
 

 

 

 โดย ชฎาพร  คงเอยีง 





ผูม้สิีทธิ และบุคคลในครอบครัว 



ผูม้สีทิธ ิ

ขา้ราชการ 

ลูกจา้ง 

ประจ  า 

ผูร้บั 

เบ ีย้หวดั ผูร้บับ านาญ

พเิศษเหตุ 

ทุพลภาพ 

ลูกจา้ง

ชาวต่างชาต ิ

ผูร้บับ านาญ

ปกต ิ



วันเข้ารับราชการ 

  

 

ผูม้ีสิทธิ 

เร่ิม 
วันรับบ  านาญ 

 

ส้ินสดุ 

วันลาออก 

 วันเกษียณ 

 วันเสียชีวิต 

 ไล่ออก 

 พกัราชการ 

 



ตัวอย่าง 

รับราชการ 

เกษียณ 

รับบ านาญ 

เสียชีวิต 

25 ปี 60 ปี 60 ปี 1 เดือน 85 ปี 

ไลอ่อก พกัราชการ ลาออก เสยีชวีติ 





  มารดา : สติูบัตร หรือ ทะเบียนบา้นของบตุร 

                            

หลักฐานทางราชการท่ีใช้ยืนยันความสัมพนัธ์ 

มารดา เจ้าของสิทธิ 



  บิดา : สติูบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน 

                            ทะเบียนสมรส(ระหว่างบิดาและมารดา) 

หรือ ทะเบยีนรับรองบตุร (คร.11) 

หรือ ค าส่ังศาล 

หลักฐานทางราชการท่ีใช้ยืนยันความสัมพนัธ์ 

เจ้าของสิทธิ บิดา 



  คู่สมรส : ทะเบียนสมรส 

                            

คู่สมรส เจ้าของสิทธิ 

หลักฐานทางราชการท่ีใช้ยืนยันความสัมพนัธ์ 



 เจ้าของสิทธิเป็นมารดา : สติูบัตร หรือ ทะเบียนบ้าน 

                            

เจ้าของสิทธิ 
(มารดา) บตุร 

หลักฐานทางราชการท่ีใช้ยืนยันความสัมพนัธ์ 



  เร่ิม : วันคลอด 

 

ส้ินสดุ : บรรลนิุติภาวะ แบง่เป็น 2 กรณี 

  (1) อายุ 20 ปีบริบรูณ์ 

 (2) จดทะเบียนสมรส  

  

    

บตุร 



 เรียงล าดับการเกิด 

   แทนท่ีเฉพาะตายก่อนบรรลนิุติภาวะ 

บตุร 



การเป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 การท่ีเจ้าของสิทธิจดทะเบียนรับรองบตุร ให้มีสิทธินับแต่วันท่ีบตุร

เกิด 

 กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังบตุรเกิดให้มีสิทธินับ

แต่วันท่ีบตุรเกิด 

 ศาลพพิากษาว่าเป็นบตุรให้มีสิทธินับแต่วันบตุรเกิด 



บตุรบญุธรรม 

 กรณีบตุรบญุธรรมเป็นเจ้าของสิทธิ ผูร้ับบตุรบญุธรรม
ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แต่บิดามารดา
ท่ีแท้จริง (ชอบด้วยกฎหมาย) ได้รับสิทธิ 

 กรณีผูร้ับบตุรบญุธรรมเป็นเจ้าของสิทธิ บตุรบญุธรรมก็
ไม่ได้รับสิทธิในฐานะบคุคลในครอบครัว  

 

 กรณีบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายเป็นเจ้าของสิทธิ บตุร
ท่ียกให้เป็นบตุรบญุธรรมผูอ่ื้นแล้วก็ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 

 



ข้อยกเว้นการเบกิค่ารักษาบตุร 

กรณีบตุรบรรลนิุติภาวะแล้ว 

เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ 

และ 

อยู่ในความอุปการะเล้ียงดขูองบิดาหรือมารดาซ่ึงเป็นผูม้ีสิทธิ 

แต่ 



จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
ผูมี้สิทธิ : ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า ผูร้บัเบีย้หวดับ านาญ และบคุคลใน

ครอบครวั 
ขัน้ตอนการด าเนินการ :  

1. ผูมี้สิทธิตรวจสอบสิทธิจากหลกัฐานข้อมลูกรมบญัชีกลาง   
(www. cgd.go.th) 

2. หากไม่พบข้อมลูให้ติดต่อส่วนราชการ (นายทะเบยีน) ต้นสงักดัเพ่ือ
ท าประวติั 

 กรณีผูป่้วยนอก : สมคัร ณ สถานพยาบาลท่ีเข้ารว่มโครงการ 
 กรณีผูป่้วยใน    : ไม่ต้องสมคัร แจ้ง DID ช่ือ-นามสกลุแทน  

หนังสือต้นสงักดั 
สิทธิประโยชน์ :  

1. ไม่ต้องส ารองวงเงินจ่ายไปก่อน 
2. ครอบคลุมทุกโรค 

 



ค่ารักษาพยาบาล 



ค่ารักษาพยาบาล ? 

“ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ” 

การรักษาพยาบาล ? 

“ การรักษาคนท่ีรู้สึกไมส่บายเพราะความ  เจ็บไข้              
ความ เจ็บป่วย ความบกพร่องหรือ ผดิปกติทางใจ ” 



 ค่าห้องและค่าอาหาร 

 ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและ

ส่วนประกอบเลือดหรือสารทดแทน ค่าน ้ายาหรืออาหารทางเส้น

เลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืนๆ 

 ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ และค่าซ่อมแซม 

 ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล  

ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค 

 ค่าตรวจสขุภาพประจ าปี 

รายการค่ารักษาพยาบาล 



  ค่าธรรมเนยีมในการตรวจรกัษาพยาบาล 

  ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ  เงินตอบแทนพิเศษ 

  ค่าห้องผ่าตดั  ค่าอุปกรณ์เครื่องมอืในการผ่าตดั 

  ค่าตรวจทางห้องทดลอง  ค่าเอก็ซเรย์ ค่าวเิคราะห์โรค  

ไม่รวมถึง 

ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค 



หนังสือเวียน ว. 177, ว. 309, ว. 414 

ก าหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข 16 หมวด 

หมวด 14 : กายภาพบ าบัด, เวชกรรมฟ้ืนฟู 

ยกเว้น 

หมวด 15 : ฝังเข็ม, แพทย์แผนไทย 

เบิกตาม รพ. 

เรียกเก็บ 

เบกิตามหนังสือเวยีน ว 33 ลว. 11 เม.ย. 54 

ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค 



  เตียงพเิศษ :  วันละไม่เกิน 1000 บาท 

รพ.เอกชนไม่เกิน 13 วัน เกิน ต้องมีหนังสือรับรอง 

  เตียงสามัญ :  วันละไม่เกิน 400 บาท 

เตียงสังเกตอาการ : ต ัง้แต่ 2 ช ัว่โมงข ึน้ไป : 100 บาท คร ัง้/วนั  

(ไม่รวมถงึการฟอกเลอืดด้วยวธิไีตเทยีม) 

ค่าห้องและค่าอาหาร 



ผูป่้วยใน เสยีชวีติ / ส่งต่อรกัษาทีอ่ ืน่ 

 เข้ารับการรักษาไมเ่กิน 6 ช่ัวโมง 

• ค่าเตยีงสามญัและค่าอาหาร ไม่เกนิ 100 บาท  

• ค่าห้องพเิศษและอาหาร ไม่เกนิ 200 บาท  

ค่าห้องและค่าอาหาร 



  ค่ารักษาพยาบาลป่วยใน เบิกได้ 

  ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยจ าเป็นเร่งด่วน 

      หากมิได้รักษาอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต 

 3. ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้คร่ึงหน่ึง  

      จ่ายจริงไมเ่กิน 4,000 บาท 

 2. ค่าอวัยวะเทียม อุปกรณ์ รวมท้ังค่าซ่อมแซม 

      ตามท่ีก าหนด 

  1. ค่าห้องและค่าอาหารตามท่ีก าหนด 

สถานพยาบาลของเอกชน 



เว้นแต่ 

กรณีถกูจ ากัดสิทธิ 

สิทธิอ่ืนต ่ากว่า..เบิกได้เฉพาะส่วนขาดสิทธิ 

ได้รบัจาก 
หน่วยงานอืน่ 

ได้รบัค่า
สนิไหมทดแทน
จากผูอ้ ืน่ 



การเบิกจ่ายผดิระเบียบ/หลักเกณฑ์ ท่ีพบ 

อาหารเสริม 

ยาลด 

ความอ้วน 

เสริมสวย 
การมี 

บตุรยาก 

นวดสขุภาพ/ 

ผอ่นคลาย 



การเบิกค่ายาสมนุไพร ยาแผนไทย 

ด่วนทีสุ่ด ท ี ่กค 0422.2/ว 42  

ลงวนัท ี ่13 กุมภาพนัธ์ 2552 

คณะกรรมการ 

แพทย์รบัรอง 

ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0422.2/ว 57  

ลงวันท่ี 15  กรกฎาคม 2552 

ด่วนท่ีสดุ ท่ี กค 0422.2/ว 33 

ลงวันท่ี 11  เมษายน 2554 

สามญัประจ าบา้น  

เภสชัต ารบั รพ.  

และยาปรุงเฉพาะราย 

เภสชัต ารบั รพ. 

และบญัชยีา รพ. 



 

• ขึน้ทะเบียนเป็นยากับ อย. 
• มีคุณสมบัตใินการรักษาโรค 
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

 
• ขึน้ทะเบียนเป็นยากับ อย. 
• มีคุณสมบัตใินการรักษาโรค 
• เฉพาะในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

•  เบกิได้เฉพาะใช้ใน รพ. 
• ยกเว้น ยาที่ใช้กับผู้ป่วยล้างไต 

การเบกิค่ายา  วติามนิ แร่ธาตุ 
(ด่วนทีสุ่ด ท ี ่กค. 0422.2/ว.45  ลงวนัท ี ่11 มถุินายน 2552) 



ตรวจสอบขอ้มูลทางผา่น Website 

www.cgd.go.th 


