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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

- หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ระเบียบข้อกฎหมาย



สาระส าคัญทั้งหมด 22 ข้อ ดังนี้ 
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง         
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
2. เทศบาล 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.)

ข้อ ๔



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔

▪ พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง 

▪ข้าราชการอบจ.

▪พนักงานเทศบาล 

▪พนักงานส่วนต าบล



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
▪ “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า

การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคล   
ในครอบครัวของผู้มีสิทธิเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟู
สมรรถภาพ ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต และให้หมายความรวมถึง
การตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์
ด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม และให้หมายความรวมถึง
การรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ ๔

• “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการรักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ประกอบด้วย

1. ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลอืด

2. ค่าอวัยวะเทียม

3. ค่าบริการทางแพทย์

4. ค่าห้องและค่าอาหาร

5. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
• “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า 

(๑) สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

(๒) สถานพยาบาล อปท. ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งของ 
อปท. แต่ละประเภท

(๓) สถานพยาบาลอื่นตามที่ มท. ประกาศก าหนด 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔

• “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า 

สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ และด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล



ผู้มสิีทธิ และบุคคลในครอบครัว

• ผู้มสิีทธิ
• เจ้าของสิทธิ / ผู้ทรงสิทธิ

• สิทธิเกดิจากบุคคลดังกล่าว
รับราชการ หรือรับเบีย้หวัด
บ านาญ

• บุคคลในครอบครัว
• ผู้อาศัยสิทธิ

• ชอบด้วยกฎหมาย                    
(มีหลักฐานทางราชการรับรอง)



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
• “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า 

(๑) พนง. ส่วนท้องถ่ิน และลูกจ้างประจ าของ อปท. 
แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง

(๒) ผู้ ได้ รับบ านาญตามกฎหมายว่ าด้วยบ า เหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

(๓)   นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต.



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
• “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า

(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุ
นิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ      
ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง        
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ

(๓) บิดาหรือมารดา ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

• ข้อ ๕ 

“ผู้รักษาการระเบียบ” ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการ    
ตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  ก าหนดหลักเกณฑ์ และก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

• ข้อ ๖ 

• ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาย

ทะเบียน

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิ

• ให้ความเห็นชอบและรับรองการมีสิทธิของผู้มี
สิทธิและบุคคลในครอบครัวในโปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ านาจ
หน้าที่



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

• ข้อ ๗ 

“แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน” ให้ นายก อปท. แต่งตั้งพนง. ส่วนท้องถ่ินที่มีหน้าที่เก่ียวกับงาน
บุคคล หรืองานคลัง อย่างน้อยสองคนเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากร อปท. ในการ
ช่วยเหลือนายทะเบียน ลงทะเบียน ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลผู้มีสิทธิและบุคคลใน
ครอบครัว และบันทึกข้อมูลการส่งเบิกเงินเกี่ยวกับการชดเชยกรณีผู้มีสิทธิส ารองจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลในโปรแกรมระบบทะเบียน อปท. ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

ข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งให้มีผลต่อเม่ือได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

• ข้อ ๘ 

ผูม้ีสิทธิจะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับตนเอง และบุคคล 
ในครอบครัวของตนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบนี้

• ข้อ ๙ 

“การขอใช้สิทธ”ิ ให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารหลักฐานการมสีิทธิของตนเอง และบุคคลใน
ครอบครัวของตนต่อ อปท. เจ้าสังกัด พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
ทั้งนี้ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ในกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากที่ยื่นไว้ให้ผู้มีสิทธิ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย



หลักฐานแสดงการมีสิทธิ

1. กรณีบดิา

- ส าเนาสตูบิตัรของผู้มีสิทธิ
- ส าเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบยีนหย่าของบดิามารดา

- ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา

- ส าเนาหนงัสือ หรือส าเนาค าสัง่ศาลที่แสดงการรบัรองบุตร        
ว่าผู้มีสิทธิเปน็บุตรโดยชอบกฎหมายของบดิา (แบบ คร.11)     
ในกรณทีีบ่ดิามิได้จดทะเบยีนสมรส

- ส าเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้าม)ี



หลักฐานแสดงการมีสิทธิ

2. กรณีมารดา

- ส าเนาสตูบิตัรของผู้มีสิทธิ

- ส าเนาบตัรประชาชนของมารดา
- ส าเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้าม)ี

3. กรณีสามี/ภรรยา

- ส าเนาทะเบยีนสมรส

- ส าเนาบตัรประชาชนของคู่สมรส

- ส าเนาเปลี่ยนชือ่ (ถ้าม)ี



หลักฐานแสดงการมีสิทธิ

4. กรณีบตุร

- ส าเนาสตูบิตัรบตุรของผู้มีสิทธิ

- ส าเนาหนงัสือ หรือส าเนาค าสัง่ศาลที่แสดงการรบัรองบุตร          
ว่าผู้มีสิทธิเปน็บุตรโดยชอบกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) 
ในกรณทีีบ่ดิามิได้จดทะเบยีนสมรส

- ส าเนาค าสั่งศาลทีแ่สดงว่าบตุรผู้มีสิทธิ เปน็บุคคลไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ส าเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้าม)ี



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

บุตรทีม่ีสิทธิได้รับสิทธิการรกัษาพยาบาล

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
๑. บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 หรือหากผูม้ีสิทธิใดไม่มีบุตรหรอืมีบุตรยังไม่

ถึงสามคนถ้าต่อมามีบตุรแฝด ซึ่งท าใหม้ีจ านวนบตุรเกนิสามคนใหผู้้ 
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดกิาร

๒. บุตรชอบดว้ยกฎหมายของผู้มีสิทธิ ซึ่งยังไม่บรรลุนติิภาวะ 
(อายุไม่เกิน ๒๐ ปี) ตามมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายแพง่และ 
พาณิชย์ทีบ่ญัญตัวิ่า "บุคคลย่อมพน้จากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติ
ภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบรูณ์"



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

บุตรทีม่ีสิทธิได้รับสิทธิการรกัษาพยาบาล

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
๓. บุตรทีบ่รรลุนิติภาวะแลว้ แต่เปน็คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลีย้งดขูองผู้มีสิทธิ (ตามค าสั่งศาล)

๔. บุตรทีเ่กดิจากผูเ้ป็นมารดาผู้ใหก้ าเนิดย่อมเปน็บุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย
ของหญิงนั้นเสมอไม่ว่ากรณีใดๆ (ตามประมวล กม. แพ่งและพาณิชย)์

๕. บุตรทีเ่กดิจากการสมรส ใหถ้ือเปน็บุตรชอบดว้ยกฎหมายของบดิา
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ข้อ 10

▪ การนับล าดับบุตรคนที่ ๑ - ๓ ให้นับตามล าดับการเกิดก่อนหลัง      
ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ านาจการปกครอง
ของตนหรือไม่
❖ กรณีมีบุตรเกิน ๓ คน และบุตรล าดับที่ ๑ – ๓ เสียชีวิตก่อนบรรลุนิติภาวะ 

ก็ให้เลื่อนบุตรที่อยู่ล าดับถัดไปขึ้นมา
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ข้อ 11

▪ การนับล าดับบุตรคนที่ ๑ - ๓ ให้นับตามล าดับการเกิดก่อนหลัง      
ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ านาจการปกครอง
ของตนหรือไม่
❖ กรณีมีบุตรไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝด ซึ่งท าให้มีจ านวนบุตรเกิน ๓ คน   

ก็ให้บุตรแฝดในครั้งนั้นได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล 

❖ และถ้าต่อมาบุตรที่ได้รับสิทธิดังกล่าวเสียชีวิตลงก่อนบรรลุนิติภาวะ ก็ให้ลด
จ านวนบุตรที่ได้รับสิทธิดังกล่าวลง จนกว่าจะเหลือบุตรที่ได้รับสิทธิไม่เกิน ๓ คน
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• ข้อ ๑๒ 

“สถานพยาบาลที่ใช้สิทธิ” ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ส าหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

(๒) สถานพยาบาลของเอกชน ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่ มท. ก าหนด     
ประเภทผู้ป่วยใน

(๓) สถานพยาบาลของเอกชน ที่มิใช่สถานพยาบาลตาม (๒) ประเภทผู้ป่วยใน
เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน
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• ข้อ ๑๒ 

(๔) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามที่
กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงมหาดไทยก าหนด ประเภทผู้ป่วยนอกเป็นครั้งคราว 
เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจ าเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาล
ของเอกชนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชนตามระเบียบนี้หรือไม่ก็ตาม

การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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• ข้อ ๑๓ 
“กรณพีน้สภาพสทิธิขณะรักษาตัว 
หรือสั่งพกัราชการ/สั่งใหอ้อกจากราชการ“

ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการรกัษาพยาบาลส าหรบัตนเอง
หรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสดุการรกัษาพยาบาลในคราวนั้น
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• ข้อ ๑๔

“กรณีการเลือกใช้สิทฺธ”ิ

ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจาก
หน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิรับ 
อปท. หรือใช้สิทธิหน่วยงานอื่น และหากเลือกใช้
สิทธิจากหน่วยงานอื่นผู้นั้นไม่มีสิทธิตามระเบียบนี้ 
ทั้งนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้
เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ผู้มีสิทธิ มีสิทธิหลักหลายสิทธิ = ก าหนดให้เลือกใช้สิทธิ

?????

กรมบัญ
ชีกลาง

อปท.
ประกัน
สังคม

บตัรทอง
รัฐวิสา
หกจิ

องค์
กร

อสิระ



▪ กรณีมีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลซ้อน กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ หรือบุคคลในครอบครวัของ
ผู้นั้นมีสิทธิ หรือได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแล้ว

❖ ผู้นั้นไม่มีสิทธไิด้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้

❖ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ ากว่าที่ได้รับจากระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาด

ข้อ ๑4 วรรคสอง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557
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ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

• ข้อ ๑๕ 
“กรณีมีการท าสัญญาประกันภัย”
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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▪ กรณีได้รับค่าสินไหม กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล   
ตามระเบียบนี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ได้รับค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแล้ว 

❖ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้

❖ เว้นแตค่่าสินไหมทดแทนทีไ่ด้รับนั้นต่ ากว่าที่ได้รับจากระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาด

ข้อ ๑6
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ข้อ ๑6

▪ กรณีได้รับเงินสวัสดิการ ก่อนได้รับ ค่าสินไหม 

❖ กรณีที่ได้รับสินไหม เท่าหรือเกินกว่า เงินสวัสดิการ 

ให้น าเงินสวัสดิการที่ได้รับ  นั้นส่งคืน

❖ กรณีที่ได้รับสินไหม ต่ ากว่า เงินสวัสดิการ ให้ส่งคืนเท่าจ านวนที่ได้รับสินไหม
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ข้อ ๑7

▪ กรณีสถานพยาบาลไม่มียา อุปกรณ์ Lab กรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา 
เลือดหรือส่วนประกอบของเลอืด หรือสารทดแทน น้ ายาหรืออาหาร
ทางเส้นเลอืด ออกซิเจน อุปกรณ์และอวัยวะเทียม ในการบ าบัดรักษา
โรคจ าหน่าย หรือสถานพยาบาลไม่อาจให้การตรวจทางหอ้งทดลอง 
หรือเอ็กซเรย์ได้

❖ ให้แพทย์ผู้รักษา หรือ หัวหน้าสถานพยาบาล ลงชื่อรับรอง
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด (เฉพาะภายในประเทศ)
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• ข้อ ๑8

“กรณีเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล”

น าหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล (ใบเสร็จรับเงิน) มายื่นเบิกที่ 
อปท. ได้ หรืออาจให้สถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลแทนโดยระบบ
เบิกจ่ายตรงก็ได้

“นโยบายระบบเบิกจ่ายตรง ลดการเบิกจ่ายด้วยใบเสรจ็รับเงิน”
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• ข้อ ๑9

“กรณีเบิกเกินสิทธิที่ได้รับจริง”

ให้ผู้มีสิทธิคืนเงินที่ได้รับ คืนให้ อปท. หรือหน่วยบริการจ่ายตรง

“กรณีสถานพยาบาลมีพฤติกรรมในทางทุจริตการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล”

ให้ สปสช. ติดตามเพื่อเรียกเงินคืน และระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล       
ในระบบการเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาลนั้น
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• ข้อ 20

“กรณีท่ีผู้มีสิทธิไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ”

ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะท่ีอยู่ในต่างประเทศตามประกาศ
หลักเกณฑ์ และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด

อัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
1. เบิกได้เฉพาะเป็นผู้ป่วยใน
2. ค่าห้องพิเศษ ไม่เกิน 20% ของค่าห้องและอาหาร
3. ค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์ เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 50% ของท่ีจ่ายจริง
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• ข้อ ๒๑ 

“กรณีที่ระเบียบนี้ยังไม่ได้ก าหนด”

ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังก าหนด                

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

มาบังคับใช้โดยอนุโลม

• ข้อ ๒2
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลใดที่ยังไม่แล้วเสร็จตามระเบียบท่ียกเลิกตามข้อ ๓   
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบดังกล่าวต่อไป          
จนแล้วเสร็จ



การหมดสิทธิรักษาพยาบาล
• นายทะเบยีน อปท. จะต้องท าการปรับปรุงข้อมูลของผู้หมดสทิธของ

หน่วยงานนั้นๆ เช่น เสียชีวิต ออกจากราชการ เกษียณอายุ (รับบ าเหน็จ) 
รวมถึงการหมดสิทธิของบคุคลในครอบครัวเชน่ บิดามารดาเสียชวีิต   
การอย่าร้างกบัคู่สมรถ บุตรบรรลนุิตภิาวะ เป็นต้น ข้อมูลที่แจ้งจะได้รบั
การประมวลผลภายในวันนั้น

• ส าหรับการหมดสทิธิจากกรณเีกษยีณอายุ (รับบ าเหนจ็) หรือบุตรบรรลุนติิ
ภาวะ สปสช. จะท าการตรวจสอบและปรบัปรุงใหห้มดสทิธิ (โดยอัตโนมัติ
ทุกเดอืน หากขอ้มูลนั้นยังไม่ได้รับการปรับปรงุ)
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