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สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

นางสาวสุณีย  สกุลศรีประเสริฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ

พระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2523
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2528
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2532
ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2533
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2534

สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
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ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2540
ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2541
ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2545

วิธีการเบิกจายเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การรักษาพยาบาล พ.ศ.2545

สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ...(ตอ)...

3

ผูมีสิทธิ

หลักเกณฑการจายเงินคารักษาพยาบาล

เจ็บปวย/อุบัติเหตุ

รักษาใน
สถานพยาบาล

เบิกตามรายการ
ท่ีกําหนด
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ผูมีสิทธิ

ลูกจางประจํา

ลูกจางชาวตางชาติ ผูรับเบ้ียหวัด

ผูรับบํานาญปกติ ขาราชการ

ผูรับบํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ

5

ผูมีสิทธิ

เร่ิม : วันเขารับราชการ
วันรับบํานาญ

ส้ินสุด : วันลาออก วันเกษียณ
เสียชีวิต ไลออก
พักราชการ
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บุคคลในครอบครวั

บิดา มารดา

บุตร ( 3 คน)คูสมรส

ยกเวน - บุตรบุญธรรม
- บุตรซ่ึงบิดา มารดายกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน

7

หลักฐานทางราชการท่ีใชยืนยันความสัมพันธ

มารดา ผูมีสิทธิ

มารดา : สูติบัตร หรือ ทะเบียนบาน
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หลักฐานทางราชการท่ีใชยืนยันความสัมพันธ...(ตอ)...

บิดา ผูมีสิทธิ

บิดา : สูติบัตร หรือ ทะเบียนบาน
+

ทะเบียนสมรส (ระหวางบิดาและมารดา)

หรือ ทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)

หรือคําส่ังศาล
9

หลักฐานทางราชการท่ีใชยืนยันความสัมพันธ...(ตอ)...

คูสมรส ผูมีสิทธิ

คูสมรส : ทะเบียนสมรส
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หลักฐานทางราชการท่ีใชยืนยันความสัมพันธ...(ตอ)...

ผูมีสิทธิ บุตร

ผูมีสิทธิเปนมารดา : สูติบัตร หรือ ทะเบียนบาน

11

หลักฐานทางราชการท่ีใชยืนยันความสัมพันธ...(ตอ)...

ผูมีสิทธิ บุตร

ผูมีสิทธิเปนบิดา : สูติบัตร หรือ ทะเบียนบาน
+

ทะเบียนสมรส (ระหวางผูมีสิทธิและคูสมรส)

หรือ ทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)

หรือคําส่ังศาล
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บุตร

เร่ิม : วันคลอด

ส้ินสุด : บรรลุนิติภาวะ แบงเปน 2 กรณี คือ
1 อายุ 20 ป บริบูรณ
2 จดทะเบียนสมรส

13

บุตร

เรียงลําดับการเกิด

ท้ังน้ีไมวาเปนบุตรท่ีเกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยูใน
อํานาจปกครองของตนหรือไม

แทนท่ีเฉพาะตายกอนบรรลนิุติภาวะ

ผูมีสิทธิยังไมมีบุตรหรือมีบุตรยังไมถึง 3 คน ตอมามีบุตร
แฝดทําใหมีบุตรเกิน 3 คน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
คารักษาพยาบาลของบุตรคนท่ี 1 ถึงคนสุดทาย แตบุตร
แฝดน้ันจะตองเปนบุตรซ่ึงเกิดจากคูสมรสหรือเปนบุตร
ของตนเองกรณีหญิงเปนผูใชสิทธิ
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บุตร

นาย ก. (บิดา)
1 ดาว 18 ป
2 เดือน 16 ป
3 ดิน 14 ป
4 เกง 10 ป
5 กลวย 8 ป

นาง ข. (มารดา)
1 ดิน 14 ป
2 เกง 10 ป
3 กลวย 8 ป

15

“เงินท่ีสถานพยาบาลเรยีกเก็บในการรักษาพยาบาล”

คารักษาพยาบาล

การรักษาพยาบาล ?

“การรักษาคนท่ีรูสึกไมสบายเพราะความเจ็บไข ความเจ็บปวย 
ความบกพรองหรือผิดปกติทางใจ”
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คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน   
คานํ้ายา หรืออาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน

คาอวัยวะเทียม อุปกรณ และคาซอมแซม

คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค

คาหองและคาอาหาร

คาตรวจสุขภาพประจําป

รายการคารักษาพยาบาล

17

ยารักษาโรค

1. ยาในบัญชียาหลัก
แหงชาติ

2. ยานอกบัญชียาหลกั
คณะกรรมการแพทยรับรอง

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0526.5/ว 66
ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2542

คายา
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ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0417/ว 77
ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2548 (358 รายการ)

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0417/ว 165
ลงวันท่ี 11 พฤษภาคม 2550 (12 รายการ)

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0417/ว 370
ลงวันท่ี 26 ตุลาคม 2550 (3 รายการ)

อวัยวะเทียม อุปกรณ และคาซอมแซม

19

คาหองผาตัด คาอุปกรณ เคร่ืองมือในการผาตัด

คาธรรมเนียมในการตรวจรักษาพยาบาล

คาธรรมเนียมพิเศษ คาจางพยาบาลพเิศษ 
เงินตอบแทนพิเศษ

ไมรวมถึง

คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค

คาตรวจทางหองทดลอง คาเอ็กซเรย คาวิเคราะหโรค
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ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0417/ว 177
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0417/ว 309
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2550

คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค

ใบเสร็จ
โรงพยาบาล
จะตอง ลงรหสั
อัตราคาบริการฯ

...ตอ...

21

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0417/ว 414
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2550

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.2/ว 297
ลงวันท่ี 5 กันยายน 2551

คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค

ใบเสร็จ
โรงพยาบาล
จะตอง ลงรหสั
อัตราคาบริการฯ

...ตอ...
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หนังสือเวียน ว. 177, ว. 309, ว. 414
กําหนดอัตราคาบริการสาธารณสุข 16 หมวด

 ยกเวน
หมวด 14 : กายภาพบําบัด, เวชกรรมฟนฟู
หมวด 15 : ฝงเข็ม, แพทยแผนไทย

คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค
...ตอ...

เบิกตาม
โรงพยาบาล
เรียกเก็บ

เบิกตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422/ว 42
ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552

23

คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค
...ตอ...

ราคา 250 บาทคร้ัง/วัน 

(ไมเกิน 3 คร้ัง/

สัปดาห)

นวดเพ่ือลดอาการปวดและ
ประคบสมุนไพร (รวมลูกประคบ)

ราคา 100 บาท 

รวมคาเข็ม

คร้ัง/วันคาฝงเข็ม

24
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คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค
...ตอ...

ราคา 100 บาท

รวมสมุนไพร

คร้ัง/วัน 

(ไมเกิน 3 คร้ัง/

สัปดาห)

คาอบไอน้าํสมุนไพร (ผูปวย
หอบหืด หวัด ท่ีไมมีไข)

ราคา 250 บาท คร้ัง/วัน

(2-5 คร้ัง/สัปดาห)

นวดเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพ
และประคบ (รวมลูกประคบ)

25

คาหองและคาอาหาร

เตียงสามญั : วันละไมเกิน 300 บาท

เตียงพเิศษ : วันละไมเกิน 600 บาท ไมเกิน 13 วัน ถา เกิน ตอง
มีคณะกรรมการแพทยรับรอง

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 177
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549

26
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คาตรวจสุขภาพประจําป

เฉพาะผูมีสิทธิ : ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ

สถานพยาบาลของทางราชการ

เบิกไดตามสิทธิ

ตามท่ี กค. กําหนด ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 177
ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549

27

กรณีถูกจํากัดสิทธิ

ไดรับจากหนวยงานอืน่

ไดรับคาสินไหมทดแทนจากผูอ่ืน

เวนแต

 ตํ่ากวาสิทธิทางราชการ

28
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กรณีถูกจํากัดสิทธิ ...(ตอ)...

ถาผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการคารักษาไปกอนแลว ภายหลังไดรับ
คาสินไหมทดแทนมีจํานวนเทาหรือเกินกวาเงินคารักษาท่ีไดรับ ใหนําเงิน
คารักษาพยาบาลสงคืน

แตถาเงินคาสินไหมทดแทนท่ีไดตํ่ากวาเงินคารักษาท่ีไดรับ ให
สงคืนเทาเงินคาสินไหมท่ีไดรับ

29

สถานพยาบาลของเอกชน

คารักษาพยาบาลผูปวยใน เบิกได

ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยจําเปนเรงดวน หากมิไดรักษาอาจเปน
อันตรายตอชีวิต

1 คาหองและคาอาหารตามท่ีกําหนด
2 คาอวัยวะเทียม อุปกรณ รวมท้ังคาซอมแซมตามท่ีกําหนด
3 คารักษาพยาบาล เบิกไดคร่ึงหน่ึงของท่ีจายจริงไมเกิน 

3,000 บาท
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การปฏิรูประบบสวัสดิการ 
รักษาพยาบาล

31

การดําเนินงาน

IPD

DRG จายตรง

OPD

ลางไต

อัตราคาบริการ

ยามะเร็ง

32
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DRG ผูปวยในโรงพยาบาลรฐั

ท่ีไมเก่ียวกับการรักษาโดยตรง/สวนเกินสิทธิ

คาหอง คาอาหาร
อวัยวะเทียม + อุปกรณในการบําบัด

คารักษาพยาบาลอืน่ๆ ตามสิทธิ

ผูปวยรับผิดชอบเอง

เบิกไดตามอัตราท่ีกําหนด

จายตาม DRG

33

จายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล

ผูมีสิทธิ
ขาราชการ ลูกจางประจํา ผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ และบุคคลในครอบครวั

ข้ันตอนดําเนินการ
1 ผูมีสิทธิตรวจสอบสิทธิจากฐานขอมูลกรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)
2 หากไมพบขอมูล ใหติดตอสวนราชการ (นายทะเบียน) ตนสังกัดเพ่ือ

ทําประวัติ

34
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จายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล ...(ตอ)...

3 กรณีผูปวยนอก : สมัคร ณ สถานพยาบาลทีเ่ขารวมโครงการ

กรณีผูปวยใน : ไมตองสมัครแจง PID ช่ือ - นามสกุล แนบหนังสือ
ตนสังกัด

สิทธิประโยชน

1 ไมตองสํารองเงนิจายไปกอน    2 ครอบคลมุทุกโรค

35

การใชสิทธิ

กรณีผูมีสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการ, ลูกจางประจํา, ผูไดรับ
บํานาญเบ้ียหวัด ใหฝายใดฝายหน่ึงเปนผูใชแตเพียงฝายเดียว

กรณีท่ีผูมีสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการ, ลูกจางประจํา, ผูไดรับ
บํานาญเบ้ียหวัด อยูในสวนราชการผูเบิกแหงเดียวกัน ผูใชสิทธิตองรับรอง
ตนเองในใบเบิกแตเพียงฝายเดียว

36
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การใชสิทธิ ...(ตอ)...

กรณีผูใชสิทธิมีคูสมรสอยูตางสวนราชการ ในกรณีท่ีเปล่ียนสวน
ราชการผูเบิกของผูใชสิทธิ ผูใชสิทธิตองรับรองตนเองวาเปนผูใชสิทธิแต
เพียงฝายเดียว โดยสวนราชการเจาสังกัดหรือสวนราชการผูเบิกเงินเดือน
ของผูใชสิทธิแจงการใชสิทธิตามท่ีรองขอใหสวนราชการเจาสังกัดหรือสวน
ราชการผูเบิกเงินเดือนของคูสมรส อีกฝายหน่ึงทราบและตอบรับ

37

การใชสิทธิ ...(ตอ)...

หยาหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยา ฝายท่ีปกครองหรืออุปการะ
เล้ียงดูบุตรเปนผูใชสิทธิเฉพาะบุตรท่ีอยูในอํานาจปกครองหรืออยูใน
อุปการะเล้ียงดู

คูสมรสเพียงฝายเดียวเปนขาราชการ ลูกจางประจํา หรือผูได 
รับบํานาญเบ้ียหวัดไดหยาหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยา ใหคูสมรสฝายท่ีมี
สิทธิใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการไดเพียงบุตรท่ีอยูในอํานาจปกครองหรอือยู

ในอุปการะเล้ียงดูของตน

38
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การใชสิทธิ ...(ตอ)...

กรณีท่ีมีการใชสิทธิแลว ตอมามีการเปลีย่นแปลงอาํนาจปกครอง 
ผูประสงคขอใชสิทธิตามการเปล่ียนแปลงจะตองรับรองตนเองวาเปนผูใช
สิทธิแตเพียงฝายเดียว ในกรณีท่ีเปนขาราชการ ลูกจางหรือผูรับบํานาญ
เบ้ียหวัดอยูตางสวนราชการผูเบิก กรณีอยูในสวนราชการเดียวกัน ผูใชสิทธิ
ตองแจงใหผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินสวัสดิการทราบพรอมหลักฐาน
แสดงอํานาจปกครองหรืออุปการะเล้ียงดูบุตรเพ่ืออนุมัติกอน

39

การย่ืนขอเบิกเงิน

สิทธิการย่ืนเบิก

ภายใน 1 ป นับถัดจากวันท่ีปรากฏในหลักฐานการรับเงิน

เวนแต

กรณีออกจากราชการของผูมีสิทธิรับบํานาญ เบ้ียหวัด และอยู
ระหวางพิจารณาส่ังจายบํานาญ เบ้ียหวัด นํามาเบิกภายใน 1 ป นับแต
วันท่ีรับ        ทราบการส่ังจายบํานาญ เบ้ียหวัด

40
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การย่ืนขอเบิกเงิน

กรณีถูกส่ังพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน เม่ือคดี
หรือกรณีถึงท่ีสุด ถาปรากฏวาผูน้ันไดรับเงินเดือน ในระหวางน้ันใหนํามา
เบิกภายใน 1 ป นับแตวันท่ีรับทราบคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด

41

สวัสดีคะ
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