
สวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ

กองสวสัดกิารรักษาพยาบาล



กรอบเน้ือหาการบรรยาย
• ระบบสุขภาพของประเทศไทย
• ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัว
• แนวคิดหลกั (ดา้นการรักษาพยาบาล)
• การเลือกสิทธิและสิทธิซ ้าซอ้น
• ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี
• การเขา้รับบริการ
• กรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน
• อตัราค่าบริการสาธารณสุข
• หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
• การใชสิ้ทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผูป่้วยนอก



ระบบสุขภาพของประเทศไทย



ระบบหลกัประกนัสุขภาพของประเทศไทย
สิทธิราชการ

(กรมบัญชีกลาง)

สิทธิท้องถิ่น

สิทธิรัฐวสิาหกจิ

สิทธิองค์กรอสิระ

สิทธิบัตรทอง (สปสช.)



ผู้มสิีทธิและบุคคลในครอบครัว



พระราชกฤษฎกีา
เงินสวสัดกิารเกีย่วกบั
การรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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ข้าราชการ 
และ 

ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างชาวต่างชาติ

ผู้รับบ านาญปกต ิ
หรือ 

ผู้ได้รับบ านาญพเิศษ
เหตุทุพพลภาพ

ผู้มีสิทธิ (มาตรา 4) 

ผู้รับเบีย้หวดั



พระราชกฤษฎกีา
เงินสวสัดกิารเกีย่วกบั
การรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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บิดา มารดา
ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิ

คู่สมรส
ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิ

บุคคลในครอบครัว (มาตรา 4)

บุตรทีช่อบด้วยกฎหมาย 
ซ่ึงยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ

ของผู้มีสิทธิ 
จ านวน 3 คน









บุตรชอบด้วยกฎหมายล าดบัที ่1 - 3

เกดิสิทธิ
"คลอด"

หมดสิทธิ
"บรรลุนิตภิาวะ"

• อายุ (ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

• จดทะเบียนสมรส

การบรรลุนิตภิาวะ



เง่ือนไขของบุตรชอบด้วยกฎหมาย



นายตอ๊ด นางนุ่น

ด.ช. เอ
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. ดี
(บุตรคนท่ี 4)

ด.ช. บี
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. ซี
(บุตรคนท่ี 3)

ฝาแฝด

กรณีบุตรแฝด



นายตอ๊ด นางนุ่น

ด.ช. เอ
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. ดี
(บุตรคนท่ี 4)

ด.ช. บี
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. ซี
(บุตรคนท่ี 3)

ฝาแฝด

กรณีบุตรแฝด



นายตอ๊ด

ด.ช. แดง 
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ญ. สม้
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. เขียว
(บุตรคนท่ี 3)

ด.ญ. เอ
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. บี
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. ซี
(บุตรคนท่ี 3)

ด.ช. หน่ึง
(บุตรคนท่ี 4)

ด.ญ. สอง
(บุตรคนท่ี 5)

ฝาแฝด

กรณีบุตรแฝด



นายตอ๊ด นางนุ่น

ด.ช. แดง 
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. เขียว
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ญ. เอ
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. ซี
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. หน่ึง
(บุตรแฝดคนท่ี 1)

ด.ญ. สอง
(บุตรแฝดคนท่ี 2)

ฝาแฝด

กรณบุีตรแฝด



นายตอ๊ด นางนุ่น

ด.ช. แดง 
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. เขียว
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ญ. เอ
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. ซี
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. หน่ึง
(บุตรคนท่ี 3)

ด.ญ. สอง
(บุตรคนท่ี 4)

กรณไีม่ใช่บุตรแฝด



แนวคดิหลกั (ด้านการรักษาพยาบาล)



แนวคดิหลกั (ด้านการรักษาพยาบาล)





การเลือกสิทธิ และสิทธิซ ้าซ้อน



• สิทธิหลกั – สิทธิรอง             
(หลกั-หลกั, หลกั-รอง, รอง-รอง)

• กค. ก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
วธีิการในการเลือกสิทธิ

มาตรา 10

สิทธิซ ้าซ้อน

สิทธิที่เกดิจากตนเอง       
(เจ้าของสิทธิ)

สิทธิที่เกดิจากการเป็น
บุคคลในครอบครัว      
(ผู้อาศัยสิทธิ)

การเลือกสิทธิ และสิทธิซ ้าซ้อน



สิทธิซ ้าซ้อน

• ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิจากหน่วยงานใด

•เลือกสิทธิจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้หมดสิทธิตาม พรฎ. นี้

•การเลือก การเปลีย่นแปลงสิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์
วธีิการ ที่ กค. ก าหนด (ว 377)

สิทธิหลกั - หลกั (เจ้าของสิทธิ - เจ้าของสิทธิ)



สิทธิซ ้าซ้อน

• ต้องใช้สิทธิในฐานะเจ้าของสิทธิ (ใช้สิทธิหลกั)

• เลือกสิทธิไม่ได้

• หากค่ารักษาที่ได้รับต ่ากว่า พรฎ. นี ้สามารถเบิก
ส่วนทีข่าดอยู่จากสิทธิได้

สิทธิหลกั - รอง (เจ้าของสิทธิ - ผู้อาศัยสิทธิ)



สิทธิซ ้าซ้อน

• ใช้สิทธิตาม พรฎ. นีไ้ด้ (ไม่ต้องเลือก)

สิทธิรอง – รอง 



• ข้าราชการ

• ลูกจ้างประจ า

• ผู้รับเบีย้หวดั
บ านาญ
เฉพาะผู้มสิีทธิ

• ตรวจได้ 7
รายการ

อายุต ่ากว่า 35 ปี
• ตรวจได้ 16
รายการ

อายุมากกว่า 35 ปี

• ตาม
ปีงบประมาณ

ปีละ 1 คร้ัง

ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

ตารางแนบท้าย ว.177



การเข้ารับบริการ



• ผู้ป่วยนอก

• ผู้ป่วยใน

• การนัดผ่าตัดล่วงหน้า  

• การเข้ารับการรักษาในกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน

• การส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคร้ังคราว

สถานพยาบาลของเอกชน

การเข้ารับบริการ



สถานะโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพฒัน์

เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

ผูป่้วยนอก

ผูป่้วยในว. 263
ว. 480



“
ผูป่้วยนอก

• แจง้ความประสงคต่์อโรงพยาบาล 
เพื่อใหโ้รงพยาบาลลงรหสัรายการ 
อตัราค่าบริการสาธารณสุข

• ใหส่้วนราชการผูเ้บิกพิจารณาอนุมติั    
การเบิกค่ารักษาไดต้ามอตัราค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด
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ผูป่้วยใน
• แจง้ความประสงคต่์อโรงพยาบาล ใหจ้ดัท าแบบฟอร์ม

บนัทึกขอ้มูลค่ารักษาพยาบาลประเภทผูป่้วยใน

• ผูมี้สิทธิยืน่แบบฟอร์มดงักล่าวพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อส่วนราชการ

• ใหส่้วนราชการตน้สงักดัระดบักรมขอท าความตกลง
มายงักรมบญัชีกลาง พร้อมแนบแบบฟอร์มดงักล่าว
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรมบญัชีกลางจะเป็นผู ้
พิจารณาการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดงักล่าว



เจบ็ป่วยฉุกเฉิน



กรณเีจ็บป่วย
ฉุกเฉิน

ผู้ป่วยฉุกเฉิน
วกิฤต ผูป่้วยฉุกเฉิน  

ไม่รุนแรง

ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน

ว. 333



ขั้นตอนการใชสิ้ทธิ กรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ตามระบบการคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน 
(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) - แจง้ขอเตียงภายใน 24 ชม.

- ไม่ตอ้งจ่ายเงิน ภายใน 72 ชม.
- รพ. เกบ็ค่าใชจ่้ายไปท่ีกองทุน
- ยา้ยกลบัโรงพยาบาลตามสิทธิ
-หากไม่ประสงคย์า้ย (จ่ายเอง)
- ค่าใชจ่้ายหลงั 72 ชม ใหท้ดรองจ่าย
• ไม่มีเตียงรับยา้ย (เบิกส่วน
ราชการตน้สงักดั)
• ยงัไม่พน้ภาวะวกิฤต (ขอท า
ความตกลง)

-ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
-ยืน่เบิกส่วนราชการตน้สงักดั

ประเมินคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน
PA 

สถานพยาบาลของเอกชน

ผูมี้สิทธิและบุคคล
ในครอบครัว 

บาดเจบ็หรือป่วย
กระทนัหนั

เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤต

ไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤต

ขั้นตอนการใชสิ้ทธิ กรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลในกรณี
ฉุกเฉิน ตามระบบการคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน 

(Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP)

ใบประเมินการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน(ไม่เข้าเกณฑ์).jpg
ใบประเมินการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน(ไม่เข้าเกณฑ์).jpg


“
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิค่ารักษาพยาบาลกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน        

ในสถานพยาบาลของเอกชน
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ใบประเมนิคดัแยกผู้ป่วย 
ระบุ เข้าเกณฑ์

ใบประเมนิคดัแยกผู้ป่วย 
ระบุ ไม่เข้าเกณฑ์

ระดับ ESI ระบุ เร่งด่วน/ไม่รุนแรง

ระดับ ESI ระบุ ทัว่ไป/อ่ืนๆ



“
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิค่ารักษาพยาบาลกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน        

ในสถานพยาบาลของเอกชน
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ใบประเมนิคดัแยก
ผู้ป่วย 

ระบุ เข้าเกณฑ์

ภายใน 72 ช่ัวโมง 
โรงพยาบาลจะเป็นผู้เบิกค่ารักษาแทนผู้มสิีทธิ

หลงัจาก 72 ช่ัวโมง ผู้ป่วยต้องทดรองจ่ายไปก่อน
และสามารถน าไปเบิกได้ในกรณีต่อไปนี้
1.กรณียงัไม่พ้นวกิฤต (ท าความตกลง)
2.กรณีพ้นวกิฤตแล้วแต่สถานพยาบาลของทางราชการ
ไม่มีเตยีง (ย่ืนเบิกทีส่่วนราชการ)



“
หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจบ็ป่วยฉุกเฉิน        

ในสถานพยาบาลของเอกชน

35

ใบประเมนิคดัแยกผู้ป่วย 
ระบุ เข้าเกณฑ์

ยงัไม่พ้นวกิฤต 
- ค่าหอ้งและค่าอาหาร
- ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ฯ
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เบิกไดค้ร่ึงหน่ึงของ
จ านวนท่ีจ่ายจริง

กรณพ้ีนวกิฤตแล้วแต่ย้ายไม่ได้
เพราะไม่มีเตยีง

- ค่าหอ้งและค่าอาหาร
- ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ฯ
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เบิกไดค้ร่ึงหน่ึงของ
จ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท



“
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน        

ในสถานพยาบาลของเอกชน
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ใบประเมินคดัแยกผู้ป่วย ระบุ  ไม่เข้าเกณฑ์

ระดบั ESI ระบุ เร่งด่วน/ไม่รุนแรง
- ค่าหอ้งและค่าอาหาร
- ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ฯ
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เบิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน 8,000 บาท

ระดับ ESI ระบุ ทัว่ไป/อ่ืนๆ
**น ามาเบิกไม่ได้**



หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0416.4/ว 76 
ลงวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์
2561









อตัราค่าบริการสาธารณสุข

ว.177 ลงวนัท่ี 24 พ.ย. 49



•หมวดที ่1 ค่าหอ้งและค่าอาหาร
•หมวดที ่2 ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบดัรักษาโรค
•หมวดที ่3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
•หมวดที ่4 ค่ายากลบับา้น
•หมวดที ่5 ค่าเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา
•หมวดที ่6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
•หมวดที ่7 ค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวทิยา
•หมวดที ่8 ค่าตรวจวนิิจฉยัและรักษาทางรังสีรักษา

อตัราค่าบริการสาธารณสุข



• หมวดที่ 9 ค่าตรวจวนิิจฉยัโดยวธีิพิเศษอ่ืน ๆ 
• หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใชแ้ละเคร่ืองมือทางการแพทย์
• หมวดที่ 11 ค่าท าหตัถการและวสิญัญี
• หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล
• หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทนัตกรรม
• หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบ าบดัและทางเวชกรรมฟ้ืนฟู
• หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเขม็และค่าบริการการใหก้ารบ าบดัของผูป้ระกอบโรคศิลปะอ่ืน
• หมวดที ่16  ค่าบริการอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลโดยตรง

อตัราค่าบริการสาธารณสุข



หมวดที่ 1 ค่าห้องค่าอาหาร

การนับวนันอน : นับตั้งแต่เวลาทีส่ถานพยาบาลรับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยใน โดยคดิ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วนั 
เศษของช่ัวโมง หากเกนิ 6 ช่ัวโมงให้คดิเป็น 1 วนั

เดมิ 300 บาท

ใหม่ 400 บาท

เตียงสามัญ 
(21101) เดมิ 600 บาท

ใหม่ 1,000 บาท

ห้องพเิศษ 
(21201)

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พเิศษ ว 2 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2556



หมวดที่ 2 ค่าอวยัวะเทยีมและอปุกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค
-หมวด 1 ระบบประสาท
-หมวด 2 ตา หู คอ จมูก
-หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ
-หมวด 4 หวัใจและหลอดเลือด
-หมวด 5 ทางเดินอาหาร
-หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะ และสืบพนัธ์ุ
-หมวด 7 กระดูก ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ เส้นเอน็
-หมวด 8 วสัดุ/อุปกรณ์ดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
-หมวด 9 อ่ืน ๆ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๑๖.๔/ว ๔๘๔        
ลงวนัที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐



อวยัวะเทยีมและอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค

ใบเสร็จรับเงิน  
ต้องขอตกลง

เบิกจ่ายตรงเท่าน้ัน
เบิกได้ตามรายการ
และไม่เกนิอตัราที่

ก าหนด



• มคุีณสมบัตใินการรักษาโรค

• ไม่เสริมสวย ไม่ป้องกนั

• อยู่ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ

• ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เบิกได้
หากแพทยผู้รักษาออกหนังสือรับรอง
ระบุเหตุผล A - E

หลกัเกณฑ์ ข้อยกเว้น

ยามะเร็ง 9 ชนิด

ยากลุ่มโรครูมาติก และสะเกด็เงิน

ยาสมุนไพร และยาแผนไทย

ยากลูโคซามีน

วติามิน และแร่ธาตุ

ค่ายาหมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด 



ยามะเร็งทีม่ค่ีาใช้จ่ายสูง
(ด่วนทีสุ่ด ที ่กค. 0416.4/ว. 33 ลงวนัที่ 19 มกราคม 2561)

ยามะเร็ง 9 
ชนิด 

เบิกจ่ายตรง 14 กมุภาพนัธ์ 
2561

• ห้ามเบิกใบเสร็จรับเงิน

ค่ายา



ยารักษากลุ่มโรครูมาตกิ และสะเกด็เงิน
(ด่วนทีสุ่ด ที ่กค. 0422.2/ว. 124 ลงวนัที่ 2 เมษายน 2553)

Rituximab

Etanercept

Infliximab

เบิกจ่ายตรง
ห้ามเบิกยา              
“ชีววตัถุอ่ืน”

• ห้ามเบิกใบเสร็จรับเงิน

ค่ายา



การเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพร

ว.262



ว.33 ว.262
หลกั
การ เจลพริก

น า้มนัไพล

ยานวด

เดิม

การเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพร
เบิกได้คนละ 1 รายการ

ไม่เกนิ 1หลอดหรือขวด/เดือน

ใหม่



วติามนิและแร่ธาตุ
ขึน้ทะเบียนเป็นยากบั 

ส านักงาน อย.

มีคุณสมบัติในการ
บ าบัดรักษาโรค

บัญชียาหลกัแห่งชาติ

ว. ๗๒



การเบิกยาข้อเข่าเส่ือม
ยา

กลูโคซามนี

คอนดรอยตินซัลเฟต
และไดอะเซอเรน

วธีิการเบิกจ่าย

จ่ายตรง 

จ่ายตรง 

แนวทางปฏิบติั

ราชวทิยาลยัแพทย์    
ออร์โธปิดิกส์

ว.111

ว.83



หมวดที่ 5 ค่าเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา
ผู้ป่วยใน

รวมอยู่ใน
DRGs

ผู้ป่วยนอก

ใช้ในสถานพยาบาล

เบกิได้ตามทีส่ถานพยาบาลเรียกเกบ็เว้น
แต่รายการทีก่รมบญัชีกลางก าหนด

ใช้นอกสถานพยาบาล

เบิกได้ 4 รายการ (ว118)

สารหนืด (ว 492)

1.สายให้อาหารผ่านรูจมูก

2.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้

3.สายสวนปัสสาวะ

4.ถุงเก็บปัสสาวะ



หมวด 11 : 

หัตถการในห้องผ่าตดั

หมวด 14 : 

กายภาพ เวชกรรมฟ้ืนฟู

ค่าบริการ ค่าตรวจวเิคราะห์
(16 หมวด) ตอ้งลง “รหสั”

ยกเว้น

หมวดที่ 11 ค่าหัตถการ 
หมวดที่ 14 กายภาพบ าบัด



หมวดที ่15 ค่าบริการฝังเขม็และค่าบริการการให้การบ าบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอ่ืน

ค่าบริการฝังเข็ม
• ค่าฝังเขม็ (58001)
• ค่าฝังเขม็พร้อมการกระตุน้จุดฝังเขม็ (58020)

ค่าบริการ
บ าบัดรักษาโรค
ด้วยวธีิการแพทย์

แผนไทย

• ค่าประคบสมุนไพร (58201)
• ค่านวด (58101 และ 58102)
• ค่าอบไอน ้าสมุนไพร (58301)
• ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพร (58130 และ 58131)
• ค่าทบัหมอ้เกลือเพ่ือการฟ้ืนฟมูารดาหลงัคลอด (58220)ว.447
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หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553



การใช้สิทธิเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาล

ว 377 ลว. 30 ก.ย.2553



•หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
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การใช้สิทธิเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาล

ส าหรับบุตร (หลกัเกณฑ์ฯ ข้อ 5)

ส าหรับบุคคลในครอบครัว (หลกัเกณฑ์ฯ ข้อ 6)

ส าหรับบุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยสิทธิ (หลกัเกณฑ์ข้อ 7 )
ของผู้อ่ืนทีม่สิีทธิได้รับเงนิค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลใน

ครอบครัวจากหน่วยงานอ่ืนเช่นเดยีวกนั

ส าหรับบุคคลในครอบครัว (หลกัเกณฑ์ฯ ข้อ 7 ) ซ่ึงมสิีทธิได้รับ
ค่ารักษาพยาบาลของตนเองจากหน่วยงานอ่ืน 
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การยืน่ขอเบิกเงิน (หลกัเกณฑฯ์ ขอ้ 12)
ยืน่ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)



•หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
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การยืน่ขอเบิกเงิน (หลกัเกณฑฯ์ ขอ้ 12)

ยืน่ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)

กรณีได้รับค าส่ังให้ไปช่วยราชการ
ย่ืน ณ ส่วนราชการทีไ่ปช่วย

กรณพ้ีนสภาพการเป็นผู้มีสิทธิ
ก่อนที่จะใช้สิทธิ ย่ืน ณ ส านักงาน

ทีรั่บราชการคร้ังสุดท้าย 



•หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
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การย่ืนเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกดั

1. ผู้ป่วยนอกสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
2. กรณีถูกส่ังพกัราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3. กรณีผู้มสิีทธิอยู่ระหว่างการพจิารณาส่ังจ่ายบ านาญ หรือ เบีย้หวดั
4. กรณีผู้มสิีทธิ หรือ บุคคลในครอบครัว เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก และสถานพยาบาล

ของทางราชการ  ออกหนังสือรับรอง (แบบ 7135) 





64

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยยอกก



ข้กควยรรู้ก่กอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
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ช่องทางการตรวจสอบสิทธิผ่าน Web site กรมบญัชีกลาง



ช่องทางการตรวจสอบสิทธิผ่าน Mobile APP



Mobile Application : CGD iHealthCare



ภาพรวมหน้าหน้าที่ของส่วนราชการ

การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

การออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ

การใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรง

การตรวจสอบข้อมูล
การใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรง



ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ คือ ฐานข้อมูลที่กรมบัญชีกลาง
จัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ 
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัด บ านาญ 
และบุคคลในครอบครัว รวมถึง “เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล”

การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครฐั



ผู้มีอ านาจในการออกบัตร หมายถึง ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
เป็นผู้ออกบัตรให้กับบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถ
มีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ และ/หรือไม่สามารถมีบัตร
ประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมายการออกบัตร ให้นายทะเบียน
ตรวจสอบสถานะของบุคคลที่ผู้มีสิทธิ
ยื่นค าร้องค าขอมีบตัร ตามแบบ 7142
และเป็นผู้เสนอเรือ่งต่อผู้มีอ านาจอนมุัติ

การออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ



การใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรง
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บันทึกจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลใน EDC “เตม็จ ำนวน”

พมิพ์ใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย (Sales Slip) จ านวน  1 ใบ   
มอบให้ผู้ป่วย (โดยไม่ต้องลงลายมือช่ือ) ทั้งนี้
โรงพยาบาลจะพมิพ์ Sales Slip อกีใบเพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบของโรงพยาบาลหรือไม่กไ็ด้



การตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติมอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการผู้เบิก
สรุปข้อมูลดังกล่าวให้ทราบเป็นรายเดือนและตรวจสอบสถานะของ
ผู้มีสิทธิว่ายังคงเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือผู้รับเบี้ยหวัด/
บ านาญ ภายในสังกัดของตนเองหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันเสมอส่วนราชการผู้เบิกจะได้รับ Username และ Password จาก
ธนาคารกรุงไทย เพื่อเรียกดูข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online

การตรวจสอบข้อมูล
การใช้สิทธิ
เบิกจ่ายตรง



ข้กมูลการใช้สิทธิเฉพาะ
หอ่วยยเบิกจ่าย

ข้กมูลการใช้สิทธิขกงทุกคอ
ใอสังกดั



ล ำดบั หน่วยงำน หน่วยงำนย่อย จงัหวดั เลขผูใ้ชสิ้ทธิ ช่ือ-สกลุ ผูใ้ชสิ้ทธิ เลขผูอ้ำ้งอิงสิทธิ ช่ือ-สกลุ ผูอ้ำ้งอิงสิทธิ ประเภทสิทธิ ควำมสมัพนัธ์ ช่ือสถำนพยำบำล จ ำนวนคร้ัง จ ำนวนเงินรวม

1 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5720700077191 วิเชษฐ ์พุฒเกิดพนัธุ์ 1729900219904 เทวพร พุฒเกิดพนัธุ์ บคุคลในครอบครัวของ ขรก+ลจ.ประจ ำ บิดำ โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ 1 615.00               

2 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5720700077191 วิเชษฐ ์พุฒเกิดพนัธุ์ 1729900219904 เทวพร พุฒเกิดพนัธุ์ บคุคลในครอบครัวของ ขรก+ลจ.ประจ ำ บิดำ โรงพยำบำลบอ่พลอย 1 1,660.00            

3 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5670790006249 ล ำพูน กริุนทร์ 3670700274081 ชำนิล กริุนทร์ บคุคลในครอบครัวของ ขรก+ลจ.ประจ ำ มำรดำ โรงพยำบำลหนองไผ่ 1 207.00               

4 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5610600023431 วิเดช คณทำ 3120100891661 ธนวรรณ คณทำ บคุคลในครอบครัวของบ ำนำญ คูส่มรส โรงพยำบำลบำ้นไร่ 2 347.00               

5 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5550500622309 จนัเพญ็ ฑีฆำวงค์ 5550500622295 ธนพรรณ อยู่ภู่ บคุคลในครอบครัวของ ขรก+ลจ.ประจ ำ มำรดำ โรงพยำบำลสมเดจ็พระยุพรำชปัว 1 1,100.00            

6 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5550500450991 ศิโรรัตน์ เหมพิสุทธ์ิ 5550500450991 ศิโรรัตน์ เหมพิสุทธ์ิ ขำ้รำชกำร ตนเอง โรงพยำบำลรำมำธิบดี 1 1,905.00            

7 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5440200016978 อำริยำ เงำสุมำตย์ 5440200016978 อำริยำ เงำสุมำตย์ ขำ้รำชกำร ตนเอง โรงพยำบำลรำมำธิบดี 1 1,430.50            

8 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5331000020701 สมจิตต ์บวัส่อง 1331090006638 ปรำณปรียำ บวัส่อง บคุคลในครอบครัวของ ขรก+ลจ.ประจ ำ มำรดำ โรงพยำบำลศรีสะเกษ 1 50.00                 

9 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5149999004423 เรวดี ภทัรพงศสุ์ข 5149999004423 เรวดี ภทัรพงศสุ์ข ผูรั้บเบ้ียหวดับ ำนำญ ตนเอง โรงพยำบำลพระมงกฎุเกลำ้ 5 23,987.00          

10 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5149999004423 เรวดี ภทัรพงศสุ์ข 5149999004423 เรวดี ภทัรพงศสุ์ข ผูรั้บเบ้ียหวดับ ำนำญ ตนเอง โรงพยำบำลศิริรำช 2 1,690.00            

11 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5102100004760 จุฑำทิพย ์สุธนมนตรี 5102100004760 จุฑำทิพย ์สุธนมนตรี ขำ้รำชกำร ตนเอง โรงพยำบำลศิริรำช 1 2,700.00            

12 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5102000050395 เบญจวลัย ์จนัทรปรรณิก 5102000050395 เบญจวลัย ์จนัทรปรรณิก ผูรั้บเบ้ียหวดับ ำนำญ ตนเอง โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 2 1,127.00            

13 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5102000050395 เบญจวลัย ์จนัทรปรรณิก 5102000050395 เบญจวลัย ์จนัทรปรรณิก ผูรั้บเบ้ียหวดับ ำนำญ ตนเอง โรงพยำบำลกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยผ์สมผสำน 3 920.00               

14 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5102000032711 วรมน นิเวศชนะจิต 5102000032711 วรมน นิเวศชนะจิต ผูรั้บเบ้ียหวดับ ำนำญ ตนเอง โรงพยำบำลรำมำธิบดี 3 22,447.50          

15 กรมบญัชีกลำง กรมบญัชีกลำง กรุงเทพมหำนคร 5101999003021 สุชำติ โกศลกิตย์ 3102200237280 ลำวลัย ์โกศลกิตย์ บคุคลในครอบครัวของบ ำนำญ คูส่มรส โรงพยำบำลรำมำธิบดี 2 2,875.00            

ตวัอยา่งรายงานส าหรับส่วนราชการ
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ช่องทางการติดต่อ
Facebook : สวัสดิการข้าราชการ

หมอคลงัอุ่นใจ @
- ส านักงานคลงัเขต 
- ส านักงานคลงัจังหวดั

กองสวสัดกิารรักษาพยาบาล
ช้ัน 5 กรมบัญชีกลาง Call center : 02-270-6400


