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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2557

- หลักเกณฑ์ กค. ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

ระเบียบข้อกฎหมาย
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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  
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้ง         
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

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

ข้อ ๔
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔

 พนักงานส่วนท้องถิ่น หมายถึง 

ข้าราชการอบจ.

พนักงานเทศบาล 

พนักงานส่วนต าบล
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
 “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า

การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคล   
ในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟู
สมรรถภาพ ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต และให้หมายความรวมถึง
การตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์
ด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม และให้หมายความรวมถึง
การรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ ๔

• “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จากการรักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาลหรือ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ประกอบด้วย

1. ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลอืด

2. ค่าอวัยวะเทียม

3. ค่าบริการทางแพทย์

4. ค่าห้องและค่าอาหาร

5. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 7



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
• “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า 

(๑) สถานพยาบาลของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

(๒) สถานพยาบาล อปท. ตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดตั้งของ 
อปท. แต่ละประเภท

(๓) สถานพยาบาลอื่นตามที่ มท. ประกาศก าหนด 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔

• “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า 

สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ และด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
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ผู้มสิีทธิ และบุคคลในครอบครัว

• ผู้มสิีทธิ
• เจ้าของสิทธิ / ผู้ทรงสิทธิ

• สิทธิเกดิจากบุคคลดังกล่าว
รับราชการ หรือรับเบีย้หวดั
บ านาญ

• บุคคลในครอบครัว
• ผู้อาศัยสิทธิ

• ชอบด้วยกฎหมาย                    
(มีหลักฐานทางราชการรับรอง)
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
• “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า 

(๑) พนง. ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจ าของ อปท. 
แต่ไม่หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง

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

(๓)   นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และนายก อบต.
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ข้าราชการถ่ายโอน

• “เป็นผู้มีสิทธิ” 

- รบ.มท. ปี 57  ข้อ 4 (1) พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างประจ าของ อปท. 

- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542
.......บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ โดยได้รับ
เงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ อปท. หรือจากเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่ อปท. และ อปท. 
น ามาจัดเป็นเงินเดือนของ ขรก. หรือ พนง.ท้องถิ่น......
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๔
• “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า

(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุ
นิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ      
ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง        
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ

(๓) บิดาหรือมารดา ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 13



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๕ 

“ผู้รักษาการระเบียบ” ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการ    
ตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ วินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ
ตามระเบี ยบนี้  ก าหนดหลัก เกณฑ์  และก าหนดวิ ธีปฏิบั ติ          
เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๖ 

• ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นาย

ทะเบียน

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิ

• ให้ความเห็นชอบและรับรองการมีสิทธิของผู้มี
สิทธิและบุคคลในครอบครวัในโปรแกรมระบบ
ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

อ านาจ
หน้าที่
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ประเภทของนายทะเบียนหน่วยเบิก
• หน่วยเบิก หมายถึง องค์การบริการส่วนจังหวดั  เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาล
ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา

 เจ้าหน้าที่ทะเบียน  หมายถึง บุคลากรทีป่ฏิบัตงิานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีไ่ด้รับการพจิารณาจากต้นสังกดัให้ท าหน้าทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียน  

 นายทะเบียน หมายถึง ปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 เจ้าหน้าที่การเงิน  หมายถึง บุคลากรทีป่ฏิบัตหิน้าทีใ่นการบันทกึเพ่ือเบิกเงิน
ชดเชยค่ารักษาพยาบาล
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นายทะเบียน 3 ระดับ
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่

นายทะเบียน
(ผู้รับรองการ
มีสิทธิ)

• เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ปลัด อปท. 
• มีหน่วยงานละ 1 คน

• ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ และผู้มีสิทธิร่วม
• อนุมัติข้อมูล
• รับผิดชอบข้อมูลผู้มีสิทธิของหน่วยงาน และบริหาร

จัดการข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่
ทะเบียน
(บุคลากร)

• รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคลากร
• มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาล
• ควรมีจ านวนเจ้าหน้าท่ีทะเบียนบุคลากร ตามความเหมาะสม
ของโครงสร้างองค์กร และภาระงาน โดยผู้ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ี
ทะเบียน (บุคลากร) ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน

• บันทึกและปรับปรุงข้อมูลบุคลากร และผู้มีสิทธิร่วมให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
• ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน เช่น ชื่อ ระดับหน่วยงาน ท่ี
อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เจ้าหน้าที่
การเงิน

• รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี ฯ
• มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาล
• ควรมีจ านวนนายทะเบียนบุคลากร ตามความเหมาะสมของ
โครงสร้างองค์กร และภาระงาน โดยผู้ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีทะเบียน (บุคลากร)

• ตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน ท่ียื่นเพื่อขอเบิก
• บันทึกข้อมูล และแนบไฟล์หลักฐาน เพื่อท าเรื่องเบิกเงินจาก 
(สปสช.)
• ติดตามข้อมูลการโอนเงินจาก สปสช. 
• ชดเชยคืนเงิน ให้แก่ผู้ท่ียื่นขอ
• เบิกจ่ายเงิน
• จัดท า และจัดเก็บหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการ
ตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

นาย
ทะเบียน

ผู้มีสิทธิ

จนท.
ทะเบียน 
(การเงนิ)

สปสช.

จนท.
ทะเบียน 
(บุคลากร)

ผู้มีสิทธิ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 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
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๘ 

ผูม้ีสิทธิจะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับตนเอง และบุคคล 
ในครอบครัวของตนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบนี้

• ข้อ ๙ 

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

ในกรณีผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากท่ียื่นไว้ให้ผู้มีสิทธิ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย
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แนวทางปฏิบัตขิองผู้มีสิทธิ

ประกอบด้วย 
1. การแจ้งช่ือเพ่ือเป็นผู้มีสิทธิในฐานทะเบียน
2. การลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง 
3. การเข้ารับบริการรักษาพยาบาล และการเบิกค่าใช้จ่าย

21



การใช้สิทธิกรณผู้ีป่วยนอก/รพ.รัฐ 

จ่ายตรง

เก่า

ใหม่

จ่ายเงนิเอง (ใบเสร็จ)

ไม่ต้องส ารองจ่าย

- กรณแีจ้งสิทธิในระบบฯแล้ว (No Scan)  ให้ขอเลขอนุมตัิ
แล้วลงทะเบยีนเบกิจ่ายตรงที ่รพ. ไม่ต้องส ารองจ่าย/ส ารองจ่าย 

- กรณไีม่ได้แจ้งสิทธิในระบบฯ ให้ท าหนังสือรับรองการมสิีทธิจาก 
อปท. ต้องส ารองจ่าย

เบิกผ่าน          
ต้นสังกดั

1 2
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การใช้สิทธิกรณผู้ีป่วยใน/รพ.รัฐ 

Scan นิว้มือ No Scan

ไม่ต้องส ารองจ่าย

ขอเลขอนุมตัิ

1 2
มีช่ือ ผู้มสิีทธิ

ในฐานการตรวจสอบสิทธิ
ไม่มช่ืีอ ผู้มสิีทธิ

ในฐานการตรวจสอบสิทธิ

ขอหนังสือรับรอง
จากต้นสังกดั แจ้งรพ.

- ได้เลขอนุมตัิ ไม่ต้องส ารองจ่าย
- ไม่ได้เลขอนุมตัิ หมดสิทธิ/รอ

ขอเลขอนุมตัิ
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ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจรับรองการใช้สิทธิ
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 4951 ลว 19 ธ.ค. 56

ผู้บังคับบัญชา มีอ านาจรับรอง

ปลดั อปท. 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย

พนกังานสว่นท้องถ่ิน ข้าราชการถ่ายโอน ครูผู้ดแูลเด็ก และ
ลกูจ้างประจ า

ผู้อ านวยการสถานศกึษา บคุลากรทางการศกึษา 
(ขรก.ครู และ ลกูจ้างประจ าสถานศกึษา) ในสงักดั

หวัหน้าหน่วยงานคลงั ข้าราชการบ านาญ

นายก อปท. รับรองสิทธิของตนเอง
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หลักฐานแสดงการมีสิทธิ

1. กรณีบดิา

- ส าเนาสตูบิตัรของผู้มีสิทธิ
- ส าเนาทะเบยีนสมรส หรือทะเบียนหย่าของบดิามารดา

- ส าเนาบตัรประชาชนของบดิา

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

- ส าเนาเปลี่ยนชือ่ (ถ้าม)ี

25



หลักฐานแสดงการมีสิทธิ
2. กรณีมารดา

- ส าเนาสตูิบตัรของผู้มีสิทธิ

- ส าเนาบตัรประชาชนของมารดา
- ส าเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้าม)ี

3. กรณีสามี/ภรรยา

- ส าเนาทะเบียนสมรส

- ส าเนาบตัรประชาชนของคู่สมรส

- ส าเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้าม)ี
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หลักฐานแสดงการมีสิทธิ
4. กรณีบตุร

- ส าเนาสตูบิตัรบตุรของผู้มีสิทธิ

- ส าเนาหนังสือ หรือส าเนาค าสั่งศาลที่แสดงการรบัรองบตุร          
ว่าผู้มีสิทธิเปน็บุตรโดยชอบกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) 
ในกรณทีีบ่ดิามิได้จดทะเบยีนสมรส

- ส าเนาค าสั่งศาลที่แสดงว่าบตุรผู้มีสิทธ ิเปน็บุคคลไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ

- ส าเนาเปลี่ยนชื่อ (ถ้าม)ี
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บุตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
๑. บุตรคนที ่1 ถึงคนที่ 3

หรือหากผู้มีสิทธิใดไม่มีบุตรหรือมีบตุรยังไม่ถึง 3 คน 
ถ้าต่อมามีบุตรแฝด ซึ่งท าใหม้ีจ านวนบุตรเกิน 3 คน      
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการบตุรทัง้หมด

๒. บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ ซึ่งยังไม่บรรลุนติิภาวะ 
(อายุไม่เกิน ๒๐ ปี) ตามมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายแพง่ 
และพาณชิย์ทีบ่ญัญตัวิ่า  "บุคคลย่อมพน้จากภาวะผู้เยาว์และ
บรรลุนติิภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบรูณ์"
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หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
๓. บุตรทีบ่รรลุนิติภาวะแลว้ แต่เปน็คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลีย้งดขูองผู้มีสิทธิ (ตามค าสั่งศาล)

๔. บุตรทีเ่กดิจากผูเ้ป็นมารดาผู้ใหก้ าเนิดย่อมเปน็บุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย
ของหญิงนั้นเสมอไม่ว่ากรณใีดๆ (ตามประมวล กม. แพ่งและพาณิชย์)

๕. บุตรทีเ่กดิจากการสมรส ใหถ้ือเปน็บุตรชอบดว้ยกฎหมายของบดิา

บุตรที่มีสิทธิได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล (ต่อ)

บุตรมีสิทธิโดย
- สมรส - รับรองบตุร
- ศาลสั่ง - เกิดจากมารดาผู้ให้ก าเนิด
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 10

 การนับล าดับบุตรคนที่ ๑ - ๓   ให้ผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรได้เพียง        
คนที่ 1 ถึงคนท่ี 3
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

ข้อ 10
 การแทนที่บุตรคนที่ ๑ - ๓ 

ผู้มีสิทธิใด มีบุตรเกิน 3 คน ต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่ง ในจ านวน 3 คน 
ตายก่อนสิทธิหมด ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเท่าจ านวนบุตรที่ตาย โดยให้นับ
ตามล าดับถัดไปจากการเกิดก่อนหลัง ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด 
หรืออยู่ในอ านาจการปกครองของตนหรือไม่
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ข้อ 10
 การแทนที่บุตรคนที่ ๑ - ๓ 

 กรณีมีบุตรเกิน ๓ คน และบุตรล าดับที่ ๑ – ๓ เสียชีวิตก่อนบรรลุนิติภาวะ    
ก็ให้เลื่อนบุตรที่อยู่ล าดับถัดไปขึ้นมา

* ถ้าเสียชีวิตหลังจากบรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถทดแทนได้

 การนับล าดับบุตรคนที่ ๑ - ๓ และถ้าต่อมาบุตรที่ได้รับสิทธิดังกล่าว
เสียชีวิตลงก่อนบรรลนุิติภาวะ ก็ให้ลดจ านวนบุตรที่ได้รับสิทธิดังกลา่วลง 
จนกว่าจะเหลือบุตรที่ได้รับสิทธิไม่เกิน ๓ คน
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 11

 การนับล าดับบุตรคนที่ ๑ - ๓   ใหผู้้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรได้เพียงคนที่ 1 ถึงคนที่ 3

 กรณีมีบุตรไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝด ซึ่งท าให้มีจ านวนบุตรเกิน ๓ คน    
ก็ให้บุตรแฝดในครั้งนั้น ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาล 
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บุตรชอบด้วยกฎหมายล าดบัที่ 1 - 3

เกดิสิทธิ

"คลอด"

หมดสิทธิ

"บรรลนิุตภิาวะ"

• อายุ (ครบ 20 ปี
บริบูรณ์)

• จดทะเบียนสมรส

การบรรลุนิตภิาวะ
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เง่ือนไขของบุตรชอบด้วยกฎหมาย
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ขั้นตอน และเงื่อนไข
1. บิดายื่นค าร้อง (แบบ คร.1) ต่อนายทะเบียนประจ าอ าเภอ 

หรือส านักงานเขต
2. มารดาและบุตรต้องให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน

การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีมารดาและเด็กให้ความยินยอม

เอกสารที่ใช้ยื่น
1. บัตรประชาชนของผู้ร้อง (บิดา)
2. ทะเบียนบ้านของมารดา และบุตร
3. สูติบัตรของบุตร
4. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุลของผู้ร้อง มารดา และบุตร (ถ้าม)ี
5. หนังสือให้ความยินยอมจากมารดา 36



ขั้นตอน และเงื่อนไข
1. บิดายื่นร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2. ศาลมีค าพิพากษาถึงทีสุ่ด

การจดทะเบียนรับรองบุตร กรณีมารดาตาย หรือบุตรอายุยังน้อย

เอกสารที่ต้องใช้ยื่น
1. บัตรประชาชนของผูร้้อง (บิดา) 
2. ทะเบียนบ้านของมารดา และบุตร
3. สูติบัตรของบุตร
4. ใบมรณบัตรของมารดา
5. ใบเปลี่ยนชื่อ สกุลของผู้ร้อง มารดา และบุตร (ถ้าม)ี
6. ส าเนาค าพิพากษาจากศาล 37



บิดา/มารดาทีม่ีสทิธิเบกิคา่รักษาพยาบาล

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผูม้ีสทิธิ 

(จดทะเบียนสมรสเทา่นั้น)

วิธีแก้ไขปัญหาบิดามารดาไม่จดทะเบยีนสมรส

๑. จดทะเบยีนสมรสในภายหลงั
๒. หากมารดาเสยีชีวิตไปกอ่น บิดาต้องรอ้งต่อศาล
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• 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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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๑๒ 

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

การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๑๓ 
“กรณพีน้สภาพสทิธิขณะรักษาตัว 
หรือสั่งพกัราชการ/สั่งใหอ้อกจากราชการ“

ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการรกัษาพยาบาลส าหรบัตนเอง
หรือบุคคลในครอบครวัจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลในคราวนั้น
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๑๕ 
“กรณีมีการท าสัญญาประกันภัย”
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ 
ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

รายการ ร.พ.
เรียกเก็บ

ประกันภัยจ่าย ส่วนขาด เบิกได้ตาม
กฎหมาย

ค่ารักษาพยาบาล 8,๗๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐

อ้างอิง จากหนังสือ กค ๐๔๒๒.๒/๔๕ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔50



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รายการ ค่าสินไหม
ทดแทน

ร.พ.
เรียกเก็บ

ส่วนขาด เบิกได้ตาม
กฎหมาย

ค่ารักษาพยาบาล ๕,๐๐๐ 8,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๓,๗๐๐

 กรณีได้รับค่าสินไหม กรณทีี่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล   
ตามระเบียบนี้ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้น ได้รับค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแล้ว 

 ผูน้ั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้

 เว้นแตค่่าสินไหมทดแทนทีไ่ด้รับนั้นต่ ากว่าที่ได้รับจากระเบียบนี้ ก็ให้มีสิทธิ

ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลเฉพาะส่วนทีข่าด

ข้อ ๑6

 
[N] compensation, Syn.         , Example:                                                                                        , Thai definition:                          

 

ไทย-ไทย: พจนานุกรม บับราชบัณ ิตยสถาน พ.ศ.      [เช่ือมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้] 

ค่าสินไหม      (  )  .                                                                                                                                                   
                                               ค่าสินไหม                                                                 .  

           [            ] (  )  .                                                                                                    ค่าสินไหม              
                                                                     ;                                                                
                                                                                                                                                  .  

               (  )  .                                                                                                          ค่าสินไหม                                
                                                    .  

          (  )  .                                                              ค่าสินไหม                                                                             
                                                                                                                        ,                        . 

        (  ;   )  .                                          ค่าสินไหม                .  

                (  )  .                          ค่าสินไหม                                                .  

               (  )  .                    ค่าสินไหม                                              .  

            (  )    ค่าสินไหม     . 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

รายการ 
ค่ารักษาพยาบาล                                                                                            

ค่าสินไหม
ทดแทน

สิทธิ ส่วนต่าง เงินส่งคืน

ค่าสินไหม เท่า/เกิน สิทธิ 15,๐๐0 10,๐๐๐ + 5,0๐๐ 10,0๐๐

ค่าสินไหม ต่ ากว่า สิทธิ 9,000 15,000 - 5,000 9,000

ข้อ ๑6

 กรณีได้รับเงินสวัสดิการ ก่อนได้รับ ค่าสินไหม 

 กรณีที่ได้รับสินไหม เท่าหรือเกินกว่า เงินสวัสดิการ 

ให้น าเงินสวัสดิการที่ได้รับ  นั้นส่งคืน

 กรณีที่ได้รับสินไหม ต่ ากว่า เงินสวัสดิการ ให้ส่งคืนเท่าจ านวนที่ได้รับสินไหม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ข้อ ๑7

 กรณีสถานพยาบาล ไม่มียา 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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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๑8

“กรณีเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล”

น าหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล (ใบเสร็จรับเงิน) มายื่นเบิกที่ 
อปท. ได้ หรืออาจให้สถานพยาบาลเบิกค่ารักษาพยาบาลแทนโดยระบบ
เบิกจ่ายตรงก็ได้

“นโยบายระบบเบิกจ่ายตรง ลดการเบิกจ่ายด้วยใบเสรจ็รับเงิน”
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๑9

“กรณีเบิกเกินสิทธิที่ได้รับจริง”

ให้ผู้มีสิทธิคืนเงินที่ได้รับ คืนให้ อปท. หรือหน่วยบริการจ่ายตรง

“กรณีสถานพยาบาลมีพฤติกรรมในทางทุจริตการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล”

ให้ สปสช. ติดตามเพื่อเรียกเงินคืน และระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล       
ในระบบการเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาลนั้น

รายการ ร.พ.
เรียกเก็บ

จ านวนเงินท่ีเบิก เบิกได้ตามสิทธิ ส่งคืนเงิน

ค่ารักษาพยาบาล 10,000 10,0๐๐ 8,000 2,0๐๐
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• 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

56



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ข้อ ๒๑ 

“กรณีที่ระเบียบนี้ยังไม่ได้ก าหนด”

ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังก าหนด                

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

มาบังคับใช้โดยอนุโลม

• ข้อ ๒2
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลใดที่ยังไม่แล้วเสร็จตามระเบียบท่ียกเลิกตามข้อ ๓   
ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบดังกล่าวต่อไป          
จนแล้วเสร็จ
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การย้ายหน่วยงานของผู้มสิีทธิ

• ให้นายทะเบียนของหน่วยเบิกเดมิท าการปลดช่ือผู้มสิีทธิและผู้ใช้สิทธิร่วมออก
ทนัทีหลงัจากวันที่ย้ายออก

• ให้นายทะเบียนของหน่วยเบิกใหม่ท าการลงทะเบียนผู้มสิีทธิและผู้ใช้สิทธิร่วม
ภายใน 45 วนั (เหมือนกรมบัญชีกลาง)

• ในระหว่างน้ัน ให้ผู้มสิีทธิและผู้ใช้สิทธิร่วมเบิกชดเชยผ่านใบเสร็จกบัหน่วยเบิก
ใหม่ แต่ทั้งนี ้จะขอเบิกชดเชยได้ต่อเม่ือมีรายช่ือในฐานทะเบียน อปท.แล้วเท่าน้ัน

• ปัจจุบัน สปสช. ปรับปรุงโปรแกรมการย้ายหน่วยงานแบบไร้รอยต่อ                  
โดยให้นายทะเบียนหน่วยเบิกใหม่ สามารถด าเนินการธุรกรรมการย้ายทั้งหมดแทน
ได้ เพ่ือลดปัญหาข้อมูลทีย่งัค้างกบัหน่วยเบิกเดมิ  แต่ จนท.ทะเบียนบุคลากรต้อง
เกบ็เอกสารประกอบการมสิีทธิ เพ่ือรองรับการตรวจสอบ
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นายทะเบียน  อปท. = ปรับปรุงข้อมูลของผู้หมดสิทธิ

*            
*               
*             (           ) 
*                 ธ                        

-                      
-                       
-                           

***                                             

การหมดสิทธิรักษาพยาบาล
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• ผู้ป่วยนอก = เบกิได้เตม็จ านวนเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิอัตราแนบท้าย  
หากมีนอกจากรายการ เบกิได้เตม็จ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกนิ1,000 บาท

• ผู้ป่วยใน = อวัยวะเทยีมและอุปกรณ์ใช้บ าบัดโรค หากจ าเป็นต้องใช้ยา
ที่มี คชจ.สูง เบกิได้ตามแนบท้ายประกาศ

• ผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย จ าเป็นต้องรักษาตัวที่สถานพยาบาลราชการ เบกิ
ค่าพาหนะส่งตัวได้ 500 บาท + ระยะทางไปกลับ x 4 บาท

กรณีได้รับการวนิิจฉัยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤตหรือ
ผู้ป่วยเร่งด่วน เบกิได้ตามอัตราแนบท้ายประกาศ

หลกัเกณ ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ุกเ ินใน
สถานพยาบาลแอกชน

(ประกาศ กค. เร่ืองหลกัเกณ ์และอตัราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 
สถานพยาบาลเอกชน กรณเีจบ็ป่วย ุกเ ิน) ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 95 ลว. 25 เม.ย. 57
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หลกัเกณ ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณเีจ็บป่วย ุกเ ินใน
สถานพยาบาลแอกชน

(ประกาศ กค. เร่ืองหลกัเกณ ์และอตัราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน 
สถานพยาบาลเอกชน กรณเีจบ็ป่วย ุกเ ิน)  ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 95 ลว. 25 เม.ย. 57

• ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ 
เบกิได้เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการรักษาสถานพยาบาลของราชการ

• ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่น 
เบกิได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนเงนิทัง้หมดที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกนิ     
8,000 บาท (ตัง้แต่ 1 ม.ค. 57)

กรณีไม่เข้าเงื่อนไขเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวกิฤตหรือผู้ป่วยเร่งด่วน 
แต่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงตามเกณฑ์คัดแยกฯ เบกิได้ ดังนี ้
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• บุตรล าดับที่ 1- 3 ประเภทผู้ป่วยใน เดก็แรกเกดิทัง้เดก็ป่วยและ       
เดก็ไม่ป่วย ส่งเบกิแยกต่างหากจากมารดาในระบบเบกิจ่ายตรง
เท่านัน้ (กรณีเดก็ป่วย แยกค่าห้อง/ค่าอาหารจากมารดา)

• สถานพยาบาลแจ้งผู้มีสิทธิ รับรองสถานะของบุตร (แบบ 7141) 
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบกิจ่ายเงนิค่ารักษาพยาบาล      
(ขอเลขอนุมัตใินระบบเบกิจ่ายตรง)

แนวปฏบิัตกิารเบกิเงนิค่ารักษาพยาบาล  (สถานพยาบาล)

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีเดก็แรกเกดิ
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 327 ลว. 13 กนัยายน 2556)
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• ผู้มีสิทธิ ลงนามรับรองสถานะของบุตร (แบบ 7141) 
เพื่อขอเลขอนุมัตใินระบบเบกิจ่ายตรง

• หากปรากฏภายหลังว่าบุตรเป็นผู้ไม่มีสิทธิ ต้องคืนเงนิ
ค่ารักษาพยาบาล

• ผู้มีสิทธิ ตดิต่อนายทะเบียน เพื่อน าเอกสาร
ประกอบการแจ้งสิทธิเข้าในระบบเบกิจ่ายตรง
หลังจากออก ร.พ.

แนวปฏิบัตกิารเบกิเงนิค่ารักษาพยาบาล (ผู้มีสทิธิ)

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน กรณีเดก็แรกเกดิ
(ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ ว 327 ลว. 13 กนัยายน 2556)
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• ให้เฉพาะผู้มีสทิธิเท่านัน้

• ตรวจสุขภาพได้ปีงบประมาณละ ๑ ครัง้       
• รายการและอัตราค่าตรวจสุขภาพเป็นไปตามช่วงอายุที่ก าหนด

ตรวจสุขภาพไม่สามารถเบกิค่าบริการทางการแพทย์ได้
• การตรวจสุขภาพอ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจกิายน 2549

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

การเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี

การเบิกเงิน
1. ขรก. พลเรือน ให้ทดรองจ่ายเงินหรือให้ส่วนราชการต้นสังกัดส่งเบิกเป็นหมู่คณะ
2. อปท. เบิกจ่ายตรง 64



“กรณีผู้ป่วยในน าใบเสร็จมาเบิกในระบบ”
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
สถานพยาบาลของทางราชการ ผู้มีสิทธิส ารอง
จ่ายและส่งใบเสร็จมาขอเบิกในโปรแกรม
ระบบได้หรือไม่

ไม่ได้ 
ต้องใช้วิธีเบกิจ่ายตรงในระบบฯ เท่านั้น
(หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2553 ข้อ (19)
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“กรณฟีอกเลือดด้วยเครื่องไตเทยีม”
ผู้มีสิทธิตามระเบยีบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกบั
การรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น เข้ารบั
บริการในหนว่ยไตเทยีมที่ไม่ผ่านการรับรองจากสมาคม
โรคไตแห่งประเทศไทย ได้หรือไม่ 

ผู้มีสิทธิต้องรับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียมที่หน่วยไตเทียมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การรักษาทดแทนไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่ง
ประเทศไทยเท่านั้นจึงจะมีสิทธเิบิกได้
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“กรณีสิทธิที่ขาดหรือต่ ากว่า”
บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิตามระเบียบ มท. ว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม
สิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นแล้ว จะสามารถน า
ส่วนที่ได้รับต่ ากว่าสิทธิ อทป. มาเบิกได้หรือไม่

หากใด้ใช้สิทธิของตนเองแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ขาด
หรือต่ ากว่าสิทธคิา่รักษาพยาบาลจะได้รับตาม
สิทธิ อปท. สามารถน าส่วนที่ขาดหรือต่ ากว่าเบกิ
สิทธิ อปท. ได้
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การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
สามารถมีสิทธิเบิกได้ตามชุดสิทธิประโยชน์ด้านการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
ส าหรับอัตราการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามอัตราของทางราชการ

อ้างอิง  จากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๑๒๘ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖

69



สิทธิ และอัตราการเบิกค่ารักษากรณี “ฟันเทียม”

1. มีสิทธิเบิกได้
2. อัตราเบิกจ่าย

- ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ 1 ชิ้น บน/ล่าง เบิกได้ 
6,000 บาท 

- ฟันเทียมบางส่วนถอดได้มากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ชิ้นละ 
1,500 บาท
อ้างอิง จากหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ที่ กค 0431.2 ว246  ลว. 16 มิ.ย. 2559
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สิทธิ และอัตราการเบิกค่ารักษากรณี “ครอบฟัน”

1. มีสิทธิเบิกได้
2. อัตราเบิกจ่าย

- ซี่ละ 3,000 บาท 

อ้างอิง จากหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ที่ กค 0431.2 ว246  ลว. 16 มิ.ย. 2559
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สิทธิ และอัตราการเบิกค่ารักษากรณี “แพทย์แผนไทย”

1. ค่ายาแผนไทย 
- ให้เบิกได้เฉพาะค่ายาที่ใช้ในการบ าบัดรักษาโรค

โดยตรงเท่านั้น ประเภทที่ 1 - 4
- ส่วนยาแผนไทยที่ใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 

และ/หรือเพื่อการนวดบรรเทาอาการ และประเภท
เครื่องส าอาง หรือมีลักษณะเป็นอาหารห้ามเบิกจ่าย
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สิทธิ และอัตราการเบิกค่ารักษากรณี “แพทย์แผนไทย”

2. ค่าบริการฝังเข็มฐานประกอบการเบิกจ่าย

3. ค่าบริการบ าบัดรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยเพื่อ
การเบิกค่ารักษาพยาบาลต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทาง

การแพทย์ และต้องมีใบรับรองที่แสดงถึงความจ าเป็น
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กลุม่ท่ี 1
สถานพยาบาล 168 แหง่ 
ตามบญัชีรายช่ือประกาศ

กรมบญัชีกลาง 
ด าเนินการตามระบบเดิม
ของส านกังานกลาง

สารสนเทศบริการสขุภาพ

กลุม่ท่ี 2
สถานพยาบาลนอกเหนือจากกลุม่ท่ี 1 ด าเนินการ

1. ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้ มีสิทธิในระบบฯ 
2. ขออนมุตัิใช้ยานอกบญัชีหลกัแหง่ชาติท่ีมี
คา่ใช้จ่ายสงู ได้แก่ ยารักษาโรคมะเร็ง 6 ชนิด โรครูมา
ตอยด์และโรคกระดกูสนัหลงัอกัเสบยดึติด โรคสะเก็ด
เงิน
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การขออนุมัตใิช้ยานอกบัญชียาหลกัแห่งชาติ
กลุ่มที ่1
           168                                        
                                             
กลุ่มที ่2
                              1                 
1.                                   ธ       ฯ 
2.                                                                     
          6                                                       
                                                        

3.                                               ธ                       
                    . 75



โทร 02 241 9000 ต่อ 3332

ส านักพฒันาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฝ่ายทะเบยีนประวตัิ
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