
    

                      รายจ่ายค่ารกัษาพยาบาลทีไม่สามารถนํามาเบิกจากทางราชการได้ 
 

ที รายการ ระเบียบและหนังสือทีอ้างถึง  
1 ค่าเวชระเบยีนเบกิไม่ได ้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล  
    พ.ศ.2523  และทแีกไ้ขเพมิเตมิมาตรา 4 ไมไ่ดก้ําหนดใหค้่าเวช  
    ระเบยีนเงนิค่าบํารุง โรงพยาบาล เงนิมดัจาํค่ารกัษาพยาบาล  
    ค่าทาํบตัร ค่าส่งผลการรกัษา ค่าธรรมเนียมพเิศษ ค่าส่วนเกนิ  
    ค่าหอ้งพเิศษ ค่าใบรบัรองแพทย์ ค่าบรกิารวางแผนครอบครวั  
    อยู่ในรายการทเีบกิได ้  
2 เงนิค่าบํารุงโรงพยาบาลไม่ใช่ค่ารกัษาเบกิไม่ได ้    
3 เงนิมดัจาํค่ารกัษาพยาบาล    
4 ค่าทาํบตัร    
5 ค่าส่งผลการตรวจรกัษา    
6 ค่าธรรมเนียมพเิศษ    
7 ค่าส่วนเกนิค่าหอ้งพเิศษ    
8 ค่าใบรบัรองแพทย ์    
9 ค่าบรกิารวางแผนครอบครวั    
10 ค่าตรวจหมู่โลหติ เบกิไม่ได ้จะเบกิไดก้รณียงัไม ่ หนังสอืกระทรวงการคลงั ท ีกค 0526.5/ว 166  ลงวนัท ี27  
  เคยตรวจ ธนัวาคม 2539 เรอืง ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ค่า Blood Group  
    เบกิไม่ไดส้ามารถเบกิไดส้าํหรบัผูท้ไีม่เคยตรวจ หนังสอืกรมบญัช ี  
    กลาง ท ีกค. 0514/7013 ลงวนัท ี23 พฤษภาคม 2532  เรอืง  
    การเบกิจ่ายค่าตรวจสุขภาพ  

11 ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลทเีกนิ 1 ปี เบกิไม่ได ้ ตามระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษา  
    พยาบาล พ.ศ. 2538 ขอ้ 9 (1) ใหผู้ม้สีทิธยินืใบเบกิเงนิสวสัดกิาร  

    เกยีวกบัการรกัษาพยาบาลตามแบบ 7105 ทา้ยระเบยีบนีพรอ้ม  
    ดว้ยหลกัฐานการรบัเงนิของสถานพยาบาลฯ ภายในระยะเวลา  
    หนึงปีนับถดัจากวนัทปีรากฎในหลกัฐานการรบัเงนิหากพน้  
    กําหนดเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าผูม้สีทิธหิมดสทิธใินการขอรบัเงนิฯ  
12 ค่าเคลอืบฟลูออไรดเ์ป็นการป้องกนัไม่อยู่ในขา่ยจะ หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นมาก ท ีกค 0502/45475 ลงวนัท ี  
  เบกิค่ารกัษาพยาบาลได ้ 11 กนัยายน  2534  เรอืง  ค่ารกัษาพยาบาล หนังสอืกรมบญัช ี  
    กลาง ท ีกค. 0526.5/1071 ลงวนัท ี25 มนีาคม 2540  เรอืง การ  
    เบกิค่ารกัษาพยาบาล  



13 ค่ารกัษาพยาบาลอนื กรณีเขา้รกัษาในโรงพยาบาล พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล  
  เอกชน เบกิไดค้รงึหนึงของจาํนวนทจี่ายจรงิ แต่ไม ่ พ.ศ. 2523 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ ม.11(2)  (8)  ค่ารกัษาพยาบาล  
  เกนิ 3,000 บาท  ประเภทอนื ๆ ใหเ้บกิไดค้รงึหนึงของจาํนวนทไีดจ้่ายไปจรงิแต ่  
    ตอ้งไม่เกนิ 3,000 บาท  
14 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี นํารายการทไีม่กําหนด ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นมาก ท ีกค. 0502/ว 85   
  ใหผู้ม้อีายุไม่เกนิ 35 ปี บรบูิรณ์มาเบกิ ซงึเบกิไม่ได ้ ลงวนัท ี- กนัยายน  2536  ไม่ไดก้ําหนดใหร้ายการต่อไปนี ผูม้ ี  
    อายุไม่เกนิ 35 ปี เบกิไม่ได ้Sugar,Bun,DNt Creatinine,SGOT,  
    SGPT,AIK Phosphatase,Cholesterol, Uric Aeid, มะเรง็ปาก  
    มดลูกเบกิได ้60.-บาท , ตรวจหวัใจ, Hbsay,LFT,AFB,Plotelet  
    Consid,Trigereeride, Syring  
15 ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาล พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล  
  เอกชน ประเภทผูป่้วยนอกนํามาเบกิค่ารกัษา- พ.ศ. 2523 ไม่กําหนดใหนํ้าค่ารกัษาพยาบาลของโรงพยาบาล  
  พยาบาลไมไ่ด ้ เอกชนประเภทผูป่้วยนอกมาเบกิได ้  
16 การใชส้ทิธขิอรบัเงนิสวสัดกิารสาํหรบับุตรในกรณีท ี ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิาร  
  ผูม้สีทิธมิคีู่สมรสใชส้ทิธเิบกิจากต้นสงักดัตนผูม้สีทิธ ิ เกยีวกบัการรกัษาพยาบาล พ.ศ.2545 หมวด 1 ขอ้ 6 กําหนดให ้  
  จะเบกิใหบุ้ตรไดเ้ฉพาะส่วนทตีํากว่าสทิธพิงึจะได ้ กรณีผูม้สีทิธมิคีู่สมรสเป็นผูป้ฏบิตังิานในรฐัวสิาหกจิ หน่วยงาน  
  รบัตามพระราชกฤษฎกีาค่ารกัษาพยาบาล ของทางราชการ ราชการส่วนทอ้งถนิหรอืกรุงเทพมหานคร และ  
    มสีทิธไิดร้บัเงนิสวสัดกิารจากรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงาน นนั ๆ   
    ผูม้สีทิธจิะเบกิค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบับุตรไดเ้ฉพาะส่วนทตีํา  
    กว่าสทิธทิพีงึจะไดร้บั ตามพระราชกฤษฎกีาค่ารกัษาพยาบาล  
17 การใชส้ทิธขิอรบัเงนิสวสัดกิารสาํหรบับุตรในกรณ ี ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิาร  
  ผูม้สีทิธมิคีู่สมรสเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง ผูร้บั- เกยีวกบัการรกัษาพยาบาล พ.ศ. 2545 หมวด 1  ขอ้ 5 กําหนด  
  บํานาญเบยีหวดั ใหคู้่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึงใชส้ทิธ ิ ใหผู้ม้สีทิธทิมีคีู่สมรสเป็นขา้ราชการสามารถขอใชส้ทิธเิบกิค่ารกั  
  เบกิสาํหรบับุตรทุกคนเพยีงฝ่ายเดยีวได ้ พยาบาลสาํหรบับตุรทุกคนไดแ้ต่เพยีงฝ่ายเดยีว หากอยูใ่นส่วน  
    ราชการผูเ้บกิเดยีวกนัใหร้บัรองว่าตนเป็นผูใ้ชส้ทิธเิบกิค่ารกัษา  
    พยาบาลบุตรเพยีงฝ่ายเดยีว หากอยู่ในส่วนราชการผูเ้บกิต่าง  
    สงักดัตอ้งแจง้การใชส้ทิธใิหส่้วนราชการอกีฝ่ายหนึงทราบและ  
    ตอบรบั (เพอืป้องกนัการเบกิซําซ้อน)  
18 ค่ารกัษาพยาบาลประเภทค่ายา เวชภณัฑอุ์ปกรณ์ ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทสุีด ท ีกค. 0526.5/ว 15  
  ทรีะบุไวใ้นใบเสรจ็รบัเงนิช่องเบกิไม่ไดไ้ม่สามารถ ลงวนัท ี 19  กมุภาพนัธ์  2541  เรอืง การเบกิค่ารกัษาพยาบาล  
  นํามาเบกิค่ารกัษาพยาบาลได ้ ขอ้ 1 กรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลของทางราชการทงัประเภท  
    ผูป่้วยภายนอกหรอืผูป่้วยภายในใหม้สีทิธเิบกิค่ายาได ้เฉพาะ  



    ยาทอียู่ในบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิคีณะกรรมการแห่งชาต ิดา้น  
    ยากําหนด หากผูป่้วยประสงค์จะใชย้านอกจะตอ้งรบัภาระค่ายา  
    ดงักล่าวเอง เวน้แต่กรณทีผีูป่้วยมคีวามจาํเป็นตอ้งใชย้านอกให ้  
    คณะกรรมการแพทยผ์ูท้ผีูอํ้านวยการสถานพยาบาลแต่งตงัเป็น  
    ผูว้นิิจฉยัและออกหนงัสอืรบัรองเพอืใชป้ระกอบการเบกิจ่าย  
19 ค่าตรวจสุขภาพประจาํปี ของคู่สมรสเบกิไม่ได ้ พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล   

    พ.ศ. 2523 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ ม. 11 (ทว)ิ 1 ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิ  
    สวสัดกิารเกยีวกบัการตรวจสุขภาพตอ้งเป็นขา้ราชการ ลูกจา้ง  
    ประจาํ หรอืผูไ้ดร้บัเบยีหวดับํานาญ  
20 ค่ายานอกบญัชยีาหลกั เบกิไม่ไดถ้า้ไมม่หีนังสอื หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทสุีด ท ีกค 0526.5/ว 66 ลงวนัท ี  
  รบัรองจากคณะแพทย ์ 30 สงิหาคม 2542 เรอืง แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจ่ายค่ายาใน  
    สถานพยาบาลของทางราชการ ขอ้ 1 กรณีเขา้รบัการรกัษา  
    พยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทงัประเภทผูป่้วย  
    นอกหรอืผูป่้วยใน ค่ายาทเีบกิจา่ยได ้คอื ค่ายาทอียู่ในบญัชยีา  
    หลกัแห่งชาต ิเวน้แต่ค่ายานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิคีณะ  
    กรรมการแพทยข์องสถานพยาบาลวนิิจฉยัแลว้ว่าผูป่้วยจาํเป็น  
    ตอ้งใชแ้ละออกหนังสอืรบัรองใหเ้พอืประกอบการเบกิจ่าย  
21 ค่าตรวจ ซงึอยูใ่นช่องเบกิไม่ได ้จะนํามาเบกิไม่ได ้ หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทสุีด ท ีกค 0526.5/ว 66 ลงวนัท ี  
    30 สงิหาคม 2542 เรอืง แนวทางปฏบิตัใินการเบกิจ่ายค่ายาใน  
    สถานพยาบาลของทางราชการ ขอ้ 1 กรณีเขา้รบัการรกัษา  
    ในสถานพยาบาลของทางราชการ ทงัประเภทผูป่้วยนอกหรอื  
    ผูป่้วยในค่ายาทเีบกิจ่ายได ้คอื ค่ายาทอียู่ในบญัชยีาหลกัแห่ง  
    ชาต ิเวน้แต่ค่ายานอกบญัชยีาหลกัแห่งชาตทิคีณะกรรมการ  
    แพทยข์องสถานพยาบาลวนิิจฉยัแลว้ว่าผูป่้วยจาํเป็นตอ้งใชแ้ละ  
    ออกหนังสอืรบัรองใหเ้พอืประกอบการเบกิจ่าย  
22 ค่ายาซงึเป็นโรคอ่อนเพลยี(ผูป่้วยมอีาการอ่อนเพลยี หนังสอืกรมบญัชกีลาง ท ีกค 0514/133  ลงวนัท ี14  มกราคม  
  แพทยต์รวจแลว้ไม่ปรากฎว่าเป็นโรคอะไรไม่สามารถ 2531  เรอืง การเบกิค่ารกัษาพยาบาล หนังสอืกระทรวงการคลงั  
  นําค่ายามาเบกิค่ารกัษาพยาบาลไดโ้รคอ่อนเพลยี ท ีกค 0502/21832 ลงวนัท ี28 พฤษภาคม 2536  เรอืง การเบกิ  
  ไม่สามารถเบกิค่ารกัษาฯ ได ้ จ่ายค่ารกัษาพยาบาลโรคอ่อนเพลยีไม่สามารถนําใบเสรจ็รบัเงนิ  
    ค่ารกัษาฯมาเบกิจ่ายได ้  
23 ค่ารกัษาพยาบาล ค่าฉดีวคัซนีไขส้มองอกัเสบหดั ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ท ีกค 0514/2980 ลงวนัท ี15  
  เยอรมนัเบกิไมไ่ด ้ กรกฎาคม 2531 เรอืง การเบกิค่ารกัษาพยาบาล ค่าฉดีวคัซนี  



    มใิช่เป็นการบําบดัรกัษาโรค จงึไม่อยูใ่นขา่ยทเีบกิค่ารกัษาฯได ้  
       
       
24 ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลประเภทผูป่้วยใน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิาร  
  สถานพยาบาลของทางราชการนํามาเบกิค่ารกัษา เกยีวกบัการรกัษาพยาบาลของทางราชการประเภทผูป่้วยใน  
  พยาบาลไมไ่ด ้ยกเวน้กรณีทกีระทรวงการคลงั ผูม้สีทิธเิบกิจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาลไปกอ่นแลว้นําใบเสรจ็มา  
  กําหนดไว ้ ขอเบกิไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี  
     (1) กรณีสถานพยาบาลไมม่ยีา เลอืดและส่วนประกอบของ  
    เลอืดหรอืสารทดแทนนํายาหรอือาหารทางเสน้เลอืดออกซเิจน  
    อวยัวะเทยีมหรอือุปกรณ์ในการบําบดัรกัษาหรอืสถานพยาบาล   

    ไม่อาจดาํเนินการตรวจในหอ้งทดลองหรอืเอก็ซเรยไ์ด ้และผูร้บั  
    การรกัษาพยาบาลตอ้งซอืหรอืรบัการตรวจทางหอ้งทดลองหรอื  
    เอก็ซเรยจ์ากสถานทอีนื  
     (2) กรณีออกจากราชการของผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิบํานาญเบยีหวดั  
    และอยู่ระหวา่งการพจิารณาสงัจา่ยบํานาญเบยีหวดั  
     (3) กรณีถูกสงัพกัราชการหรอืใหอ้อกจากราชการไวก้่อน เมอื  
    คดถีงึทสุีด ถา้ปรากฎว่าผูน้นัไดร้บัเงนิเดอืนในระหว่างถูกสงัพกั  
    ราชการ หรอืในระหว่างถูกสงัใหอ้อกจากราชการไวก้่อน  
25 ค่ารกัษาพยาบาลบตุรซงึบรรลุนิตภิาวะแลว้ พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล  
  (ครบ 20 ปี บรบิูรณ์ไมม่สีทิธเิบกิค่ารกัษาพยาบาล) พ.ศ.2523 ม. 4 วรรคทา้ย เบกิไดส้าํหรบับุตรทชีอบดว้ยกฎหมาย  
    ทยีงัไม่บรรลุนิตภิาวะเท่านัน  
26 ค่ารกัษาพยาบาลคนไขน้อก นอกเวลาราชการเบกิ ตามหนังสอืกระทรวงการคลงั ด่วนทสุีด ท ีกค. 0526.5/ว 15  
  ค่าธรรมเนียมพเิศษไม่ได ้ ลงวนัท ี19 กมุภาพนัธ ์2541 เรอืง การเบกค่ารกัษาพยาบาล  
    ขอ้ 2 กรณีเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลของทางราชการท ี  
    เปิดการรกัษาพยาบาลนอกเวลาราชการปกติ ผูม้สีทิธสิามารถ  
    นําใบเสรจ็รบัเงนิมาเบกิจ่ายจากทางราชการไดต้ามหลกัเกณฑ์  
    เดมิ ยกเวน้ค่าบรกิารซงึเป็นค่าธรรมเนียมพเิศษทสีถานพยาบาล  
    เรยีกเกบ็เพอืจ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของแพทย์ผูป้ฏบิตังิาน  
    นอกเวลาราชการใหผู้ม้สีทิธริบัผดิชอบจ่ายค่าบรกิารดงักล่าวเอง  
27 ค่าอุปกรณ์การรกัษาไม่ไดร้ะบุประเภทตามท ี หนังสอืกระทรวงการคลงั ดว่นทสุีด ท ีกค 0417/ว 77 ลงวนัท ี15  
  กระทรวงการคลงักําหนดเบกิไมไ่ด ้ กุมภาพนัธ ์2548 เรอืง ประเภทและอวยัวะเทยีมและอุปกรณ์ใน  
    การรกัษาโรค  



28 ค่ารกัพยาบาลไขใ้นสถานพยาบาลเอกชนเบกิไม่ได ้ ตามพระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล  
  นอกจากมใีบรบัรองแพทย ์ พ.ศ. 2523 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ ม.11 (2) ค่ารกัษาพยาบาลไขใ้น  
    ตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลว่าหากมไิดร้บัการ  
    รกัษาในทนัททีนัใดอาจเป็นอนัตรายต่อชวีติ  
29 ใชส้ทิธริบัเงนิค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบับุตรลําดบั พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาล   

  ท ี4 ซงึไมม่สีทิธเิบกิ พ.ศ. 2523 และทแีกไ้ขเพมิเตมิ มาตรา 7 กําหนดใหเ้บกิไดเ้พยีง   

    คนทหีนึงถงึคนท ี3   
30 ค่าครอบฟันเบกิไมไ่ด ้ หนังสอืกระทรวงการคลงั ท ีกค 0526.5/ว 41 ลงวนัท ี8 มถิุนายน  
    2542 เรอืง การเบกิค่ารกัษาพยาบาลกําหนดหลกัเกณฑ์การ  
    เบกิจ่ายค่าใชจ้่ายในการครอบฟันเพอืเกบ็รกัษาฟันไวใ้นกรณีท ี   

    ฟันแทช้าํรุดโดยสญูเสยีเนือฟันจากโรคฟันผุ มใิหเ้นือฟันแตกบนิ  
    เพมิไดก้ารครอบฟันม ี3 ขนัตอน  
    1.รกัษาคลองรากฟัน  
     2. ใส่เดอืย   

     3. ครอบฟัน  
       จะเบกิได ้ขอ้ 1 เทา่นัน  ขอ้ 2,3 ไม่อยู่ในข่ายทจีะนํามาเบกิได ้  
       
       

    

หมายเหต ุ ค่ารกัษาพยาบาลทเีบกิไดใ้หป้ฏบิตัติามหนงัสอืกระทรวงการคลงัท ีกค. 0417/ว 84  ลงวนัท ี28 กนัยายน  
     2549  เรอืง  หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายตรงเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ  

 


