
หลักเกณฑ์และหนังสือซ้อมความเข้าใจ 
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล



ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
I ๓๐ กันยายน ๒๔๔๓

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนว่ยการสถานพยาบาลของทางราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระราชกฤษฎีกาเงินสเวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓

๒. หล ักเกณฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยว ิธ ีการเบ ิกจ ่ายเง ินสวัสด ิการเก ี่ยวก ับการร ักษา 
พยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓

๓. แบบ ๗๑๒๙-๗๑๔๐ ที่ใข้ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
๔. ประกาศกระทรวงการ(เ)ลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยใน 

สถานพยาบาลของเอกเชนกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ตามที่ได้มีการประกาศใช้เแระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 

๒๔๔๓ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๔๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 
๒๙ กันยายน ๒๔๔๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามเงื่อนไช 
ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้!] ขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการ
คลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังน้ัน
อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๔ ข้อ ๑๒ ช้อุ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๗
และข้อ ๒๙ ชองหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิและส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินค่ารักปาพยาบาลให้ใช้แบบพิมพ์ตามสิ่งที่ส ่งมาด้วย ๓ แบบพิมพ์อื่นๆ
นอกเหนือจากที่กำหนดขึ้นใหม่ ให้นำแบบ'เมพ์ซึ่งออกโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ มาใช้บังคับในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

๒. การเบิกจ,ารยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยใน สถานพยาบาลของทางราชการให้นำ
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยเาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยในตาม
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร) ซึ่งออกโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ มาใช้บังคัป ̂ “ 1 1 1 ะ

๓ .  หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับระบบเบิกจ่ายตรง เซ่น ชันตอนการส่งคำขอเบิกเงิน การโอนเงิน
การระงับสิทธิ และการคืนสิทธิ เป็นต้น ให้ฤอปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิม

๔. การแจ้งการใช้สิทธิกรณบุตร การแสดงเจตนาขอใช้สิทธิต่างส่วนราชการผู้เบิก ซึ่งได้
ดำเนินการตามระเบียบเดิม ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่าย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓

๑ ๔ ๗



๕. การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่หลักเกณฑ์นี้ใซ้บังคับ แต่ยังดำเนินการ
ไม'แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการได้ต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

๖. การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้บิวยใน สถานพยาบาลของเอกซน กรณีผู้มสิ'ทธิหรือ 
บุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาทันทีทันใดอาจ 
เป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

อน่ีง ด้วยผลของบทบัญญัติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราซกฤษฎีกาฯ บรรดา ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม จะมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียน 
ที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสังกัดและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติ และสามารถ ว ๐ผ ก 1๐ลฟ สิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ท่ี \ ^ ผ . 0 5 ป.3 ๐.1:1า

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่ม'โพธิหยก)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี

ริกษาราชการแทน อธิบดิกรมปญซิกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘

© ( ริ?  (&



ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๓ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กฑม. ๑๐๔๐๐
๓๐ กันยายน ๒๔๔๓

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักุษาพยาบาลกรณีช้าราชการไปศึกษา แกอบรม ดูงานในต่างประเทศ 
หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีช้าราชการไปศึกษา แกอบรม ดูงาน 
ในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว
ด้วยพระราชกฤษฎีกาเงิน?วัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๔๓ และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๔๓ เป็นต้น 
ไป ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่^นประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๓! แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรกกำหนดหลักเกณฑ์ 
และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีช้าราชการไปศึกษา แกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทาง 
ไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว ตามสํ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ช้าราชการที่ไปศึกษา แกอบรม ดูงานในต่าง 
ประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราวมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ขณะที่เจ็บป่วยอยู่ในต่างประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

! ขอแสดงความนับถือ

& ะ
(นางอุไร ร่มโพธิหยก)

รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
ที่ปรึกษาพัฒนาด้านระบบบัญชี 

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ I 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชกา! 
โทร. ๐-๒๑๒๗-๗๓๙๖, ๐-๒๑๒๗-๗๓๙๘ I

๑๔๙



หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
กรณีข้าราชการไปสิกษา แกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทาง 

ไปปฏิบัติราชการต่างประเทศช่ัวคราว

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีข้าราชการไป 
ศึกษา แกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงกำหนดหลักเกณฑ์ 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑน์ ีเ้รียกว่า “หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีข้าราชการ 
ไปศึกษา แกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในหลักเกณฑ์นี้
“สถานพยาบาลในต่างประเทศ” หมายความว่า สถานบริการตรวจและรักษาโรคอันเนื่องจากการ 

เจ็บปวยโดยแพทย์แผนบิจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศที่สถานพยาบาลนั้น 
ตั้งอยู่ และให้หมายความรวมถึงสถานที่จำหน่ายยาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศ 
น้ัน ซึ่งจำหน่ายให้แก,ผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์ที่รักษา

ข้อ ๔ กรณีข้าราชการไปศึกษา แกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่าง 
ประเทศชั่วคราวเกิดการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้ เว้นแต่ ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศหรือจากหน่วยงานใดๆ 
ในเรื่องสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแล้วไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้อีก แต่หากความ 
ช่วยเหลือที่ได้รับตากว่าสิทธิที่จะพึงได้รับตามหลักเกณฑ์นี้ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

ข้อ ๕ การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล 
ในต่างประเทศประเภทผู้ปวยใน หากพักห้องพิเศษเตียงเดียวให้จ่ายร้อยละยี่ส ิบของจำนวนเงินค่าห้องและค่า 
อาหารที่จ่ายจริงก่อนแล้วจึงนำจำนวนเงินที่เหลือไปเบิก

ข้อ ๖  ค ่ายา ท่ีนำมาเบิกต้องเป็นยารักษาโรคโดยแทืไม,ใช่ยาประเภทประเทืองผิว ยาบำรุงทุกชนิด 
ยาสระผม ครีม ยาลืพึน เครื่องสำอาง เครื่องอาหารกระป๋อง เช่น ซุป โอวัลติน และจำพวกที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ 
ไม'ว่าจะต้องใช้ตามคำสั่งแพทย์หรือไม'ก็ตาม

เครืองใข้ในการรักษาพยาบาล เช่น แก้วล้างตา แก้วตวงยา หม้อสวน หม้อนึ่ง และเครื่องมือแพทย์ 
ต่างๆ แม้จะต้องใช้ตามคำแนะนำชองแพทย์ก็ตาม ไม,อยู่ในข่ายที่จะเบิกได้ตามหลักเกณฑ์นี้

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพึน รวมทั้งค่าบริการของแพทย์ และค่ายา ทั้งน ีไ้ม'รวมถึงค่าทำพึนท่ี 
มิใช่เพื่อการรักษาพึน ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งชองจำนวนที่จ่ายจริง

๑ ๕ ๐



ข้อ ๘ ค่าใช ้จ ่ายในการตรวจตาแอทำแว่นตา หรือเลนส์สัมผัส ค่าแว่นตา หรือค่าเลนส์สัมผัส 
ไม'อยู่ในข่ายที่จะเบิกได้ตามหลักเกณฑน้ี์ I

ข้อ ๙  การขอเบิกเงินค่ารักษาพยเาบาล ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอเบิกเงินได้โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ข้อ ๑๐  หลักฐานการรับเงินของ]สถานพยาบาลในต่างประเทศ อย่างน ้อยต ้องม ีสาระสำค ัญ  
ด้งต่อไปนี้โดยให้แปลเป็นภาษาไทยด้วย !

(๑) ซื่อผู้เช้ารับการรักษา 
(๒) วัน เดือน ปี ที่เช้ารับการรักษว่ 
(๓) ซ่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
(๔) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน I
(๔) รายการค่าใช้จ่าย 
(๖) จำนวนเงิน 
(๗) ลายมือซื่อผู้รับเงิน
กรณีที่หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลมีช้อความไม'ครบตามที่กำหนดตามวรรคแรก ให้ผู้มี 

สิทธิเพิ่มเติมข้อความให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลา]มือซื่อรับรองด้วยและกรณีที่เช้ารับการรักษาหลายครั้ง แต่จ่าย 
เงินครั้งเดียว ให้แสดงวันที่ และจำนวนเงินของการเช้ารับการรักษาแต่ละครั้งด้วย

ข้อ ๑ ๑  การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์นี้ให้เบิกจ่ายจากเงินงบกลาง
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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๒๔๕๓

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

๒. แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)
ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอขอแกไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น พัฒนาสิทธิประโยซนํโดยขยายสิทธิใน 
การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกซน กำหนดให้การสร้างเสริมสุขภาพและการฟ้องกัน 
โรค เป็นการรักษาพยาบาล รวมทั้งกำหนดให้มีการนำระบบเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ อัน 
เป็นการอำนวยความสะดวก่ให้แก่ผู้มีสิทธิมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ควบคุมค,าใข้จ่ายของรัฐ ซึ่งขณะนี้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๔๓ และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๔๓ 
ซึ่งเป็นวันที่พันกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจาบุเบกษา

กร่มบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ มาตรา ๔ วรรคสอง ให้อำนาจกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูล และการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของ 
ผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ซึ่งมีหลักการสำคัญโดยสรุป คังนี้

๑. กำหนดค่านิยมของข้อมูลที่ผู้มีสิทธิต้องรายงานต่อส่วนราชการด้นสังกัด
๑.๑ ข้อมูลตัวบุคคล เซ่น ซ่ือ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สถานภาพการสมรส 
๑.๒ ข้อมูลสถานะทางราชการ เซ่น ประเภทบุคลากร (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ย 

หวัด ผู้รับบำนาญ) ส่วนราชการด้นสังกัด ส่วนราชการผู้เบิก วันเดือนปีที่เขารับราชการ และออกจากราชการ 
๒. กำหนดให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลในครอบครัวต่อส่วน 

ราชการด้นสังกัดภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง 
๓. กำหนดให้ผู้มีสิทธิต้องกรอกข้อมูลตามแบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากร 

ภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) พร้อมล'!ลายมือซื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมแนบเอกสารประกอบการ 
พิจารณา
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๔. นายทะเบียนบุคลากรฏาครัฐ และนายทะเบียนบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมูลที่ผู้มีสิทธิยื่น และทำการบันทึกข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลบุคลากรภาครัฐภายใน ๑๔ วัน 
นับถัดจากวันที่ไต้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

๔. กรณีข้อมูลที่ปรากฏอยูในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และมีสถานะสมบูรณ์ ณ วันที่หลัก 
เกณฑ์น้ืโข้บังคับ ให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าว ผู้มีสิทธิไต้รับรองความถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้แล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิงทึล่งมาด้วย ๑-๒

จึงเรียนมทาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผูไต้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 
ลูกจ้างซาวต่างประเทศในสังกัด รวมทั้งเจ้าหุ่น้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

1 ขอแสดงความนับถือ

2

(นางอุไร ร่มโพธิหยก)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
ที่ปรึกษาพัฒนาต้านระบบบัญชี 

เรักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ I 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ! 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๐ 1

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๑ !

1
!
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หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีผบใช้บังคับเมื่อพ้น ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
ที่แก้ไชเพิ่มเติม ดังน้ัน จึงเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลให้สอดคล้อง 
กับพระราชกฤษฎีกาช้างด้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงออก 
หลักเกณฑ์ไว้ ด้งต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล”
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นด้นไป
ข้อ ๓ บรรดาคำสั่งหรือหลักเกณฑ์อื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ หรือที่ขัดหรือแย้ง 

กับหลักเกณฑ์นี้ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างชาวต่าง 

ประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
'-  “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู'สมรส และบุตร ที่ถ ูกต้องตามกฎหมาย 

(ของผู้มีสิ'ทธิ)
“ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลของช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด 

ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างซาวต่างประเทศ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่กรมบัญชีกลางจัดทำขึ้นเพื่อประโยซน่ใน 
การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

“ข้อมูลตัวบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลเกี่ยวกับ ซ่ือ ซ่ือสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด และ 
ตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลำเนา สถานภาพการสมรส และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆ 
ในหลักเกณฑ์นี้

“ข้อมูลสถานะทางราชการ” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทบุคลากร ส่วนราชการต้นสังกัด 
ส่วนราชการผู้เบิก การเปลี่ยนแปลงส่วนราชการตันสังกัดและส่วนราชการผู้เบิก วันเดือนปีที่เข้ารับราชการและ 
ออกจากราชการ และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานทะเบียนต่างๆ ในหลักเกณฑ์นี้

“นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า บายทะเบียนระดับกรม และส่วนภูมิภาคที่ได้รับ 
แต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีรหัสผู้ใข้งาน 
(บร6 โทล๓ 6) และรหัสผ่าน (I3ล55พ๐โป) ที่กำหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลข้อมูล (ตรวจสอบ 
เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแกไขข้อมูลให้เป็นบีจจุบัน) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างซาวต่างประเทศในสังกัด 
และบุคคลในครอบครัว เพื่อประโยขน่ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
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“นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ”- หมายความว่า ข้าราชการ ยกเว้นข้าราชการที่ช่วยราชการที่ 
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีรหัส 
ผู้ใข้งาน (บร6 กาล๓6) และรหัสผ่าน (?3ร5ผ๐ฟ ) ที่กำหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง เพื่อทำหน้าที่ดูแลประวัติชอง 
ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ 
บำนาญดังกล่าว

“ส่วนราชการดันลังกัด” หมายความว่า ส่วนราชการระดับกรมที่มีผู้สิทธิสังกัด ‘
“ส่วนราชการผู้เบ ิก” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่อยู่ใน 

ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ที่ฃอเบิกเงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว 
และ/หรือที่ฃอเบิกเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน หรือที่ซึ่งผู้รับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 
แสดงเจตนาขอรับบำเหน็จตกทอดหรือบำนาญพิเศษกรณีข้าราชการตาย

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลในครอบครัวของตนต่อบายทะเบียน 
บุคลากรภาครัฐ หรือนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันบรรจุ 
เข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อ ๖ การรายงานข้อม ูลตามข้อ ๕ ให้ผู้ม ีส ิทธิกรอกข้อมูลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
พร้อมลงลายมือซื่อรับรองความถูกต้องชองข้อมูล โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในแบบที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด ยื่นต่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ หรือนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ แล้วแต่กรณี 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงลงในฐานข้อมูลบุคลากรชองภาครัฐ 

ข้อ ๗ ข้อมูลที่ต้องรายงานประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลตัวบุคคลของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวทุกคน ทั้งที่มีชีวิต และเสียชีวิตแล้ว 
(๒) ข้อมูลสถานะทางราชการของผู้มีสิทธิ

ข้อ ๘ กรณีผู้มีสิทธิไม่อาจลงลายมือซื่อด้วยตนเองในแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้ปฏิบัติตังนี้ 
(๑) กรณีผู้มีสิทธิยังมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่อาจลงลายมือซื่อในแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

ได้ ให้ผู้ม ีสิทธิพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือซื่อ พร้อมทั้งให้พยาน ๒ คน ลงลายมือซื่อรับรองในแบบที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด และบุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เปีนผู้ยื่นแบบที่กรมบัญชี 
กลางกำหนด แทนผู้มืสิทธิได้

(๒) กรณีผู้มืสิทธิไม'รู้สึกตัว หรือ'ไม,มีสติสัมปชัญญะ และไม'อาจลงลายมือซื่อในแบบที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนดได้ ให้บุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือซื่อในแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด แทนผู้มืสิทธิได้ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาระบุว่าผู้ม ืส ิทธิ 
ดังกล่าวไม่รู้สึกตัว หรือไม'มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตนเองได้ เพื่อประกอบการยีนแบบ 
หากไม'มีบุคคลตามที่กำหนดไว้ลงลายมือซื่อในแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแทนผู้มืสิทธี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้เบิกเงินบำนาญ เบี้ยหวัด ที่จะพิจารณาให้บุคคลใดตามที่เห็นสมควรเป็นผู้ลงลายมือซื่อ 
ในแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แทนผู้มีสิทธิ'ได้

๑ ๔ ๕



ข้อ ๙  นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
ตามแบบ,ที่กรม1บัญชีกลางกำหนด กับเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อความถูกต้องก่อนทำการบันทึกข้อมูล 
ดังกล่าวลงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเก็บ 
แบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเอกสารประกอบการพิจารณาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

ข้อ ๑๐  หาก'ข้อมูล1ของผู้มีสิ,ทธิ และบุคคลในครอบครัวไม'ถูกต้องเป็นบิจจุบัน และกรมบัญชีกลาง 
ได ้ม ีการนำข ้อม ูลด ังกล ่าวไปใช ้เพ ื่อประโยชน ์ในการเบ ิกจ ่ายเง ินสวัสด ิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือ 
ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้มีสิทธิมีหน้าที่ติดตามนำเงินที่ไต้เบิกจ่ายไปส่งคืนคลัง

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑ ๑  ข้อมูลของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และ 
มีสถานะสมบูรณ์ ณ วันที่หลักเกณฑ์นี้ใข้บังคับ ให้ถือว่าข้อมูลด้งกล่าว ผู้มีสิทธิไต้รับรองความถูกต้องตามหลัก 
เกณฑ์นี้แล้ว

๑๕๖



แบบ ๗๑๒๗
คำขอเพ่ิม/ปรับปรุงจ้อมูลในฐานข้อมูลบุคล'โกรภาครัฐ

เขียนที่ 
วันที่....

สังกัดกรม
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................ นามสกุล.....................ตำแหน่ง............................
............................ จังหวัด...............................หน่วยเบิก...................................มีความประสงค์ขอ
0  เพิ่มข้อมูล

II] ปรับปรุงข้อมูล

0  ตนเอง
□  บุคคลในครอบครัว □ บ ิด า □ ม ารด า □ คู'สมรส

0  บุตรลำดับที่.........
0  ตนเอง
0  บุคคลในครอบครัว 0  บิดา 0  มารดา 0  คู'สมรส

0  บุตรลำดับที่......

เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบำเหน็จบำนาญดำเนินการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล 
บุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลางให้เป็นบิจจุบัน ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล- พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งบี้ ได้แนบเอกสารประกอบการบัน้ทึกข้อมูลของนายทะเบียน 
บุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบำเหน็จบำนาญแล้ว และขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แจ้งเป็นจริงทุก 
ประการ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้กรมบัญชีกลางเปิดเผยหรือให้ข้อมูลของข้าพเจ้าและบุคคลในครอบครัว 
เพื่อประโยขน่ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแพทย์ และการเบิกจ่ายเงิน 
ประเภทต่างๆ ที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ

ลงซื่อ...................................... ...........................ผ ู้ยื่นแบบ
น . . ................................................น

หมายเหตุ.- โปรดทำเครื่องหมาย ^  ลงในซ่อง 0  ที่เลือก

๑๕๗



ข้อมลบุคคลในครอบครัว (ต่อ)

บุตรคนที่................ เลขประจำตัวประซาซน อ  □ □ □ อ  □ □ □ □ อ  □ อ  อ
ข้อมูลตัวบุคคล
คำนำหน้าซื่อ/ยศ/ฐานันดร : ................................... ซ่ือ : ............................... นามสกุล : ..............................
เพ ศ : [ 0  ซาย 0  หญิง วัน/เดือน/ปีเกิด ะ 111111111110 [1111111011] อ า ย ุ: ....................................ปี
สัญชาติ : .............................................. ศาสนา : ........................................... อาซีพ : ....................................
อาศัยในจังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์ □ □ □ □ 0
เป็นบุตรโดย

ผู้มีสิทธิเป็นบิดา
\3  บิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดา ใบสำคัญการสมรสเลขท่ี..................... เม่ือวันที่........................
0  คำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุตรซอบด้วยกฎหมาย หมายเลขคดีแดงเลขที่.................... เมื่อวันที.่..............
0  บิดารับรองบุตรตามแบบ คร. ๑๑ หนังสือรับรองบุตรเลขท่ี................. เม่ือวันท่ี.............ณ จังหวัด............
0  โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอ้างอิงเลขที่........................เมื่อวันที.่............ณ จังหวัด...........

ผู้มีสิทธิเป็นมารดา
0  ทะเบียนบ้าน เอกสารอ้างอิงเลขที่................. เมื่อวันที่.....................
0  สูติบัตร เอกสารอ้างอิงเลขที่................ เม่ือวันที่....................
0  โดยการยก/รับเป็นบุตรบุญธรรม เอกสารอ้างอิงเลขที่........................เมื่อวันที.่............ณ จังหวัด...........
สถานภาพการชีวิต: 0  มีชีวิต

[ 0  เสียชีวิต มรณบัตรเลขที่....................... เม่ือวันท่ี.....................ณ จังหวัด.................
[ 0  สาบสูญ คำสั่งศาลเลขที่...................... เมื่อวันที.่.................................
0  บุตรไร้ความสามารถ /  เสมือนไร้ความสามารถ หมายเลขคดีแดงเลขท่ี...... เม่ือวันท่ี.

สถานภาพการสมรส 0  โสด
0  สมรส ใบสำคัญการสมรสเลขท่ี...................... เม่ือวันท่ี..................... ณ จังหวัด........
0  หย่า ใบสำคัญการหย่าเลขที่..................เมื่อวันท่ี......................ณ จังหวัด..............
[II หม้าย มรณบัตรเลขที่........................... เมื่อวันที.่......................ณ จังหวัด.............

หมายเหตุ - กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน (ซ่องที่ให้เสือกโปรดทำเครื่องหมายลงในซ่อง I ]  ท่ีเสือก)
- กรอกบุตรที่ขอบด้วยกฎหมายทุกคน โดยเรียงลำดับการเกิด (เรียงตามอายุบุตรจากมากไปน้อย)

6 ) ^ 0 0



เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อตัว ซ่ือสกุล (ถ้าม)

บุคคลในครอบครัว ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(๑) บิดา

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านซองบิดา 
(ข) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองบิดา หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า-(ในกรณีที่มีการหย่าร้าง 

กับมารดา,ซองผู้มสิ,ทธิ) หรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว'าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วยกฎหมายของบิดา 
(แบบ ครุ.๑๑) หรือสำเนาคำสั่งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถึงที่ส ุดว่าผูมสิทธิเป็นบุตรโดยซอบด้วย - 
กฎหมายของบิดา

(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนิซื่อ-สกุลของบิดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร

๒. มารดา ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
(ซ) สำเนาสูติบัตร'ของผู้มสิ,ทธิ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ 
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อ-สกุลซองมารดา (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสซองมารดา หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีที่มีการหย่า 

ร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)
(จ) สำเนาใบมรฌบัตร

๓. คู่สมรส ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส 
(ซ). สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มีสิทธิกับคู'สมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า (ในกรณีที่ 

มีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ)
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อตัว ซื่อสกุล ของคู'สมรส (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบมรณบัตร

® 6)



๔. บุตร ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ)
๔.๑ กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(ข) สำเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
(ง) สำเนาคำสั่งศาล หรือสำเนาคำพิพากษาของศาลถีงที่สุดว่าบุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคล 

ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผู้มีสิทธิเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ 
ความสามารถ)

(จ) สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม 
๔.๒ กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(ข) สำเนาสูติบัตรของบุตร
(ค) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนซื่อ-สกุลของบุตร (ถ้ามี)
(ง) สำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้มืสิทธิหรือสำเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็น 

บุตรโดยขอบด้วยกฎหมายของผู้มืสิทธิหรือสำเนาคำสั่งศาลหรือสำเนาคำพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยขอบด้วย 
กฎหมายของผู้มืสิทธิ หรือสำเนาใบมรณบัตร

(จ) สำเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม

๑๖๒



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๓๐ กันยายน ๒๔๔๓ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

๒. แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๒๘)
ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอขอแกไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น พัฒนาสิทธิประโยซนโดยขยายสิทธิใน 
การเช้ารับการรักษาพยาบาลของเอกชน กำหนดให้การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เป็นการรักษา 
พยาบาล รวมทั้งกำหนดให้มีการนำระบบเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ อันเป็นการอำนวย 
ความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย 
ของรัฐ ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ประกาศในราชกิจ 
จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๔๓ และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๔๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้น 
กำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. เนื่องจากบทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 

๒๔๔๓ มาตรา ๑๐ วรรคแรก ให้อำนาจกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เพื่อรองรับวิธีปฏิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ กรณีผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงาน 
อ่ืน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ซึ่งมีหลักการ 
สำคัญโดยสรุป ดังนี้

๑.๑ ผู้มีสิทธิที่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ให้ 
มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่น โดยกรอกข้อมูลตามแบบแจ้ง 
การเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๒๘) พร้อมลงลายมือซื่อรับรอง
ความถูกต้อง เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี

๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้กระทำได้ในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ หากไม่แจ้ง 
ภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้มีสิทธิไม'ประสงค์ในการเปลี่ยนแปลง่สิทธิ

๑ .๓ กำหนดวิธีปฏิบัติ กรณีที่ผู้มีสิทธิไม่อาจลงลายมือซื่อในแบบแจ้งการเลือกสิทธิและ 
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๒๘) ด้วยตนเองได้ 
รายละเอียดปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

ป ี̂  เ&  0^8

ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๗

๑๖ฅ



๒. เพื่อมิให้เกิดบิญหาในทางปฏิบัติกรณีผู้มสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวหมดสิทธิในระบบ 
เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ จึงกำหนดให้ข้อมูลของผู้มีสิทธิในฐาน 
ข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่มีสิทธิหลักมากกว่า ๑ สิทธิ สามารถใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาใหม่จนกว่าผู้มีสิทธิ 
จะแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์นี้ โดยผู้มีสิทธิสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิได้จนถึงสิ้น 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีสิทธิใม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญใน 
สังกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่ม'โพธิหยก)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
ที่ปรึกษาพัฒนาด้านระบบบัญชี 

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๑

๑๖๔



หลักเกณฑ์การเลือกหรือฟลี่ยนแปลงการใช้สิทธสวัสดิการรักษาพยาบาล

โดยที่เป ็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเล ือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ส ิทธิสวัสดิการรักษา 
พยาบาล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕:๕๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ วรรคแรก แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
จึงออกหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เร ียกว่า “หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาล”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาคำสั่งหรือหลักเกณฑ์อื่นใดในสถานที่กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้หรือที่ฃัดหรือแย้ง 

กับหลักเกณฑ์นี้ให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างซาว 

ต่างประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู'สมรส และบุตร ที่ถ ูกต้องตามกฎหมาย

(ของผู้มีสิทธิ)
“ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลชองช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด 

ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างซาวต่างประเทศ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่กรมบัญชีกลางจัดทำขึ้นเพื่อประโยซน!น 
การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

“นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า นายทะเบียนระดับกรม และส่วนภูมิภาคที่ได้รับแต่ง 
ตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน 
(บร6 โทล๓ 6) และรหัสผ่าน (?35รผ๐ฟ ) ที่กำหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลข้อมูล (ตรวจสอบ 
เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแกไขข้อมูลให้เป็นบีจจุบัน) ชองช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างซาวต่างประเทศในสังกัด 
และบุคคลในครอบครัว เพื่อประโยซน่ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ

“นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า ช้าราชการ (ยกเว้น ช้าราชการที่ช่วยราชการ) 
ที่ไต้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซ่ึงมีรหัส 
ผู้ใช้งาน &ร6 ๓ ล๓6) และรหัสผ่าน (?ล55ผ๐โช) ที่กำหนดให้โดยกรมบัญชีกลางเพื่อทำหน้าที่ดูแลประวัติของ 
ผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ 
บำนาญ ดังกล่าว

ข้อ ๕ กรณ ีท ี่ผ ู้ม ีส ิทธิม ีส ิทธิได ้ร ับเงินคำรักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่น โดยกรอกข้อมูลตามแบบแจ้ง

๑ ๖ ๕



การเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลท้ายหลักเกณฑ์ พร้อมลงลายมือซื่อรับรอง 
ความถูกต้อง. เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลา ๑ 
เดือน นับแต่วันที่มีสิทธิใต้รับค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้นายทะเบียนบุคลากร 
ภาครัฐ หรือนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แล้วแต่กรณี

หากผู้มืสิทธิไม,แสดงเจตนาเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่น 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิประสงค่ใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้

ข้อ ๖  กรณีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิใหผู้้มืสทิธิกระทำไต้ในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถ 
แจ้งการเปลี่ยนแปลงไดิโดยถือปฏิบัติตามวิธีการในข้อ ๕ ทั้งนี้ หากไม,แจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่า 
ผู้มีสิทธิไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลงสิทธิ

ข้อ ๗ กรณ ผู้ีมีสิทธิไม'อาจลงลายมือซื่อในแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดด้วยตนเองไต้ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) กรณีผู้มืสิทธิยังมีสติสัมปชัญญะดี แต่ไม'อาจลงลายมือซื่อในแบบที่กรมบัญชีกลาง 

กำหนดไต้ ให้ผู้มีสิทธิพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือซื่อแทน พร้อมทั้งให้พยาน ๒ คน ลงลายมือซื่อรับรองใน 
แบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และบุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาล หรือผู้พ ิท ักษ์แล้วแต่กรณี เป็นผู้ยื่นแบบที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด แทนผู้มืสิทธิไต้

(๒) กรณีผู้มืสิทธิไม'รู้สึกตัว หรือไม'มีสติสัมปชัญญะ และไม่อาจลงลายมือซื่อในแบบที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนดไต้ให้บุคคลในครอบครัว ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือซื่อในแบบที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด แทนผู้มืสิทธิไต้ โดยจะต้องมีหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาระบุว่า ผู้มืสิทธิดัง 
กล่าวไม่รู้สึกตัว หรือไม่มืสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยตนเองไต้เพื่อประกอบการยื่นแบบ

(๓) กรณีตาม (๒) หากไม'มีบุคคลตามที่กำหนดไว้ลงลายมือซื่อในแบบที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดแทนผู้มืสิทธิ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้เบิกเงินบำนาญ เบี้ยหวัด ที่จะพิจารณาให้บุคคล 
ใดตามที่เห็นสมควร เป็นผู้ลงลายมือซื่อในแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแทนผู้มืสิทธิไต้

ข้อ ๘ นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญมหีน้าที่บันทึกข้อมูล 
การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิของผู้มืสิทธิลงในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และเก็บแบบแจ้งการเลือกสิทธิ 
และเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจลอบ

ข้อ ๙  หากข้อมูลของผู้มืสทิธิ และบุคคลในครอบครัวไม'ถูกต้องเป็นบีจจุบัน และกรมบัญชีกลาง 
ไต้มืการนำข้อมูลตัวกล่าวไปใช้เพื่อประโยซน้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือดำเนินการ 
อื่นใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ส่วนราขการต้นสังกัดระดับกรมของผู้ม ีส ิทธิมีหน้าที่ต ิดตามนำเงินที่ไต้เบิกจ่ายไปแล้ว 
ล่งคืนคลัง

๑ ๖ ๖



แบบ ๗๑๒๘
แบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

เขียนที่.
วันที.

เสนอ

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................นามสกุล....................... ตำแหน่ง.........................
สังกัดกรม.......................................จังหวัด..................................... หน่วยเบิก..........................มีความประสงค์ขอ

□  แจ้งการเลือกสิทธิ ประสงค์เลือกสิทธิ 0  สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราซการ
0  ประกันสังคม
0  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................

0  เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
จาก □ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เป็น 0  สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

□  ประกันสังคม 0  ประกันสังคม
□  อ่ืนๆ (ระบุ)............................  0  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................

เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบำเหน็จบำนาญบันทึกข้อมูลการเลือก/เปลี่ยนแปลงสิทธิ 
ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลางให้เป็นบิจจุบัน ตามมาตรา ๑๐ วรรคแรก แห่งพระราช 
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งเป็นจริง 
ทุกประการ

ข ้าพเจ ้าตกลงย ินยอมให ้กรมบ ัญ ช ีกลางเป ิดเผยหร ือให ้ข ้อม ูลของข ้าพเจ ้าเพ ื่อประโยชน ์ 
ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การแพทย์ และการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ 
ที่กรมบัญชีกลางรับผิดชอบ

ลงซื่อ............................................. ผู้ยื่นแบบ

หมายเหตุ ๑. โปรดทำเครื่องหมาย ^  ลงในซ่อง 0  ที่เลือก
๒. เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

๑๖๗



ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๓๐ กันยายน ๒๔๔๓

เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐาน 

การรับเงิน
๒. ตัวอย่างการคำนวณการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีที่มีการทำ 

สัญญาประกันภัยของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
ด้วยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๔๓ และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๔๓ 
เป็นด้นไป ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๔๔๓ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีที่มีการทำสัญญาประกันภัย เป็นไป 
ตามพระราฃกฤษฎีกานี้หรือเกิดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการ 
รับเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุไร ร่ม'โพธิหยก)
รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
ที่ปรึกษาพัฒนาด้านระบบบัญชี 

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘
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หลักเกณฑ์
การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

โดยที่เป ็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การเบ ิกค ่าร ักษาพยาบาลกรณีท ี่ผ ู้ม ีส ิทธิหรือบ ุคคลใน 
ครอบครัวได้มีการทำสัญญาประกันภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงออกหลักเกณฑ์ 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที,ขาดจากสัญญาประกันภัย 
กรณีใช้หลักฐานการรับเงิน”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน-๒๕๕๓ เป็นด้นไป 
ข้อ ๓ ในหลักเกณฑ์นี้

“สัญญาประกันภัย” หมายความว่า สัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแฟงและพาณิชย์ 
ซึ่งให้ความคุ้มครองในด้านค่ารักษาพยาบาล

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลซึ่งได้ 
รับการซดเชยในกรณีที่ทำสัญญาประกันภัยให้น่าด้นฉบับหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลไปขอรับเงินจาก 
บริษัทประกันภัย

ข้อ ๕ กรณีที่ได้รับเงินซดเชยค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยตากว่าค่ารักษาพยาบาลท่ีได้ 
จ่ายไปจริงในคราวนั้นหากผู้มีสิทธิประสงค์จะเบิกส่วนที่ขาดอยู่ให้ใช้สำเนาหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล 
ที่บริษัทประกันภัยรับรองว่าได้จ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไปเป็นจำนวนเงิน 
เท่าไรเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินจากทางราชการ

ข้อ ๖  การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ใหผู้้มีสิทธิยืนขอเบิกเงินโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวง 
การคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่ขาดอยู่ ■ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
ในพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เงินค่ารักษาพยาบาลที่จ ่ายให้ 
ผู้ม ีส ิทธิเมื่อรวมกับเงิน1ซดเขยค่ารักษาพยาบาลที่'ได้,รับจากบริษัทประกันภัยต้องไม'เกิน'ไปกว่าความ!.สียหาย 
ที่เกิดขึ้นจริง

๑ ๖ ๙



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ตัวอย่างการคำนวณการเบิกจ่ายเงินกรณีท่ีมีการทำสัญญาประกันภัยของผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว

ตัวอย่างที่ ๑
๑. นาย ก เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยนอก และได้ 

ชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวน ๘1๗๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑,๒๕๐ บาท
๑.๒ ค่าบริการผู้ป่วยนอก (รหัส ๕๕๐๒๑) ๕๐ บาท
๑.๓ ค่าตรวจหลอดเลือด (รหัส ๕๑๔๒) ๔,๐๐๐ บาท
๑.๔ ค่าตรวจ บแโลร๐ชทช (รหัส ๔๓๐๐๓) ๓,๐๐๐ บาท

๒. นาย ก นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกกับบริษัทประกันภัย และได้รับเงินซดเชยค่า 
รักษาพยาบาลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยนำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรองจากบริษัทประกันภัยว่า นาย ก ได้รับ 

. การซดเชยค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเบิกกับส่วนราชการต้น 
สังกัด

จากจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริง ๘,๗๐๐ บาท ส่วนราชการด้นสังกัดพิจารณาสิทธิของนาย ก ตามพ 
ะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จำนวน ๗,๒๐๐ บาท
๓.๑ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑,๖๕๐ บาท
๓.๒ ค่าบริการผู้ป่วยนอก (รหัส ๕๕๐๒๑) ๕๐ บาท
๓.๓ ค่าตรวจหลอดเลือด (รหัส ๕๑๔๒) ๓,๐๐๐ บาท
๓.๔ ค่าตรวจ บ๒'ลร๐นกป (รหัส ๔๓๐๐๓) ๒,๕๐๐ บาท
ส่วนราชการจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้นาย ก ได้จำนวน ๓,๗๐๐ บาท เนื่องจาก
๔.๑ ยอดค่ารักษาจริง ๘,๗๐๐ บาท
๔.๒ บริษัทประกันภัยให้สิทธิ ๕,๐๐๐ บาท
๔.๓ ดังนั้นจะมีส่วนขาด (๘,๗๐๐ - ๕,๐๐๐)
๔.๔ มีสิทธิเบิกจ่ายจากทางราชการไม,เกินสิทธิที่นาย ก

๓,๗๐๐ บาท

จะพึงได้ ๓,๗๐๐ บาท

ตัวอย่างที่ ๒
๑. นาย ข เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกซนประเภทผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินจำเป็น 

เร่งด่วนซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดจะเสียชีวิต โดยได้ชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวน 
๑๘,๗๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑ ๗ ๐



(5).(5) ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๕,๐๐๐ บาท.
๑.๒ ค่าบริการผู้ป่วยใน ๑,๒๐๐ บาท
๑.๓ ค่าตรวจหลอดเลือด ๕,๐๐๐ บาท
๑.๕ ค่าตรวจ บ๒'ลร๐นทป ๔,๕๐๐ บาท
๑.๕ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท) ๓,๐๐๐ บาท

๒. นาย ข นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกกับบริษัทประกันภัยและได้รับเงินซดเชยค่ารักษา 
พยาบาลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๒.® ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันละ ๑,๐๐๐ บาท) ๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ๘,๐๐๐ บาท
นาย ข ได้นำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรองจากบริษัทประกันภัยว่าได้รับการซดเชยค่ารักษา 

พยาบาลไปแล้วจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเบิกกับส่วนราชการด้นสังกัด
๓. เมื่อพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาๆ นาย ข จะสามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้ 

๓.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท) ๑,๐๐๐ บาท
(ตามสิทธิคือ วันละ ๖๐๐ บาท เน ื่องจากบริษ ัทประกันภัยจ่ายค่าห ้องและค่าอาหาร 

ให้แล้ววันละ ๑,๐๐๐ บาท จึงเบิกจากด้นสังกัดได้อีกเพียงวันละ ๕๐๐ บาท ซึ่งรวมแล้วไม'เกินค่าห้องที่จ่ายจริง 
วันละ ๑,๕๐๐ บาท)

๓.๒ ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ
(ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งชองจำนวนที่ไดัจ่ายไปจริงแต่จะต้องไม,เกินสี่พันบาท ตามประกาศ 

กระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกซน กรณี 
ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งต่วน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)

รวม (ข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒) ๕,๐๐๐ บาท
๔. ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นาย ข ได้จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจาก

๔.๑ ยอดค่ารักษาจริง ๑๘,๗๐๐ บาท
๔.๒ บริษัทประกันภัยให้สิทธิ ๑๐,๐๐๐ บาท
๔.๓ ดังนันจะมีส่วนขาด (๑๘,๗๐๐ - ๑๐,๐๐๐) ๘,๗๐๐ บาท
๔.๔ มีสิทธิเบิกจ่ายจากทางราชการ ๕,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลที่นาย ขได้รับ (๕ ,๐๐บาท) เมื่อรวมกับเงินที่ได้รับจากบริษัทประกัน 
ภัยแล้ว (๑๐,๐๐๐ บาท) ไม่เกินกว่าความเสียหายจริง (๑๘,๗๐๐ บาท)

๑ ๗ ๑



ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว  ๓๙๔ ^ ส ิ1 | แ ^  กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๔ ตุลาคม ๒๔๔๓

เร่ือง การบันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปล่ํยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งซาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอนการบันทึกการเสือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

๒. ตัวอย่างหน้าจอบันทึกการเสือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ 

สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น โดยให้ผู้มีสิทธิสามารถ 
แจ้งความประสงค์ตามแบบ ๗๑๒๘ ต่อส่วนราชการ เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ หรือนายทะเบียน 
ผู้รับบำเหน็จบำนาญ แล้วแต่กรณี ดำเนินการบันทึกข้อมูลการเสือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตังกล่าวใน 
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินงานของนายทะเบียนบุคลากรภาค 
รัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐมีประสิทธิภาพรองรับวิธีปฏิบัติที่เกี่ยว 
กับการเสือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ จึงเห็นควรขี้แจงวิธีบันทึกข้อมูลการเลือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการ 
ใช้สิทธิในหน้าจอบันทึกทะเบียนประวัติให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ 
ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีรายละอียดขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และตัวอย่างหน้าจอบันทึกการเลือก 
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าจอบันทึกทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากร 
ภาครัฐ เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ และนายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญสามารถบันทึกข้อมูลการ 
เสือกสิทธิหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้กับผู้มีสิทธิในสังกัดได้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๔๓ เป็นด้นไป

๑๗๖



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหนั๋าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๔๐๑

๑๗๓



ขั้นตอนการบันทึกการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

ขั้นท่ี ๑ : เมื่อผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ และลูกจ้างซาวต่างประเทศ) ยื่นแบบ 
๗๑๒๘ เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้นายทะเบียนบุคลากร 
ภาครัฐหรือนายทะเบียนผู้ร ับบำเหน็จบำนาญแล้วแต่กรณี บันทึกข้อมูลการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 
สวัสดิการรักษาพยาบาลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ขั้นท่ี ๒ : นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู้ร ับบำเหน็จบำนาญตรวจสอบข้อมูลในแบบ ๗๑๒๘ 
ว่า ผู้มีสิ,ทธิกรอก1ข้อมูลครบล้วน พร้อมลงลายมือซื่อในแบบแล้วหรือไม' หากผู้มืสิ'ทธิกรอก1ข้อมูล และลงลายมือ 
ซื่อเรียบร้อยแล้วให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญเจ้าระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
ภาครัฐ โดยเปิดหน้าจอ “บันทึกหะเบียนประวัติ” ของผู้มืสิทธิรายดังกล่าว

ขั้นท่ี ๓ : เมื่อพบข้อมูลผู้มืสิทธิรายดังกล่าวแล้ว ให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ 
เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบติทธิสวัสดิการ” (อยู่บริเวณด้านขวาของหน้าจอ ใบกรอบ “ประวัติบุคลากรภาครัฐ”)

ขั้นท่ี ๔ ะ ระบบจะแสดงหน้าจอเลือกสิทธิ (ตารางเสือสิทธิสวัสดิการ) โดยแสดงข้อมูลสิทธิที่ผู้มืสิทธิรายดังกล่าว 
มี เซ่น กรมบัญชีกลาง ประกันสังคม กรุงเทพมหานคร คปภ. เปึนด้น โดยนายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาค 
รัฐ/นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญบันทึกข้อมูลการเลือกใช้สิทธิโดยทำเครื่องหมาย ห ั' ลงในซ่อง 0  ด้านหน้า 
สิทธิที่ผู้มืสิทธิแจ้งความประสงค์ในแบบ ๗๑๒๘ พร้อมกดปุม “ เลือกสิทธิ”

ขั้นท่ี ๕: ระบบจะประมวลผลข้อมูลของผู้มืสิทธิรายดังกล่าว และขึ้นสิทธิตามที่เลือกในรอบการประมวลผลข้อมูล 
รอบกัดไป (ทุกวันที่ ๔ และ ๑๘ ของเดือน)

อน่ึง เมื่อนายทะเบียนฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญดำเนินการเลือก 
สิทธิให้กับผู้มืสิทธิแล้ว จะไม'สามารถแกใฃเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิได้อีก และผู้มืสิทธิจะต้องใช้สิทธิที่เลือกนั้น 
จนกว่าจะครบรอบการเปลี่ยนแปลงสิทธิครั้งต่อไป (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)

๑๗๔



นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ!.ข้าหน้าจอหะเบียนนํระวัติชองผู้มี 
สิทธิเลือก “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการฯ” ระบบจะแสดงตาราง “ เลือกสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล” ให้เลือกการ 
ใช้สิทธิในกรณีที่มีสิทธิมากกว่า ๑ สิทธิ ทั้งนี้ หากมีเพียงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กรมบัญชีกลาง) 
จะไม,มีรายการสิทธิให้เลือก (ตารางว่าง)

ตัวอย่างหน้าจอบันทึกการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ลิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

๑๗๙
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๑๗๖



ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๙ ธันวาคม ๒๔๔๓

เรื่อง ซ ้อมความเข้าใจและการปรับปรุงแบบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด ้วยวิธ ีการเบ ิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิบการบดี ผู้บิ'ญ'ซาการตำรวจแห่ง'ซาต
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานพยาบาลชองทางราชการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๐)

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือเวียนแจ้งผู้มีสิทธิและส่วนราชการให้ทราบ 
และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๔๓ เป็นด้นมา โดยให้ใช้แบบพิมพ์ต่างๆ ที่กำหนด 
ข ึ้น ให ม ่ใน การเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพ ยาบ าลน ั้น  ป รากฏว ่าม ีส ่วน ราชการแจ ้งว ่าป ระส บ บ ิญ ห าเก ี่ยวก ับ  
การเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพ ยาบาลเน ื่องจากผ ู้ม ีส ิทธ ิได ้ย ื่น ใบเบ ิก เง ิน สว ัสด ิการเก ี่ยวก ับการร ักษาพ ยาบาล 
ตามแบบ ๗๑๐๔ (แบบเด ิม) ภายหล ังจากว ันท ี่ ๒๙ ก ันยายน ๒๔๔๓ ซ ึ่งตามหล ักเกณ ฑ ์ด ังกล ่าว 
ให ้ใช ้ใบ เบ ิก เง ิน ส ว ัส ด ิการ (แบบ ๗๑๓๑) และส,ว น ร าช ก ารได ้ม ีก าร เบ ิก จ ่าย เง ิน ไป แ ล ้ว จะต ้อ ง  
ดำเน ินการเซ ่นไร และการออกห น ังส ือร ับ รองการม ีส ิท ธ ิร ับ เง ิน ค ่าร ักษ าพ ยาบ าล  (แบบ ๗๑๓๐) 
ส 'ว น ร าช ก าร จ ะ ต ้อ งร ะ บ ุร ห ัส ห น ่ว ย ง าน ต าม เอ ก ส าร ง บ ป ร ะ ม าณ ท ี่ส ำน ัก ง บ ป ร ะ ม าณ ก ำห น ด  
หรือไม, น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า การกำหนดแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลโดยเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ม ีส ิทธิและส่วนราชการถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันไม'เกิดความ 
สับสนในการขอใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ อย่างไรก็ตาม กรณีผู้มีสิทธิ 
ได้ย ื่นขอเบิกเงินสวัสดิการโดยใช้ใบเบิกตามแบบ ๗๑๐๔ (แบบเดิม) ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปแล้ว หากส่วน 
ราชการได ้อน ุม ัต ิการเบ ิก เง ิน ค ่าร ักษ าพ ยาบ าลเป ็น ไป ตามส ิท ธ ิท ี่กำห น ดไว ้ใน พ ระราชกฤษ ฎ ีกาเง ิน  
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ การเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลย่อมชอบด้วยกฎหมาย 
ไม,เส ียไปเพราะเหต ุแห ่งการย ื่นขอใช ้ส ิทธ ิด ังกล ่าว สำหรับกรณ ีการออกหนังส ือรับรองการมีส ิทธิร ับ 
เง ิน ค ่าร ักษ าพ ยาบ าล (แบบ ๗๑๓๐) น้ัน เพ ื่อให ้การควบ ค ุมและตรวจสอบ ค ่าใช ้จ ่ายด ้าน ค ่าร ักษา 
พยาบาลประเภทผู้บ ิวยในเป ็นไปอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ รวมทั้งเพ ื่อประโยชน์ในการวิเคราะห ์ข ้อม ูลงบ 
ประมาณ รายจ ่ายค ่าร ักษาพ ยาบาลจ ึงเห ็นควรปร ับปร ุงแบบห น ังส ือร ับรองการม ีส ิทธ ิร ับ เง ินค ่าร ักษา 
พยาบาล (แบบ ๗๑๓๐) เพ ื่อให ้สมบ ูรณ ์ย ิ่งข ึ้น โดยให ้ส ่วนราชการระบ ุรห ัสหน ่วย.งานตามเอกสาร 
งบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนดด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑๗ ๗



อนึ่ง หากส่วนราชการใดยังมีแบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 
๗๑๓๐) ที่ยังไม'ได้แก!ขการเพิ่มเติมรหัสหน่วยงานเหลืออยู่ ขอให้ส่วนราชการระบุรหัสหน่วยงานดังกล่าวข้าง 
ด้น โดยการพิมพ์หรือเขียนเพิ่มเติมต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานตอนท้ายหนังสือและใหใข้ต่อไป 
จนกว่าจะหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสังกัดและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศ เ จ ้ส ต ร ์)  
อธิบดีกร3ณญ'ซกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘

๑๗๘



ที ่ . ( ๑ )

หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แ บ บ  ๗ ๑ ๓ ๐

ส่วนราชการ. .(๒).,
วันท่ี................. เดือน. ..พ.ศ.

เร่ือง รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
เรียน (ผู้อำนวยการสถานพยาบาล)

ด้วย........................... (๓)................................... แจ้งว่า............................... (๔)...........................................
เลขที่ประจำตัวประซาซน □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ อ  หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าว/เลขที่
หนังสือเดินทาง....................อายุ........................... ปี ซึ่งเป็น....................... (๔).......... ......................................................
ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลแห่งน้ี และขอออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษา 
พยาบาล

จึงขอรับรองว่า..............................................(๓).................................................. เลขท่ีประจำตัวประซาซน
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ อ  อายุ........................... ปี ตำแหน่ง......................... ;....................................

สังกัดกรม......................... รหัสหน่วยงาน........................... (๖)...........................กระทรวง................................................
ส่วนราซการที่ไม่สังกัดกระทรวง/กรม.............-................. รหัสหน่วยงาน..............................(๔)........................................
จังหวัด............................. ซ่ึงเป็น............................... (๗).................... ของผู้ป่วย เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย และขอได้โปรดจัดทำคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดย่ตรงกับกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความนับถือ

(............................... )

ตำแหน่ง.........................

หมายเหตุ (๑) ไห่ใข้ท่ีเซ่นเดียวกับหนังสือราซการ
(๒) ส่วนราซการเจ้าสังกัดของผู้ฃอใช้สิทธิหรือส่วนราซการตันสังกัดผู้รับเบ้ียหวัด/บำนาญ 
(๓) ซ่ือข้าราซการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญซึ่งประสงค์เป็นผู้ไข้สิทธิ/เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
(๔) ให้ระบุซื่อบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล พร้อมเลขบัตรประจำตัวประซาซน 

หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าว/เลขที่หนังสือเดินทาง 
(๔) ให้ระบุความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับข้าราซการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบ้ียหวัด/บำนาญซึ่งเป็นผู้มีนสิทธิ 

เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
(๖) ให้ระบุรหัสหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง โดยให้รหัสหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณ ที่สำนัก 

งบประมาณกำหนดของแต่ละปีงบประมาณ
(๗) ให้ระบุความสัมพันธ์ของข้าราซการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงิน 

ค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วย
๑๗๙



ทิ กค ๐๔๒๒.๒/ว  ๔๔ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กฑม. ๑๐๔๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐาน 

การรับเงิน
เรียน ปลัดกระทรวง อธ,บดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว  ๓๘๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการคำนวณการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีที่มีการทำสัญญา

ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน ของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว พร้อมแนบตัวอย่าง 
การคำนวณการเบิกจ่ายเงินกรณีที่มีการทำสัญญาประกันภัยของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว น้ัน

สอบถามเกี่ยวกับวิธีการคำนวรการเบิกส่วนขาดตามตัวอย่างว่า ผู้มีสิทธิสามารถนำส่วนที่ขาดจากสิทธิประกัน 
ภัยมาเบิกจากทางราชการได้เต็มจำนวนหรือไม, อย่างไร จึงขอซ้อมความเช้าใจในหลักการการเบิกจ่ายส่วนที่ขาด 
จากสัญญาประกันภัย เงินค่ารักษาพยาบาลที่ส่วนราชการจ่ายให้ผู้มีสิทธิเมื่อรวมกับเงินชดเขยที่ได้รับจากบริษัท 
ประกันภัยต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อความขัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างความเช้าใจให้ถูกต้อง 
ตรงกัน จึงเห็นสมควรยกเลิกสิ่งทีส่งมาด้วย ๒ ของหนังสือที่อ้างถึง และให้ใช้ตัวอย่างตามที่ส่งมาด้วยนี้แทน

ประกันภัยของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้เวียนแจ้งหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เน ื่องจากปรากฏว่าม ีส ่วนราชการหลายหน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรืวรศาสตร์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘

(ริ)(*80



ส ิง ท ี่ส ่ง ม า ด ้ว ย

ตัวอย่างการคำนวณการเบิกจ่ายเงินกรณีท่ีมีการทำสัญญาประกันภัยของผู้มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว

ตัวอย่างที่ ๑
๑. นาย ก เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถ่านพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยนอก และได้

ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวน ๘,๗๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดด้งนี้
๑.๑ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๑,๒๔๐ บาท
๑ . ๒ ค่าบริการผู้ป่วยนอก (รหัส ๔๔๐๒๑) ๔๐ บาท
๑ . ๓ ค่าตรวจหลอดเลือด (รหัส ๔๑๔๒) ๔,๐๐๐ บาท
๑ . ๔ ค่าตรวจ บแโลรอนทป (รหัส ๔๓๐๐๓) ๓,๐๐๐ บาท

๒. นาย ก นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกกับบริษ ัทประกันภัย และได้รับเงินซดเชย 
ค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยนำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรองจากบริษัทประกันภัยว่า นาย ก 
ได้รับการขดเขยค่ารักษาพยาบาลไปแล้วจำนวนเงิน ๔,๐๐๐ บาท เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเบิกกับส่วนราขการ 
ด้นสังกัด

๓. จากจำนวนเงินท ี่ได ้จ ่ายจริง ๘,๗๐๐ บาท ส่วนราชการด้นสังกัดพิจารณาสิทธิของนาย ก 
ตามพระราชกฤษฎีกาจะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จำนวน ๗,๒๐๐ บาท

๓.๑ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ©,๒๔๐ บาท
๓.๒ ค่าบริการผู้ป่วยนอก (รหัส ๔๔๐๒๑) ๔๐ - บาท
๓.๓ ค่าตรวจหลอดเลือด (รหัส ๔๑๔๒) ๓,๐๐๐ บาท
๓.๔ ค่าตรวจ บแโลรอนทป (รหัส ๔๓๐๐๓) ๒,๔๐๐ บาท

๔. ส่วนราชการจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลให้นาย ก ได้จำนวน ๓ , ๗๐๐ บาท เนื่องจาก
๔.๑ ยอดค่ารักษาจริง ๘,๗๐๐ บาท
๔.๒ บริษัทประกันภัยให้สิทธิ ๔,๐๐๐ บาท
๔.๓ ดังนั้นจะมีส่วนขาด (๘,๗๐๐ - ๔,๐๐๐) ๓,๗๐๐ บาท
๔.๔ มีสิทธิเบิกจ่ายจากทางราชการไม'เกินสิทธิที่นาย ก

จะพึงได้ ๓ ,๗ ๐ ๐ บาท



ตารางสรุปการคำนวณค่ารักษาพยาบาล

รายการ โรงพยาบาล 
เรียกเก็บ (๑)

บริษัท
ประกันภัย จ่าย 

(๒)

ส่วนขาด 

(๓) - (๑) - (๒)

สิทธิตาม 
พระราช 
กฤษฎีกา 

(๔)

เบิกได้ต่าม 
กฎหมาย 

(๔)*

ค่ารักษา 
พยาบาล (รวม)

๘,๗๐๐ ๔,๐๐๐ ๓,๗๐๐ ๗,๒๐๐ ๓,๗๐๐

* ((ะ) จะเบิกได้ตาม (๔) หาก (๔) ^ (๓) แต่ (๔) ^  (๓) ให้เบิกได้ = (๓) ในแต่ละรายการ



ต ัว อ ย ่า ง ท ี่ ๒

๑. นาย ข เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกซนประเภทผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินจำเป็น 
เร่งด่วนซึ่งหากไม'ได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดจะเสียชีวิตโดยได้ชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวน 
๑๙,๙๐๐ บาท ซึ่งมืรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๕,๐๐๐ บาท
๑ . ๒ ค่าบริการผู้ป่วยใน ๑,๒๐๐ บาท
๑.๓ ค่าตรวจเลือด ๕,๐๐๐ บาท
๑.๕ ค่าตรวจ บแโลรอนทป ๕,๕๐๐ บาท
๑.๕ ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

๑.๕.® ค่าถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ชนิดใช้ระยะยาว ๑ ถุง ราคา ๒๐๐ บาท 
๑.๕.๒ ค่าแป้นปิดรอบลำไส้ ๑ อัน ราคา ๖๐๐ บาท
๑.๕.๓ ค่าลวดยึดกะโหลกแบบไตตาเนียม (711:3ทเน๓ ห/!โ6) ๑ เส้น ราคา ๔๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน๑,๒๐๐ บาท
๑.๖ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท) ๓,๐๐๐ บาท

๒. นาย ข นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกกับบริษัทประกันภัยและได้รับเงินซดเชยค่ารักษา 
พยาบาลจำนวน ๑๐,๙๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ -

๒.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท) ๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

๒.๒.๑ ค่าถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ชนิดใช้ระยะยาว ๑ ถุง เบิกได้ ๑๐๐ บาท 
๒.๒.๒ ค่าแป้นปิดรอบลำไส้ ๑ อัน เบิกได้ ๕๐๐ บาท
๒.๒.๓ ค่าลวดยึดกะโหลกแบบไตตาเนียม (711:ลท1นเาก ผเโอ) ๑ เส้น เบิกได้ ๓๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๙๐๐ บาท-’
๒.๓ ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ๘,๐๐๐ บาท

นาย ข ได้นำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรองจากบริษัทประกันภัยว่าได้รับการซดเชยค่ารักษา 
พยาบาลไปแล้วจำนวนเงิน ๑๐,๙๐๐ บาท เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด 

๓. เมื่อพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาฯ นาย ข มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้ 
๓.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท) ๑,๐๐๐ บาท

(ตามสิทธิ คือ วันละ ๖๐๐ บาท แต่เนื่องจากบริษัทประกันภัยจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร 
ให้แล้ววันละ ๑,๐๐๐ บาท จึงเบิกจากต้นสังกัดได้อีกเพียงวันละ -๕ ๐ ๐ บาท จึงรวมแล้วไม,เกินค่าห้องที่จ่ายจริง 
วันละ ๑,๕๐๐ บาท) ' ! ■ '1 ,

๓.๒ ค ่าอ ุปกรณ ์ในการบำบ ัดรักษาโรค ’ ๒๕๐ บาท
๓.๒.๑ ค่าถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ชนิดใช้ระยะยาว ๑ ถุง เบิกได้.๕๐ บาท 
๓ .๒.๒ ค่าแป้นปิดรอบลำไส้ ๑ อัน เบิกได้ ๑๐๐ บาท

๑ ๘ ต



๓.๒.๓ ค่าลวดยึดกะโหลกแบบไตตาเนียม ('ก!:อทเน๓ ผ!โร) ๑ เส้น เบิกได้ ๑๐๐ บาท 
(ข้อ ๓.๒.๑ ตามสิทธิสามารถเบิกได้ อันละ ๔๐ บาท จึงเบิกได้เต็มสิทธิตามพระ 

ราชกฤษฎีกาฯ แต่ข้อ ๓.๒.๒ และข้อ ๓.๒.๓ ตามสิทธิสามารถเบิกได้ ชุดละ ๑๔๐ บาท และ ๒๐๐ บาท แต่ 
เนื่องจากบริษัทประกับภัยจ่ายแล้ว ๕๐๐ บาท และ ๓๐๐ บาท จึงเบิกได้อีกเพียงรายการละ ๑๐๐ บาท ซ่ีงรวม 
แล้วไม,เกินที่จ่ายจริงคือ ๖๐๐ บาท และ ๔๐๐ บาท ตามลำดับ

๓.๓ ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ๔,๐๐๐ บาท
(ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม'เกิน ๔,๐๐๐ บาท ตามประกาศ 

กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกซน กรณี 
ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นต้นไป)

รวมเบิกได้ (ข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓) ๔,๒๔๐ บาท
๔. ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นาย-ขได้คือ ๔,๒๔๐ บาท เนื่องจากค่ารักษา 

พยาบาลที่นาย ขได้รับ (๔,๒๔๐ บาท) เมื่อรวมกับเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยแล้ว (๑๐,๙๐๐ บาท) ไม่เกิน 
กว่าความเสียหายจริง (๑๙,๙๐๐ บาท)

ตารางสรุปการคำนวณค่ารักษาพยาบาล

รายการ โรงพยาบาล 
เรียกเก็บ (๑)

บริษัท
ประกันภัย จ่าย 

(๒)

ส่วนขาด 

(๓) - (๑) - (๒)

สิทธิตาม 
พระราชกฤษฎีกา 

(๔)

เบิกได้ตาม 
กฎหมาย 

(๔)*

ค่าห้องและค่า 
อาหาร 
(๒)วัน

๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๐๐๐

ค่าถุงเก็บสิ่งขับถ่าย 
จากลำไล้ชนิดใช้ 

ระยะยาว

๒๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔๐ ๔๐

ค่าแป้นบิตรอบ 
ลำไล้

๖๐๐ ๔๐๐ ๑๐๐ (5)(3ม่ื0 ๑๐๐

ค่าลวดยึดกระโหลก 
แบบไตตาเนียม 
("โ!!:ลทเน๓ ผเโ6)

๔๐๐ ๓๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐

ค ่าร ัก ษ าพ ยาบ าล  
ประเภทๆ

๑๔,๗๐๐ ๘,๐๐๐ ๗,๗๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

รวม ๑๙ ,๙ ๐ ๐ ๑๐ ,๙ ๐ ๐ ๙ ,๐ ๐ ๐ ๔,๔๙๐ ๔๒๔๐

* (๔) จะเบิกได้ตาม (๔) หาก (๔) ^ (๓) แต่ (๔) ^  (๓) ให้เบิกได้ ^ (๓) ในแต่ละรายการ

©(ฬ(5ม่ื



๑. นาย ค เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป ่วยใน กรณีฉุกเฉิน 
จำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดจะเสียชีวิตโดยได้ชำระค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวน 
๒๒,๗๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ต ัว อ ย ่า ง ท ี่ ๓

6).(5) ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๔,๐๐๐ บาท
๑ . ๒ ค่าบริการผู้ป่วยใน ๑,๒๐๐ บาท
๑.๓ ค่าตรวจหลอดเลือด ๔,๐๐๐ บาท
๑ . ๔ ค่าตรวจ บ๒'ลร๐ชก0เ ๔,๔๐๐ บาท
๑ . ๔ ค่าอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรค

๑.๔.๑ ค่าชุดถุงให้อาหารทางสายยาง ๑ ชุด ราคา ๔๐๐ บาท
๑.๔.๒ ค่าตัวกรองไตเทียม แบบธรรมดา ๑ ชุด ราคา ©,๘๐๐ บาท
๑ . ๔๓ ค่าสายสวนป้สสาวะ ชนิดใช้กับกระเพาะบิสสาว ะ ผ่านทางหน้าท้อง

๑ อัน ราคา ๑,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๑.๖ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๑,๔๐๐ บาท) ๓,๐๐๐ บาท
๒. นาย ค'นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลไปเบิกกับบริษัทประกันภัยและได้รับเงินซดเชยค่า 

รักษาพยาบาลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท) ๒,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่าอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรค

๒.๒.๑ ค่าชุดถุงให้อาหารทางสายยาง ๑ ชุด เบิกได้ ๒๐๐ บาท 
๒.๒.๒ ค่าตัวกรองไตเทียม แบบธรรมดา ๑ ชุด เบิกได้ ๑,๔๐๐ บาท 
๒.๒.๓ ค่าสายสวนบิสสาวะ ชนิดใช้กับกระเพาะบิสสาวะ ผ่านทางหน้าท้อง 

๑ อัน เบิกได้ ๑,๔๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๒ .๒ .ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ๑๔,๐๐๐ บาท - " .
- นาย ค ได้นำสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้รับรองจากบริษัทประกันภัยว่าได้รับการซดเชยค่ารักษา 

พยาบาลไปแล้วจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นหลักฐานประกอบการยื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด
๓. เมื่อพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาฯ นาย ค มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ดังนี้ -

๓.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร (๒ วันๆ ละ ๔๐๐ บาท) ๑,๐๐๐ บาท
(ตามสิทธิ คือ วันละ ๖๐๐ บาท แต่เนื่องจากบริษัทประกันภัยจ่ายค่าห้องและค่าอาหารให้แล้ว 

วันละ ๑,๐๐๐ บาท จึงเบิกจากต้นสังกัดได้อีกเพียงวันละ ๔๐๐ บาท ซึ่งรวมแล้วไม'เกินค่าห้องที่จ่ายจริงวันละ 
๑,๔๐๐ บาท)

๓ . ๒ ค่าอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรค ๑,๐๐๐ บาท
๓ . ๒.๑ ค่าชุดถุงให้อาหารทางสายยาง (รหัส ๔๑๐๔) ๑ ชุด เบิกได้ ๒๐๐ บาท

(ตามสิทธิ คือ ๒๐๐ บาท แต่เนื่องจากบริษัทประกันภัยจ่ายแส้ว ๒๐๐ บาท 
จึงเบิกจากต้นสังกัดได้อีกเพียง ๒๐๐ บาท ซ่ึงรวมแล้วไม,เกินค่าเสียหายที่แท้จริง คือ ๔๐๐ บาท)

๑ ๘ ๔



๓.๒.๒ ค่าตัวกรองไตเทียม แบบธรรมดา (รหัส ๖๑๐๑) ๑ ชุด เบิกได้ ๔๐๐ บาท
(ตามสิทธิ คือ ๙๐๐ บาท แต่เนื่องจากบริษัทประกันภัยจ่ายแล้ว ๑,๔๐๐ บาท 

จึงเบิกจากต้นสงกัดได้อีกเพียง ๔๐๐ บาท ซึ่งรวมแล้วไม่เกินค่าเสียหายที่แท้จริง คือ ๑,๘๐๐ บาท)
๓.๒.๓ ค่าสายสวนบิสสาวะ ชนิดใช้กับกระเพาะบิสสาวะ ผ่านทางหน้าท้อง (รหัส ๖๐๐๓) 

๑ เส้น เบิกได้ ๔๐๐ บาท
(ตามสิทธิ คือ ๙๐๐ บาท แต่เนื่องจากบริษัทประกันภัยจ่ายแล้ว ๑,๔๐๐ บาท 

จึงเบิกจากต้นสังกัดได้อีกเพียง ๔๐๐ บาท ซึ่งไม'เกินค่าเสียหายที่แท้จริง คือ ๑,๘๐๐ บาท)
๓.๓ ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ

(ไห้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่จะต้องไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาท และต้องไม่ 
เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล 
ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกซน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ซ่ึงใช้บังคับ 
ตั้งแต่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็นต้นไป ด้งน้ัน เมื่อส่วนขาดจากบริษัทประกันภัยเหลือน้อยกว่า ๔,๐๐๐ บาท 
ให้เบิกได้เพียงจำนวนที่ขาดอยู่)

รวมเบิกได้ (ข้อ ๓.๑ ข้อ ๓.๒ และข้อ ๓.๓) ๒,๗๐๐ บาท
๔. ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นาย ค ได้คือ ๒,๗๐๐ บาท เนื่องจากค่ารักษา 

พยาบาลที่นาย ค ได้รับ (๒,๗๐๐บาท) เมื่อรวมกับเงินที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยแล้ว (๒๐,๐๐๐ บาท) ไม่เกิน 
กว่าความเสียหายจริง (๒๒,๗๐๐ บาท)

ตารางสรุปการคำนวณค่ารักษาพยาบาล

รายการ โรงพยาบาล 
เรียกเก็บ 

(๑)

บริษัท
ประกันภัย จ่าย 

(๒)

ส่วนขาด 

(๓) - (๑) - (๒)

สิทธิตาม 
พระราชกฤษฎีกา 

(๔)

เบิกได้ตาม 
กฎหมาย 

(๔)*
ค่าห้องค่าอาหาร 
(๒ วัน)

๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๐๐๐

ค่าชุดถุงให้อาหาร 
ทางสายยาง

๔๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐

ค่าตัวกรอง 
ไตเทียม

๑,๘๐๐ (5),(5น่ื00 ๔๐๐ ๙๐๐ ๔๐๐

ค่าสายสวน 
ป้สสาวะ

6),(งี่00 (5)^00 ๔๐๐ ๙๐๐ ๔๐๐

ค่ารักษาพยาบาล 
ประเภทอื่นๆ

๑๔,๗๐๐ (5)(เ̂ ,0 0 0 ๗๐๐ ๔,๐๐๐ ๗๐๐

รวม ๒๒,๗๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐ ๗,๒๐๐ ๒,๗๐๐

* (๔) จะเบิกได้ตาม (๔) หาก (๔) ^ (๓) แต่ (๔) ^  (๓) ให้เบิกได้ ะ: (๓) ในแต่ละรายการ

6)



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๖ กรกฎาคม ๒๔๔๔
เรื่อง การออกเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก 
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก

ตามที่กรมบัญชีกลางได้พัฒนาโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการเพื่อ 
อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่เช้ารับการรักษาพยาบาลให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยในปีจจุบัน 
กรมบัญชีกลางได้รับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวว่า เมื่อเช้ารับการรักษา 
ในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอกแล้ว ผู้ป่วยไม่ได้รับทราบว่าค่า 
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นมีรายการใดบ้าง เปีนเงินจำนวนเท่าใด และอาจเปีนซ่องทางให้เกิดการเบิกจ่ายที่มิซอบ 
ในระบบเบิกจ่ายตรงได้ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบ 
ได้ อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๔ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๗ 
และข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๔๔๓ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางให้สถานพยาบาลชองทางราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. สถานพยาบาลออก “ เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 
ประเภทผู้ป ่วยนอก” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับทราบพร้อมทำสำเนาให้ผู้ป่วยหนึ่งฉบับโดยอย่างน้อยรายละเอียดใน 
เอกสารต้องประกอบด้วย

๑.๑ ซื่อ-นามสกุลของผู้ป่วย 
๑.๒ แแ ของผู้ป่วย
๑ .๓ หมายเลขบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ป่วย 
๑.๔ วัน เดือน ปี ที่เข้ารับการรักษา
๑.๔ รายละเอียดค่ารักษาพยาบาลจำแนกตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับ 

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ๑๖ หมวด และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล 
(บาท)

๑.๖ ให้มีซ่องว่างเพื่อผู้ป่วยหรือผู้รับยาแทนลงลายมือซื่อรับทราบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซ่ึง 
ในขั้นต่อไปจะมีการนำระบบขอเลขอนุมัติ และระบบสแกนลายนิ้วมือมาใช้ต่อไป

๒. ให้สถานพยาบาลเก็บเอกสารดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการเก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ 
กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใช้ประกอบในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็น 
ระยะเวลา ๔ ปี

6) (ฟ้ 6ใ/



ทั้งนี้ รูปแบบ “ เอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ 
ป่วยนอก” ให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานพยาบาลที่จะพิจารณากำหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป สำหรับสถานพยาบาลใดประสงค์จะใช้รูปแบบกลางสามารถดูตัวอย่างได้จากสิ่ง 
ที่ส่งมาด้วย ซึ่งสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) จะพัฒนาโปรแกรม 0 ? 7  6แ ให้สามารถจัด 
ทำเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายได้ต่อไป

จ ึงเร ียน มาเพ ื่อโป รดท ราบ  แ ล ะแ จ ้ง เจ ้าห น ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวข ้อ งท ราบ แ ล ะถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิด ้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
ปฏิบัติราชการแทน่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘

(ฮิ)(โฮ(ฬ



เอกสารแสดงค่าใช้จายในการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก
ตัวอย่าง

ซื่อสถานพยาบาล
ซื่อผู้ป่วย................................................แ ผ ........................................ บัตรประจำตัวประซาซน
วัน/เด ือน/ป ี..............................................

รายการ จำนุวน ราคาต่อ จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงินสุทธิ
(หน่วย) หน่วย เบิกได้ เบิกไม่ได้

๑. ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
๑.๑ .................................. ...(เบิกได้) XX XX XX - -
๑.เฮ) .................................. ..(เบิกไม่ได้) XX XX - XX

๖. ค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
๒.๑ .................................. ...(เบิกได้) XX XX XX -
๒.๒ .................................. ..(เบิกไม่ได้) XX XX - XX

๓. ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
๓.๑ .................................: ...(รหัส......) XX XX XX XX
๓.๒ .................................. ..(รหัส.......) XX XX XX XX

( . ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
(5̂ .๑ .................................. ...(รหัส...... ) XX XX XX XX
๔.๒ .................................. ..(รหัส.......) XX XX XX XX

๕. ค่าบริการผ้ป่วยนอก (รหัส.... XX XX XX XX
๖. ค่าบริการท่ัวไปทางการแพทย์. (รหัส..,.....) XX XX - - XX

(เบิกไม่ได้) -
รวมท้ังส้ิน xxxx xxxx xxxx

ลงซื่อ............................................... ผู้ป ่วย/ผู้รับยาแทน
(.................................................)

หมายเหตุ จำแนกรายละเอียดแต่ละหมวดตามอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา 
พยาบาลในสถานพยาบาลของทางราซการ ๑๖ หมวด

๑๘๙



บ นั ท กึ ข อ้ ค ว า ม

ส่วนราชการ....สำนักการ]ค'ลัง;(สำนักงานเศรุษฐ.กิจการคลัง.โทร...๐..๒๒๒๔๐๔๘๖.หรือโ'ทร:..๑๑๘๗).......
ท ี่ กท..๑๓๐:๔/ .๔๒๖๘................................................  วัน'ท่ี....๘.กรกฎ.ๆ!คม.๒๕๕๔...........................................
เร่ือง....การ!.;บิ.ก.จ่า.1ยค ่า,รักษาพยา;บาลประเภทผู้1ป่วยใ'นตามเกณฑ์วินิจ;นัยโรคร่;ว:ม.โอ!ริธร)..................................

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
ต้นเรื่อง กองบำเหน็จบำนาญไต้มีหนังสือที่ กท ๑๓๐๙/ ๖๙๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕:๔ 

เร่ือง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ[ริธร) แจ้งว่า กองบำเหน็จ 
บำนาญได้รับใบแจ้งหนี้คนไข้ในจากสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล และดำเนินการตรวจสอบ 
เอกสารการเบิกจ่ายเงินและประสานแจ้งให้สถานพยาบาลออกหนังสือรับรอง ดังนี้

๑. หนังสือรับรองความจำเป็นต้องรักษาพยาบาลเกิน ๑๓ วัน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่า
ห้องพิเศษ

๒. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ เพื่อประกอบการเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่ง 
ชาติ แต่สถานพยาบาลแจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๔๔ 
เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (08ธร) กำหนดแนวทาง 
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป ่วยในตามเกณฑ์กลุ่ม 
วินิจฉัยโรคร่วม (08ธร) โดยไม'ต้องมีหนังสือรับรองดังกล่าวเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษา ซึ่งกองบำเหน็จ 
บำนาญได้มีหนังสือประสานให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาดำเนินการเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ฉบับดังกล่าว เพื่อจะได้ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินให้สถานพยาบาลต่างๆ โดยเร็ว

ข้อเท็จจริง
๑. กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๔๔ เร่ือง การ 

เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ[ริธร) แจ้งผู้อำนวยการสถาน 
พยาบาลของทางราชการให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล 
ของทางราชการประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ[ริธร) ซึ่งในแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้อ ๑๐ 
และข้อ ๑๑ กำหนดไว้ว่า

ข้อ ๑๐ การเบิกค่าห้องพิเศษในกรณีที่ระยะเวลาเกินกว่า ๑๓ วัน สถานพยาบาลไม่ต้อง 
ออกหนังสือรับรองความจำเป็นต้องรักษาเกินกว่า ๑๓ วัน เพื่อประกอบการเบิกค่าห้องพิเศษ

ข้อ ๑๑ ในระหว่างที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน หากสถานพยาบาล 
ได้ใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในการรักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลระบุเหตุผลความจำเป็นต้องใช้ในเวช 
ระเบียนโดยไม'ต้องออกหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์เพื่อประกอบการเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก 
แห่งชาติ

๒. กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือด่วนที่สุด กท ๑๓๐๔/ ๑๒๙๓ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๔๔๓ 
เวียนแจ้งให้ผู้มีสิทธิและส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิก 
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งกำหนดดังนี้

๑ ๙ ๐



ข้อ ๑๙ การขอเบ ิกเง ินค ่าร ักษาพยาบาลกรณ ีเข ้าร ับการร ักษาพยาบาลประเภทผ ู้ป ่วยใน
สถานพยาบาลของทางราขการ หรือกรณ.ี....... .ให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิ แล้ว
แต่กรณี.....

ข้อ ๒๒ การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อ ๑๙ ให้สถาน
พยาบาลเป็นผู้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง......

การส ่งคำขอเบ ิกเง ินค่ารักษาพยาบาลตามข้อ ๒๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด

๓. กรุงเทพมหานครได้มีหนังสือต่วนที่สุดที่ กท ๑๓๐๕/ ๓๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ เวียน 
แจ้งให้ผู้มีสิทธิและส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่าบริการสาธารณสุข 
เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 
โดยกำหนดให้ถือปฏิบัติในส่วนของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบุาลประเภทผู้ป่วยในดังนี้ 

หมวดที่ ๑ ค่าห้องและค่าอาหาร
หลักเกณฑ์การนับวันนอนและระยะเวลาในการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร 
๑.๒ ค่าห้องพิเศษให้เบิกได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑๓ วัน ส่วนที่เกินกว่านั้นให้สถานพยาบาล 

- เรียกเก็บจากผู้มีสิทธิ เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการแพทย์ที,ผู้อำนวยการสถานพยาบาลแต่งตั้งวินิจฉัยว่าจำเป็นต้อง 
รักษาเกินกว่า ๑๓ วัน ให้เบิกค่าห้องและค่าอาหารได้ตามจำนวนวันที่คณะกรรมการแพทย์วินิจฉัยและออกหนังสือ 
รับรองให้เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย

หมวด ๓ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด 
ค่ายาที่เบิกได้ หมายถึง
๒. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขดังนี้

๒.๑ คณะกรรมการที่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการแต่งตั้งเป็นผู้วินิจฉัยและ 
ออกหนังสือรับรองให้โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด'วฺนที่สุด ท่ี กค ๐๕๒๖.๕/ว ๖๖ ลงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๒ สำหรับสถานพยาบาลให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๖๕ ทั้งนี้ 
ให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า
๑. ตามข้อเท็จจริงข้อ ๒ และข้อ ๓ กรุงเทพมหานครได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการ 

คลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลง 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙และเมื่อกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
ของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร)โดยกำหนดให้สถาน 
พยาบาลของทางราชการไม่ต้องออกหนังสือรับรองความจำเป็นต้องรักษาเกินกว่า ๑๓ วันเพื่อประกอบการเบิก 
ค่าห้องพิเศษและไม่ต้องออกหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์เพื่อประกอบการเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก 
แห่งชาติ ในระหว่างที่ผู้ม ีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยใน ดังนั้น กรณีที่สถานพยาบาลได้เรียก 
เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลตามใบแจ้งหนี้ประเภทผู้ปวยในและสถานพยาบาลได้ดำเนินการขั้นตอนการเบิกจ่าย

๑ ๙ ๑



ตามหลักเกณฑ์ ประกาศและแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ 
ประเภทผู้ปวยในตามเกณฑ์กลุ่มวิน ิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร) ของกรมบัญชีกลางแล้ว จึงเป ็นกรณีที่หน่วยงาน 
ของกรุงเทพมหานครสามารถตั้งฎ ีกาเบ ิกจ ่ายเง ินให ้ก ับสถานพยาบาลต่างๆ ได้โดยไม'ต้องมีหนังสือรับรอง 
ความจำเป็นต้องรักษาเกินกว่า ๑๓ วันและไม'ต้องมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์เพื่อประกอบการเบิก 
จ่ายแต่อย่างใด

พยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^(วิร) ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม และถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ 
ประเภทผู้ปวยในตามเกณฑ์กลุ่มวิน ิจฉัยโรคร่วม (อ^(วิร) ที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงเห ็นควรเวียนแจ้งให้ 
หน ่วยงานของกรุงเทพมหานครทราบและถือปฏ ิบ ัต ิตามหนังส ือกรมบัญช ีกลางท ี่ กค ๐๔๒๒.๒/ว  ๑๑๒ 
ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๔๔๔ และแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทาง 
ราชการประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^(วิร)

๒. เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม'เกินป็ญหาในทางปฏิบัติและให้การเบิกจ่ายค่ารักษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและสำนักการคลังจักได้เวียนให้หน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป

(นายกฤษฎา กลันทานนท์) 
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เห็นชอบ - ดำเนินการตามเสมอ

(นางนินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๑ ๙ ๒



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๔ มีนาคม ๒๔๔๔
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ8ธ่ร)
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐

ท กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๘๘ ลงวันท ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๔๑ ด่วนทสุด ท กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๐ 
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๔๒ ด่วนที่สุด ท่ี ๐๔๒๒.๒/ว ๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใบ 
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ8ธร)

๒. .นวทางปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ 
ประเภทผู้ป่วยใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร)

ตามหนังสือที่อ้างอิง ได้เวียนแจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการทราบและถือปฏิบัติเกี่ยว 
กับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ8ธร) ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ 
ในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน น้ัน

กรมบัญชีกสๆงพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถาน 
พยาบาลของทางราขการเป็นไปด้วยความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวการณ์ป้จจุบันยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจ 
ตามความนัยข้อ ๔ วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล 
ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร) และอาศัยอำนาจตามความ 
นัย ข้อ ๔ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ ของหลักเกณฑ์ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ กรมบัญชีกลาง 
เห็นสมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยานาลฃองทางราชการประเภท 
ผู้ป่วยใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ 
ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร) ที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นใหม่ 
โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑ . หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ 
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. การเบ ิกจ่ายค่ายา 811X1X1๓ลเว ผลท6โ๐6(ว1: และ เทนัIXทา3เว สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ 
รูห้มาตอยด์ โรคข้อกระดูกสันหลังติดยึด โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน -Iน'V6ก1๒ 1ป1๐|วล1โเา๔ ล^เาก่ปร และโรคสะเก็ด 
เงิน ที่ได้รับอนุมัติการใช้ยาตามแผนการรักษา และ อวก,/ป แล้ว ซึ่งเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน สถาน
พยาบาลของทางราชการ สามารถเบิกค่ายาดังกล่าวแยกต่างหากจาก อกธรได้

๑ ๙ ฅ



๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๗๙ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓ และแนวทางปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทาง 
ราชการประเภทผู้บิวยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( อ ^ ร )  ตามหนังสือที่อ้างถึง และถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมา 
ด้วย ๒

๔. ผู้ป่วยซึ่งจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ การคำนวณนํ้า 
หนักสัมพัทธ์ การส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และการแก่ไขข้อมูลผู้ป่วย ภายหลังจากวันที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๕. ผู้ป่วยกรณีพักรอจำหน่ายที่ส่งข้อมูลภายหลังจากวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ให้ถือปฏิบัติตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๖. แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบ การอุทธรณ์ การส่งเอกสารต่างๆ ให้ถือปฏิบัติตาม 
คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท ี่เก ี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย 
จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้โปรด 0๐ผก๒ลป สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จาก V̂ ผผ.(ะฐป.3อ.1:1า

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักมาตรฐานด่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๘

๑๙๔



ประกาศกระทรวงการคลัง
เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 

สถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อก6 ร)

อาศ ัยอำนาจตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง เห็นสมควร 
กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัย 
โรคร่วม (วกธร) ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล 
ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (วกธร)”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ป่วยในที่สถานพยาบาลได้จำหน่ายออกจากสถานพยาบาล ตั้งแต่ 
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นด้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา 

พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (วก ธร)
‘(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา 

พยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (วกธร) (ฉบับท่ี ๒)
ข้อ ๔ คำนิยาม
“การรักษาผู้ป่วยพักรอจำหน่าย หมายถึง การรับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืนในสถานพยาบาลภายหลังจาก 

การรักษาโรคกรณีเฉียบพลันและการพินฟูสภาพได้สิ้นสุดลง ผู้ป่วยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับไว้ 
รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ แต่สถานพยาบาลยังไม่อาจจำหน่ายผู้ป่วยได้ด้วยเหตุผลอื่น 
เซ่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลพักพิน หรือการรอรับกลับไปพยาบาลผู้ป่วยต่อที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจำแนก 
ออกได้เป็นผู้ป่วยพักรอจำหน่ายกรณีทั่วไปและผู้ป่วยพักรอจำหน่ายกรณีพิเศษตามที่กรมบัญชีกบางกำหนด ทั้งนี้ 
การเป็นผู้ป่วยพักรอจำหน่ายจะต้องเป็นกรณีที่การรักษาพยาบาลกรณีเฉียบพลันและการพินฟูสภาพมีช่วงระยะ 
เวลาชองการรักษาพยาบาลไม่ตํ่ากว่าหกสิบวัน”

๑๙๕



ข้อ ๕ การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ ให้ใช้ 
อัตราฐานในบัญชีที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ซี่งเป็นหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายได้จัดทำ 
โดยคำนวณด้วยค่าน ํ้าหน ักส ัมพ ัทธ์ของแต่ละกลุ่มโรคตามการจัดกลุ่มว ิน ิจฉ ัยโรคร่วมและนํ้าหน ักส ัมพ ัทธ์ 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ การเบ ิกจ ่ายค ่าห ้องและค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใขในการบำบัดรักษาโรค 
ค่ายารักษาโรคมะเร็ง และค่ายาประเภทอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้เบิกจ่ายได้ตามประกาศกระทรวง 
การคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง 
ราขการ

ข ้อ .๖ การเบ ิกจ ่ายเง ินเป ็นค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผ ู้ป ่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ - 
ผู้ป่วยพักรอจำหน่ายกรณีทั่วไป ให้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอัตราเหมาจ่ายวันละไม'เกิน ๔๐๐ บาท ยกเว้น; 
การเบิกค่าย ค่าขันสูตร ให้เบิกจ่ายิได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ 
สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ สำหรับผู้ป่วยพักรอจำหน่ายกรณีพิเศษ 
ให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อ ๗ การจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลตามข้อ ๕ และข้อ ๖ หากสถานพยาบาลของทางราชการ 
ส่งข้อมูลล่าช้า สถานพยาบาลจะได้รับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตามนํ้าหนักสัมพัทธ์ อ^ธร และอัตราเหมา 
จ่ายลดลง ทั้งนี้ ระยะเวลาในการส่งข้อมูลและการปรับลดค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
ไวิในแนวทางปฏิบ ัต ิการเบ ิกจ ่ายเง ินค่าร ักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป ่วยใน 
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร)

ข้อ ๘ รายการหัตถการใดในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ 
สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการซึ่งกำหนดอัตราเหมาจ่ายโดยรวมค่าอวัยวะ 
เทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่กระทรวงการคลังกำหนดในกรณีสถานพยาบาลได้ทำหัตถการรายการ 
ดังกล่าวเป็นผู้ป่วยใน มิให้นำความในข้อ ๕ วรรคสอง ของประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้ มาใช้บังคับเพื่อแยก 
เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคต่างหากจากการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและบํ้าหนัก 
สัมพัทธ์

รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใซในการบำบัดรักษาโรคซึ่งหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
ได้กำหนดให้ค ิดเหมารวมค่าใช้จ่ายไว้ตามเกณฑ์กลุ่มวิน ิจฉ ัยโรคร่วมแล้ว .มิให้นำความในข้อ ๕ วรรคสอง 
ของประกาศกระทรวงการคลังฉบับนี้มาใช้บังคับเพื่อแยกเบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในุการบำบัดรักษา 
โรคต่างหากจากการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรครวมแกละนี้าหนักสัมพัทธ์



ข้อ ๙ การเบ ิกจ ่ายเง ินเป ็นค ่าร ักษาพยาบาลปร 
กรณืเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราขบัญญัติสงเค 
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ถือปฏิบัติตามระเ' 
จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้!ด้รับอันตรายหรือการ'

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔

เภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ 
ราะห์ข้าราชการ ผู้!ด้รับอันตรายหรือการป่วย 

บิยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้ 
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายรังสรรค์ สรีว'รศาสตร์) - 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑ ๙ ๗



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

แนวทางปฏิบัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยใน
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ดร)

หลักการทั่วไป
๑ . การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน สถานพยาบาลจะต้องรับและจำหน่ายผู้ป่วยตามเกณฑ์ 

มาตรฐานทางเวขปฏิบัติ ไม่แยกการรักษาออกเป็นการรับไว้และจำหน่ายผู้ป่วยมากกว่า ๑ คร้ัง
๒. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตร ซึ่งผู้คลอดมีสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม ให้ถือ 

ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญขีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๔๐
๓. การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ^ น1:6 โ6 กลI \ลIแนโ6) 

หรือผู้ป่วยไตวายอื่นๆ ที่ไม่เคยได้รับการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียม (แ 6 ๓ อฝ่เล^รเร) มาก่อน การส่งเบิกค่าฟอก 
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมและค่ายา (ตV*เาโอเว๐!61:[ท) ในช่วงระยะเวลา ๓๔ วัน นับจากรันที่เข้ารับการรักษา 
พยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ให้เบิกจ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม สำหรับค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและค่า 
ยา (ต)ศ:เาโ๐13๐161:๒)ภายหลังจาก ๓๔วัน ให้ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบ แ อ  โดยอัตราการเบิกให้เป็นไป 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ให้ส่งเบิกตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธร) เช่นเดิม

๔. การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (0ๆเ'0โา(0 โ6 ทล1 ^ลเแนโ6) 
ที่เคยได้รับการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียมแบบเรื้อรัง (ตาโอก!0 เาอ๓ ๐ป่!ล1)โร!ร) อยู่ก่อน แล้วเข้ารับการรักษา 
พยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ด้วยโรคอื่นๆ การส่งเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และค่ายา (ตV*เาโอ(วอ!61:เท) 
ในระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาลให้ส่งเบิกในระบบ แ อ  โดยอัตราการเบิกให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการ 
คลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 
ให้ส่งเบิกตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อบิธร)

๔. การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีเด็กแรกเกิดหากเจ็บป่วย ให้โข้หนังสือรับรอง 
การมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑) เป็นเอกสารประกอบการเบิก จนกว่าจะสามารถใช้ระบบขอเลข 
อนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลแทนได้ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของเด็กแรกเกิดเจ็บ 
ป่วย และท่ีไม,ได้เจ็บป่วยให้ส่งเบิกเงินแยกต่างหากจากมารดาที่เป็นผู้!ข้สิทธิ ซึ่งทั้งสองกรณีการเบิกจ่ายเงินให้ 
เป็นไปตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อบิธร)

๖. การเบ ิกค ่าร ักษาพ ยาบาลประเภทผ ู้ป ่วยใน  กรณีบุคคลในครอบครัวมีส ิทธิหรือได้รับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น หากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเกินกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 
จากหน่วยงานอื่น เมื่อสถานพยาบาลได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้วการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล 
เฉพาะส ่วนท ีขาดอย ู่ ให ้บ ันท ึกข ้อม ูลค ่าร ักษาพยาบาลท ี่เก ิดข ึ้นจร ิงท ั้งหมด พร้อมท ั้งบ ันท ึกจำนวนเงิน

๑ ๙ ๘



ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น เพื่อให้สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) คำนวณจำนวน 
เงินส่วนที่ขาดอยู่ที่เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ สำหรับกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ประเภทผู้บ ิวยในเนื่องจากประสบเหตุจากรถการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ดำเนินการตามวิธีการข้างต้น 
เซ่นเดียวกัน

๗. การขอแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยใน ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
(สกส.) แล้ว สามารถดำเนินการขอแก้ไขได้ภายใน ๑๒๐ วัน นับลัดจากวันที่สถานพยาบาลได้จำหน่ายผู้ป่วยออก 
จากสถานพยาบาลโดยการขอแก้ไขข้อมูลต้องแจ้งเป็นหนังสือลง!ฑมโดยผู้อำนวยการสถานพยาบาลไปยังสกส. 
จนกว่าจะมีระบบการขอแก้ไขข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ไข!เอมูลภายหลังระยะเวลาดังกล่าว จะไม่มีผลต่อ 
การจัดสรรนํ้าหนักสัมพัทธีในผู้ป่วยรายนั้นใหม่อีกครั้ง เว้นแต่ เป็นเารณีการแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยในเนื่องจากการตรวจ 
สอบโดยกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายให้สามารถเบิกเพิ่มได้

๘. ค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยนอกท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการรับเป ็นผ ู้ป ่วยในและเก ิดข ึ้นภายใน 
๒๔ชั่วโมงก่อนการเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้นให้นำค,าใข้จ่ายดังกล่าวรวมคำนวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(อโ?ธร) 
มิให้แยกส่งเบิกต่างหากในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป ่วยนอก (05(10) และมิให้ออกใบเสร็จรับเงินกรณีดังกล่าวให้ 
ผู้มีสิทธิไม่ว่าจะอยู่ในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกหรือไม'ก็ตาม ^กเว้น กรณีที่ทำหัตถการผู้ป่วยนอกแล้วมีภาวะ 
แทรกซ้อนหรือมีความจำเป็นอื่นที่ทำให้ต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ค่าทำหัตถการและค่าใข้จ่ายอื่นที่เกิดก่อนรับไว้เป็น 
ผู้ป่วยใน อาจแยกเบิกเป็นผู้ป่วยนอกได้ โดยต้องไม่นำหัตถการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาบันทึกและเบิกเมื่อเป็น 
ผู้ป่วยในอีก

๙. ในระหว่างที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน หากสถานพยาบาลไม'มียา อวัยวะ 
เทึยมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หรือไม'สามารถให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอกซเรย์ และออก 
หนังสือรับรองให้ผู้ป่วยซื้อหรือเข้ารับการตรวจทางห้องทดลอง หรือเอกซเรย์จากสถานที่อื่น ให้สถานพยาบาล 
เป็นผู้จ่ายเงินแทนผู้ป่วยและล่งข้อมูลเพื่อเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อโ?ธร)

๑๐. การเบิกค่าห้องพิเศษ ในกรณีที่ระยะเวลาเกินกว่า ๑๓ วัน สถานพยาบาลไม'ต้องออกหนังสือ 
รับรองความจ่าเป็นต้องรักษาเกินกว่า ๑๓ วัน เพื่อประกอบการเบิกค่าห้องพิเศษ

๑๑. ในระหว่างที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน หากสถานพยาบาลได้ใข้ยานอกบัญชี 
ยาหลักแห่งซาติในการรักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลระบุเหตุผลความจำเป็นต้องใช้ในเวชระเบียนโดยไม'ต้อง 
ออกหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์เพื่อประกอบการเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งซาติ

ขั้นตอนการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยใน

๑ . การตรวจสอบสิทธิ เมื่อผู้มีสิทธิหรือบุคคลใน 
พยาบาลได้ขอเลขอนุม ัต ิผ ่านระบบเครือข ่ายแทนหนังสือรับรองก 
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ตามแบบ ๗๑ฑ์๑)

ครอบครัวเข ้ารับการรักษาพยาบาลเม ื่อสถาน 
ารม ีส ิทธิร ับเง ินค ่าร ักษาพยาบาล หรือผู้มีสิ,ทธิ'ไซ้ 

ตาม เอกสารแนบ ๑ ให้ตรวจสอบ ดังนี้

๑ ๙ ๙



๑.๑ บัตรประจำตัวประซาซน (หรือบัตรอื่นๆ ซองทางราซการที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัว 
ประซาซน- ๑๓ หลัก) ของผู้ป ่วยหรือบัตรประจำตัวประเภทอื่น ลำเนาเอกสารอื่น เซ่น ลำเนาทะเบียนบ้าน 
เพื่อตรวจสอบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นบุคคลตรงตามที่แจ้งไว้ตามข้อมูลและเอกสารหรือไม'

๑ .๒ ผู้ป่วยมีสิทธิอื่นซํ้าซ้อนอีกหรือไม่
'๒. การจัดทำข้อมูล ให้สถานพยาบาลจัดทำบันทึกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่างๆ ตามแนวทาง 

ซองแพทยสภา และมาตรฐานซองวิซาซีพต่างๆ และเม ื่อจำหน ่ายผ ู้ป ่วยออกจากสถานพยาบาลแล้วจะต้อง 
ดำเนินการ

๒.๑ สรุปการรักษาพยาบาล (อ1ร0เาลโฐ6 รน๓ ๓ ลเ7 ) โดยต้องมีข้อมูลตาม เอกสารแนบ ๒ 
๒.๒ สรุปค่าใซ้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจำแนกรายการตามที่กำหนดตาม เอกสารแนบ ๓ 

ทั้งนี้ สถานพยาบาลควรสรุปให้เสร็จสิ้นโดยเร็วในกำหนดเวลาตามแนวทางซองแพทยสภา
๓. การจัดส่งข้อมูล บันทึกข้อมูลเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาล แล้วส่งให้สำนักงานกลางสารสนเทศ 

บริการสุขภาพ (สกส.) โดยให้โปรแกรมที่ สกส. จัดส่งให้โดยข้อมูลที่ต้องส่ง มีดังนี้ 
๓.๑ ข้อมูลเกียวกับการรักษาพยาบาลตาม เอกสารแนบ ๒ 
๓.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใข้จ่ายในการรักษาตาม เอกสารแนบ ๓ 

๔. กำหนดเวลาส่งข้อมูลให้สถานพยาบาลใข้โปรแกรมที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
(สกส.) จัดส่งให้ในการรวบรวมข้อมูลตามข้อ ๓ ส่งให้ สกส. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่จำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถาน 
พยาบาลเพื่อใข้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต้าน อ^ธร ตาม เอกสารแนบ ๔ 

๕. การจัดทำคำขอเบ ิกเง ินค ่าร ักษาพยาบาล
๕.๑ ให้สถานพยาบาลถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 

พยาบาลในสถานพยาบาลของทางราซการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที, กค ๐๔๑๗/ว  ๘๔ ลงวันที่ 
๒๘ กันยายน ๒๔๔๙

๔.๒ รหัสหมวดรายจ่ายการจัดทำคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในในซ่องหมวด 
รายจ่ายให้ใข้รหัส ดังนี้

- ข้าราซการและลูกจ้างประจำ รหัส ๙๗๔
- ผู้รับบ้านาญ เบี้ยหวัด รหัส ๙๗๖

๔.๓ การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายให้ทำคำขอเบิกเดือนละ ๑ คร้ัง 
โดยให้ถือปฏิบัติตาม เอกสารแนบ ๔

๔.๔ กรณีที่สถานพยาบาลเป็นหน่วยเบิกเงินใหม่ ให้ดำเนินการ ดังนี้
๔.๔.๑ ใข้รหัสหน่วยงานและรหัสบัญชีย่อยตามที่กรมบัญซีกลางกำหนด 
๔.๔.๒ สถานพยาบาลที่เบิกเงินจากคลังให้จัดทำคำซอเบิกเงินกับกรมบัญชีกลางโดยตรง 
๔.๔.๓ ให้หัวหน้าสถานพยาบาลเป็นผู้เบิกและผู้เบิกจะแต่งตั้งข้าราซการผู้รับผิดซอบต้าน 

การเงินเป็นผู้เบิกแทนไต้อีก ๒ คน สำหรับส่วนกลาง และผู้เบิกแทนอีก ๑ คน สำหรับส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ โดย 
อนุโลมตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลับ พ.ศ. ๒๔๔๑ .

๒ ๐ ๐



๕.๔.๔ ให้สถานพยาบาลส่งบัตรตัวอย่างลายมือซื่อผู้เบิกและผู้เบิกแทนให้กับกรมบัญชี 
กลาง เพื่อใช้ในการตรวจสอบก่อนการอนุมัติเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาล

๖ . การส่งเอกสารเพ ื่อการตรวจสอบ สถานพยาบาลจะต้องจัดส่งสำเนาเอกสารเวชระเบียนและ 
เอกสารอื่นๆ ตามคู'มือการตรวจสอบการรักษาพยาบาลไปยังกรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบ 
หมายเพื่อดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่าย

๗. การขอเบ ิกเง ินค ่าร ักษาพยาบาล “กรณ ีพ ักรอจำหน่าย” ๅบัติตาม เอกสารแนบ ๖

๒๐๑



เ อ ก ส า ร แ น บ  ๑

หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
แบบ ๗๑๓๐

ที่...............(๑)............. ส่วนราชการ.................(๒)...
วันที่............... เดือน..............................พ.ศ

เรื่อง รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
เรียบ (ผู้อำนวยการสถานพยาบาล)

ด้วย.......................'..(๓)................................... แจ้งว่า......................... (๔).................................................
เลขที่ประจำตัวประซาซน □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ อ  หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าว/
เลขที่หนังสือเดินทาง............................................. อาย ุ...............ปี ซึ่งเป็น.......................(๔)........................................
ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลแห่งนี้ และขอออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาล

จึงขอรับรองว่า.............................................(๓)............................................เลขที่ประจำตัวประซาซน
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ อ  อาย .ุ................................... ปี ตำแหน่ง................................................
สังกัดกรม.........................รหัสหน่วยงาน................ (๖).......................... กระทรวง.........................................................
ส่วนราซการที่ไม่สังกัดกระทรวง กรม............................... รหัสหน่วยงาน.........................(๖)...........................จังหวัด
.................................ซึ่งเป็น............................. (๗)................. ของผู้ป่วย เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลตามกฎหมาย และขอไดิโปรดจัดทำคำขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง

ขอแสดงความนับถือ

(.......................................................... )
ตำแหน่ง.............................................

หมายเหตุ (๑) ให่ใข้ที่เซ่นเดียวกับหนังสือราซการ
(๒) ส่วนราขการเจ้าสังกัดของผู้ฃอใช้สิทธิหรือส่วนราซการด้นสังกัดผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ 
(๓) ซื่อข้าราซการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญซึ่งประสงค์เป็นผู้ใข้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
(๔) ให ้ระบ ุซ ื่อบ ุคคลในครบอดรัวซ ึ่งเป ็นผู้เข ้าร ับการรักษาพยาบาล พร้อมเลขบัตรประจำตัว 

ประซาซนหรือเลขที่บัตรประจำตัวคนต่างด้าว/เลขที่หนังสือเดินทาง 
(๔) ให้ระบุความสัมพันธ์ของผู้ป ่วยกับข้าราซการ ลูกจ้างประจำ ผู้ร ับเบี้ยหวัด/บำนาญซึ่งเป ็น 

ผู้มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
(๖) ให้ระบุรหัสหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรอง โดยใช้รหัสหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณ 

ที่สำนักงบประมาณกำหนดของแต่ละปีงบประมาณ 
(๗) ให้ระบุความสัมพันธ์ของข้าราซการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงิน 

ค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วย
'เฮ0 ๒



เ อ ก ส า ร แ น บ  ๒

ข้อม ูลเก ี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้อมูลต้องประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อยดังนี้ 

๑ . ซ่ือ - ซ่ือสกุล ผู้ป่วย 
๒. เลขประจำตัวตามบัตรประซาซนของผู้ป่วย (๑ 

- หนังสือเดินทาง
๓. เพศ
๔. วัน-เดือน-ปี เกิด 
๔. สิทธิการรักษา 
๖. เ-เ.ผ. ของผู้ป่วย 
๗. /\ .ผ. ของผู้ป่วย
๘. วันที่และเวลารับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล 
๙. วันที่และเวลาจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
๑๐. จำนวนวันที่ลากลับบ้าน (ถ้ามี)
๑๑. นํ้าหนักตัวเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า ๑ ปี)
๑๒. รหัสการวินิจฉัยโรคหลักที่ให้การรักษาพยาบาล (ใข้ รหัส 0 - ๑ ๐ )
๑๓. รหัสการวินิจฉัยโรคอ่ืนท่ีให้การรักษาร่วมด้วยในข{นะท่ีรักษาในคร้ังเดียวกับข้อ ๑๑ (ใช้รหัส 0  ๑๐) 
๑๔. รหัสการทำหัตถการที่สำคัญ (ใช้รหัส 100 ๙ 0^
๑๔. สถานภาพเมื่อจำหน่าย (อ!ร๐เาลโฐ6 51:31:บร)

(015๐1าลญ6 7 ^ เว๐) ให้ใช้รหัส ตังนี้

๓ หลัก) /  เลขประจำตัวคนต่างด้าว /  เลขที่

VI)

และประเภทการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล

รหัส

า ๓ ๐1เา6 X

สถานภาพ
0 ๐ ๓ เว๒16 8๐0ท6เ7  
I๓ เวโ๐'ท6ป 
ผ๐1 1๓เวโ๐ท6ป 
ผ๐ โ๓ ลI ว6เ.!ท6เ7 
บทป611ท6เ7
ผ๐๓ าลI 0!า!1ป ป /๐ ท/!11 
ผ ๐โ๓ ลI 0เา!๒  ป /๐ 56|ะ1ลโล1อ1^
51!111ว!โ1เา 
อ6ลป

๑๖. เลขประจำตัวประซาซน ๑๓ หลัก ของผู้มีสิVIธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ไม'ใซ่ผู้ป่วย 
(ข้อมูล (๓) ตาม เอกสารแนบ ๑)

๑๗. ความสัมพันธ์ของผู้ม ีส ิทธิร ับเงินค่าร ักษาพยาบาลกับผู้ป ่วย (ข้อมูล (๗) ตาม เอกสารแน บ ๑) 
๑๘. ประเภทผู้มีสิทธิ แยกเป็น ๑. ะะะ ช้าราซการ ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างซาวต่างประเทศ

๒. = ช้าราซการบำนาญ/เบี้ยหวัด

๑.
๒.
๓.
(3̂.
๔ .

๖.
๗ .

๘.
๙.

ประเภทการจำหน่าย 
\̂ 11:ห เ\\วเวโ๐VลI 
/\ฐเทร1 /ฟท1๐6 
8V [ะร๐ลเว6 

7 โลกร16โ 
011า6โ (รเว6๔1บั/)

อ6ลป, ลน1๐เวรV 
อ6ลป, ท๐ ลน1๐เวรV

ไ อ ๐ ฅ



เ อ ก ส า ร แ น บ  ๓

การสรุปค,าใฃ ้จ ่ายในการรักษาพยาบาล
การจำแนกค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลจะเรียกเก็บทั้งหมด (ทั้งที่เก็บจากผู้ป่วยโดยตรงและที่เบิกจากสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลของช้าราชการ) ให้จำแนกเป็น ดังนี้ 
๑. ค่าห้องและค่าอาหาร
๒. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในหนังสือ 

กระทรวงการคลัง เร่ือง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดโรค)
๓ .  ค่ายารักษาโรคมะเร็ง และหรือค่ายาประเภทอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
๔. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ รวมทั้งค่ายา ค่าเลือด ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห้โรค แบ่งเป็น 

๔.๑ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด โดยแยกเป็น 
๔.๑.๑ ยาที่ใช้ในโรงพยาบาล 
๔.๑.๒ ยากลับบ้าน 

๔.๒ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
๔.๓ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
๔.๔ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 
๔.๔ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา 
๔.๖ ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ 
๔.๗ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ 
๔.๘ ค่าผ่าตัด ทำคลอด และการทำหัตถการ และวิสัญญี 
๔.๙ ค่าบริการทางทันตกรรม 
๔.๑๐ ค่าบริการทางกายภาพบำบัด 
๔.๑๑ ค่าบริการทางการพยาบาล
๔.๑๒ ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ 

๔. ค่าบริการอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม'เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่า 
ใช้เครื่องไฟฟ้า ค่าฉีดยาศพ เป็นต้น

ค่ารักษาพยาบาลที่จำแนกดังกล่าว จะต้องแบ่งเป็นส่วนที่เบิกไต้ และส่วนที่เบิกไม,ไต้ ดังนี้ 
๑. ส่วนที่เบิกไต้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่เบิกใต้ทั้งหมด หรือจำนวนเงินส่วนที่ไม่เกินกำหนด 

ของรายการที่เบิกได้
๒. ส่วนที่เบิกไมใต้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่เบิกไม่ไต้ หรือจำนวนเงินส่วนที่เกินกำหนดของ 

รายการเบิกไต้

ใอ๐๔



อัตราค่ารักษาพยาบาลต่างๆ และหลักเกณฑ์ในการคิดช่วงเวลาสำหรับกรณีที่เป็นอัตราค่ารักษาต่อ 
ช่วงเวลา (เช่น การคิดวันนอนสำหรับค่าห้องค่าอาหาร) ให้ใช้ตามบระกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่าบริการ 
สาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถาน'!เยาบาลของทางรา'ซการ ตามหนังสือกรมบัญขี 
กลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๗๗ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ และที่กำหนดเพิ่มเติม

รายละเอียดการจำแนกและการแบ่งเป ็นส่วนที่เบ ิกได้และเบิกไม1ได ้ของค ่าใช ้จ ่ายประเภทต ่างๆ 
๑ .  ค่าห ้องและค่าอาหาร หมายถึง ค่าห้องและค่าอาหารที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ปวยตลอด 

ระยะเวลาที่ผู้บิวยเช้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้โดยรวมค่าอาหารทางการ 
แพทย์ (อาหารเสริม) หากแพทย์สั่งให้ใช้กับผู้ปวยประเภทผู้ป่วยใน ก็ให้นำมาเบิกไดโดยให้นำไป 
รวมกับค่าห้องและค่าอาหารของผู้ป่วย และเบิกไดไม'เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดย 
นับตั้งแต่วันที่เริ่มเช้ารับการรักษาจนกระทั้งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

๒. ค่าอวัยวะเทียมและอุบ่กรณีในการบำบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซม หมายถึง ค่าอวัยวะเทียม 
และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซมตามประเภทที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ 
โดยเบิกไดไม,เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 

๓. ค ่าร ักษาพยาบาลอื่นๆ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โร1=1 หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
โดยตรง โดยแยกค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณีๆ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ออก 
โดยจำแนก ดังนี้
๓.® ค ่ายา หมายถึง ค่ายาที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคไม'ว่าจะเป็นยาฉีด ยาทา ยาใส่แผล หรือ 

ยารับประทาน ค่ายาที่เบิกได้ หมายถึง ค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วนยานอกบัญชี 
ยาหลักแห่งชาติให้สถานพยาบาลระบุเหตุผลความจำเป็นไว้ในเวชระเบียนจึงจะสามารถ 
เบิกได้ไม่ต้องออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 
สารอาหารทางเส้นเลือด หมายถึง สารนั้าแรือสารอาหารที่ให้ผู้ป่วยทางเส้นเลือดซึ่งไม'ได้ 
ใช้รับประทานทางปกโดยปกติ เช่น กลูโคส นํ้าเกลือ โปรตีน เป็นต้น 

๓ . ๒ ค่าเวชภัณฑท์ี่มิใช ่ยา หมายถึง ค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ใช้เพื่อการบำบัดรักษาผู้ป่วย และ 
ไม่อยู่ในรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณีในการบำบัดรักษาโรครวมทั้งค่าซ่อมแซมตาม 
ข้อ ๒ ช้างต้น ทั้งนี้ ต้องไม่คิดซํ้าซ้อนกับการคิดค่าบริการอื่นๆ 

๓.๓ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบชองโล,
ส่วนประกอบของโลหิต เช่น เลือด (ผเา0 
พลาสมาสด (โ!'6 รเา โ,(ล5๓ ล หรือ โ!''6 
๐๐ทา๐6ท๒ล1:6) พลาสมา (โ,!.ลรทาล) ซ่ึง'’
ตรวจทางเทคนิค ตลอดจนค่าบริการในก"

๓ . ๔ ค่าตรวจวิน ิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมายถึง การให้บริการทางห้อง 
ปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจป้าตาลในเลือด ค่าตรวจบีสสาวะ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น ซ่ึงรวม 
ค่าป้ายา หรือค่าขุดตรวจไว้ แล้ว

ติต หมายถึง ค่าการจัดบริการการให้โลหิตหรือ 
6 8๐1๒) เม็ดเลือดแดง (โ'ล(±6๐1 โ๒๐! ^6^^) 
;เา โ!'๐26ท โ,!.ลรทกล) เกล็ดเลือด (โ,[ล'!:6๒1: 
ห้รวมค่าอุปกรณีบรรจุ ป ้ายา การเตรียมการ

ใฮ๐๔



๓ . ๕ ค่าตรวจวิน ิจฉ ัยและการรักษาทางรังส ีว ิทยา หมายถึง ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทาง 
รังสีวิทยา เข่น การ X-โลV, 0โโ ร(ะลก, บแโลร๐ท๐?โลเวเาV. เฬญ, เ^ลป!๐ท(ะ1|ป6 5(ะลท และ 
รังสีรักษาต่างๆ เป็นต้น (โม,นำค่าฟิล์มไปคิดรวมกับเวชภัณฑ์มิใข่ยาอีก)

๓.๖ ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่น นอก 
เหนือจาก ๓.๔ และ ๓.๕ เข่น ^ ธ, เ1[ฬธ, ^ ธ, 11X6โ056 ร1โ655 1651:, !:(:1า๐(ะลโป!๐?โลเวเาV. 
/^นป!๐๓61กุ/ เป็นต้น

๓.๗ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์หรือ 
เคร ื่องม ือชองสถานพยาบาลเพ ื่อประกอบการบำบ ัดร ักษา เซ่น เคร ื่องช ่วยหายใจ 
เครื่อง.๓ ๐ ท!1๐โ ต่างๆ และ ค่า 561 ที่ใช้ในการตรวจรักษาต่างๆ เป็นต้น

๓.๘ ค่าผ ่าตัด ทำคลอด การทำหัตถการ และวิสัญญี หมายถึง ค่าบริการตามรายการผ่าตัด 
การทำคลอด การทำหัตถการ และค่าบริการวิสัญญี

๓.๙ ค่าบริการทางหันตกรรม หมายถึง ค่าบริการตามรายหัตถการหรือรายได้ ทั้งนี้ ค่าจัดฟัน 
การทำหัตถการเพื่อเป็นการป้องกัน เบิกไม่ได้

๓.©๐ ค่าบริการทางกายภาพบำบัด หมายถึง ค่าบริการทางด้านกายภาพบำบัดตามรายหัตถการ 
และรายครั้ง

๓.๑๑ ค่าบริการทางการพยาบาล หมายถึง ค่าบริการเกี่ยวกับการพยาบาล เข่น ค่าสวนป้สสาวะ 
ค่าใส่สายสวนป้สสาวะคาสาย ค่าทำแผล ค่าบริการพยาบาลพื้นฐานที่ค ิดเหมาจ่ายเป็น 
รายวัน เป็นด้น

๓.๑๒ ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคคิลปะอื่น หมายถึง 
ค่าบริการในการให้บริการฝังเข็ม ค่าบริการการให้บริการของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นๆ 
ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ เข่น แพทย์แผนไทย เป็นด้น ส่วน 
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการจะคิดได้เฉพาะกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ได้รับค่าจ้างประจำจาก 
สถานบริการ

๒ ๐ ๖



เ อ ก ส า ร แ น บ  ๔

นเครือข่าย เท!:6 โก61ไปยังหน่วยงานสำนักงาน

การจัดส่งข้อมูลและกำหนดข้อมูล
๑. ให้สถานพยาบาลจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย ส่งไปยังสำนักงาน 

กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) โดยใช้โปรแกรมที่ สกส. จัดส่งให้เท่านั้น 
๒. การส่งแฟ้มข้อมูลตามข้อ ๑ ให้ดำเนินการโดยผ่า 

กลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
๓. ข้อมูลที่ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล ใช้วันที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ตรวจ 

สอบความครบถ้วนและความถูกต้องแล้ว เป็นวันรับข้อมูล
๔. ให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลแก่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากวันที่จำหน่าย ข้อมูลที่มีวันรับข้อมูลล่าข้าจะไต้รับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตามนํ้าหนักสัมพัทธ์ 
อ86ร ปรับลดลงโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

๔.๑ วันรับข้อมูลเกิน ๓๐ วัน ถึง วันที ่๒๐ ของเดือนที่ ๒ หลังเดือนของวันที่จำหน่าย เป็นข้อมูล 
ล่าข้า ๑ เดือน จะถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ ๔

๔.๒ วันรับข้อมูลหลังวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ ๒ หล้ 
ท่ี ๓ หลังเดือนของวันที่จำหน่าย เป็นข้อมูลล่าข้า ๒ เดือน จะถูก 

๔.๓ วันรับข้อมูลหลังวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ ๓ 
๓ เดือน จะถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ ๒๐

๔. ข้อมูลที่มีวันรับข้อมูลเกิน ๑ ปีหลังวันที่จำหน่ายถือว่าไม'ประสงค์ที่จะเบิก 
๖. การจัดส่ง'ข้อมูลเพื่อเบิกสำหรับผู้ปีวยกรณีพักรอ'จำหน่ายตามเอกสารแนบ ๖ ให้ใช้หลักเกณฑ์ 

เดียวกันนี้โดยข้อมูลที่ส่งส่าข้าจะถูกปรับลดค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรแบบเหมาจ่ายต่อวัน
๗. กรณีสถานพยาบาลส่งข้อมูลไม่ทันเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติฯ หากสถานพยาบาลโดยมีการส่งข้อมูล 

ล่าข้าไม่ถึงร้อยละ ๔ (ห้า) ของจำนวนผู้ป่วยที่ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในช่วงเดือนนั้น กรมบัญชีกลางจะไม่ป่รับ 
ลดนํ้าหนักสัมพัทธ์สำหรับผู้ป่วยที่ส่งข้อมูลล่าข้าไม่เกิน ๑ (หน่ึง) เดือน

งเดือนของวันที่จำหน่าย ถึงวันที่ ๒๐ ของเดือน 
ปรับลดค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ ๑๐ 
หลังเดือนของวันที่จำหน่าย เป็นข้อมูลล่าข้า

๒ ๐ ๗



ตัวอย่าง ผู้ป่วย ๖ ราย ซึ่งได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในช่วงระหว่าง วันที ่ ๑ ม.ค. - ๑๕ มี.ค.
๒๕๕๔ กำหนดส่งและได้รับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตามนั้าหนักสัมพัทธ์ ว^6ร เป็นดังนี้

วันที่จำหน่าย กำหนดส่ง ส่งล่าช้า ๑ เดือน ส่งส่าช้า ๒ เดือน ส่งส่าช้า ๓ เดือน ส่งเกิน ๑ ปีหลัง 
จำหน่าย

๑ ม.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๔ ๑ ก.พ. - *๒๑ มี.ค. ๒๒ ม.ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๔ - ๑ ม.ค. ๒๕๕๕ หลัง ๑ ม.ค. ๒๕๕๕
๒๑ ม.ค. ๒๕๕๔ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๔ ๒® ก.พ. - *๒๑ มี.ค. ๒๒ ม.ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๔- ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕ หลัง ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๔ ๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ๒ มี.ค. - *๒๑ มี.ค. ๒๒ มี.ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๔ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕ หลัง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕
๒ ก.พ. ๒๕๕๔ ๓ ม.ค. ๒๕๕๔ ๔ มี.ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค. **๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔ - ๓ ก.พ. ๒๕๕๕ หลัง ๑ ก.พ. ๒๕๕๕
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๔ ๓” มี:ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค. **๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕ หลัง ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๕
๑๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๔ **๑๘ เม.ย. - ๒๒ พ.ค. ๒๓ พ.ค. - ๒๐ ม.ย. ๒๑ มี.ย. ๒๕๕๔ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ หลัง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕

* เนื่อง,จาก วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๔ เป็นวันหยุดราชการ วันครบกำหนดจึงเลื่อนเป็น ๒๑ มี.ค. ๕๔ 
** ในทางป่ฏินัติข้อมูลจะถูกตัดเพื่อนำไปประมวล ณ ๐๘.๓๐ น.ของวันทำการ ดังนั้นข้อมูลที่ส่งถึงหน่วยงานฯ 

ในวันหยุดจะถือว่าส่งในวันทำการก่อนวันหยุด
ข้อมูลที่จำหน่ายวันที่ ๒๙ ก.พ. ในปีอธิกสุรทิน มีวันครบกำหนด ๑ ปีที่ ๑ มี.ค. ของปีถัดไป

๒ ๐ ๘



การเบ ิกจ่ายค่าร ักษาพยาบาลโดยใช้กลุ่มวิน ิจฉัยโรคร่วม (01ช ุ0
เ อ ก ส า ร แ น บ  ๕

๑ มการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป ่วยในตั้งแต่ว ันที่ 
๓ กลไก คือ การแจ้งค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ การกำหนดอัตราฐาน 
ค่ารักษาพยาบาลซึ่งแบ่งเป็นส่วนที่ใช้ วเรุธ5 และส่วนนอกเหนือ

ถุนายน ๒๕๕:๐- เป็นต้นไป ใช้กลไกที่สำคัญ 
(บาทต่อหน่วยนํ้าหนักสัมพัทธ์) และการจัดสรร
วโ?6ร

อัตราฐาน (บาทต่อหน่วยนํ้าหนักสัมพัทธ์)
การกำหนดค่าน่าหนักสัมพัทธ์จะเป็นตามกลุ่มโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่มีลักษณะให้บริการ 

และระดับการให้บริการใกล้เคียงกันจะมีอัตราเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
อัตราฐานสำหรับโรงพยาบาลจะมีการปรับตามความเหมาะสมและความจำเป็น อย่างสมํ่าเสมอโดย 

ใช้ข้อมูลการเบิกของช่วงก่อนหน้า และข้อมูลจากการตรวจสอบ

การเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลส ่วนค ่างๆ
ข้อมูลจากการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเรียกเก็บสำหรับผู้ป่วยในแต่ละรายจะประกอบ 

ด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

' ๑ ..ผ้ป่วยจ่าย

๒. เบิกไต้ ๓0096

๓. คำนวณตาม อกธ

๒.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนที่ไม'เกินอัตราที่กำหนด

6).6)

๑.๒

& ๒ .๑

1 ๒.๒
I) ๒.๓

๒.๔

6 ๓ .๑6  ๓.๑ ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ส่วนที่เบิกไต้

๑. ส่วนที่ผู้'ป่วย'จ่าย ได้แก่
๑.๑ ค่าใช้จ'ายท่ีไม,ใช่สำหรับการรักษาพยาบาลโดยตรง เช่น ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
๑ . ๒ ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกินสิทธิ ได้แก่

๑.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าห้องค่าอาหาร และหมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ๊ในการ 
บำบัดรักษาส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด

๑.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในหมวดอื่นที่เบิกไม่ได้ เช่น ยาบำรุง ค่าผ่าตัดที่เป็นการเสริมสวย เป็นด้น 
๒. ส่วนนอกเหนือ อก&5 ซึ่งเป็นส่วนที่เบิกได้ทั้งหมดตามที่โรงพยาบาลแจ้ง ได้แก่

๒๐๙



๒.๑ ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนท่ีไม,เกินอัตราที่กำหนด 
๒.๒ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ส่วนท่ีไม,เกินอัตราที่กำหนด
๒.๓ ค่ายารักษาโรคมะเร็ง หมายถึง ค่ายาตามรายการที่กำหนดสำหรับใซ้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง 

(ค่ายาใช้อัตราของโรงพยาลบาล)
๒.๔ ค่ายาประเภทอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หมายถึง ค่ายาตามรายการที่กำหนดสำหรับ 

ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มโรคเฉพาะที่มีค่าใช้จ่ายสูง (ค่ายาใช้อัตราของโรงพยาบาล)
๓. ส่วนที่จ่ายตาม 0865 เป็นส่วนที่เบิกได้ตามค่านํ้าหนักสัมพัทธ์และอัตราฐาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ 

เบิกในหมวดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ๑.๒ เข่น ค่ายา ค่าผ่าตัด ฯลฯ ซึ่งจะจ่ายตามผลการคำนวณ ดังนี้ 
๓.๑. ค่านี้าหนักสัมพัทธ์ที่ใซในการคำนวณจำนวนเงินที่จัดสรร คือ นํ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับ 

ค่าตามวันนอนจริง (/ฟ]โ!พ)
๓.๒ หา ว โ!ธร และ โ!พ  และ /ฟ]โ!พ ) ของผูป้ ่วยแต่ละราย ตามข้อมูลทีโ่รงพยาบาลจัดส่ง 
๓.๓ จำนวนเงินที่จ่ายตาม อโ!ธ - อัตราฐาน คูณ /ฟ]โ!พ

ระยะเวลาและงวดบัญชีสำหรับการเบ ิกจ่าย
การเบิกจ่ายค่ารักษาสำหรับผู้ป ่วยแต่ละรายจะจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาล ตังนี้

- ส่วนนอกเหนือ อโ!ธร (ข้อ ๒)
- ส่วนที่จัดสรรตาม อโ!ธร (ข้อ ๓)

โดยเบิกเป็นงวด เดือนละ ๑ งวด ตามกำหนดเวลา ซึ่งจะเป็นช่วงเวลา ๕ วันทำการ หลังจากที่ 
โรงพยาบาลได้รับแจ้งบัญชีเบิกค่ารักษา (51:31:0๓6ท1:)

อนึ่งกำหนดวันเวลาสำหรับ การตัดยอดข้อมูลเพื่อทำบัญชี (51:31:6๓6ก'!:) การส่ง 51:31:6๓6ท1: และ 
คำขอเบิก จะมีปฏิทินแสดงวันเวลาที่แน่นอนสำหรับงวดต่างๆ แจกจ่ายเป็นรายปี

ตัวอย่างปฏิทินกำหนดวันเวลาสำหรับ 51:31:6๓6ท* และคำขอเบิก 
กำหนดการตัดยอดข้อมูล การส่ง 5๒1:6๓6ก1: และคำขอเบ ิกค ่าร ักษาพยาบาล

เลขท่ี
5๒1:6๓601:

งวดส่ง ตัดยอดข้อมูล 
เวลา ๐๘.๓๐ น.

ส่ง 5๒1:6๓601: 
ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น.

ปีดรับ คำขอเบิก 
เวลา ๐๘.๓๐ น.

๒๐๑๑๐๒ ๑ ม.ค. - ๒๑ ก.พ. ๕๔ ๒๒ ก.พ. ๕๔ ๒๒ ก.พ. ๕๔ ๑ มี.ค. ๕๔
๒๐๑๑๐๓ ๒๒ ก.พ. - ๒๑ มี.ค. ๕๔ ๒๒ มี.ค. ๕๔ ๒๒ มี.ค. ๕๔ ๒๑ มี.ค. ๕๔
เอ06)๑0(‘มี! ๒๒ มี.ค. - ๒๐ เม.ย. ๕๔ ๒๑ เม.ย. ๕๔ ๒๑ เม.ย. ๕๔ ๒๘ เม.ย. ๕๔
๒๐๑๑๐๕ ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค. ๕๔ ๒๓ พ.ค. ๕๔ ๒๓ พ.ค. ๕๔ ๓๐ พ.ค. ๕๔
๒๐๑๑๐๖ ๒๑ พ.ค. - ๒๐ ม.ย. ๕๔ ๒๑ มี.ย. ๕๔ ๒๑ มี.ย. ๕๔ ๒๘ มิ.ย. ๕๔

๒๑๐



เ อ ก ส า ร แ น บ  ๖

กรณ ีผู้ป ่วยพักรอจำหน่าย
การรักษาผู้ป่วยกรณีพักรอจำหน่าย หมายถึง การรับผู้ป่วยไว้นอนค้างคืนในสถานพยาบาลภายหลัง 

จากการรักษาโรคกรณีเฉียบพลันและพินฟูสภาพไต้สิ้นสุดลง ผู้ป่วยไม,มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะต้องรับไว้ 
รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ แต่สถานพยาบาลยังไม,อาจจำหน่ายผู้ป่วยไต้ด้วยเหตุผลอื่น 
เซ่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลพักฟิน หรือการรอรับกลับไปพยาบาลผู้ป่วยต่อที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งจำแนก 
ออกไต้เป็นผู้ป่วยพักรอจำหน่ายกรณีทั่วไป และผู้ป่วยพักรอจำหน่ายกรณีพิเศษตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ 
การเป็นผู้ป่วยพักรอจำหน่ายจะต้องเป็นกรณีที่การรักษาพยาบาลกรณีเฉียบพลัน และการพินฟูสภาพมีช่วงระย? 
เวลาของการรักษาพยาบาลไม่ตํ่ากว่า ๖๐ วัน

การรับผู้ป่วยเป็นกรณีพักรอจำหน่ายนี้มิไค้ ๒ กรณี คือ
- รับผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาตามเหตุผลข้างต้น
- รับผู้ป่วยที่จำหน่ายจากกรณีพักรอจำหน่ายที่รักษาเกิน ๖๐ วัน 

การจำหน่ายผู้ป่วยกรณีพักรอจำหน่ายมิไต้ ๗ กรณี คือ
- จำหน่ายออกจากสถานพยาบาล
- จำหน่ายเมื่อเกิดโรคเฉียบพลันที่จำเป็นต้องรั1เไว้เป็นผู้ป่วยในปกติ
- จำหน่ายเมื่อระยะเวลาการรักษาเกิน ๖๐ วัน

การรับและจำหน่ายผู้ป่วยกรณีนี้ให้ใช้ระเบียบปฏิบัติ!เซ่นเดียวกับการรับและจำหน่ายกรณีผู้ป่วยใน 
การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกกรณีนี้ให้ใช้โปรแกรม ^5(\/185 และระเบียบวิธีการบันทึกข้อมูลเซ่นเดียวกันกับผู้ป่วยใน 
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ในส่วน (ประเภทบริการ/รักษา)ให้เลือกประเภทบริการ เป็น “อื่นๆ,, แล้วบันทึกรหัส “ผ/
ในซ่อง เว6

- ค่ารักษาพยาบาลหมวด ๑ ให้ใช้อัตราที่กำหนด
- ค่ารักษาหมวดอื่นที่บันทึก (ถ้ามี) จะไม'ถูกนำไปใช้ในการเบิกจ่ายแต่จะถกนำไปเป็นข้อมล 

เพื่อการวิเคราะห์
- การรับส่งข้อมูลเบิก ร1:ล1:61าก6ท1: แสดงรายการเบิก และคำขอเบิกของกรณีนี้ใช้ระบบเดียวกัน

กับกรณีผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาพยาบาลอัตรารายวันนี้ครอบคลุมค่าใช้ 

ค่ารักษาส่วนที่เป็นค่ายาและค่าตรวจชันสูตร ซึ่งให้เบิกเป็นกรณีผู้'

การแยกช่วงอยู่โรงพยาบาลที่ม ีกรณีพักรอจำหน่า?! มีหลักเกณฑ์และการดำเนินการ ดังนี้
๑. แต่ละช่วงมีวัน เวลาที่ร ับไว้และจำหน่าย แล 

โดยแต่ละช่วงต้องไม่ทับซ้อนกัน และ /\ผ ไม'ซ้ํากัน

จ่ายการรักษาในโรงพยาบาลทุกหมวด ยกเว้น 
บัวยนอกไต้

;มีเลขรับผู้'ป่วย'ใน (^ ผ) ของแต่ละช่วงเอง



๒. วัน เวลาที่เป็นจุดแยกช่วงการอยู่โรงพยาบาล ขึ้นกับภาวะของอาการเจ็บป่วย โดยแพทย์ผู้รักษา 
เป็นผู้พิจารณา เมื่อเห็นว่าช่วงการรักษาความเจ็บป่วยเฉียบพลันสิ้นสุดแล้ว จึงจำหน่ายออกจากช่วงนี้(ช่วง “รักษา 
ผู้ป่วยในปกติ”) และรับเข้าสู่ช่วง “กรณีพักรอจำหน่าย)

๓ . ระหว่างที่อยู่ในช่วง “กรณีพักรอจำหน่าย” หากมีการเจ็บป่วยเฉียบพลันรุนแรงที่จำเป็นต้องได ้
รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล ให้จำหน่ายอกจากช่วงนี้ แล้วรับไว้เป็นช่วงรักษาผู้ป่วยในปกติ

๔. หากช่วง “กรณีพักรอจำหน่าย” มีระยะเวลาเกิน ๖ ๐  วัน สามารถตัดเป็นการรับไว้ จำหน่าย 
หลายช่วงไต้ โดยแต่ละช่วงต้องไม'น้อยกว่า ๖ ๐  วัน และมีวัน เวลาที่รับไว้และจำหน่ายใน และมีเลขรับผู้ป่วยใน 
(/พ ) ของแต่ละช่วงเอง

๔. ช่วง “รักษาผู้ป่วยในปกติ” ใช ้ 0^ 6 ในการเบิกจ่าย
๖. ต้องมีหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล หรือเลขขออนุมัติแทนหนังสือรับรอง 

การมีสิทธิเฉพาะสำหรับแต่ละช่วง ของช่วง “รักษาผู้ป่วยในปกติ” และช่วง “กรณีพักรอจำหน่าย”
๗. การนับวันนอนสำหรับช่วง “กรณีพักรอจำหน่าย” ให้คิด ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน เศษเหลือจาก 

๒๔ ชั่วโมงให้ตัดทิ้ง

๒๑๒



ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๒๒.!อ/ว ๒๐๒ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๔๒ 
๒/ว ๔๐ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓
บาลต้องจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยภายในเพื่อขอเบิกเงิน

๑๔ มิถุนายน ๒๔๔๓
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( 0 8 0  
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราขการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐ 

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.'
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.'

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดให้สถานพยาใ 
ค่ารักษาพยาบาลภายใน ๓๐ วัน หลังจากจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล หากไม'สามารถจัดส่งข้อมูล 
ได้ทันตามเกณฑ์ที่กำหนดจะทำให้สถานพยาบาลได้รับการจัดสรรนํ้าหนักสัมพัทธ์ลดลง น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ๒๔๔๓ 
มีเหตุการณ์ความวุ่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร และคณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการในช่วง 
ระยะเวลาดังกล่าวติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานพยาบาลที่จำหน่ายผู้ป ่วยออกจากสถาน 
พยาบาล และต้องส่งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินในช่วงนั้น ซ่ึงพบว,!ไสถานพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 
ทันด้วยเหตุการณ์ข้างต้น และมิได้มีเจตนาในการประวิงเวลาการขอเบิกเงินให้ล่าข้า ดังน้ัน เพื่ออำนวยประโยชน์ 
ให้กับสถานพยาบาลอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ กรมบัญชีกลางเห็นสมควร
ผ่อนปรนแนวทางปฏิบัติการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วย 
ภายใน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (0โ?ธ) ดังนี้

“กรณีผู้ป่วยภายในซึ่งจำหน่ายออกจากสถานพยาบาลในเดือนมีนาคมหากไต้ส่งข้อมูลเพื่อขอ 
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนพฤษภาคม ๒๔๔๓ และ/หรือผู้ป่วยภายในซึ่งจำหน่ายออกจาก 
สถานพยาบาลในเดือนเมษายนหากส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนมิถุนายน 
๒๔๔๓ การส่งข้อมูลในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือเป็นการส่งข้อมูลตามแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษา 
พยาบาลของสถานพยาบาลของทาง่ราชการ ประเภทผู้ป่วยภายใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ เ^ )  สถานพยาบาล 
จะไม'ถูกจัดสรรนํ้าหนักสัมพัทธ์ลดลง นอกเหนือจากกำหนดเวลาการส่งข้อมูลผู้ป่วยภายในแล้วให้ถือปฏิบัติ 
เช่นเดิม”

๒๑๓



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท ี่เก ี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด ้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

• 2 -  4 ^ —
(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์) 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗

ไอ๑๔



ถนนพระราม ๖  กทม. ๑๐๔๐๐  
๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๓

เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธ) (เพิ่มเติม) 
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๔๐๒ ลงวันที่ ๑ ๙  พฤศจิกายน ๒๔๔๐ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๔๑ 
๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑ ๐  ลงวันที่ ๑ ๖  มกราคม ๒๔๔๒

ตามที่ได้เวียนแจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 
การคลัง เรื่อง อ ัตราค ่าร ักษาพยาบาลเพ ื่อใช ้สำหรับการเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายใน  
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (ว^ธ) โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายได้อ้างอิงการจัดกลุ่ม 
วินิจฉัยโรคร่วม และนํ้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๔ (71า6 อ^ธร '^6โร!อก ๔) ตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากการกำหนดให้สถานพยาบาลต้องจัด 
ส่งข้อมูลผู้ป่วยภายในเพื่อขอเบิกเงินภายใน ๓๐ วัน หลังจากจำหน่ายผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาล หากไม' 
สามารถจัดส่งข้อมูลได้ทันตามเกณฑ์ที่กำหนดจะทำให้สถานพยาบาลได้รับการจัดสรรนํ้าหนักสัมพัทธ์ลดลง 
และจากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่าสถานพยาบาลได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นย่างดี โดยมีสถาน 
พยาบาลเป็นส่วนน้อยที่ยังส่งข้อมูลไม'ทันตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆ เข่น มีปริมาณข้อมูลที่ 
ต้องส่งจำนวนมากในแต่ละงวด ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือมิได้มีเจตนาในการประวิงเวลาการขอเบิกเงินให้ 
ล่าข้า ดังน้ัน เพื่ออำนวยประโยขน่ให้กับสถานพยาบาล และการเบิกจ่ายเงินในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ข้าราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในข้อ๗ ข ้อ ๑๔ ข ้อ ๑๗ ข้อ ๒ ๑ และข้อ 
๒๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ 
กรมบัญชีกลางเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทาง 
ราชการ ประเภทผู้ป่วยภายใน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธ) เพิ่มเติม โดยเพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็น 
ข้อ ๗ ในเอกสารแนบ ๔ ของหนังสือที่อ้างถึง ๔ ดังนี้

“กรณีสถานพยาบาลส่งข้อมูลไม'ทันเกณฑ์ตามแนวปฏิบัติฯ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการ 
พิจารณาปรับลดนั้าหนักสัมพัทธ์เพื่อออก 51:31:6๓6ก!: รายเดือนตามปกติ และจะดำเนินการประมวลผลเป็นราย 
สถานพยาบาลในทุกรอบของการดัดยอดข้อมูลเพื่อจัดทำ 51:31:0๓6ท1: รอบไตรมาส หากสถานพยาบาลใดมีการ 
ส่งข้อมูลผู้ป่วยภายใน ล่าข้าไม่ถึงร้อยละ ๔ (ห้า) ของจำนวนผู้ป่วยที่ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในแต่ละรอบของการ 
ตัดยอดข้อมูลเพื่อจัดทำ 51:31:6๓6ท1: รอบไตรมาส น้ัน กรมบัญชีกลางจะดำเนินการคืนค่ารักษาพยาบาล ส่วนท่ี 
จัดสรรตามค่านํ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับลดในผู้ป่วยทุกรายที่ส่งข้อมูลล่าข้าไม่เกิน ๑ (หน่ึง) เดือน ที่อยู่ใน 51:31:6๓6ก1: 
รอบไตรมาส น้ัน ให้กับสถานพยาบาล”

๒๑๔



ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑  มกราคม ๒๕๕๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย จัก

ขอบคุณย่ิง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗

๒๑๖



ที กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑ ๐  กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖  กฑม. ๑๐๔๐๐  

๑ ๖  มกราคม ๒๔๔๒
เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) (เพิ่มเติม) 
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๑ ๙  พฤศจิกายน ๒๔๔๐ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๔๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภท 
ผู้ป่วยภายใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086)
ตามที่ได้เวียนแจ้งให้สถานพยาบาลของทางราขการทราบและถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 

การคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน สถาน 
พยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายได้อ้างอิงการจัดกลุ่มวินิจฉัย 
โรคร่วมและนํ้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๔ (Xเาล! 0865 V©โร!0 ก ๔) ตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากกรณีที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้สถาน 
พยาบาลต้องจัดส่งข้อมูลผู้ป่วยภายในเพื่อเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๒๐ ของเดอนนับลัดจากเดือนที่จำหน่ายผู้ป่วย 
ออกจากสถานพยาบาล น้ัน สถานพยาบาลจำนวนมากไม'สามารถจัดส่งข้อมูลได้ทันตามเกณฑ์ที่กำหนดทำให ้
สถานพยาบาลได้รับการจัดสรรนํ้าหนักสัมพัทธ์ลดลง นอกจากนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีสถานพยาบาลหลาย 
แห่งได้ออกหนังสือรับรองรายการยาไม'มีจำหน่ายในสถานพยาบาลหรือไม่สามารถให้การตรวจทางห้องทดลอง 
หรือเอกซเรย์แก'ผู้ป่วยภายในที่นอนรักษาตัวอยู่ โดยให้ผู้ป่วยไปซื้อยาหรือเช้ารับการตรวจทางห้องทดลองหรือ 
เอกซเรย์ ณ สถานที่อื่น และให้นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัด ทำให้รัฐจ่ายเงินค่ารักษา 
พยาบาลซํ้าซ้อน เพราะระบบ 0 8 6  ได้เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลในเรื่องตังกล่าวให้กับสถานพยาบาลไปแล้ว 
ตังน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นไปด้วยความถูก 
ต้อง เหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑ ๔ ข้อ ๑๗ ข ้อ ๒๑ และข้อ๒๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ กรมบัญชีกลางเห็นสมควรกำหนด 
แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป ่วยภายใน 
ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) เพิ่มเติม โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑ . ให้ยกเลิกแนวปฏิบัติในเอกสารแนบ ๔ ซึ่งออกโดยหนังสือท่ีอ้างถึง ๑  และให้ไข้ความตามส่ิงท่ี 
ส่งมาด้วยแทน และให้ถือเป็นเอกสารแนบ ๔ ของหนังสือที่อ้างถึง ๑  ดังกล่าว

๒. ในระหว่างที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยภายใน หากสถานพยาบาลไม'ม ี
ยา หรือไม่สามารถให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอกซเรย์แก่ผู้ป่วยได้ และออกหนังสือรับรองให้ผู้ป่วยซื้อ

๒ ๑ ๗



หรือเข้ารับการตรวจทางห้องทดลอง หรือเอกซเรย์ที่สถานที่อื่นนั้นให้สถานพยาบาลเป็นผู้จ่ายเงินแทนผู้ป่วย 
และส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงินกับกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (08ธ)

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
จึงเรียนมาเพื่อโป่รดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย จัก

ขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายปียพันธ์ นิมมานเหมินฑ์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗



แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการ 
ประเภทผู้ป่วยภายใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ&ธ)

การจัดส่งข้อมูลและกำหนดส่งข้อมูล
๑. ให้สถานพยาบาลจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย ส่งไปยังหน่วยงาน 

ที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย โดยใช้โปรกรมที่หน่วยงานดังกล่าวจัดส่งให้ เท่านั้น
๒. การส่งแฟ้มข้อมูลตามข้อ ๑ ให้ดำเน ินการโดยผ่านเครือข ่าย เท1:6โท61: ไปยังหน่วยงานที่ 

กรมบัญชีกลางมอบหมาย
๓ . ข้อม ูลท ี่ล ่งเบ ิกค ่าร ักษาพยาบาลใช ้ว ันท ี่หน ่วยงานท ี่กรมบ ัญชีกลางมอบหมายตรวจสอบ  

ความครบถ้วนและความถูกต้องแล้วเป็น วันรับข้อมูล
๔. ให้สถานพยาบาลส่งข้อมูลแก'หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายตรวจรับภายใน ๓๐ วัน 

หลังจากวันที่จำหน่ายผู้ป่วย ข้อมูลที่มีวันรับข้อมูลล่าข้า จะไต้รับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตามนั้าหนักสัมพัทธ ์
0^ 2 ปรับลดลงโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้

๔.๑ วันรัชข้อมูลเกิน ๓๐ ถึง วันท่ี ๒๐ ของเดือนที่ ๒ หลังเดือนของวันที่จำหน่าย เป็นข้อมูล 
ส่าข้า ๑  เดือน จะถูกปรับลดค่ารักษาฯ ร้อยละ ๔

๔.๒ วันรับข้อมูลหลังวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ ๒ หลังเดินของวันที่จำหน่าย ถึงวันที่ ๒๐ 
ของเดือนที่ ๓ หลังเดือนของวันที่จำหน่าย เป็นข้อมูลล่าข้า ๒ เดือน จะถูกปรับลดค่ารักษาๆ ร้อยละ ๑ ๐

๔.๓ วันรับข้อมูลหลังวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ ๓ หลังเดือนของวันที่จำหน่าย เป็นข้อมูลล่าข้า ๓ 
เดือน จะถูกปรับลดค่ารักษาฯ ร้อยละ ๒๐

๔. ข้อมูลที่มีวันรับข้อมูลเกิน ๑  ปีหลังวันที่จำหน่ายถือว่าไม,ประสงค์ที่จะเบิก
๖. การจัดส่งข้อมูลเพื่อเบิกสำหรับผู้ปวยกรณีตามเอกสารแนบ ๗ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้



ตัวอย่าง ผู้ป่วย ๖  ราย ซึ่งได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในช่วงระหว่างวันที่ ๑  ม.ค. - ๑ (ะ มี.ค.
๒๕๕๒ กำหนดส่งและได้รับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จัดสรรตามนํ้าหนักสัมพัทธ์ อ^ร เป็นดังนี้

วันท่ีจำหน่าย กำหนดส่ง ลา่ชา้ ๑ เดือน ส่าชา้ ๒ เดือน ส่าชา้ ๓ เดือน ส่งเกิน ๑ ปี 
หลังจำหน่าย

๑ ม.ค. เอ๕๕๒ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๒ *๒ ก.พ. - ๒๐ มี.ค. *๒๓ มี.ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๒ - ๑ ม.ค. ๒๕๕๓ หลัง ๑ ม.ค. ๒๕๕๓
๒๑ ม.ค. ๒๕๕๒ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๒ *๒๓ ก.พ. - ๒๐ ม.ค. *๒๓มี.ค.-๒๐เม.ย. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๒ - ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๓ หลัง ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๓
๓๐ ม.ค. ๒๕๕๒ ๑ ม.ค. ๒๕๕๒ ๒ มี.ค. - ๒๐ มี.ค. *๒๓มี.ค.-๒๐เม.ย. ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๒ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๓ หลัง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๓
๑ ก.พ. ๒๕๕๒ ๓ ม.ค. ๒๕๕๒ ๔ มี.ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค. ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ - ๑ ก.พ. ๒๕๕๓ หลัง ๑ ก.พ. ๒๕๕๓
๒๘ ก.พ. ๒๕๕๒ ๓๐ มี.ค. ๒๕๕๒ ๓๑ มี.ค. - ๒๐ เม.ย. ๒๑ เม.ย. - ๒๐ ก.พ. ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๓ หลัง ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๓
๑๕ ม.ค. ๒๕๕๒ ๑๔ เม.ย. ๒๕๕๒ *๑๖ เม.ย. - ๒๐ พ.ค. ๒๑ พ.ค. - ๒๐ มี.ย. * ๒๒ มี.ย. ๒๕๕๒ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๓ หลัง ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๓

ค่ารักษา 
พยาบาล 

ส่วนท่ีจัดสรรฯ 
(ร้อยละ)

๑๐๐ ๙๕ ๙๐ ๘๐ ๐

* เนื่องจาก วันที่ ๑ และ ๒๑ ก.พ. ๒๑ มี.ค. ๑๕ เม.ย. และ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๒ เป็นวันหยุดราชการ ในทางป่ฏิบัต ิ
ข้อมูลจะถูกตัดเพื่อนำไปประมวล เวลา ๐๘.๓0  น.ของวันทำการ ดังนั้นข้อมูลที่ส่งถึงหน่วยงานฯ ในวันหยุด 
จะถือว่าส่งในวันทำการก่อนวันหยุด

ข้อมูลที่จำหน่ายวันที่ ๒๙ ก.พ. ในปีอธิกสุรทิน มีวันครบกำหนด ๑ ปีที่ ๑  มี.ค. ของปีถัดไป

๒'๒0



ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๘๘ ^ แ แ ก ร ม บ ัญ ช ีก ล า ง
ถนนพระราม ๖  กทม. ๑๐๔ ๐๐  

๒๘ พฤษภาคม ๒๔๔๑
เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 0 8 0  (เพิ่มเติม) 
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๔๐๒ ลงวันที่ ๑ ๙  พฤศจิกายน ๒๔๔๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษา 

พยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) 
(ฉบับที่ ๒)
ตามที่ได้เวียนแจ้งให้สถานพุยาบาลของทางราชการทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง 

การคลัง เรื่อง อ ัตราค ่าร ักษาพยาบาลเพ ื่อใช ้สำหรับการเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายใน  
สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) โดยการคำนวณค่าใช้จ่ายได้อ้างอิงการจัดกลุ่ม 
วินิจฉัยโรคร่วม และนํ้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๓ ("โเา6 086ร V©โ51(วก ๓) ตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากบิจจุบันได้มีการประกาศใช้การจัดกลุ่มวินิจฉัย 
โรคร่วมและนํ้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๔ (7เาลเ 086ร V©โร!๐ ก ๔) ซึ่งมีความครอบคลุมในการจัดกลุ่มโรคมากขึ้น 
กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดให้การจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลของทาง 
ราชการ ใช้การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและบํ้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๔ (ๆ "เาลI 086ร โรเอก ๔) เป็นเกณฑ์ในการ 
จ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการเป็นไปด้วยความ 
ถูกต้อง เหมาะสมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ๗ ข ้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข ้อ ๒ ๑ และ 
ข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ 
กรมบัญชีกลางเห็นสมควรกำหนดแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของ 
ทางราชการ ประเภทผู้ป่วยภายใน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง 
การคลัง เรื่อง อ ัตราค ่าร ักษาพยาบาลเพ ื่อใช ้สำหรับการเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายใน  
สถานพยาบาลของทางราฃการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) (ฉบับที่ ๒) โดยให้สถานพยาบาลของทาง 
ราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษ าพ ยาบ าลป ระเภ ท ผ ู้ป ่วยภ ายใน  กรณ ีผ ู้ป ่วยไตวายเฉ ียบพลัน 
( /น ! :6 โ6ทล11อั[๒โร) หรือผู้ป่วยไตวายอื่นๆ ท่ีไม,เคยได้รับการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียม (เปรกา0รแ31̂ /515) 
มาก ่อน การส ่งเบ ิกค ่าฟ อกเล ือดด ้วยเคร ื่องไตเท ียมและค ่ายาในช ่วงระยะเวลาสามส ิบห ้าว ันน ับจาก 
วันที่เช้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยภายในให้เบิกจ่ายตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม สำหรับค่าฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องไตเทียมและค่ายาภายหลังจากสามสิบห้าวันให้ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบ 1-10โดยอัตราการ

๒'๒๑



เบิกให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตเทียมใน 
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ให้ล่งเบิกตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเซ่นเดิม

๒. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน กรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (0าโ0 ท!๐ โอกล1 
131[นโอ) ที่เคยได้รับการฟอกเลือดด้วยวิธีไตเทียมแบบเรื้อรัง (61าโ0 ก!๐ เาอ๓๐ช!ล1/515) อยู่ก่อน แล้วเข้ารับการ 
รักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยภายในด้วยโรคอื่นๆ การล่งเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และค่ายาในระหว่าง 
เข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ล่งเบิกในระบบ แ 0  โดยอัตราการเบิกให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 
ให้ล่งเบิกตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

๓. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน กรณีเด็กแรกเกิดเจ็บป่วยให้ใช้หนังสือ 
รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ ๗ ๑๐๑) เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย จนกว่าจะสามารถ 
ใช้ระบบขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลแทนได้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของ 
เด็กแรกเกิดที่ไม1ได้เจ็บป่วยให้ล่งเบิกเงินแยกต่างหากจากมารดาที่เป็นผู้มีสิทธิ ซึ่งทั้งสองกรณีการเบิกจ่ายเงิน 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( 0 ^ 0

๔. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในกรณีผู้ป่วยมีสิทธิหรือได้รับเงินค่ารักษา 
พยาบาลจากหน่วยงานอื่น หากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเกินกว่าสิทธิที่พีงได้รับจากหน่วยงานอื่น เมื่อสถาน 
พยาบาลได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้มีสิทธิหรือหน่วยงานอื่น แล้วแต่กรณี การล่งเบิกคารักษาพยาบาล 
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ให้บันทึกข้อมูลการล่งเบิกเงินตามรายการโดยหักค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

๔. การขอแก้!ขช้อมูลผู้ป่วยภายในที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางสารสนเทศบริการ 
สุขภาพ (สกส.) แล้ว จะต้องดำเนินการขอแก้!ขก่อนการตัดยอดข้อมูลเพื่อจัดทำ 5131:6๓6๐1: รอบไตรมาส โดย 
การขอแก่ไขข้อมูลต้องแจ้งเป็นหนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการสถานพยาบาลไปยัง สกส .  จนกว่าจะมีระบบการ 
ขอแก่ไขข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการแก่ไขข้อมูลภายหลังจาก สกส. ได้ตัดยอดข้อมูลเพ่ือจัดทำ 51:31:6๓6ท1: 
รอบไตรมาส จะไม่มีผลต่อการจัดสรรนํ้าหนักสัมพัทธ์ในผู้ป่วยรายนั้นใหม่อีกครั้ง

๖. ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายนอกที่เกิดขึ้นก่อนรับผู้มีสิทธิเป็นผู้ป่วยภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกนำมาคำนวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) มิให้แยกล่งเบิกต่างหาก 
ในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยภายนอก (6560) และมิให้ออกใบเสร็จรับเงินกรณีดังกล่าวให้ผู้มีสิทธิไม'ว่าจะอยู่ 
ในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกหรือไมกตาม

'๒'๒'๒



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท ี่เก ี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด ้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายปียพันธุ นมมานเหมินท์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราขการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖ ๑ , ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗

๒๒๓



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในสถานพยาบาล 

ของทางราซการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (0 ก 0  (ฉบับท่ี ๒)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินลวัสติการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒(ะ๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเห็นสมควรแกไช 
เพิ่มเติม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบ ิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ประเภทผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อก6) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๐ ดงนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให็ใช้บังคับกับผู้ป่วยภายในที่สถานพยาบาลได้จำหน่ายออกจากสถานพยาบาล 
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นด้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกคำนิยามในข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาล 
เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัย 
โรคร่วม (อ^ธ) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ การรักษาผู้ป ่วยกรณีพักรอจำหน่าย หมายถึง การรับผู้ป่วยไว้นอนด้างคืนในสถานพยาบาลภาย 
หลังจากการรักษาโรคกรณีเฉียบพลันและการทึ๋เนฟูสภาพได้สิ้นสุดลง ผู้ป่วยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่จะ 
ต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยภายในแบบปกติ แต่สถานพยาบาลยังไม่อาจจำหน่ายผู้ป่วยได้ด้วย 
เหตุผลอื่น เซ่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลพักพัน หรือการรอรับกลับไปพยาบาลผู้ป่วยต่อที่บ้าน เป็นต้น 
ทั้งนี้ การเป ็นผ ู้ป ่วยพ ักรอจำหน่ายจะต้องเป ็นกรณ ีท ี่การรักษาพยาบาลกรณ ีเฉ ียบพลันและการพ ันฟ ูสภาพ 
มีช่วงระยะเวลา ของการรักษาพยาบาลไม'ตํ่ากว่าหกลิบวัน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ วรรคแรก ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษา 
พยาบาลเพ ื่อใช ้สำหรับการเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการ 
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( 0 ^ 0  ลงวันที ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕0 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน

“การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการให้ใช้ 
อัตราฐานและเพดานค่าเฉลี่ยนํ้าหนักสัมพัทธ์ในบัญชีที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
ที่กรมบัญชีกลางมอบหมายได้จัดทำ โดยคำนวณด้วยค่านํ้าหนักสัมพัทธ์ของแต่ละกลุ่มโรคตามการจัดกลุ่มวินิจฉัย 
โรคร่วมและนำหนัก้สัมพัทธ์ ฉบับที่ ๔ (71าล1 0^(3ร VอX51๐ท ๔) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ”
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ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินตามการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและนํ้าหนักสัมพัทธ์หากสถานพยาบาลของ 
ทางราชการส่งข้อมูลช้ากว่าระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด สถานพยาบาลจะได้รับพยาบาลส่วนที่จัดสรรตาม 
นํ้าหนักสัมพัทธ์ อ.&ธ ลดลง

ข้อ ๕ รายการห ัตถการใดในประกาศกระทรวงการคล ัง เรื่อง อ ัตราค ่าบร ิการสาธารณ ส ุข 
เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
ซึ่งกำหนดอัตราเหมาจ่ายโดยรวมค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ในกรณีสถานพยาบาลได้ทำหัตถการรายการดังกล่าวเป็นผู้ปวยภายใน มิให้นำความในข้อ ๔ วรรคสอง ของประกาศ 
กระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิก่จ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน 
สถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( 0 ^ 0  ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐ มาใช้บังคับเพื่อแยก 
เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรคต่างหากจากการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมและนํ้าหนัก 
สัมพัทธ์

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๑

' (นายปิยพันธ์ นิมมานเหมนท์)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

- ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง
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ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๑๑๗/ว ๔๐๒ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๙ พฤศจิกายน ๒๔๔๐

เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว  ๑๙๒ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๔๐ 
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทน ในกรณีคลอด 
บุตรตามกฎหมายประกันสังคม

๒. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน
ตามที่กรมบัญชีกลางได้เวียนแจ้งให้สถานพยาบาลของทางราชการตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ 

แจ้งส่วนราชการต่างๆ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ทราบและถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตรา 
ค ่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบ ิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายในสถานพยาบาลของทาง 
ราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แล้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๙ ได้กำหนดหลักการการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลโดยจัด 
ลำดับการใช้สิทธิให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น จะต้องใช้ 
สิทธิจากหน่วยงานอื่นก่อน และหากสิทธิที่ได้รับนั้นตํ่ากว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาๆ ก็สามารถนำส่วนที่ขาด 
อยู่มาเบิกจากทางราชการได้ ดังน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาล 
ของทางราชการ กรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวชองผู้นั้นมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 
จากสำนักงานประกันสังคม เป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ 
๒๑ และข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๔๔๔ เห็นสมควรกำหนดเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล 
ของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยภายใน ตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086) โดยให้สถานพยาบาลชองทาง 
ราชการและผู้มีสิทธิรวมถึงบุคคลในครอบครัวถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. สถานพยาบาล
๑.๑ ให้สถานพยาบาลที่รับผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไว้เพื่อคลอดบุตร สามารถส่ง 

เบิกค่าใช้จ่ายส่วนเกินประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรในระบบเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางได้ โดยให้ 
สถานพยาบาลขอเลขอนุมัติผ่านเครือข่ายแทนการใช้หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น
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๑ . ๒ เมื่อจำหน่ายผู้คลอดออกจากสถานพยาบาลแล้วให้สถานพยาบาลดำเนินการ 
๑.๒.๑ คำนวณค่าใช้จ ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้คลอดตามอัตราเรียกเก็บของสถาน 

พยาบาล หากค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรที่กองทุนประกันสังคมให้สิทธิให้ 
สอดถามผู้คลอดว่าจะขอใช้สิทธิเบิกเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ หากผู้นั้นมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิจะต้องแจ้งในแบบ 
แจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินประโยชน์ทดแทนฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๑.๒.๒. เรียกเก็บเงินเต็มจำนวนประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร และออกใบเสร็จ 
รับเงินโดยระบุว่า “ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้”

๑.๒.๓ ส่งเบิกค่าใช้จ่ายกับกรมบัญชีกลางตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวยภายในสถานพยาบาลของ 
ทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธ) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ สำหรับวิธีการส่งเบิกค่าใช้จ่ายให้ 
ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒.๔ เก็บแบบแจ้งการขอใช้สิทธิไว้เพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบต่อไป 

๒. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
๒.๑ ผู้คลอดที่มีความประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกเงินส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด 

บุตรต้องลงลายมือซื่อในแบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด 
บุตรตามกฎหมายประกันสังคมและให้ชำระเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลเต็มจำนวนประโยชน์ 
ทดแทนกรณีคลอดบุตร โดยค่าใช้จ่ายจำนวนด้งกล่าวจะไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้

๒.๒ กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลของทางราชการในช่วง ๗ เดือนก่อน 
การคลอดบุตร เซ่น ค่าฝากครรภ์ ค่ายาบำรุงครรภ์ เมื่อได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรจาก 
สำนักงานประกันสังคมแล้วให้แนบเอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมประกอบการยื่นขอ 
ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกัดโดยใบเสร็จรับเงินจะต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินชอง 
สถานพยาบาลรับรองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝากครรภ์

๓. ส่วนราชการ
กรณีผู้มีสิทธิยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามข้อ ๒.๒ ให้ส่วนราชการตรวจสอบ 

เอกสารแนบและใบเสร็จรับเงินตามหลักการด้งกล่าวในข้อ ๒ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไป 
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน 
สถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

๒๒๗



ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทงผู้มีสิทธิในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยพันธุนิมมานเหมีนท์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗
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แนวปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลในการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
ส่วนท่ีเกินประโยซน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรของสำนักงานประกันสังคม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑ฟ/ว ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๔๔๐
เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อ^ธ) ได้กำหนดวิธีเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิสวัสดิการซํ้าซ้อนกับประโยชน์ทดแทนในกรณี 
คลอดบุตรตามกฎหมายประกันสังคมนั้น จึงขอให้สถานพยาบาลส่งเบิกตามข้อกำหนดในหนังสือดังกล่าวโดยมี 
รายละเอียดเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มเดิม ดังนี้

หลักปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตร
๑. ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (ถ้ามี) จะต้องเบิกจากระบบ 

เบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในเท่านั้น มิให้เบิกจากหน่วยงานด้นสังกัด
๒. ผู้คลอดจะต้องแสดงความประสงคให้สถานพยาบาลที่รักษาเป็นผู้เบิกแทนโดยลงลายมือชื่อใน 

แบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ (แบบ ๗๑๐๖)
๓. ค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการตลอดบุตรครั้งนี้ซึ่งผู้มีสิทธิได้จ่ายไปก่อนแล้วในช่วง ๗ เดือน 

ก่อนการคลอดบุตร (ถ้ามี)ให้ผู้มีสิทธิเบิกจากส่วนราชการด้นสังกัด ตามวิธีการในหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด 
ท่ี กค ๐๔๑ฟ/ว ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๔๔๐ มิให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงนี้ 

ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเพื่อขอเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง
๑. สถานพยาบาลขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิ จาก พ6เว 511:6 เาบ:!ว://0ร®.(ะเา!. 

๐โ;1เา/ถรโ6ฐ หรือ เาบ(ว://05๓,0เก1.0โ.1:เา/05โ6ฐ หรือ เาบ)ว://65๔.(บา].๐โ.'โเา/05โ65 การเบิกนี้ จะใช้หนังสือรับรอง 
การมีสิทธิจากส่วนราชการด้นสังกัดไม,ได้

- เดิมเลขประจำตัวประซาซน จะมีข้อความแจ้งสิทธิซํ้าซ้อน่ประกันสังคม ระบบ'ได้'ปรับ'ให้ผู้มี 
สิทธิกลุ่มนี้ฃอเลขอนุมัติได้เฉพาะกรณีคลอดบุตร

- เติม เ-เผ, &ผ และวันที่เวลารับเข้ารักษา ในประเภท !{ว0 ตามลำดับ
- คลิกตัวเลือก “ขอเพื่อใช้ในกรณีคลอดบุตร - เฉพาะกรณีมีสิทธิอื่นซ้อนกับสิทธิข้าราชการ”

[ป ?ิะเภท  I ^ ลงฃ&้ เาลปู??เภทส:ัเะขอเฝชือ่ใ{ม!)เฟ ย็งป?;:เภทเตยว้เห า่ขน้
I - 0 -  1 - 1 แช่มี̂  ' ^ ^  รฟ 1๒;แเภ ิ)0\เฟ็6
I I ^ ^ ^ ป  [ม ี* , &'ะ*50 1(16ใฟ้เ0ผาะว์ฬ่แเ1าใ?น)
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- คสิกป่ม (ขอเลขอนุมัติ) จะได้เลขอนุมัติ พร้อมแบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ (แบบ ๗๑๐๖) ซึ่งสถานพยาบาล สามารถสั่งพิมพ์เพื่อใช้งานในขั้นตอนหลัง

๒. เมื่อจำหน่ายผู้คลอดออกจากสถานพยาบาลให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตามอัตราเรียกเก็บ 
ของสถานพยาบาล หากเกินกว่าเงินเต็มจำนๅนประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร (๑๒,๐๐๐ บาท ในปีจจุบัน) 
และผู้คลอดมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ ให้ผู้คลอดลงลายมือซื่อในแบบแจ้งการขอใช้ 
สิทธิฯ พร้อมชำระค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลเต็มจำนวนประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร ทั้งนี้วงเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลที่ใช้คำนวณส่วนที่ขาดอยู่ (เกินสิทธิประโยชน์ทดแทนฯ) มิให้รวมค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เบิก 
จากทางราชการไม,ได้ ได้แก่ ค่าห้อง/ค่าอาหาร และค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ส่วนท่ี 
เกินกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้

๓ . สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลส่งเบิกผ่านโปรแกรมระบบจัดทำการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้บ ํวย 
ภายใน เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ^51/185)

- บันทึกข้อมูล รับ/จำหน่าย/ส ิทธิ เติมเลขอนุมัติ, วันที่ และเติมรหัส “ เฬรรอIV” ในซ่อง
เหตุการณ์

- บันทึกค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงโดยใช้อัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด และใช้เกณฑ์การ 
จำแนกหมวดตามวิธีปกติกรณีผู้ป่วยในสำหรับวงเงินประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร(๑๒ ,๐๐๐บาท ในบิจจุบัน) 
สถานพยาบาลไม'ต้องบันทึกแจ้งไปในโปรแกรมๆ เนื่องจากระบบเบิกจ่ายจะถือเกณฑ์การคำนวณว่าเม ื่อมีการ 
ขอใช้วิธีเบิกนี้สถานพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาส่วนที่ซํ้าช้อนกับสิทธิของประกันสังคมเต็มจำนวนจากผู้คลอด 
แล้วเสมอ

วิธ ีการคำนวณค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จ ่ายให ้แก,สถานพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่จ่ายจะคำนวณตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( 0 8 0  หากสูงกว่าประโยชน์ 

ทดแทนกรณ ีคลอดบุตร กรมบ ัญ ช ีกลางจะจ ่ายเง ินส ่วนต ่างจากประโยชน ์ทดแทนกรณ ีคลอดบ ุตรให ้ก ับ  
สถานพยาบาลผ่านระบบจ่ายตรงกรณีผู้ป่วยภายใน



ด่วนท่ีสุด
ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๒๐๔ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐

.เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086)
เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๘.๒/ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๔๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราด่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายด่ารักษา 

พยาบาลประเภทผ้ป่วยภายในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(086)

๒. แนวทางปฏิบ ัต ิการเบ ิกจ ่ายเง ินด ่าร ักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราขการ 
ประเภทผู้ป่วยภายใน ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้การเบิกจ่ายด่ารักษา 
พยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายในสถานพยาบาลของทางราชการให้ใช้วิธีการเบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(086) น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๗ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ 
๒๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ่การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ 
เห็นสมควรยกเลิกแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินด่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการประเภท 
ผู้ป่วยภายใน กรณีสถานพยาบาลเป็นผู้วางฎีกาเบิกเงิน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยให้สถานพยาบาลของ 
ทางราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การเบ ิกจ ่ายเง ินด ่าร ักษาพยาบาลกรณ ีเข ้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายใน 
สถานพยาบาลของทางราชการ ให้เบ ิกจ่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อ ัตราด ่าร ักษาพยาบาล 
เพ ื่อใช้สำหรับการเบ ิกจ่ายด่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายในสถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่ม 
วินิจฉัยโรคร่วม (086) ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๔๔๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ปรากฏ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. การขอเบิกเงินด่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในให้สถานพยาบาลส่งคำขอเบิกเงิน 
โดยตรงกับกรมบัญชีกลาง โดยวิธีการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สำหรับโรงพยาบาลบูรฉ ัตรไชยากร (รถไฟ) โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ ให ้ถ ือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ เซ่นเดิม 
จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๐ ให้สถานพยาบาลดังกล่าวเบิกจ่ายด่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายในตาม 
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (086)

๒๓๒



๓ . การส่งคำขอเบิกเงินตามข้อ ๒ ในทุกกรณีสถานพยาบาลจะต้องดำเนินการภายในระยะ 
เวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ปวยไต้จำหน่ายออกจากสถานพยาบาล หากเกินระย่ะเวลาดังกล่าว สถานพยาบาลจะ 
ไม'สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางไต้

๔. การเบิกคำรักษาพยาบาลกรณีผู้ป ่วยภายในสถานพยาบาลจะต้องรับและจำหน่ายผู้ปวย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานทางเวชปฏิบัติไม,แยกการรักษาออกเป็นการไว้และจำหน่ายผู้ป่วยมากกว่า ๑ คร้ัง

๔. การส่งคำขอเลิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในที่สถานพยาบาลได้จำหน่าย 
ผู้ป่วยออกจากสถานพยาบาลก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๐ ให้ดำเนินการภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๔๐ 
หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลไต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ท ี่เก ี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติด้วย 
จัก'ขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้โปรด ว(วผท๒ลป สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จาก ผ\^ผ.ะ5ป.5๐.1:1า

ขอแสดงความนับถือ

(นายบยพนธุ นมมานเหมนท์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๔๖๑, ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๐๘๙ 
ผพผ.(ะ30 เ.3 ๐.1:1า

๒ฅต



ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย 

ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการ 
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( 0 8 0

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๖๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเห็นสมควรกำหนด 
อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายใน สถานพยาบาลของทาง 
ราชการ ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (อกธ) ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง อัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อใช้สำหรับ 
การเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยภายใน สถานพยาบาลของทางราชการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
(อ ก ธ )”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให็ใช้บังคับกับผู้ป่วยภายในที่สถานพยาบาลได้จำหน่ายออกจากสถานพยาบาล 
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นด้นไป

ข้อ ๓ คำนิยาม
“การรักษาผู้ป ่วยกรณีพักรอจำหน่าย หมายถึง การรับผู้ป่วยไว้นอนด้างคืนในสถานพยาบาลภาย 

หลังจากการรักษาโรคกรณีเฉียบพลันและการฟืนฟูสภาพเพื่อจำหน่ายได้สิ้นสุดลง ผู้ป่วยไม'มีความจำเป็นทางการ 
แพทย์ที่จะต้องรับไว้รักษาในสถานพยาบาลเป็นกรณีผู้ป่วยในแบบปกติ แต่สถานพยาบาลยังไม'อาจจำหน่ายผู้ป่วย 
ได้ด้วยเหตุผลอื่น เซ่น การรอย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลพักฟืน หรือการรอรับกลับไปพยาบาลผู้ป่วยต่อที่บ้าน 
เป็นด้น”

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในสถานพยาบาลของทางราชการ 
ใหไ้ซ้อัตราฐานและเพดานค่าเฉลี่ยนํ้าหนักสัมพัทธิในบัญชีที่สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วย 
งานที่กรมบัญชกีลางมอบหมายได ้จัดทำ โดยคำนวณด้วยค'านํ้าหนักสัมพ ัทธ์ของแต่ละกลุ่มโรคตามการจัดกลุ่ม  
วินิจฉัยโรคร่วมและนํ้าหนักสัมพัทธ์ ฉบับที่ ๓ (71าลI อ ^ธ 5 \70โ5๒ท ๓) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ การเบิกค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค และค่า 
ยารักษาโรคมะเร็ง ให้เบิกจ่ายได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับ 
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙

ใอฅ๔


