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สิทธิประโยชน์ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

• ครอบคลุมการเจ็บป่วยทุกกรณี แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม

• สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

• สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนได้
ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด (สิทธิข้าราชการ) หรือ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด(สิทธิ อปท.)

• การตรวจสุขภาพประจําปี (Health Screening) เฉพาะผู้มีสิทธิ
(ข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา, ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ) ตรวจสุขภาพได้
ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีงบประมาณ)



    ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล

สวัสดิการ

รักษาพยาบาล

การตรวจ

วินิจฉัย

การสร้าง

เสริมสุขภาพ

การตรวจ

สุขภาพ

การ

ป้องกัน

โรค

การฟื้นฟู

สมรรถภาพ

การ

บําบัดรักษา

โรค



การเบิกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการสาธารณสุข

เพื่อใช้สําหรับการเบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ



อัตราค่าบริการสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 16 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร

หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค

หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด

หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน

หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา (LAB)

หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (X-RAY)



อัตราค่าบริการสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 16 หมวด (ต่อ)

หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

หมวดที่ 11 ค่าทําหัตถการและวิสัญญี

หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล

หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม

หมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบําบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู

หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบําบัดของผู้

    ประกอบโรคศิลปะอื่น

หมวดที่ 16 ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง



    ประกาศกระทรวงการคลัง

• ค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง  กค 0417/ว 177 ลว. 24 พ.ย.49

• ค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย กค 0422.2/ว 75  ลว. 29 ก.พ.55

• ค่าบริการแพทย์แผนไทย กค 0422.2/ว 447 ลว. 12 พ.ย.58

• ค่าบริการทันตกรรม กค 0416.2/ว 369 ลว. 21 ก.ย.59

• ค่าบริการโลหติและเทคนิคการแพทย์ กค 0416.2/ว 393 ลว. 10 ต.ค.60

• ค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม  กค 0416.2/ว 484 ลว. 21 ธ.ค.60

• ค่ายามะเร็ง กค 0416.2/ว 424 ลว. 20 ก.ย.61

• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสถานพยาบาล

       กรณี รพ.เอกชน



อัตราค่าบริการสาธารณสุข



เดิม 600 บาทเดิม 300 บาท

   หมวด 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร

เตียงสามัญ

21101

ห้องพิเศษ

21201

ใหม่ 400 บาท ใหม่ 1,000 บาท

เตียงสังเกต

อาการ (21301)

 100 บาท/วัน

เบิกร่วมกับ

ค่าบริการ

ผู้ป่วยนอก รหัส 

55020 และ 

55021 ไม่ได้



   หมวด 2 ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค หมายถึง ค่าใช้จ่ายตามรายการ

ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 

กค 0416.4/ว 484 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เช่น ฟันปลอม ข้อเข่าเทียม เลนส์ตา

เทียม เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า เป็นต้น

เบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงได้ตามอัตราทีก่รมบัญชีกลางกําหนด หากมี

ส่วนเกินผู้มีสิทธิต้องจ่ายส่วนเกินเอง หากไมม่อีุปกรณ์ใน รพ. แพทย์ต้อง

ออกหนังสือรับรองรายการอุปกรณ์ทีจ่ําเป็นต้องใช้ กรณีซ่อมแซมเบิกได้

ตามความจาํเป็นคํานึงถึงความประหยัด ค่าซ่อมฟันเทียมเบิกได้ครึ่งหนึ่ง

รพ. ต้องระบุรหัสอุปกรณในใบเสร็จรับเงิน



   การเบิกจ่ายรายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง



   หมวด 3 ค่ายา และสารอาหารทางเส้นเลือด

ค่ายา หมายถึง ค่ายาที่ใช้                       

ในการบําบัดรักษาโรคไม่ว่าจะมี

วิธีการให้ยาในลักษณะใด เช่น 

เป็นยาฉีด ยาทา ยาใส่แผล หรือ

ยารับประทาน

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

(Essential Drugs)

ั ี ัยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

(Non – Essential Drugs)

จะต้องแนบหนังสือรับรองการ

ใช้ยานอกระบุเหตุผล A-F

สารอาหารทางเส้นเลือด หมายถึง

สารน้ําหรือสารอาหารที่ใหผู้้ป่วย

ทางเส้นเลือด ซึ่งไม่ได้ใช้

รับประทานทางปากโดยปกติ 

กลูโคส

น้ําเกลือ

กรดอะมิโน



   รายการยามะเร็งและโลหิตวิทยาที่ไม่ให้เบิกจ่ายตรง

ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ไม่ให้เบิกแยกจาก DRGs



ตัวอย่างใบเสร็จ



เงื่อนไขการใช้ยากลูโคซามีนซัลเฟต

• เฉพาะข้อเข่าเสื่อมจากความชรา อายุ 56 ปีขึ้นไป

• ให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงทั้งประเภทผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 

• สําหรับกรณีที่ไม่มจีําหน่ายในสถานพยาบาล สามารถเบิกด้วยระบบ

   ใบเสร็จรับเงิน โดยใช้หลักฐาน ได้แก่ ใบรับรองการใช้ยากลูโคซามีน

   และใบรับรองยานอกบัญชียาหลักฯ (ระบุเหตุผล A-F)

• แพทย์ผู้สั่งต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรแพทย์โรคข้อ 

   สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือสาขาออร์โธปิดิกส์ เท่านั้น

• ผู้ป่วยต้องมีพยาธิสภาพข้อเข้าเสื่อมระยะปานกลาง

• ผู้ป่วยต้องผ่านการรักษาอย่างอนุรักษ์นิยมอย่างเต็มที่ตามแนวเวชปฏิบัติ

   ของราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์

• สั่งได้ครั้งละไมเ่กิน 6 สัปดาห์



**แบบฟอร์มการใช้ยากลูโคซามนี

ตามหนังสือที ่กค 0422.2/ว 83

ลว. 13 สิงหาคม 2558



ยาสมุนไพร และ ยาแผนไทย

• เบิกยาสมุนไพรได้ตามรายการที่กําหนด (4 ประเภท)

• ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (รวมน้ํามันไพล เจลพริก)

• ยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณตามประกาศของ สธ.

• เภสัชตํารับ รพ. (รพ.ผลิตเอง)

• ยาที่ปรุงสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

• การสั่งใช้ยาให้เป็นไปตามการสั่งใช้ของแพทย์ แพทย์แผนปัจจุบัน  

   หรือแพทย์แผนไทย (มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย

   ประเภทเวชกรรมแผนไทย หรือสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์)



   หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ค่าเวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา หมายถึง ค่าวัสดุทางการแพทยท์ีใ่ช้เพื่อการบําบัดรักษา

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

- ค่าวัสดุทางการแพทยท์ีไ่ด้มกีารคิดราคารวมอยู่ในค่าใชจ้่ายหมวดอื่น หรือรวมอยู่

ในค่าหัตถการ ค่าการบริการอื่นๆ จะนํามาคิดในหมวดนี้อีกไมไ่ด้ (เช่น การเย็บแผล จะ

นําค่าไหมเย็บแผลมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดนี้อีกไมไ่ด้  ค่าฉีดยา จะนําค่า กระบอก

ฉีดยาและเข็มมาเบิกอีกไมไ่ด้) 



   หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ต่อ)

ส่วนที่เบิกได้ หมายถึง ส่วนที่ใช้กับผู้ป่วยขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล สําหรับ

ส่วนที่จ่ายให้กับผู้ป่วยเมื่อจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อนําไปใช้นอก

โรงพยาบาล เบิกไม่ได้ เว้นแต่รายการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ประกอบด้วย 8 รหัส 4 รายการ

020700 สายให้อาหารทางจมูก Nasogastric tube

023000   

023020

สายสวนปัสสาวะ Urinary catheter

023801   023803

024810   024820

ถุงเก็บปัสสาวะ Urotomy bag

024840 ถุงเก็บอุจจาระ Colostomy bag



   หมวด 6 ค่าบริการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิต

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต หมายถึง ค่าจัดการบริการ

การให้โลหิตหรือส่วนประกอบของโลหิต เช่น โลหิต (Whole Blood) เม็ด

โลหิตแดง (Packed Red Cell)พลาสมาสด (Fresh Plasma หรือ Fresh 

Frozen Plasma) เกล็ดโลหิต (Platelet Concentrate)พลาสมา 

(Plasma) โดยให้รวมค่าอุปกรณ์บรรจุ น้ํายาที่ใช้ในการเตรียมการตรวจทาง

เทคนิคตลอดจนค่าบริการในการให้ด้วย

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

เบิกได้ตามอัตรากรมบัญชีกลาง

กค 0416.2/ว 393 ลว. 10 ต.ค.60

รายการนอกเหนือจาก ว 393 ไม่สามารถเบิกได้



   หมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์

และพยาธิวิทยา (Lab)

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมายถึง 

ค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจน้ําตาลในเลือด      

ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าน้ํายา

และวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ และค่าบริการ

ในการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วย

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0416.2/ว 393 ลว. 10 ต.ค.60

เบิกได้ตามอัตรากรมบัญชีกลาง

รายการนอกเหนือ ว 393 ไม่สามารถเบิกได้



หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา

ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี หมายถึง ค่าบริการทางรังสีวิทยาทั้งใน

การตรวจวินิจฉัย และการรักษา เช่น การทํา X-ray, CT scan, 

Ultrasonography, MRI, Radionuclide scan และรังสีรักษาต่างๆ เป็นต้น 

โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา (ถ้ามี) และวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็น

โดยตรง เช่น ฟิล์ม เข็มและกระบอกฉีดยา สายน้ําเกลือ ออกซิเจน การใช้

เครื่อง monitor เป็นต้น 

(ต้องไม่นําไปคิดรวมกับค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือค่าอุปกรณ์ของใช้เครื่องมือทางการแพทย์อีก)

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0417/ว 177 ลว. 24 พ.ย.49



หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา (ต่อ)

กรณี รพ.รัฐส่งตรวจ เอกชน รพ.รัฐจะต้องออกหนังสือรับรองรายการยา 

และอวัยวะเทียมที่ไม่มีจําหน่ายในสถานพยาบาล (แบบ 7135) พร้อมทั้ง

ระบุรหัสกรมบัญชีกลาง และรายการที่สั่งตรวจให้ครบถ้วน หรือแนบเอกสาร

อื่นๆที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม



**แบบฟอร์ม 7135 ใบรับรอง

รายการยาและอวัยวะเทียมทีไ่มม่ี

จําหน่ายในสถานพยาบาล



หมวด 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยพิเศษอื่นๆ 

ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตรวจ

วินิจฉัยด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการตรวจทางเทคนิคการแพทย์และ

พยาธิวิทยา และรังสีวิทยา เช่น EKG, EMG, EEG, Exercise stress 

test, Echocardiography, Audiometry เป็นต้น โดยให้รวมค่าการใช้

อุปกรณ์ ค่ายา วัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็นโดยตรง และค่าบริหารจัดการด้วย

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0417/ว 177 ลว. 24 พ.ย.49



หมวด 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์

ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการ

ใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือของสถานพยาบาลเพื่อประกอบการบําบัดรักษา โดย

ให้รวมค่ายา และวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็นต่อการใช้ การคิดค่าบริการจะต้องไม่

ซ้ําซ้อนกับค่าบริการประเภทอื่น และสถานพยาบาลต้องมีหลักเกณฑ์ในการ

กําหนดอัตราที่ชัดเจน เช่น เครื่องช่วยหายใจ (ให้รวมค่าออกซิเจน) เครื่อง 

monitor ต่าง ๆ และค่า set ที่ใช้ในการตรวจรักษาต่าง ๆ

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0417/ว 177 ลว. 24 พ.ย.49



หมวด 11 ค่าทําหัตถการ และวิสัญญี

 ค่าทําหัตถการ หมายถึง การรักษาผู้ป่วยโดยมีการใช้เครื่องมือ

และอุปกรณ์ต่าง ๆ กับร่างกายผู้ป่วย  เช่น ค่าผ่าตัด ค่าทําแผล  

ค่าเจาะเลือด ค่าให้น้ําเกลือ

 ค่าวิสัญญี หมายถึง ค่าบริการวางยาสลบ

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0417/ว 177 ลว. 24 พ.ย.49



หมวด 12 ค่าบริการทางการพยาบาล

ค่าบริการทางการพยาบาล เช่น การวัดสัญญาณชีพ การฉีดยา 

ทําแผล การสวนปัสสาวะ เป็นต้น

***ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ รหัส 55020 

และ ค่าบริการผู้ป่วยนอกนอกเวลาราชการ รหัส 55021 เบิก

ได้วันละ 50 บาท ยกเว้น กรณีนัดผู้ป่วยเพื่อทําแผลต่อเนื่อง 

ฉีดยา, X-ray, ตรวจ Lab, บริการแพทย์แผนไทย 

กายภาพบําบัด โดยหากมีการคิดค่าเตียงสังเกตุอาการแล้วจะ

ไม่สามารถเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอกได้อีก***

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0417/ว 177 ลว. 24 พ.ย.49



หมวด 13 ค่าบริการทางทันตกรรม

ค่าบริการทางทันตกรรม หมายถึง ค่าบริการในการรักษาทาง

ทันตกรรมตามรายหัตถการหรือรายโรค โดยการคิดค่าบริการให้คิด

ครอบคลุม ค่าเครื่องมือ ค่ายาพื้นฐานที่ใช้ และวัสดุสิ้นเปลืองด้วย

ทั้งนี้ ค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกได้ต้องเป็นไปเพื่อการ

รักษาพยาบาลการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เช่น การถอนฟัน อุดฟัน 

ขูดหินปูน

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0416.2/ว 369 ลว. 21 ก.ย.59

กค 0431.2/ว 246 ลว. 16 มิ.ย.59



หมวด 14 ค่าบริการทางกายภาพบําบัด

และทางเวชกรรมฟื้นฟู

ค่าบริการในหมวดนี้ เบิกได้ตามที่ รพ.เรียกเก็บ 

(รอกรมบัญชีกลางพิจารณาประกาศอัตราบริการ)

ค่าออกกําลังกาย ค่าฟิตเนส ไม่สามารถเบิกได้



ตัวอย่างใบเสร็จ



หมวด 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบําบัด

ของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น

ค่าบริการฝังเข็ม
ค่าฝังเข็ม (58001) (เบิกได้150 บาท)

ค่าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็ม (58020) 

(เบิกได้ 200 บาท)

ค่าบริการ

บําบัดรักษาโรค

ด้วยวิธีการแพทย์

แผนไทย

• ค่าประคบสมุนไพร (58201) (เบิกได้ 150 บาท)

• ค่านวด (58101 และ 58102) (เบิกได้ 200 บาท)

• ค่าอบไอน้ําสมุนไพร (58301) (เบิกได้ 120 บาท)

• ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพร 

(58130 และ 58131) (เบิกได้ 250 บาท)

• ค่าทับหม้อเกลือเพือ่การฟืน้ฟมูารดาหลังคลอด 

(58220) (เบิกได้ 300 บาท)



หมวด 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบําบัด

ของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (ต่อ)

• ห้ามเบิกค่ารักษาในรหัส 58001 และ 58020 ภายในวันเดียวกัน 

โดยให้เบิกได้เพียงรหัสใดรหัสหนึ่งเท่านั้น

• ห้ามเบิกค่ารักษาในรหัส 58101 58102 58130 58131 และ 

58202 ภายในวันเดียวกัน โดยให้เบิกได้เพียงรหัสใดรหัสหนึ่ง

เท่านั้น

• ห้ามไม่ให้เบิก ค่าบริการผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ รหัส 55020 

และ ค่าบริการผู้ป่วยนอกนอกเวลาราชการ รหัส 55021 

รพ. ต้องระบุรหัสบริการในใบเสร็จรับเงิน

กค 0422.2/ว 447 ลว 12 พ.ย.58



หมวด 16 ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลโดยตรง

ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง หมายถึง ค่าบริการ

ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ ซึ่งไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เป็น

ส่วนที่เบิกไม่ได้ทั้งหมวด เช่น ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าจัดทําเวชระเบียน ค่าใช้

โทรศัพท์ เป็นต้น



ตัวอย่างใบเสร็จ



การตรวจสุขภาพประจําปี

เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิเท่านั้น

บุคคลในครอบครัว 

(ผู้อาศัยสิทธิเบิกไม่ได้)

อายุต่ํากว่า 35 ปี 

เบิกได้ 7 รายการ
ผู้ชายเบิกได้ไม่เกิน 380 บาท 

ผู้หญิงเบิกได้ไม่เกิน 580 บาท 

ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

อายุมากกว่า 35 ปี

 เบิกได้ 16 รายการ
ผู้ชายเบิกได้ไม่เกิน 850 บาท 

ผู้หญิงเบิกได้ไม่เกิน 1,050 บาท 

ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

เบิกได้ปีละ 1 ครั้ง

(ปีงบประมาณ)
เบิกได้ตามรายการและอัตราแนบท้าย ว 177



รายการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับอายุ ≤ 35 ปี

ลําดับ รายการ
ราคา 

(บาท)

1 Film Chest (41001)/(41003) 170

2 Mass Chest (41301) 50

3 Urine Examination/Analysis (31001) 50

4
Stool Examination – Routine direct smear 

(31201) ร่วมกับ Occult blood (31203)
70

5
Complete Blood Count: CBC แบบ Automation 

(30101)
90

6 ตรวจภายใน (55620) 100

7 Pap Smear (38302) 100



รายการตรวจสุขภาพประจําปีสําหรับอายุ ≥ 35 ปี

ลําดับ รายการ
ราคา 

(บาท)

1 รายการตรวจอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ทุกรายการ

2 Glucose (32203) 40

3 Cholesterol (32501) 60

4 Triglyceride (32502) 60

5 Blood Urea Nitrogen: BUN (32201) 50

6 Creatinine (32202) 50

7 SGOT (AST) (32310) 50

8 SGPT (ALT) (32311) 50

9 Alkaline Phosphatase (32309) 50

10 Uric Acid (32205) 60



การเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย

เบิกจ่ายตรงเท่านั้น
เหมาจ่าย 500 + 4 บาท/กิโลเมตร

(ไป-กลับ)

• ห้ามเบิกกรณีรับผู้ป่วยจากบ้านหรือที่เกิดเหตุ

• ห้ามเบิกกรณีส่งไปตรวจทางห้องทดลอง/เอ็กซเรย์

• ห้ามเบิกค่าพาหนะกรณีรถส่วนตัวหรือรถสาธารณะ



การเบิกส่วนต่างสิทธิประกันสังคม (ผู้อาศัยสิทธิ)

ค่ารักษาส่วนเกินของสิทธิประกันสังคม 
ให้เบิกส่วนต่างเฉพาะกรณี ได้แก่

1) คลอดบุตร เบิกส่วนเกิน 13,000 บาท 

2) ค่าล้างไต (ส่วนเกิน 1,500 บาท) 

3) การเบิก vascular access ซ้ําภายใน 2 ปี 

4) ทําฟันส่วนเกินจากค่าอุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน 

ที่เกินจาก 900 บาท/ปี  



อัตราเบิกจ่ายกรณีฉุกเฉินผู้ป่วยใน รพ.เอกชน

• กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือ ฉุกเฉินไม่รุนแรง 

ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินทั้งหมดเท่าที่ได้
จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินแปดพันบาท โดยคิดค่าห้องและค่าอาหาร /ค่าอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรคแยกต่างหาก เบิกได้ตามอัตรา
กรมบัญชีกลางกําหนด



กรณีฉุกเฉินผู้ป่วยใน รพ.เอกชน

ว.333 ลว. 30 ส.ค. 2560



กรณีฉุกเฉินผู้ป่วยใน รพ.เอกชน



กรณีฉุกเฉินผู้ป่วยใน รพ.เอกชน



การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)







แนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

และบุคคลในครอบครัว (อปท.)



ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)

1. ระบบเบิกจ่ายตรง (เฉพาะ รพ.รัฐ)  มีเงื่อนไขดังนี้

 ต้องมีชื่อในระบบทะเบียนบุคลากร เพื่อให้ รพ.

ตรวจสอบสิทธิในระบบได้

 กรณีผู้ป่วยใน หากไม่มีชื่อในระบบทะเบียน

บุคลากร ให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิจากต้นสังกัด

หมายเหต ุ: ยกเลกิลงทะเบยีนจา่ยตรง สทิธ ิอปท.
เร ิม่ 1 ส.ค.2561 



ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2. เบิกด้วยระบบใบเสร็จ เนื่องจาก...

 ไม่มีชื่อในระบบทะเบียนบุคลากร 

 สถานพยาบาลไม่ได้เข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรง

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)

 โรงพยาบาลเอกชนรับส่งต่อจาก รพ.รัฐ

 โรงพยาบาลเอกชน รับคนไข้ในกรณีฉุกเฉิน

 ค่ารักษาพยาบาลที่กรมบัญชีกลางประกาศไม่ให้เบิก

ระบบเบิกจ่ายตรง เช่น ค่ายามะเร็ง



ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

กรณีสํารองจ่าย (ระบบใบเสร็จ)



สปสช.เขต 

ตรวจสอบเอกสาร

ภายใน 30 วัน

ตัดรอบโอนทุก

วันที่ 

10/ 20/ 30



การดําเนินการส่งเบิก

1. ผู้มีสิทธิ
• ลงลายมือชื่อรับรองว่า “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้สํารองจ่ายเงินเพื่อ

เป็นค่ารักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ” ในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

• บันทึกคําขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบร.บ.3 หรือแบบ 7131) 

และให้ผู้บริหาร/ผู้มีอํานาจ ลงนาม 

• พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจํา >> ปลัดฯ  เป็น

ผู้อนุมัติ

• ผู้ได้รับบํานาญ >> หัวหน้าส่วนงานคลัง เป็นผู้อนุมัติ

• นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายกอบต. >> อนุมัติสิทธิ

ตนเอง



การดําเนินการส่งเบิก

2. ผู้บังคับบัญชา 

• ตรวจสอบว่าผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน

ท้องถิ่น และ ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ร.บ.3



การดําเนินการส่งเบิก

3. การเงิน
• ตรวจสอบสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ประเภท และอัตราที่กําหนดไว้

• scan แนบไฟล์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดย

ไฟล์ที่แนบต้องมีขนาด ไม่เกิน 2 MB. และต้องเป็นไฟล์ที่มี

นามสกุล pdf, jpg, doc, docx, gif, png เท่านั้น



การดําเนินการส่งเบิก

การบันทึกข้อมูล
      การเบิกในแต่ละครั้ง จะต้องบันทึกข้อมูลการเบิกของผู้ป่วยให้

ถูกต้อง โดยกรณีใบเสร็จคนเดียวกัน/วัน เดือน ปี เดียวกัน (ดูจากวันที่

ในใบเสร็จรับเงิน) และ สถานพยาบาลเดียวกัน ให้ส่งเบิกในเลข

คําร้องเดียวกัน

1 คําขอเบิก : 1 คน : 1 วัน : 1 รพ. 

*** ส่งหลักฐานทั้งหมดคืนให้กับหน่วยงานคลังเก็บไว้เป็นหลักฐานใน

การเบิกจ่ายเงิน ***



การเตรียมใบเสร็จ และ เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องส่งเพิ่ม



การเตรียมใบเสร็จ และ เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาล

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานทีต่้องแนบ

1 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ หนังสือรับรองเหตุผลการใช้ยานอก

บัญชียาหลัก (A-F)

หากแพทย์ระบุเหตุผล F จะต้องจ่าย

เองเบิกไม่ได้

2 ค่าล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม 

คลินิกเอกชน

หนังสือส่งตัวจากแพทย์ รพ.รัฐส่งไป

ฟอกไต คลินิกเอกชน



การเตรียมใบเสร็จ และ เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องส่งเพิ่ม

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานทีต่้องแนบ

3 กรณีส่วนเกินสทิธิ

ประกันสังคม

หนังสือรับรองการจ่ายจากประกันสังคม 

ตามประเภทบริการดังนี้

1.ส่วนเกินคา่คลอด 13,000 บาท / ครั้ง

2.ส่วนเกินคา่ฟอกไต 1,500 บาท / ครั้ง

3.ค่าวางเส้นเพือ่ฟอกไตซ้ําภายใน 2 ปี 

4.ส่วนเกินคา่ทนัตกรรม 900 บาท / ปี



ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานทีต่้องแนบ

4 ค่าบริการฝังเข็มและ

ค่าบริการให้การบําบัดของผู้

ประกองโรคศิลปะอื่น ฝังเข็ม

นวด อบ ประคบ ยาสมุนไพร 

ทับหม้อเกลือ 

ใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน

หรือแพทย์แผนไทย ระบุความ

จําเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟูด้วยแพทย์

แผนไทยหรือแพทย์ทางเลอืก

ระบุวันที่เริ่มต้น-สิน้สดุการรักษา

ใบรับรองครอบคลุมการรักษาภายใน  

1 เดือน

การเตรียมใบเสร็จ และ เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องส่งเพิ่ม



การเตรียมใบเสร็จ และ เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องส่งเพิ่ม

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานทีต่้องแนบ

5 ประเภทผู้ป่วยใน รพ.เอกชน - ใบรับรองจากแพทย์ผูร้ักษาของ

สถานพยาบาลเอกชนทีร่ะบุถึงความ

จําเป็นรีบด่วนในการเข้ารับ

รักษาพยาบาล หรือ ใบประเมินคัดแยก

ผู้ป่วยฉุกเฉนิ

- ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น 

(กรณีส่วนเกินประกันชีวิต ต้องแนบ

เอกสารทัง้หมด)



การเตรียมใบเสร็จ และ เอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ต้องส่งเพิ่ม

ลําดับ กรณี เอกสาร/หลักฐานทีต่้องแนบ

6 กรณีที่มีการซื้ออวัยวะเทียมและ

อุปกรณ์ในการบําบัดโรค ยา เลือด

และส่วนประกอบของเลือด หรือส่ง

ต่อเพื่อไปรับการตรวจวินิจฉัยทาง

ห้องทดลองหรือโดยวิธีการอื่น ที่ไม่มี

จําหน่ายหรือไม่อาจให้บริการได้ใน

สถานพยาบาลของรัฐ

1.ใบคําสั่งการรักษา จากแพทย์ 

รพ.รัฐ ( ใบสั่งยา ใบส่งตรวจ )

2.หนังสือรับรองรายการยา 

และอวัยวะเทยีมทีไ่ม่มี

จําหน่ายในสถานพยาบาล 

(แบบ 7135)



ข้อผิดพลาดที่พบในการ

ส่งเบิกในระบบใบเสร็จ



ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

1. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-สกุลผู้รับบริการ , 

สถานพยาบาลที่รักษา , วันที่รับบริการ

2. ไม่รับรองการจ่ายเงิน “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้สํารองจ่ายเงิน

เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลไปจริงทุกประการ” 

3. เจ้าของสิทธิไม่ลงลายมือชื่อรับรองในใบเสร็จรับเงิน

4. ไม่มีเอกสารแนบตามระเบียบกรมบัญชีกลาง เช่น

 ใบรับรองยานอกบัญชียาหลัก

 ใบรับรองการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย

 รายละเอียดการรักษา (รหัสบริการหมวดต่าง ๆ )



ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

5.   ไม่ได้ตรวจสอบอัตราค่ารักษาพยาบาลก่อนส่งเบิก เช่น 

รหัส 55020 เบิกได้ 50 บาท รพ.ออกใบเสร็จ 100 บาท

6.   เบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปีที่นอกเหนือจากรายการที่

เบิกได้ตามรายการและอัตรากรมบัญชีกลางกําหนด

ตามเอกสารแนบท้าย ว.177 เท่านั้น



ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

7. เอกสารแนบไม่ตรงกับคําขอเบิก เช่น ชื่อ วันรับ

บริการ ชื่อสถานพยาบาล ราคาค่ารักษา เป็นต้น



ใบเสร็จที่ถูกปฏิเสธการจ่าย (ลบคําร้อง)

1. นําใบเสร็จของสิทธิอื่นมาเบิก เช่น สิทธิกรมบัญชีกลาง , 

สิทธิประกันสังคม (รายการนอกเหนือ 4 กรณี)

2. กรณีบุคคลในครอบครัวใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจําปี  

3. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลก่อน 1 ตุลาคม 2556

4. เบิกรายการค่ารักษาพยาบาลที่ ไม่ได้กําหนดไว้ตาม

ประกาศของกรมบัญชีกลาง

5. เบิกค่ารักษา รพ.เอกชน แผนกผู้ป่วยนอก โดยไม่มีหนังสือ

ส่งตัวจากแพทย์ รพ.รัฐ



เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง



เว็บตรวจสอบค่าบริการอัตรากรมบญัชีกลาง

http://welcgd.cgd.go.th/wel/checktstmed

รหัส 5 หลัก



เว็บตรวจสอบอัตรากรมบัญชีกลาง

อุปกรณ์และอวัยวะเทียม

http://welcgd.cgd.go.th/wel/checktsteqp

รหัส 4 หลัก



ตัวอย่างการส่งเบิก

ระบบใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ตัวอย่างใบเสร็จ



ใบเสร็จของศูนย์ศรีพัฒน์ ให้เลือกหน่วยบริการเป็น 

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ไม่สามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักได้



ใบเสร็จของ รพ.ศิริราชปิยมหาการุณ จะต้องแนบรายละเอียด

รายการที่ระบุรหัสกรมบัญชีกลาง/ระบุรายการยาที่ระบุ

รายยละเอียดว่าเป็นยาใน/ยานอกบัญชียาหลักด้วยทุกครั้ง

ไม่สามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักได้
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