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“คารักษาพยาบาล” 
คือคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ประกอบดวย

1 32 4

5 7 86

1) คายา คาเวชภัณฑ
คาอุปกรณทางการแพทย 
คาเลือดและสวนประกอบ
ของเลือดหรือสารทดแทน
คานํ้ายาหรืออาหารทาง
เสนเลือด คาออกซิเจน 
และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน
ท่ีใชในการบําบัดรักษาโรค

(5) คาหองและคาอาหาร 
ตลอดระยะเวลาท่ีเขารับ
การรักษาพยาบาล

2) คาอวัยวะเทียมและ
อุปกรณในการบําบัด
รักษาโรค รวมท้ัง

คาซอมแซมอวัยวะเทียม
และอุปกรณดังกลาว

3) คาบริการทางการแพทย
 คาบริการทางการพยาบาล 

คาตรวจวินิจฉัยโรค 
คาวิเคราะหโรคแตไมรวมถึง
คาธรรมเนียมแพทยพิเศษ 
คาจางผูพยาบาลพเิศษ 
คาธรรมเนียมพิเศษ และ

คาบริการอ่ืนทํานองเดียวกัน
ท่ีมีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ

4) คาตรวจครรภ 
คาคลอดบุตรและ

การดูแลหลังคลอดบุตร

(6) คาใชจายเพื่อเปน
การเสริมสรางสุขภาพ

และปองกันโรค

(7) คาฟนฟูสมรรถภาพ
รางกายและจิตใจ

(8) คาใชจายอ่ืนท่ีจาํเปน
แกการรักษาพยาบาลตาม
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
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ซ่ึงเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจัดสวัสดิการ
การศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจางประจํา พ.ศ. 2546 ที่ใหนํา
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ระเบียบและหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังเก่ียวกับการรักษาพยาบาล รวมถึงหนังสือเวียน หนังสือซอมความเขาใจ
วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลมาบังคับใช

พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
และท่ีแกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555

เปนขอบังคับเร่ืองสวัสดิการ
คารักษาพยาบาลของทางราชการ

และหลักเกณฑการจายเงิน
งบประมาณรายจาย
เปนคารักษาพยาบาล

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

และหนังสือเวียนหรือหนังสือซอมความเขาใจ
วิธีปฏิบัติในการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล

เปนกฎเกณฑเก่ียวกับวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการ
การรักษาพยาบาล

บทนํา



สิทธิการเบกิ

4

สถานพยาบาล

สถานพยาบาล หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน

ราชการ

เบิกไดทั้งผูปวยใน
และผูปวยนอก

เอกชน

เบิกไดเฉพาะผูปวย
กรณีฉุกเฉิน

หรือในกรณีสงตัว
จากรพ.รัฐ

บทนํา

สิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาลไดแก ผูมีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว

“ผูมีสิทธิ” หมายความวา
1. พนักงาน
2. ลูกจางประจํา
3. ยกเวนพนักงานและลูกจางประจําที่เปนขาราชการ
บํานาญ ไมมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ซ่ึงเปนไปตาม
ตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งฯผูมีสิทธิ



สิทธิการเบกิ
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา
1. บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
2. คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
3. บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ แตไมรวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอื่น

บุคคลในครอบครัว

บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ จะตองมีคุณสมบัติคือ 
• อายุแรกเกิด – บรรลุนิติภาวะ 
• เปนบุตรลําดับที่ 1-3 กรณีบุตรแฝดใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเชน เดิมใช

สิทธิบุตร 2คน ตอมามีบุตรทองที่ 3 ซ่ึงคลอดมาเปนบุตรแฝด 4 คน สามารถใชสิทธิ
เบิกไดทั้ง 4 คน รวมบุตรที่สามารถเบิกไดเปน 6 คน หรือกรณีมีบุตรแฝดทองแรก 3 
คน ตอมามีบุตรเพ่ิมอีก 1 คน บุตรคนสุดทองจะไมสามารถใชสิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาล
ได เพราะใชสิทธ์ิครบ 3 คนแลว

• หรือเปนบุตรที่เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ และอยูในความดูแล
ของผูมิสิทธิ 

บุตรตามกฎหมาย

ขอยกเวนของบุคคลในครอบครัว
1. หากเปนบุตรบุญธรรมหรือยกใหเปนบุตรบุญธรรมผูอื่น จะไมมีสิทธ์ิในการเบิก
2. ไดรับสิทธิการรักษาจากหนวยงานอ่ืนและ 
3. ผูมีสิทธิถูกพักราชการ หรือหมดสภาพพนักงานและลูกจาง บุคคลในครอบครัวก็จะไมมี
สิทธิตามไปดวย

    ขอยกเวนการรับสิทธิ
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สถานพยาบาลของรัฐ 
สามารเบิกไดทั้งผูปวยในและผูปวยนอก โดยสิทธิการรักษาทั่วไป เบิกไดตามท่ีจายจริง 
และการรักษาอื่นๆ ใหเบิกไดตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ผูปวยใน ผูปวยนอก

การตรวจสุขภาพประจําป เปนการสงเสริม
ปองกันโรค มิใชการรักษาพยาบาลสามารถ
เบิกคาตรวจสุขภาพประจําปไดปละ 1 คร้ัง 
ตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด โดยมีสิทธิเบิกปละ 1 คร้ัง ตาม
ปงบประมาณ แตสามารถย่ืนเบิกไดตามป
ปฏิทิน (1 ป ) นับถัดจากวันที่ปรากฏใน
ใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงแบงการตรวจเปน 2 ชวง
อายุ คือ ผูมีอายุไม เ กิน 35 ปบริบูรณ 
ตรวจได 7 รายการ และผูมีอายุมากกวา 
35 ปบริบูรณขึ้นไป ตรวจได 16 รายการ

การตรวจรางกาย

เบิกไดปละ 1 ครั้ง

เบิกไดเฉพาะผูมีสิทธิเทานั้น
(ยกเวนบุคคลในครอบครัว)

เงื่อนไขการเบิก

อายุ 
35 ป

เบิกได
7 รายการ

เบิกได
16 รายการ
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สถานพยาบาลของเอกชน

ผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน 
• สามารถเบิกอัตราคารักษาพยาบาล เบิกได

ค ร่ึ ง ห นึ่ ง ข อ ง ที่ จ า ย จ ริ ง แ ล ะ ไ ม เ กิ น ที่
กระทรวงการคลังกําหนด

• คารักษาอ่ืนๆ เบิกไดตามที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด

• กรณีสงตัวจากสถานพยาบาลของรัฐ ใหเบิก
ตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด

การตรวจสอบสทิธิการเบกิ

การตรวจสอบสิทธิการเบิก
บุคคลในครอบครัว นั้นหมายถึง

1. บิดาตามกฎหมาย - มารดา
2. คูสมรสตามกฎหมายและ
3. บุตรตามกฎหมาย

บุคคลในครอบครัว
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หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 177 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2549 มีท้ังหมด 16 หมวด
 
หมวด 1 : คาหองและคาอาหาร
- ตามหนังสือท่ี กค 0422.2/พิเศษ ว 2 ลว 4 ธ.ค. 2556 
  เตียงสามัญ : วันละไมเกิน 400 บาท   เตียงพิเศษ : วันละไมเกิน 1,000 บาท 
สามารถตรวจสอบจากเว็บไซดของกรมบัญชีกลางไดท่ี http://welcgd.cgd.go.th/wel/searchmed.jsp

หมวด 2 : คาอวัยวะเทียมและอุปกรณ
-ตามหนังสือท่ี กค 0422.2/พิเศษ ว 1 ลว 4 ธ.ค. 2556 (445 รายการ)
-ตามหนังสือท่ี กค 0422.2/ว474 ลว27 ธ.ค. 2556
-ตามหนังสือท่ี กค 0422.2/ว 232 ลว 5 ก.ย. 2557
สามารถตรวจสอบจากเว็บไซดของกรมบัญชีกลางไดท่ี http://welcgd.cgd.go.th/wel/searcheqp.jsp

หมวด 3 : คายาและสารอาหารทางเสนเลือด
หมวด 4 : คายากลับบาน
หมวด 5 : คาเวชภัณฑท่ีไมใชยา
-ตามหนังสือท่ี กค 0417/ว 177 ลงวันท่ี 24 พ.ย. 2549
-ตามหนังสือท่ี กค 0417/ว 69 ลงวันท่ี 31 ส.ค. 2549
-ตามหนังสือท่ี กค 0417/ว 111 ลงวันท่ี 24 ก.ย. 2555 
 การระบุเหตุผลการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติเพื่อใชประกอบ การเบิกจาย

หมวด 6 : คาบริการโลหิตและสวนประกอบ
หมวด 7 : คาตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทยและพยาธิ
หมวด 8 : คาตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
หมวด 9 : คาตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ
หมวด 10 : คาอุปกรณของใชและเครื่องมือทางการแพทย
หมวด 11 : คาทําหัตถการ และวิสัญญี
หมวด 12 : คาบริการทางการพยาบาล
หมวด 13 : คาบริการทางทันตกรรม
-ตามหนังสือท่ี กค 0417/ว 177 ลงวันท่ี 24 พ.ย. 2549
สามารถตรวจสอบจากเว็บไซดของกรมบัญชีกลางไดท่ี http://welcgd.cgd.go.th/wel/searchmed.jsp

หมวด 14 : กายภาพบาบัด และเวชกรรมฟนฟู
ใหเบิกไดตามท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บ เน่ืองจากกรมบัญชีกลางยังมิไดกําหนดรหัสรายการดังกลาว

หมวด 15 : ฝงเข็ม และแพทยแผนไทย
-ตามหนังสือท่ี กค 0417/ว 33 ลงวันท่ี 11 เม.ย. 2554

หมวด 16 : คาบริการอื่น ๆ ท่ีไมเก่ียวกับการรักษาโดยตรง
เบิกไมได ผูมีสิทธิตองรับผิดชอบคาใชจายเอง
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การตรวจสอบสิทธิของบุคคลในครอบครัว

เจาหนาท่ีการเงินจะตองตรวจสอบสทิธิของผูขอเบิกกบัระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
ระบบตรวจสอบสทิธิรกัษาพยาบาล ท่ี welcgd.cgd.go.th/wel/login.jsp
ระบบตรวจสอบสทิธิดวยตนเอง - สํานักงานหลกัประกันสุขภาพแหงชาติ 

ท่ี www.nhso.go.th/FrontEnd/page-forpeople_check.aspx

1
2

การตรวจสอบสิทธิของบุคคลในครอบครัว เจาหนาที่การเงินจะตองตรวจสอบสิทธิ
ของผูขอเบิกกับระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ โดยใชระบบตรวจสอบสิทธิ
รักษาพยาบาล หรือ ระบบตรวจสอบสิทธิดวยตนเอง ของ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตามเว็บไซตที่แสดงในบทเรียนนี้
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บิดาของผูมีสิทธิที่สามารถนําคารักษาพยาบาลมาเบิกจากทางราชการไดนั้น
1. จะตองเปนบิดาโดยสายเลือดและเปนบิดาชอบดวยกฎหมาย
2. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูมีสิทธิ
3. หากบิดาไมไดจดทะเบียนกับมารดาผูมีสิทธิอาจใชหลักฐานอื่นในการ
รับรองวาเปนบิดาที่ชอบดวยกฎหมายได ซ่ึงหลักฐานดังกลาว คือ 
 ทะเบียนรับรองบุตร 
 หรือคําพิพากษาของศาลวาผูมีสิทธิเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย

ของบิดาการจดทะเบียนรับรองบุตร

บิดา

บิดาชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิโดย เอกสารอางองิ

1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูมีสิทธิ  1. ทะเบียนสมรส หรือ 2. ทะเบียนหยา
(กรณีหยากันตามกฎหมาย)

2. จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.11)

3. คําพิพากษาของศาล คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาของศาลวาผูมีสิทธิ
เปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา

4. อยูกินกับมารดาของผูมีสิทธิ
กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2478

หนังสือรับรองของผูควรเช่ือถือไดที่รับรองวา
บดิามารดาของผูมีสิทธิอยูกินกันฉันสามีภรรยา

กอนวันที่ 1 ตุลาคม 2478
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คูสมรสตามกฎหมาย

การตรวจสอบสิทธิการเบิกของคูสมรสตามกฎหมาย
คูสมรสของผูมีสิทธิที่สามารถนําคารักษา พยาบาลมาเบิกจากทางราชการไดนั้น

1. จะตองเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น คือ ผูมีสิทธิจะตองจด
ทะเบียนสมรสกับคูสมรส 

2. เบิกคารักษาพยาบาลใหกับคูสมรสไดเพียง 1 คนเทานั้น 
3. จะมีขอยกเวนสําหรับผูมีสิทธิที่นับถือศาสนาอิสลาม และมีภูมิลําเนา
อยูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต หากจดทะเบียนสมรสตามหลัก
ศาสนาอิสลาม จะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลใหกับคูสมรสได 4 คน 

เอกสารอางองิท่ีตองใชคือทะเบียนสมรส เทาน้ัน

มารดาชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิโดย เอกสารอางองิ

1. จดทะเบียนสมรส 1. ทะเบียนสมรส

มารดา

การตรวจสอบสิทธิการเบิกของมารดา
มารดาของผูมีสิทธิที่สามารถนําคารักษา พยาบาลมาเบิกจากทาง
ราชการไดนั้น จะตองเปนมารดาโดยสายเลือดและเปนมารดาที่ชอบ
ดวยกฎหมาย ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “เด็กที่เกิด
จากหญิง ใหถือวาเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น” ดังนั้น
หลักฐานที่ตองใชรับรองสิทธิจะไดแก
 สูติบัตรของผูมีสิทธิ หรือ
 ทะเบียนบานของผูมีสิทธิ ซ่ึงระบุชื่อมารดา

มารดาชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิโดย เอกสารอางองิ

1. สายเลือด
1. สูติบัตรของผูมีสิทธิ หรือ 
2. ทะเบียนบานของผูมีสิทธิ
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บุตรตามกฎหมาย

กรณีมารดาเปนผูมีสิทธิ

กรณีบิดาเปนผูมีสิทธิ

ในกรณีที่มารดาเปนผูมีสิทธิ จะตองเปน
บุตรที่เกิดจากมารดา โดยใชเอกสารคือ
สูติบัตร หรือทะเบียนบาน

ในกรณีที่บิดาเปนผูมีสิทธิ จะตองเปน
บุตรที่เกิดระหวางการสมรส หรือเกิด
หลังการหยาภายใน 310 วัน หรือเปน
บุตรที่ บิดามารดาจดทะ เบียนกัน ใน
ภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนรับรอง
บุตร หรือไดคําพิพากษาของศาล

บุตรที่เกิดจากมารดา นับเปน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
เอกสารที่ตองใช
     สูติบัตร
     ทะเบียนบาน

1

2

บุตรที่เกิดในระหวางการสมรส หรือ 
บุตรที่เกิดหลังการสิ้นสุดการสมรส
ภายใน 310 วัน
บุตรนอกสมรสที่

บิดา-มารดาจดทะเบียนกันภายหลัง
จดทะเบียนรับรองบุตร
คําพิพากษาของศาล

1

2

บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิโดย เอกสารอางองิ

1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร
1. ทะเบียนสมรส หรือ

2. ทะเบียนหยา

2. จดทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.11)

3. คําพิพากษาของศาล
คําสั่งศาลหรือคําพิพากษาของศาลวาผูมีสิทธิ

เปนบิดาชอบดวยกฎหมายของบุตร

การตรวจสอบสิทธิการเบิกของบุตร
จะแบงออกเปนการตรวจสอบในกรณีที่มารดา
เปนผูมีสิทธิ และในกรณีที่บิดาผูมีสิทธิ
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เอกสารประกอบการเบิก สําหรับผูปวยใน
1. คําขอหนังสือรับการมีสิทธิ 
2. หลักฐานยืนยันความสัมพันธกรณีคน
ในครอบครัวเปนผูใชสิทธิ

ขั้นตอนการเบิกคาใชจายของผูปวยในนั้น จะตองทําเร่ืองขอหนังสือรับรองการเปนผูมี
สิทธ์ิเพ่ือไปมอบใหโรงพยาบาลตามขั้นตอนดังนี้

หนังสือรับรองการมีสิทธิ
เงินคารักษาพยาบาล

หลักฐานยืนยันความสัมพันธ
บุคคลในครอบครัว

เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบสทิธ์ิ

จัดทําหนังสอืรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลประเภทคนไขใน

แจงผูมีสิทธ์ิรับหนังสอืรับรองนําไปสงท่ีโรงพยาบาล

กระบวนงานเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลคนไขใน

ตนฉบับ 2 ฉบับ 
- นําสงโรงพยาบาล
- นําสงตนสังกัด
สําเนา 2  ฉบับ
- ผูออกหนังสือรับรอง
- ผูรับผิดชอบเบิกจาย
คารักษาพยาบาล

ผูปวยใน
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โรงพยาบาล / สถานพยาบาล
ของทางราชการ สงใบแจงหน้ีเรียกเก็บ

คารักษาพยาบาล

ตรวจสอบ
รายการคาใชจาย

- ขอมูลรายการไมครบถวน
- บางรายการเบิกจายไมได

- ประสานโรงพยาบาล / สถานพยาบาลของ
ทางราชการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม
- สงคืนโรงพยาบาล / สถานพยาบาลของทาง
ราชการตรวจสอบ เพื่อเรียกเก็บใหมอีกคร้ัง

ครบถวน  /  
ถูกตอง

ไมครบถวน /
 ไมถูกตอง

ขออนุมัติผูมีอํานาจเบิกจาย
โดยจัดทําใบสําคัญจาย 

เขียนเช็ค / จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญจายและ
ทะเบียนคุมเช็ค

ประทับตรา “จายเงินแลว” 
ในใบสําคัญจาย

เม่ือโรงพยาบาล / สถานพยาบาลของทางราชการ จัดสง
ใบเสร็จรับเงินใหกับตนสังกัด 

ใหนําใบเสร็จรับเงินไปแนบกับเอกสารหลักฐานการจาย 

ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายในใบสําคัญจาย / 
ลงนามในเช็ค

จายเช็คใหแก โรงพยาบาล / สถานพยาบาล
ของทางราชการ

(โอนเงินเขาบัญชี /จัดสงเช็คลงทะเบียน) 

สงมอบหลักฐานการจายเพื่อลงบันทึกบัญชี 
และจัดเก็บเอกสาร เพื่อรอการตรวจสอบ

ของหนวยตรวจสอบตอไป

แผนผังแสดงกระบวนงานเบิกจายเงิน
คารักษาพยาบาลคนไขใน
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แผนผังแสดงกระบวนงาน
รับรองการมีสิทธิรักษาพยาบาล

ตนเรื่องสงคําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงิน
คารักษาพยาบาลตามแบบท่ีสํานักงานกําหนด

ตรวจสอบ
เอกสาร

- ตนเรื่องแกไขเพิ่มเติม
- ตนเรื่องรับคืน /

ครบถวน  /  ถูกตอง

ไมครบถวน / ไมถูกตอง

ฝายการเงิน จัดทําบันทึก/หนังสือ
เพื่อรับรองการมีสิทธิรับเงินคา

รักษาพยาบาล
ตามแบบท่ีสํานักงานกําหนด

เพื่อเสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนาม

แจงผูขอหนังสือรับหนังสือรับรองฯ 
จํานวน 2 ฉบับ เพื่อนําไปยื่นตอ
โรงพยาบาล/สถานประกอบการของ
ทางราชการ

เสนอผูมีอํานาจพจิารณา ลงนาม
ในหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงิน
คารักษาพยาบาล ถึง โรงพยาบาล /
สถานประกอบการของทางราชการ
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ผูปวยนอก

แบบขอเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล

ใบสําคัญคูจาย

หลักฐานยืนยันความสัมพันธบุคคลในครอบครัว
ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล
หนังสือรับรองแพทย 
คํารับรองของสถานพยาบาล
กรณีเบิกยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ

เอกสารประกอบ

กรณีเขาสถานพยาบาลเอกชน 
ตองมีหนังสือรับรองจากแพทย ระบุความจําเปนตอง

เขารักษาเรงดวน หากไมไดรับการรักษาอาจเปนอันตรายถึงชีวิต

เอกสารขอเบิกคา
รักษาพยาบาล 

ใบเสร็จรับเงินคา
รักษาพยาบาล

ตรวจสอบรายการคาใชจาย

ขั้นตอนเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลคนไขนอก

จายเช็คแกผูมีสิทธิหรอืโอนเขาบัญชี

สงมอบหลักฐานการจายเพ่ือลงบันทึกบัญชีและจัดเกบ็เอกสาร

เอกสารประกอบอืน่

ขั้นตอนการเบิกคาใชจายของผูปวยนอกนั้น จะตองรวบรวมเอกสารทั้งหมด 
ดําเนินการเบิกคาใชจายตามขั้นตอนดังนี้
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แผนผังแสดงกระบวนงานเบิกจายเงินคา
รักษาพยาบาลคนไขนอก

ผูมีสิทธิ ย่ืนเอกสารขอเบิก
คารักษาพยาบาล

( ตามแบบ ………….) พรอม 
ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล

ตรวจสอบ
รายการคาใชจาย

- ขอมูลรายการไมครบถวน
- เบิกจายไมได

- ประสานโรงพยาบาล 
/ สถานพยาบาลของ
ทางราชการตรวจสอบ

ขอมูลเพิ่มเติม
- สงคืนผูมีสิทธิครบถวน  /  

ถูกตอง

ไมครบถวน /
 ไมถูกตอง

ขออนุมัติผูมีอํานาจเบิกจาย
โดยจัดทําใบสําคัญจาย 

เขียนเช็ค / จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญ
จายและทะเบียนคุมเชค็

ประทับตรา “จายเงินแลว” 
ในใบสําคัญจาย

ผูมีอํานาจอนุมัตใิหเบิกจายในใบสําคัญ
จาย / ลงนามในเช็ค

สงมอบหลักฐานการจายเพื่อลงบันทึกบัญชี และ
จัดเก็บเอกสาร เพื่อรอการตรวจสอบของ

หนวยตรวจสอบตอไป

แจงผูมีสิทธิรับเงิน เพื่อรับเช็ค 

หรือโอนเงินเขาบัญชี

จายเช็คใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
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