
แผนการจัดการความรู้ งานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภฎันครปฐม 
กระบวนการ  การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน  ขั้นตอน....การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลฯ......ที่ต้องการจัดการความรู้ 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ/ มาตรฐานคุณภาพงาน......ผู้มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสามารถเขียนแบบ 7131 และแนบเอกสารเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
เป้าประสงค์ของ KM:     ผู้มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสามารถเขียนแบบ 7131 และแนบเอกสารเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน. 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์:   1. ร้อยละของจ านวนครั้งที่ผู้มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสามารถเขียนแบบ 7131 และแนบเอกสารเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล
เอกชน  ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555(Target: ร้อยละ 100) 
                               2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (Target: ร้อยละ 85) 
ความรู้ที่จ าเป็นที่ถูกบ่งชี้:  ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม: คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน 

ประเด็นรายการ (Lists) 
ความรู้ที่จ าเป็นตามการบ่งชี้ความรู้ 

การจัดเก็บและรวบรวมขอ้มูล ผู้ที่จ าเป็นต้องเรยีนรู้ในประเด็น
ความรู ้

ผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองความรู้ 

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมูลความรู ้

ผลผลิตที่ได้รับ/วธิีการเข้าถึง
ความรู ้

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
แล้วเสร็จ 

1 .   ป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู้ ด้ า น
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ 
ความรู้ที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่ต้อง
เ ส ริ ม ใ ห้ กั บ ผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สามารถเขียนแบบ 7131 และ
แนบเอกสารเบิกสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล
เอกชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
เ งินสวั สดิ การ เกี่ ย วกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2555    

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
1. ทบทวนเอกสาร เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ หรือ 
ความรู้ที่มีประโยชน์อ่ืนๆ ที่ต้องเสริมความรู้ให้กับผู้มี
สิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสามารถเขียน
แบบ 7131 และแนบเอกสารเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาล
เอกชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2555 
2. จัดเก็บข้อมูลสถิติจ านวนรับและส่งคืนเอกสาร
เบิกจ่ายสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
ความรู้ที่ชัดแจ้งเชิงประสบการณ์ (Tacit 
Knowledge) 
- จั ดประ ชุมเสริ มองค์ความรู้ กั บผู้ มี สิทธิ เบิ ก
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสามารถเขียนแบบ7131 

1. ผู้มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ได้แก่ 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
2. เจ้าหน้าท่ีงานการเงินและ
บัญชีผู้มีหน้าท่ีเบิกจ่าย
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

- ผู้แทนจากส านัก
มาตรฐานตอบแทน
และสวสัดิการ 

กรมบัญชีกลาง 
- หัวหน้างาน
การเงินและบัญชี  

- นางสาวหยกประวีณ์  
แคะจ ู

ผลผลิตท่ีได้รับ 
- คู่มือการการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลประเภท
ผู้ป่วยในสถานพยาบาล
เอกชน 
วิธีการเข้าถึงความรู้ 
- จัดท า Link เพื่อ 
Download ผลผลิตที่
ได้รับจากกิจกรรม KM 
ผ่าน Website ของงาน
การเงินและบัญช ี
http://dept.npru.ac.th
/finance/ 
- จัดท าระบบ FAQ ให้บุ
คลาการไดเ้รียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง(self-study) 

มี.ค. 2563 

 



 
 

ประเด็นรายการ (Lists) 
ความรู้ที่จ าเป็นตามการบ่งชี้

ความรู้ 

การจัดเก็บและรวบรวมข้อมลู ผู้ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ใน
ประเด็นความรู ้

ผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองความรู้ 

ผู้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บข้อมลู

ความรู้ 

ผลผลิตท่ีได้รับ/วิธีการ
เข้าถึงความรู้ 

ระยะเวลา
เร่ิมต้นและ
แล้วเสร็จ 

2. ตัวอย่างเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลฯ 
3.  ตัวอย่างการเขียนใบเบิก
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สามารถเขียนแบบ 7131  

ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนและแนบ
เอกสารเบิกสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน 

การกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงความรู้ (Change 
Management) 
1. จัดประชุมเสรมิองค์ความรู้
กับผู้มีสิทธิเบิกสวสัดิการค่า
รักษาพยาบาลสามารถเขียน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับ
การรักษาพยาบาลและได้รับ
เงินท่ีถูกต้องครบถ้วน. เป็นไป
ตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2555 
 

    



 

คู่มือการเบิกจา่ยเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน  

นางสาวหยกประวีณ์ แคะจู 

งานการเงินและบัญชี กองกลาง ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2563 

 



 

ค ำน ำ 

 งานการเงินและบัญชีเป็นหน่วยงานกลางซึ่งมีหน้าที่เบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้จัดท าซึ่งปฏิบัติงาน

ด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดท า คู่มือลด

ข้อผิดพลาดการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน คู่มือ

เล่มนี้ได้อธิบายถึงค าจ ากัดความของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว การเกิด

สิทธิและหมดสิทธิของบุคคล การถูกจ ากัดสิทธิ สิทธิซ้ าซ้อน และได้อธิบายถึงการเบิกค่ารักษากรณีผู้ป่วย

ในสถานพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม 7131 และแสดงตัวอย่าง

เอกสารแนบเบิก 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้มีสิทธิและผู้มีหน้าที่เบิกจ่าย

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ช่วยให้การท างานถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

หยกประวีณ์ แคะจู 

กรกฎาคม 2563  



 

สำรบัญ 
                    หน้ำ 
  ค าจ ากัดความผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว.     1 
  การเกิดสิทธิและหมดสิทธิของบุคคล     5 
  การถูกจ ากัดสิทธิ และสิทธิซ้ าซ้อน     5 
  การเลือกสิทธิของผู้มีสิทธิ     6 
  การเบิกจ่ายในสถานพยาบาลเอกชน     6 
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สรุปหลักเกณฑ์หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 1416.4/ว333   10 
เอกสารแนบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน   11 
กฎระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง   11 
ภาคผนวก   12 
  ตัวอย่างใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน   13 
  วิธีกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)   16 
  ตัวอย่างเอกสารแนบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน   18 
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คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   

ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน 

 

ค าจ ากัดความ 
 

 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้ 

 (1) ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณรายจ่าย 

งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษา

อบรมในสถานศึกษาของสานักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า 

 (2) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและ

สัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 

 (3) ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมี

เบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

 

 

 

ผู้มีสิทธิ 

ข้าราชการ 

ลูกจ้าง 

ประจ า 

ผู้รับเบี้ย
หวัด 

ผู้รับบ านาญ
พิเศษ 

ลูกจ้าง
ชาวต่างชาติ 

ผู้รับบ านาญ
ปกต ิ
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 บุคคลในครอบครัว ประกอบด้วย 

 1. บุตร 

 บุตรของผู้มีสิทธิ หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุ

นิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มี

สิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  การเป็น  “บุตร

ชอบด้วยกฎหมาย” ของผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาเป็น 2กรณี 

           1. กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิ เด็กท่ีเกิดจากหญิงผู้เป็นมารดาผู้ให้ก าเนิด ย่อมเป็นบุตรชอบ

ด้วยกฎหมายของหญิงนั้นเสมอไม่ว่ากรณีใด ๆ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546  “เด็ก

เกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น ๆ”) 

  2. กรณีบิดาเป็นผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาได้ 2 ประการ 

                   (1) เด็กที่เกิดในระหว่างการสมรสของชายและหญิงผู้ให้ก าเนิดแล้วถือว่าเป็นบุตรชอบ

ด้วยกฎหมายของชาย และนอกจากนี้กฎหมายยังให้ข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เด็กซึ่งเกิดแต่หญิงภายใน 

310 วัน นับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามี

หรือนับแต่วันที่ค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้การสมรสเป็นโมฆะ แล้วแต่กรณี  

                    (2) เด็กซึ่งเกิดนอกสมรส เด็กซึ่งเกิดก่อนการจดทะเบียนสมรสหรือบิดามารดาไม่ได้จด

ทะเบียนสมรสกันจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายเมื่อ  

                   - บิดามารดาของเด็กได้ท าการจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 

                   - บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรของตน มีผลนับแต่วันจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร 

                   - มีค าพิพากษาของศาลว่า เป็นบุตรของตน มีผลนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด 

 ทั้งนี้ ผลของความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะย้อนหลังไปจนถึงวันที่บุตรเกิด 

 บรรลุนิติภาวะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
            1. บรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  
            2. บรรลุนิติภาวะโดยการจดทะเบียนสมรส โดยจะกระท าได้เมื่อบุตรอายุครบ 17 ปี
บริบูรณ ์
 คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริต และศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
 คนเสมือนไร้ความสามารถ คือ บุคคลที่ไม่สามารถจัดท าการงานของตนได้ เพราะกายพิการ
หรือจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณหรือเพราะเป็นคนติดสุรายาเมา 
และศาลได้สั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
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  2. คู่สมรส

 คู่สมรสของผู้มีสิทธิที่สามารถน าค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้นั้นจะต้องเป็นคู่
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คือ ผู้มีสิทธิจะต้องจดทะเบียนกับคู่สมรส หากไม่ได้จดทะเบียนกัน 
ถึงแม้จะอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยาก็ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจากทางราชการได้  โดยหลักการผู้มีสิทธิจะเบิก
ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้สมรสได้เพียง 1 คนเท่านั้น 
 

 3. บิดาหรือมารดา 

 บิดาของผู้มีสิทธิที่ผู้มีสิทธิสามารถน าค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้นั้นจะต้องเป็น

บิดาโดยสายเลือดและเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้การพิจารราถึงความชอบด้วยกฎหมายนั้นจะ

พิจารณาได้ คือ บิดาจะต้องจดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้มีสิทธิ หากบิดาไม่ได้จดทะเบียนกับมารดา 

ผู้มีสิทธิอาจใช้หลักฐานอ่ืนในการรับรองว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้ ซึ่งหลักฐานดังกล่าว คือ 

ทะเบียนรับรองบุตรหรือค าพิพากษาของศาลว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา 

         การจดทะเบียนบุตร บิดาจะต้องยื่นค าร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรต่อนายทะเบียนผู้มีอ านาจ ณ 

นักทะเบียน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติจด

ทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 เช่น  

( 1 ) กรณีอยู่ในกรุงเทพมหานคร จะต้องยืนค าร้อง ณ ส านักงานเขต  

( 2 ) กรณีอยู่ในภูมิภาค จะต้องยืนค าร้อง ณ ที่ว่าการอ าเภอ  

หากมารดเสียชีวิตแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนรับรองบุตรได้ต้องยืนค าร้องขอต่อศาลเพียงกรณี

เดียว  การร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษาว่า ผู้มีสิทธิเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา สามารถ

ติดต่อได้ที่ศาลแผนกเยาว์ชนและครอบครัว 

 มารดาของผู้มีสิทธิ ผู้ที่มีสิทธิสามารถน าค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการได้นั้นจะต้อง

เป็นมารดาโดยสายเลือดและเป็นมารดาชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช “เด็ก

ที่เกิดจากหญิง ได้ถือว่าเป็นบุตรด้วยกฎหมายของหญิงนั้น” โดยไม่จ าเป็นว่ามารดาต้องจดทะเบียนสมรส

หรือไม่ หลักฐานทางราชการที่ใช้ในการยืนยันว่าเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ คือ สูติบัตร

ของผู้มีสิทธิ หรือทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิซึ่งจะมีชื่อมารดาของผู้มีสิทธิปรากฏอยู่ 
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 สวัสดิการ คือ ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง เพ่ิม ลด ได้ตามความ เหมาะสม 

ซึ่งข้ึนอยู่กับสถานะการเงินการคลังของประเทศไทยในขณะนั้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร เป็น

ต้น ค าว่า “สวัสดิการ” จะต่างกับ “ค่าตอบแทน” ตรงที่ สวัสดิการทุกคนต้องได้สิทธิ เท่าเทียมกัน ไม่ว่า

จะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือระดับล่าง แต่ค่าตอบแทนไม่จ าเป็นต้องเท่าเทียมกัน เพราะเดือดร้อนไม่

เท่ากัน เช่น ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการระดับสูงจะได้ค่าเช่าบ้านมากกว่าข้าราชการระดับล่าง  

 ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้  

  (1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด

หรือ  สารทดแทน ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือดค่าออกซิเจนและอ่ืนๆท านองเดียวกันที่ใช้ในการ 

 บ าบัดรักษาโรค  

  (2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม

และ  อุปกรณ์ดังกล่าว  

  (3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่า

วิเคราะห์โรค  แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้ช่วยพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

และค่าบริการอ่ืน  ท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ  

  (4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  

  (5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล  

  (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค  

  (7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  

  (8) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
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 สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 

 สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชน

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

กรุงเทพมหานครสภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และ

สถานพยาบาลอื่นตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

 สถานพยาบาลของเอกชน หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็น 

โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 ผู้ป่วยใน หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลต้องพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 

 ผู้ป่วยนอก หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ได้พักค้างในสถานพยาบาล (ตรวจและ

รับยาแล้วให้กลับบ้านได้) 
 

การเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของบุคคล 
 

 ผู้มีสิทธิจะมีสิทธิตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และหมดสิทธิเมื่อเกษียณอายุราชการ ลาออก 

ถูกไล่ออก หรือเสียชีวิต และกรณีถูกระงับสิทธิเพราะถูกพักราชการ 

 ส าหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธินั้น อิงการเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของผู้มีสิทธิ กล่าวคือ

เมื่อผู้มีสิทธิเกิดสิทธิ ก็จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวไปด้วยพร้อมกัน และเมื่อผู้มี

สิทธิหมดสิทธิก็จะไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้มีสิทธิ

อาจไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวได้เนื่องจากเหตุอ่ืนที่ระบุไว้ในกฎหมายด้วย  

เช่น บุตรของผู้มีสิทธิบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิจดทะเบียนหย่ากับคู่สมรส เป็นต้น 
 

การถูกจ ากัดสิทธิ และสิทธิซ้ าซ้อน 
 

  1. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้

สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้  หรือใช้สิทธิรับเงินค่า

รักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน และหากเลือกใช้สิทธิจากหน่วยงานอ่ืน ผู้นั้นไม่มีสิทธิตามพระราช

กฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กระทรวงการคลังก าหนด 
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 2. ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจาก

หน่วยงานอ่ืน ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัว

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ 

 3. ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล

ส าหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอ่ืนในขณะเดียวกันให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรกัษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 ค าว่า “หน่วยงานอ่ืน” ในที่นี้ หมายถึง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

บริษัทประกัน ระบบประกันสุขภาพอ่ืน ๆ พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ และรวมถึงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม แต่ไม่รวมถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

การเลือกสิทธิของผู้มีสิทธิ 
 

 - ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือจากหน่วยงานอื่น  

 - บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเลือกได้ ต้องใช้สิทธิของตนเอง (กรณีมีสิทธิในฐานะเจ้าของสิทธิ

จากหน่วยงานอื่น) 

 - ผู้มีสิทธิมีหน้าที่แจ้งการเลือกสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิภายใน 1 เดือน นับจากมีการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี)หากไม่แจ้ง

ถือว่าประสงค์ใช้สิทธิราชการ/ไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลง 
 

 การเบิกจ่ายในสถานพยาบาลของเอกชน
 

 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนสามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น (ผู้ป่วยนอกเบิกไม่ได้) ทั้งนี้ต้อง
เข้าหลักเกณฑ์เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ าเป็นเร่งด่วน หากไม่รักษาในทันทีทันใดอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตได้  
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 การเบิกค่ารักษาจากสถานพยาบาลเอกชนสามารถเบิกได้ 3 กรณี คือ 

 1. การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน สามารถเบิกค่ารักษาได้ในโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง

ในกรณี โดยอิงเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตาม พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง)  

ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่ง มีภาวะ

คุกคามต่อชีวิต ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพ่ือแก้ไขระบบ

การหายใจ ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมี

โอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วย

ฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว  โดย

โรงพยาบาลเป็นผู้ เบิกแทนผู้มีสิทธิจากระบบจ่ายตรงของ สปสช.

(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ทั้งนี้ไม่เกิน 72 ชม.(3 วัน) หากภายหลัง 72 ชม.ยังไม่พ้นวิกฤต 

ให้ผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณดีังนี้ 

 -  แพทย์วินิจฉัยว่ายังไม่พ้นภาวะวิกฤตและไม่สามารถย้ายกลับสภานพยาบาลของทางราชการ

ไดใ้ห้ผู้มีสิทธิน าหลักฐานการรับเงินและใบรับรองแพทย์ ขอท าความตกลงในการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับ

กรมบัญชีกลางเป็นรายกรณี โดยผ่านส่วนราชการต้นสังกัด 

 -  แพทย์วินิจฉัยว่าพ้นภาวะวิกฤตและสามารถย้ายกลับสถานพยาบาลของทางราชการได้ แต่

สถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเตียงรองรับ ให้ผู้มีสิทธิน าหลักฐานการรับเงินและใบรับรอง

สถานพยาบาลของเอกชน ยื่นขอเบิกเงินทีร่าชการต้นสังกัด 

 **กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าพ้นภาวะวิกฤติและสามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานพยาบาลของทาง

ราชการได้ แต่ปฏิเสธการย้าย ผู้มีสิทธิไม่สามารถเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ 

ผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) 

ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะ

เฉียบพลันมาก หรือเจ็บปวดรุนแรงอันจ าเป็นต้องได้รับการ

ปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะท าให้การบาดเจ็บหรือ

อาการป่ ว ยของผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ นนั้ น รุ นแร งขึ้ น  ห รื อ เ กิ ด

ภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิต หรือพิการในระยะ

ต่อมาได้  
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ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว)  

ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะเฉียบพลันไม่

รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือเดินทาง

ไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและ

หากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะท าให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วย

ของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ 
 

 กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง)และ ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุ่นแรง (สีเขียว)โดยพิจารณาใบ

ประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผลการประเมินต้องปรากฏข้อความ

ว่า “ไม่เข้าเกณฑ์”  ให้ผู้มีสิทธิน าหลักฐานการรับเงินประเภทผู้ป่วยใน และใบประเมินคัดแยกผู้ป่วย

ฉุกเฉินที่ได้ระบุระดับความฉุกเฉิน ยื่นขอเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด โดยให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้ 

 - ค่าห้องค่ารวมถึงอาหารได้วันละ 1,000 บาท (กค 0422.2/พิเศษ ว2 ลว.4 ธ.ค.56) 

 - ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ต้องมีรหัสของรายการในการเบิก และเบิก

ได้ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดไว้(กค 0416.4/ว484 ลว.21 ธ.ค. 60) 

 - ค่ารักษาพยาบาลประเภทอ่ืนๆ ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8,000 บาท 

 2. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อ  สามารถเบิกได้ 2 กรณี คือ การล้างไต หรือ รังสี

รักษา โครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยล้างไต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระให้กับผู้ป่วยเนื่องจากการ

รักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงและจ าเป็นต้องท าการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ระบบจ่ายตรงผู้ป่วยล้างไต

เป็นระบบเดียวที่ผู้ป่วยสามารถไปรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได้ (ล้างไต) โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่า

รักษาพยาบาลไปก่อนผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิและได้สมัครเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงผู้ป่วย

ล้างไตสามารถเข้ารับการล้างไตในสถานพยาบาลที่สมัครได้ โดยเบิกได้ในอัตราครั้งละ 2,000 บาท 

 โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางตามรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซต์

ของกรม ในหัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาล https://www.cgd.go.th/  
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 3. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า  โดยต้องเป็นคนไข้ ในของ

สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด 30 แห่ง และการนัดผ่าตัดล่วงหน้าเฉพาะโรค

ที่ก าหนดไว้ตามรายการโรค/หัตถการ ที่ประกาศในเว็บไซต์กรม เช่น การผ่าตัดถุงน้ าดีแบบผ่านกล้อง 

การผ่าตัดไส้เลื่อน การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า การผ่าตัดต้อหิน การรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการ

รักษาครั้งก่อน เป็นต้น 

โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกตรงกับกรมบัญชีกลางตามรายชื่อที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรม 

ในหัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาล https://mbdb.cgd.go.th/wel/searchsgr.jsp 

 

 

 

https://mbdb.cgd.go.th/wel/searchsgr.jsp
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เอกสารแนบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน 

1) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

2) ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลเอกชน (ไม่เกิน 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน)  

3) ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในของสถานพยาบาลเอกชน 

4) ใบรับรองแพทย์ เพ่ือประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

5) ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

6) ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล 

 

กฏระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2553 
 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553 
 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียม  กค1416.4/ว146 ลงวันที่ 14 เม.ย.63 
 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค กค0416.4/ว 484 ลว.

21 ธ.ค. 2562 
 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กค 

0416.4/ว 449 ลว. 3 ต.ค. 2561 
 ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของ

เอกชน  กค 0416.4/ว 76 ลว.12 ก.พ. 2561 
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของ

เอกชน กค 0416.4/ว333 ลว.31 ส.ค. 2560 
 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล หมวด 1 ค่าห้องและ

ค่าอาหาร ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/พิเศษ ว 2 ลว.4 ธ.ค. 2556 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

กรณีผลการประเมิน “เข้าเกณฑ”์ 
สถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้เบิกคา่

รักษาฯในระบบ สปสช. 
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กรณีผลการประเมิน  

“ไม่เข้าเกณฑ์” น าเอกสารยื่นเบิกท่ี

ส่วนราชการต้นสังกัดนะคะ 
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กรณีผลการประเมิน “ไม่

เข้าเกณฑ์ และไม่เป็นผู้ป่วย

ฉุกเฉิน” แบบนี้เบิกไม่ได้นะคะ 
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วิธีกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
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 ตัวอย่างเอกสารแนบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน 

1.ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
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ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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  นางนวล หอมมาก 

2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลเอกชน 
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  นางนวล หอมมาก 

3. ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน  
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4. ใบรับรองแพทย์เพ่ือประกอบการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
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  นางนวล หอมมาก 

  xxxxxxxxxxxxx 

5. ใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน  
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6. ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  

6. ใบอนุญาตให้ด าเนินการสถานพยาบาล  
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