
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ส ำนกังำนคลงัจงัหวดันครศรธีรรมรำช



กรอบเน้ือหา
ระบบสุขภาพของประเทศไทย

หลกัการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว

ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

อตัราค่าบริการสาธารณสุข 

หลกัเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก



ระบบสุขภาพของประเทศไทย

สิทธิประกนัสังคม

สิทธิองค์กรอสิระ

สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิสวัสดิการข้าราชการ

สิทธิรัฐวสิาหกจิ

สิทธิท้องถิ่น



ที่มาของกฎหมาย
การก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการจ่ายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติ

เงินสวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

พระราชกฤษฎกีา

หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิม่เติม

หลักเกณฑ์

หนังสือเวียนต่าง ๆ



ผู้มสิีทธิและบุคคลในครอบครัว



พระราชกฤษฎกีา
เงินสวสัดกิารเกีย่วกบั
การรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
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ข้าราชการ 
และ 

ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างชาวต่างชาติ

ผู้รับบ านาญปกต ิ
หรือ 

ผู้ได้รับบ านาญพเิศษ
เหตุทุพพลภาพ

ผู้มีสิทธิ (มาตรา 4) 

ผู้รับเบีย้หวดั



กำรเกดิสทิธิ และหมดสทิธิ

เกดิสิทธิ
• วนัรับราชการ
• วนัรับเบีย้หวดับ านาญ

หมดสิทธิ
- ลาออก - เสียชีวติ
- เกษียณ - ไล่ออก
- พกัราชการ

ผู้มีสิทธิ



พระรำชกฤษฎกีำ

เงนิสวสัดิกำรเกี่ยวกบั

กำรรกัษำพยำบำล 

พ.ศ. 2553

และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ
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บิดำ มำรดำ

ที่ชอบดว้ยกฎหมำยของ

ผูม้ีสทิธิ

คู่สมรส

ที่ชอบดว้ยกฎหมำย

ของผูม้ีสทิธิ

บุคคลในครอบครัว (มาตรา 4)

บุตรทีช่อบด้วยกฎหมายของผู้มี
สิทธิ 

ซ่ึงยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ
จ านวน 3 คน



การเกดิสิทธิ และหมดสิทธิ

เกดิสิทธิ
• ตามผู้มสิีทธิ
• ตามกฎหมาย (สมรส รับรองบุตร เกดิ ฯลฯ)

หมดสิทธิ
• ตามผู้มสิีทธิ
• ตามกฎหมาย (เสียชีวติ หย่า บรรลุนิตภิาวะ ฯลฯ)

บุคคลในครอบครัว



เอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลในครอบครัว









บุตรชอบด้วยกฎหมายล าดบัที ่1 - 3

เกดิสิทธิ

"คลอด"

หมดสิทธิ

"บรรลุนิตภิาวะ"

• อายุ (ครบ 20 ปีบริบูรณ์)

• จดทะเบียนสมรส

กำรบรรลนิุติภำวะ



เงือ่นไขของบตุรชอบดว้ยกฎหมำย



นายพฒุ นางจุ๋ย

ด.ช. เอ
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. ดี
(บุตรคนท่ี 4)

ด.ช. บี
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. ซี
(บุตรคนท่ี 3) 

ฝาแฝด

กรณบุีตรแฝด



นายพฒุ นางจุ๋ย

ด.ช. เอ
(บุตรคนที ่1)

ด.ช. ดี
(บุตรคนที ่4)

ด.ช. บี
(บุตรคนที ่2)

ด.ช. ซี
(บุตรคนที ่3)

ฝาแฝด

กรณบุีตรแฝด



นายต๊อด นางนุ่น

ด.ช. แดง 
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ญ. ส้ม
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. เขียว
(บุตรคนท่ี 3)

ด.ญ. เอ
(บุตรคนท่ี 1)

ด.ช. บี
(บุตรคนท่ี 2)

ด.ช. ซี
(บุตรคนท่ี 3)

ด.ช. หน่ึง
(บุตรคนท่ี 4)

ด.ญ. สอง
(บุตรคนท่ี 5)

ฝาแฝด

กรณบุีตรแฝด



การจดัท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ



หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.2/

ว 376 ลงวนัที่ 30 กย. 2553

ที่มา

• ให้ผู้มีสิทธิมีหน้าทีร่ายงานข้อมูลของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว ต่อส่วนราชการ เจ้า
สังกดั พร้อมรับรองความถูกต้อง ตาม
หลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด (มาตรา 5 วรรค 2)



หลกัการเบิกค่ารักษาพยาบาล







• ข้าราชการ

• ลูกจ้างประจ า

• ผู้รับเบีย้หวดั
บ านาญ

เฉพาะผู้มีสิทธิ

• ตรวจได้ 7 รายการ

อายุต ่ากว่า 35 ปี

• ตรวจได้ 16 รายการ

อายุมากกว่า 35 ปี

• ตามปีงบประมาณ

ปีละ 1 คร้ัง

ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี



• ผู้ป่วยนอก

• ผู้ป่วยใน

• การนัดผ่าตัดล่วงหน้า  

• การเข้ารับการรักษาในกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน

• การส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคร้ังคราว

สถานพยาบาลของเอกชน

การเข้ารับบริการ

ว 143



สถานะโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพฒัน์

เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน



“ผู้ป่วยนอก

• แจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาล 

เพ่ือให้โรงพยาบาลลงรหัสรายการ 

อตัราค่าบริการสาธารณสุข

• ให้ส่วนราชการผู้เบิกพจิารณาอนุมัติ    

การเบิกค่ารักษาได้ตามอตัราค่าบริการ

สาธารณสุขที่กรมบัญชีกลางก าหนด

26
ผู้ป่วยใน

• แจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาล ให้จัดท า
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน

• ผู้มีสิทธิย่ืนแบบฟอร์มดงักล่าวพร้อม
เอกสารที่เกีย่วข้องต่อส่วนราชการ

• ให้ส่วนราชการต้นสังกดัระดบักรมขอท า
ความตกลงมายงักรมบัญชีกลาง พร้อมแนบ
แบบฟอร์มดงักล่าวและเอกสารที่เกีย่วข้อง 
โดยกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้พจิารณาการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลดงักล่าว



ผู้มีสิทธิ 
(ส่วนร่วมจ่าย)

เบิกจ่ายจาก
กรมบัญชีกลาง

“โครงการขยายสิทธิการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลเอกชน” 
(กรณีนัดผ่าตดัล่วงหน้า) (Elective Surgery)



วธีิการตรวจสอบสถานพยาบาลทีเ่ข้าร่วมกบักรมบัญชีกลาง

1 www.cgd.go.th 
หัวข้อ : ตรวจสอบรายช่ือ 

สถานพยาบาลร่วมงานตรงกรมบญัชีกลาง 32 เลือกสถานพยาบาล หรือ รายการโรค
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย



เจบ็ป่วยฉุกเฉิน

เจบ็ป่วยฉุกเฉินวกิฤต มีสิทธิทุกที่
(UNIVERSAL COVERAGE FOR EMERGENCY PATIENTS : UCEP)

กค 0416.4/ว 333 ลว. 31 สิงหาคม 2560



กรณเีจ็บป่วย
ฉุกเฉิน

ผู้ป่วยฉุกเฉิน
วกิฤต

ผู้ป่วยฉุกเฉิน  
ไม่รุนแรง

ผู้ป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณเีจบ็ป่วยฉุกเฉิน



หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0416.4/ว 76 

ลงวนัที่ 12 กมุภาพนัธ์ 2561



“
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิค่ารักษาพยาบาลกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน        

ในสถานพยาบาลของเอกชน
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ใบประเมนิคดัแยกผู้ป่วย 
ระบุ เข้าเกณฑ์

ใบประเมนิคดัแยกผู้ป่วย 
ระบุ ไม่เข้าเกณฑ์

ระดับ ESI ระบุ เร่งด่วน/ไม่ร้ายแรง

ระดับ ESI ระบุ ทัว่ไป/อ่ืนๆ



ขั้นตอนการใชสิ้ทธิ กรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน ตามระบบการคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน 
(UNIVERSAL COVERAGE FOR EMERGENCY PATIENTS : UCEP)

- แจง้ขอเตียงภายใน 24 ชม.
- ไม่ตอ้งจ่ายเงิน ภายใน 72 ชม.
- รพ. เกบ็ค่าใชจ่้ายไปท่ีกองทุน
- ยา้ยกลบัโรงพยาบาลตามสิทธิ
-หากไม่ประสงคย์า้ย (จ่ายเอง)
- ค่าใชจ่้ายหลงั 72 ชม ใหท้ดรองจ่าย
• ไม่มีเตียงรับยา้ย (เบิกส่วน
ราชการตน้สงักดั)
• ยงัไม่พน้ภาวะวกิฤต (ขอท า
ความตกลง)

-ทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
-ยืน่เบิกส่วนราชการตน้สงักดั

ประเมินคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน
PA 

สถานพยาบาลของเอกชน

ผูมี้สิทธิและบุคคล
ในครอบครัว 

บาดเจบ็หรือป่วย
กระทนัหนั

เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤต

ไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤต

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


“
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงนิค่ารักษาพยาบาลกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน        

ในสถานพยาบาลของเอกชน
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ใบประเมนิคดัแยก
ผู้ป่วย 

ระบุ เข้าเกณฑ์

ภายใน 72 ช่ัวโมง 
โรงพยาบาลจะเป็นผู้เบิกค่ารักษาแทนผู้มสิีทธิ

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



“
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลของ

เอกชน
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ใบประเมนิคดัแยกผู้ป่วย 
ระบุ เข้าเกณฑ์

ยงัไม่พ้นวกิฤต 
- ค่าหอ้งและค่าอาหาร
- ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ฯ
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เบิกไดค้ร่ึงหน่ึงของ
จ านวนท่ีจ่ายจริง

กรณพ้ีนวิกฤตแล้วแต่ย้ายไม่ได้
เพราะไม่มเีตยีง

- ค่าหอ้งและค่าอาหาร
- ค่าอวยัวะเทียมและอุปกรณ์ฯ
- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เบิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ี
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 8,000 บาท



“
หลกัเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลของเอกชน
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ใบประเมินคดัแยกผู้ป่วย  ระบุ  ไม่เข้าเกณฑ์

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

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



อตัราค่าบริการสาธารณสุข



หมวดที่ 1 ค่าหอ้งและค่าอาหาร

หมวดที่ 2 ค่าอวยัวะเทยีมและอปุกรณใ์นการบ าบดัรกัษาโรค

หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเสน้เลอืด

หมวดที่ 4 ค่ายากลบับา้น

หมวดที่ 5 ค่าเวชภณัฑท์ีม่ใิช่ยา

หมวดที่ 6 ค่าบรกิารโลหติและส่วนประกอบของโลหติ

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวนิิจฉยัทางเทคนิคการแพทยแ์ละพยาธิวทิยา

หมวดที่ 8 ค่าตรวจวนิิจฉยัและรกัษาทางรงัสรีกัษา

อตัรำค่ำบรกิำรสำธำรณสุข

หมวดที่ 9 ค่าตรวจวนิิจฉยัโดยวธิพีเิศษอื่น ๆ 

หมวดที่ 10 ค่าอปุกรณข์องใชแ้ละเครื่องมอืทางการแพทย์

หมวดที่ 11 ค่าท าหตัถการและวสิญัญี

หมวดที่ 12 ค่าบรกิารทางการพยาบาล

หมวดที่ 13 ค่าบรกิารทางทนัตกรรม

หมวดที่ 14 ค่าบรกิารทางกายภาพบ าบดัและทางเวชกรรมฟ้ืนฟู

หมวดที่ 15 ค่าบรกิารฝงัเขม็และค่าบรกิารการใหก้ารบ าบดัของ   

ผูป้ระกอบโรคศิลปะอืน่    ว. 447

หมวดที่ 16  ค่าบรกิารอืน่ ๆ ทีไ่มเ่กี่ยวกบัการรกัษาพยาบาลโดยตรง

ตั้งแต่ 1 มคี. 61 กค 0416.2/ว 393 ลว. 10 ธ.ค. 60

กค 0417/ว 177 ลว. 24 พ.ย. 2549



หมวดที่ 1 ค่ำหอ้งค่ำอำหำร

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

ใหม่ 400 บำท

เตยีงสำมญั 

(21101) ใหม่ 1,000 บำท
หอ้งพเิศษ 

(21201)

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



หมวดที่ 2 
- หมวด 1 ระบบประสาท

- หมวด 2 ตา หู คอ จมูก

- หมวด 3 ระบบทางเดินหายใจ

- หมวด 4 หวัใจและหลอดเลือด

- หมวด 5 ทางเดินอาหาร

- หมวด 6 ทางเดินปัสสาวะ และสืบพนัธ์ุ

- หมวด 7 กระดูก ขอ้ต่อ กลา้มเน้ือ เสน้เอน็

- หมวด 8 วสัดุ/อุปกรณ์ดา้นเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

- หมวด 9 อ่ืน ๆ

หนังสือกรมบญัชีกลางทีเ่กีย่วข้อง
ที่ กค 0422.2/พเิศษ ว 1 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2556

ที่ กค 0422.2/ว 474 ลงวนัที่ 27 ธันวาคม 2556

ที่ กค 0422.2/ว 232 ลงวนัที่  4 กนัยายน 2557

ที่ กค 0422.2/ ว222 ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2558

ที่ กค 0431.2/ ว 246 ลงวนัที่ 16 มิถุนายน 2559

ที่ กค 0416.2/ ว 369 ลงวนัที่  21 กนัยายน 2559

ที่ กค 0416.4/ ว 457 ลงวนัที่  9 ธันวาคม 2559

กค 0416.4/ว 484 ลงวนัที ่21 ธันวาคม 2560
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561



• มีคุณสมบัติในการ

• ไม่เสริมสวย ไม่ป้องกนั

• อยู่ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ

• ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เบิกได้หาก

แพทยผู้รักษาออกหนังสือรับรองระบุเหตุผล
A – E 

หลกัเกณฑ์ ข้อยกเว้น

ค่ายา
หมวดที่ 3 

ว 33-34



หมวดที ่5 

ผู้ป่วยใน

รวมอยู่ใน DRGs

ผู้ป่วยนอก

ใช้ในสถานพยาบาล

เบิกได้ตามที่สถานพยาบาลเรียกเกบ็เว้นแต่
รายการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

ใช้นอกสถานพยาบาล

เบกิได้ 4 รายการ (ว118)

สารหนืด (ว492)

1.สายให้อาหารผ่านรูจมูก

2.ถุงเก็บส่ิงขับถ่ายจากล าไส้

3.สายสวนปัสสาวะ

4.ถุงเก็บปัสสาวะ



หมวด 11 : 

หตัถกำรในหอ้งผ่ำตดั

หมวด 14 : 

กำยภำพ เวชกรรมฟ้ืนฟู

ค่าบริการ ค่าตรวจวเิคราะห์
(16 หมวด) ต้องลง “รหัส”

ยกเว้น

หมวดที่ 11 ค่าหัตถการ 
หมวดที่ 14 กายภาพบ าบัด



หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบ าบัดของผู้ประกอบโรค
ศิลปะอ่ืน

ค่าบริการฝังเขม็
• ค่าฝังเข็ม (58001)

• ค่าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็ม (58020)

ค่ำบรกิำรบ ำบดัรกัษำ

โรคดว้ยวธิีกำรแพทย์

แผนไทย

• ค่าประคบสมุนไพร (58201)

• ค่านวด (58101 และ 58102)

• ค่าอบไอน า้สมุนไพร (58301)

• ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพร (58130 และ 58131)

• ค่าทบัหม้อเกลือเพ่ือการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด (58220)

กค 0422.2/ ว 447 ลว 12 พ.ย. 2558



สถานพยาบาลส่งเบกิค่าใช้จ่ายส่วนเกนิในระบบ
เบกิจ่ายตรง

สถานพยาบาลเรียกเกบ็เงนิเตม็จ านวนประโยชน์
ทดแทนกรณคีลอดบุตร

ค่าใช้จ่ายในช่วง 7 เดือนก่อนการคลอดบุตร หากมส่ีวนเกนิ
สิทธิสามารถย่ืนขอเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกดั

ผู้คลอดลงลายมือช่ือในแบบแจ้งการขอใช้สิทธิรับเงนิ
ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนทีข่าดอยู่ (แบบ 7106)

หัวหน้าส่วนราชการระดบักรมอนุมัตค่ิารักษาพยาบาล
กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลงัก าหนด 
(ไม่ต้องขอท าความตกลง)

การเบิกค่าคลอดบุตร กรณส่ีวนเกนิสิทธิประกนัสังคม
กค 0422.2/ว 277 ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2552



46

หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงนิ
สวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553



•หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

47

การใช้สิทธิ
เบิกเงนิค่า

รักษาพยาบาล

ส าหรับบุตร (หลกัเกณฑ์ฯ ข้อ 5)

ส าหรับบุคคลในครอบครัว (หลกัเกณฑ์ฯ ข้อ 6) 

ส าหรับบุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยสิทธิ (หลกัเกณฑ์ข้อ 7 )
ของผู้อ่ืนทีมี่สิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลใน
ครอบครัวจากหน่วยงานอ่ืนเช่นเดียวกนั

ส าหรับบุคคลในครอบครัว (หลกัเกณฑ์ฯ ข้อ 7 ) ซ่ึงมี
สิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลของตนเองจากหน่วยงานอ่ืน 



•หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

48

การยืน่ขอเบิกเงิน (หลกัเกณฑฯ์ ขอ้ 12)

ยืน่ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)

กรณีได้รับค าส่ังให้ไปช่วยราชการ
ย่ืน ณ ส่วนราชการทีไ่ปช่วย

กรณพ้ีนสภาพการเป็นผู้มีสิทธิ
ก่อนที่จะใช้สิทธิ ย่ืน ณ ส านักงาน

ทีรั่บราชการคร้ังสุดท้าย 



•หลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยวธีิการเบิกจ่ายเงิน
สวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

49

การย่ืนเบิกค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการต้นสังกดั

1. ผู้ป่วยนอกสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ ผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณเีจ็บป่วย
ฉุกเฉิน

2. กรณถูีกส่ังพกัราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3. กรณผู้ีมีสิทธิอยู่ระหว่างการพจิารณาส่ังจ่ายบ านาญ หรือ เบีย้หวดั
4. กรณผู้ีมีสิทธิ หรือ บุคคลในครอบครัว เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอก และสถานพยาบาล

ของทางราชการ  ออกหนังสือรับรอง (แบบ 7135) 



50
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก



ข้อควรรู้ก่อนใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง



52

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิผ่าน Web site กรมบัญชีกลาง



ช่องทางการตรวจสอบสิทธิผา่น Mobile APP



Mobile Application : CGD iHealthCare



วธีิการตรวจสอบ
อตัราการเบิกจ่าย

ค่าอุปกรณ์และอวยัวะเทยีม







ส านักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

0 753 56160

0 7534 1143


