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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มา 

  กรมบัญชีกลางได้ด าเนินโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ                        
เพ่ือลดภาระของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ซึ่งสถานพยาบาล
จะเป็นผู้ เบิกเงินกับกรมบัญชีกลางแทนผู้มีสิทธิ โดยผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวต้องลงทะเบียน                
เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ ก่อน ทั้งนี้ โครงการ
เบิกจ่ายตรงฯ มีระบบการเบิกจ่ายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการจ่ายเงินตามรายการที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ             
(Fee for Service) รวมทั้งระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่มุ่งเน้นไปในลักษณะ            
เป็นการตรวจภายหลังจากจ่ายเงินไปแล้ว (Post Audit) เนื่องจากข้อจ ากัดของงบประมาณและปริมาณ            
การเบิกจ่ายมีจ านวนมากจึงไม่สามารถตรวจสอบค่าใช้ จ่ายได้ตามสัดส่วนที่ควรจะเป็น แต่โดยที่                
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สถานพยาบาลหลายแห่งมีการส่งข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ซ้ าซ้อน หรือสร้างข้อมูลส่งเบิกโดยที่ผู้มีสิทธิไม่ได้เข้ารับการรักษา อีกทั้งยังพบพฤติกรรมการเข้ารับบริการ
รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ส่อไปในทางทุจริตในลักษณะการเวียนเทียนรับยา                    
ในสถานพยาบาลหลายแห่งเพ่ือน ายาขายต่อ ตลอดจนพบปัญหาการสวมสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงประเภท
ผู้ป่วยนอก เนื่องจากยังไม่มีระบบพิสูจน์ตัวตนของผู้มีสิทธิก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ  
  กรมบัญชีกลางจึงได้มีการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยการจัดท าโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Claim control 
systems) รูปแบบใหม่ ท าให้กรมบัญชีกลางสามารถรับรู้การเข้ารับบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยได้ทันที
และรับรู้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ภายในวันดังกล่าว  โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิและบุคคล                    
ในครอบครัวใช้ “บัตรประจ าตัวประชาชน” ร่วมกับระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านเครื่องรับรายการ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติการใช้สิทธิจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งจะท าให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และลดโอกาส  
ในการทุจริต รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ                   
e – payment ภาครัฐ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง  พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment Master Plan)  
  กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการคัดเลือกโรงพยาบาลเพ่ือเข้าชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น                 
ในการด าเนินโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกุฎ และ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ข้อสรุปตรงกันว่าเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการให้มีระบบพิสูจน์
ตัวตนเพ่ือตรวจสอบสิทธิและอนุมัติการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และมีข้อสังเกตว่า ควรน า  
บัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้แทนการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เพ่ือลดภาระของ                
ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่จะต้องพกพาบัตรหลายใบ ประกอบกับสถานพยาบาลมีความกังวลว่า  
การน าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลเข้ามาร่วมอีกหนึ่งใบ อาจท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ  
และหากผู้ป่วยไม่มีบัตรฯ หรือไม่ได้น าบัตรฯ มาแสดงตนเมื่อเข้ารับการรักษา อาจส่งผลกระทบให้ผู้ป่วย                
ต้องทดรองเงินจ่ายไปก่อน และอาจเป็นภาระให้สถานพยาบาลต้องตอบค าถามหรือชี้แจงผู้ป่วยอีกด้วย 



 
- 2 - 

 
  ต่อมากรมบัญชีกลางได้เชิญผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบงานการเงิน และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดท าระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ความเห็นเกี่ยวกับการน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนมาใช้ในการตรวจสอบสิทธิแทนการจัดท าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ                
ซึ่งได้ข้อสรุปว่า กรณีน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาใช้ในการด าเนินโครงการดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ 
แต่ไม่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตรวจสอบการท าธุรกรรมการช าระเงินค่ารักษาพยาบาล               
ที่สถานพยาบาลเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลางในระบบเบิกจ่ายตรงเช่นเดียวกับการจัดท าบัตรสวั สดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ อย่างไรก็ดี เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็น
ดิจิทัลไทยแลนด์ และยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็น Thailnad 4.0 ตามแนวทางการบูรณาการ
ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ กรมบัญชีกลางจึงต้องปรับปรุงระบบการตรวจสอบสิ ทธิ              
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) และผู้ที่ไม่มี 
บัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ได้แก่ เด็กที่อายุไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ คู่สมรสชาวต่างประเทศ บิดา
หรือมารดาที่ เป็นบุคคลต่างด้าว เพ่ือตรวจสอบยืนยันตัวตนและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิและบุคคล 
ในครอบครัวเพ่ืออนุมัติการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ร่วมกับเครื่องอ่านบัตร กรมบัญชีกลาง 
จึงได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงโครงการ จากกระทรวงการคลัง โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ     
และบุคคลในครอบครัวในการยืนยันตนเพ่ือประกอบการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแทนการจัดท า
บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งจะท าให้สามารถด าเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และประหยัดงบประมาณในการจัดท าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ          
และค่าบริหารจัดการต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดท าบัตรฯ ทั้ งนี้  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง 
ได้อนุมัติให้ปรับปรุงโครงการฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และได้ก าหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรง
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 (ภาคผนวก 1) 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

  1.2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ป้องกันการทุจริตจากการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
  1.2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
ค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดรับกับนโยบายการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(National e-Payment Master Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 2 

กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบ 
 
  การปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นโดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้ “บัตรประจ าตัวประชาชน” เพ่ือยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ        
และประกอบการท าธุรกรรมการเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง ซึ่งระบบปฏิบัติการใหม่ได้ออกแบบให้สามารถท างาน
ร่วมกับระบบจ่ายตรง โดยมีภาพรวมของระบบปฏิบัติการใหม่ท่ีจะเชื่อมต่อกับระบบเบิกจ่ายตรง ดังนี้ 
 

 
แผนภาพแสดงระบบปฏิบัติการ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   1. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้งที่เข้ารับ
การรักษาพยาบาล ณ จุดบริการของสถานพยาบาล เพ่ือใช้ด าเนินธุรกรรมเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบ
เบิกจ่ายตรง กรณีบุคคลที่ยังไม่สามารถท าบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
   2. ทุกครั้งที่มีการใช้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน 
ผ่านเครื่อง EDC ระบบจะท าการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ว่าเป็นผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่สามารถเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้หรือไม่ โดยตรวจสอบจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ ธนาคารกรุงไทย
ได้รับจากกรมบัญชีกลาง 
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   3. ถ้าหน้ าจอ EDC แสดงข้อมูลและได้รับการยืนยันจากระบบว่า เป็นผู้ มีสิทธิ             
หรือบุคคลในครอบครัวที่สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้  ให้บันทึกจ านวนเงิน           
ค่ารักษาพยาบาลใน EDC “เต็มจ านวน” (ที่เบิกได้และเบิกไม่ได้)  
   4. กรณีผ่านการตรวจสอบ เครื่อง EDC จะท าการอนุมัติรายการและพิมพ์ Sale Slip              
2 ฉบับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    - วัน/เดือน/ปีเกิด  
    - เวลาที่ใช้สิทธิ 
    - หมายเลขเครื่องรับบัตร 
    - รหัสผู้ขาย (Vendor Code)  
    - หมายเลขอนุมัติ (Approved Code)  
    - เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
    - จ านวนเงิน  
โดยเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลส่ง Sale Slip ให้ผู้มีสิทธิ/บุคคลในครอบครัว/ผู้ดูแล ลงลายมือชื่อ               
และเก็บฉบับที่มีลายมือชื่อ เพ่ือเป็นหลักฐานการใช้สิทธิไว้ 1 ฉบับ และมอบอีกฉบับให้ผู้มีสิทธิ/บุคคล                
ในครอบครัว/ผู้ดูแล  
   ส าหรับรายการที่เบิกไม่ได้หรือเกินสิทธิ  สถานพยาบาลจะเรียกเก็บเงินกับผู้มีสิทธิ               
และส่วนเกินดังกล่าวไม่สามารถน าใบเสร็จไปเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่ผ่านเงื่อนไข             
ตามข้อ ๓ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจะต้องช าระเงินค่ารักษาพยาบาลและน าใบเสร็จที่ได้รับไป               
ยื่นขอใช้สิทธิ ณ ส่วนราชการต้นสังกัดตามระบบเดิมเพ่ือยื่นขอเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัด 
   5. ธนาคารกรุงไทยจะจัดส่งข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อ 4 ให้แก่
สถานพยาบาลสามารถเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าข้อมูลเพื่อขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  
   6. สถานพยาบาลจัดท าข้อมูลเพ่ือขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง 
โดยเพิ่มหมายเลขอนุมัติ (Approved Code) ที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย ตามข้อ 5 โดยจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ไปยังหน่วยงาน Clearing House (สกส. หรือ สปสช.) ตามระบบเดิม ภายใน 30 วัน ไม่เกิน 1 ปี 
   7. - 9. สกส. หรือ สปสช. ตรวจสอบข้อมูลขอเบิกค่ารักษาตามข้อ 6 และเพ่ิมการ
ตรวจสอบกระทบยอดข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นรายบุคคลที่มี Approval Code  ที่ได้รับจาก
สถานพยาบาลตามระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก กับข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็น
รายบุคคลที่มี Approval Code ที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง (ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้              
แผนภาพระบบปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 10/5) ข้อมูลที่กระทบยอดตรงกันเท่านั้นที่จะส่งไปประมวลผล             
ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานพยาบาลตามรอบการจ่ายเงิน
ต่อไป 
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   10.  ธนาคารกรุงไทยจัดส่งข้อมูลการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อ 4 ส่งให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
    10.1 ส่งข้อมูลการใช้สิทธิ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคล                  
ในครอบครัวให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัดเพ่ือตรวจสอบ ผ่านระบบ KTB Corporate เมนู “Healthcare 
Download” 
    10.2 กรมบัญชีกลางจัดท าระบบข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลรองรับ Call Center 
    10.3 กรมบัญชีกลางจัดท าระบบการตรวจสอบข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็น
รายบุคคลก าหนด Parameter เพ่ือตรวจจับ Fraud (Fraud detection Program) 
    10.4 กรมบัญชีกลางจัดท าระบบการตรวจสอบรายการค่ารักษาพยาบาล Data 
Audit & Chart Audit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง 
 

3.1 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 

  ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกใน
ระบบเบิกจ่ายตรง ประกอบด้วย 
   3.1.1 ผู้มีสิทธิ หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบ านาญ อาสาสมัคร
ทหารพราน ราษฎรอาสา ไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ อาสาสมัครทหารเสือพราน และพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และขอเป็นสมาชิก กบข.  
   3.1.2 บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ  
หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย             
ของผู้มีสิทธิ 
 
3.2 สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

  สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง หมายถึง  สถานพยาบาลของทางราชการ 
และสถานพยาบาลของเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
  ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
(ภาคผนวก 2) ประกอบด้วย 
   3.2.1 สถานพยาบาลของทางราชการ จ านวน 1,014 แห่ง ทั่วประเทศ  
   3.2.2 สถานพยาบาลของเอกชน มีจ านวน 213 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งได้เป็น  
     - โครงการล้างไต (ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม) จ านวน 210 โรงพยาบาล 
     - โครงการฉายรังสี (ฉายแสงรักษาโรคมะเร็ง) จ านวน 5 โรงพยาบาล 
     ทั้งนี้ สถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการฯ ผู้ป่วยจะต้องถูกส่งไปรักษา              
โดยผ่านสถานพยาบาลของทางราชการก่อนจึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้  หากเข้ารับการรักษา
โดยตรงที่สถานพยาบาลของเอกชนจะไม่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางได้  
สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ           
ได้ที่เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
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3.3 การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในระบบเบิกจ่ายตรง 

   3.3.1 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว จะต้องมีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ “สมบูรณ์”   
จึงจะสามารถใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิระบบเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิ 
และบุคคลในครอบครัว ควรตรวจสอบสิทธิของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล โดยน าเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน ตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง ที่ www.cgd.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิ” 
ในกรณีที่แสดงผลว่า “มีสิทธิ” จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ 
   3.3.2 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ที่มีบัตรประจ าตัวประชาชนทุกรุ่น (แบบพลาสติก  
แบบแถบแม่เหล็ก แบบบัตรเอนกประสงค์) ให้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงต่อสถานพยาบาล              
โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือท าธุรกรรมการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีที่บัตรประจ าตัวประชาชนเสีย
ไม่สามารถท าธุรกรรมได้ กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ยังคงสามารถใช้สิทธิในระบบ            
เบิกจ่ายตรงได ้(สถานพยาบาลจะท าการบันทึกเลข 13 หลักแทน) 
   3.3.3 บุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ และ/หรือไม่
สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ เด็กที่มีอายุ             
ต่ ากว่า ๗ ปี คู่สมรสและบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย ให้แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ต่อสถานพยาบาล ดังนี้ 
    (1) กรณีเด็กที่มีอายุต่ ากว่า ๗ ปี ให้ใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏ
เลขที่ประจ าตัวประชาชนของเด็ก เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ตามแบบ                  
ที่กรมบัญชีกลางก าหนดเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลใช้เลขที่ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก                  
ท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง และให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ดูแลเด็กประกอบการท าธุรกรรมด้วย 
    (2) กรณีคู่สมรส หรือบิดาและมารดาของผู้มีสิทธิ  มิได้มีสัญชาติไทยและ             
ไม่มีเลขประจ าตัว  ๑๓ หลัก ที่ทางราชการออกให้ กรณีนี้ให้ใช้ทะเบียนประวัติบุคลากรภาครัฐ หรือบัตร               
ที่ส่วนราชการออกให้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งจะปรากฏเลขประจ าตัวที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ “B” และมีตัวเลขจ านวน ๑๒ หลัก รวมเป็น ๑๓ หลัก (Bxxxxxxxxxxxx) 
แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเพ่ือท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง 
    (3) กรณีบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก 
ที่ทางราชการออกให้ ให้ใช้เอกสารทางราชการดังกล่าว  เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนต่างด้าว หรือบัตร  
ที่ส่วนราชการออกให้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล เพ่ือท า
ธุรกรรมเบิกจ่ายตรง 
   3.3.4 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยมีค ารับรองของแพทย์
ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริง  ไม่สามารถไปเข้ารับการรักษาได้ด้วยตนเอง  ณ สถานพยาบาลได้                
ให้ผู้ดูแลผู้ป่วยน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือน าเอกสารที่ทางราชการออกให้/บัตรที่ส่วนราชการออกให้ 
กรณบีุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ ของบุคคลดังกล่าว พร้อมบัตรประชาชน
ของผู้ดูแลแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพ่ือท าธุรกรรมการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ป่วย  
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   3.3.5 กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว เป็นผู้สูงอายุ หรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 
เมื่อเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์แล้ว แต่ไม่สะดวกในการรับยาด้วยตนเอง หรือท าธุรกรรมด้วยตนเอง 
สามารถมีผู้รับยาแทนหรือผู้ท าธุรกรรมแทนก็ได้ โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือน าเอกสาร  
ที่ทางราชการออกให้/บัตรที่ส่วนราชการออกให้ กรณีบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนได้ ของบุคคลดังกล่าว พร้อมบัตรประชาชนของผู้ดูแลแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
เพ่ือท าธุรกรรมการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้ป่วย 
   3.3.6 ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ไม่แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสาร
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดต่อสถานพยาบาล  จะต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและน า
ใบเสร็จรับเงินยื่นเบิกที่ส่วนราชการต้นสังกัด 
    ส าหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ 
และ/หรือ ไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน สามารถ            
ขอบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยให้ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องค าขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ตามแบบ 7142 ต่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ โดยรูปแบบบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ดังนี้ 

 
 

(ด้านหน้า) 
 
 
 
 
 
 

 
(ด้านหลัง) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่มีพฤติกรรมการใช้บริการที่ส่อไปในทางทุจริต หรือกรณีอ่ืนๆ ตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด กรมบัญชีกลางจะด าเนินการระงับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง 
 
 



 
บทท่ี 4 

แนวปฏิบัติของสถานพยาบาล 
 

4.1 การตรวจสอบสิทธิ 

  สถานพยาบาลอาจขอตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจากหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายและ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลของสถานพยาบาล เพ่ือประโยชน์ในตรวจสอบสิทธิ ก่อนให้การรักษาพยาบาลหรือท า
ธุรกรรมการเบิกจ่ายตรง โดยกรมบัญชีกลางไม่อนุญาตให้คัดลอก เผยแพร่หรือกระท าการอย่างใดๆ  
อันจะก่อให้เกดิความเสียหายแก่ตัวผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว 
 
4.2 เครื่องอ่านบัตร (EDC) 

  สถานพยาบาลจะได้รับเครื่องอ่านบัตรจากกรมบัญชีกลาง เพ่ือใช้ในการท าธุรกรรม                
เมื่อผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมาเข้ารับบริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลสามารถก าหนด                 
จุดติดตั้งเครื่องอ่านบัตร ณ บริเวณใดของสถานพยาบาลก็ได้ โดยการท าธุรกรรมในแต่ละครั้งจะต้อง               
แสดงจ านวนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ท าธุรกรรม “ให้ระบุเต็มจ านวน” (ค่ารักษาที่เบิกได้               
และเบิกไม่ได้) ทั้งนี้ เครื่องอ่านบัตรไม่ถือเป็นครุภัณฑ์ของสถานพยาบาล  
 
4.3 ขั้นตอนการท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ผ่านเครื่อง EDC  

  การท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ประกอบด้วย 4 เมนู หลัก คือ 
  1. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีสิทธิตนและครอบครัว 
  2. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีเด็กที่อายุไม่ครบ 7 ปีบริบูรณ์ 
  3. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีสิทธิบุคคลต่างชาติ 
  4. การใช้สิทธิจ่ายตรงรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีไม่สามารถใช้บัตรได้ 
ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.4 กรณีที่เครื่องอ่านบัตรไม่สามารถใช้งานได้ 

  กรณีท่ีเครื่องอ่านบัตรไม่สามารถใช้งานได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
   4.4.1 แจ้งให้ธนาคารกรุงไทยทราบผ่านสายด่วนที่ปรากฏอยู่บนเครื่องอ่านบัตร เพ่ือด าเนินการ 
กู้คืนระบบ 
   4.4.2 การท าธุรกรรมเบิกจ่ายตรง ให้ดังต่อไปนี้ 
    (๑) การท าธุรกรรมผ่านเครื่องอ่านบัตรในระบบ Offline  
    (๒) การท าธุรกรรมผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือ 
    (๓) การท าธุรกรรมโดยใช้ใบค าขอใช้สิทธิบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
   4.4.3 การท าธุ รกรรมตามข้อ 4.4.๒ ให้ด า เนินการตามคู่ มือการใช้ งานของ
สถานพยาบาล (ภาคผนวก 3) 
 
4.5 การส่งข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรง 

   4.5.1 การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ให้สถานพยาบาลด าเนินการส่งข้อมูล
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สถานพยาบาลได้ให้บริการผู้ป่วย ในกรณีที่สถานพยาบาลส่งข้อมูลล่าช้า               
เกินกว่า ๑ ปีถือว่าไม่ประสงค์ที่จะเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
   4.5.2 การส่งข้อมูลประเภทผู้ป่วยนอก ให้จัดท าข้อมูลเป็นรายบุคคลตามรายการ                
ที่กรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายก าหนด และด าเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว            
ไปยังหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายตามระบบเดิม และให้เพ่ิมเติมข้อมูลเลขอนุมัติ (Approval 
Code) และจ านวนเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดในครั้งนั้น (Amount) ซึ่งได้จากระบบที่ธนาคารกรุงไทย              
ได้จัดเตรียมไว้โดยให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานของสถานพยาบาลตาม (ภาคผนวก 3) 
   4.5.3 หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้
สถานพยาบาลยืนยันความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่าย โดยกรณีที่สถานพยาบาลยืนยันข้อมูลค่าใช้จ่าย             
ให้ด าเนินการจัดท าค าขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และจัดส่ง
ให้กับหน่วยงานข้างต้น 
   4.5.4 กรมบัญชีกลางจะด าเนินการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกตามรอบ
บัญชีที่ก าหนด และส่งแบบแจ้งการโอนเงินให้สถานพยาบาลทราบ โดยให้สถานพยาบาลเก็บรวบรวมต้นฉบับ
ค าขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งไว้คู่กับแบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาล
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 5 

แนวปฏิบัติของส่วนราชการ 
 
5.1 ผู้มีอ านาจในการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   ผู้มีอ านาจในการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมายถึง ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นผู้ออกบัตรให้กับบุคคลในครอบครัวที่ยังไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ และ/
หรือไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ เด็ กที่มี           
อายุต่ ากว่า ๗ ปี คู่สมรสและบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่มิได้มีสัญชาติไทย 
 
5.2 การออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

   ให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ตรวจสอบสถานะของบุคคลที่ผู้มีสิทธิยื่นค าร้องค าขอ               
มีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ตามแบบ 7142 ว่ามีสถานะเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเป็น             
ผู้เสนอเรื่องต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 
5.3 การตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง 

   ส่วนราชการผู้เบิกจะได้รับข้อมูลการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง  
จากกรมบัญชีกลางผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยส่วนราชการผู้เบิกจะได้รับ Username และ 
Password จากธนาคารกรุงไทย เพ่ือเรียกดูข้อมูลดังกล่าว โดยให้ด าเนินการตามคู่มือการใช้งานของ               
ส่วนราชการตาม (ภาคผนวก 4) ทั้งนี้ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติมอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการผู้เบิก 
สรุปข้อมูลดังกล่าวให้ทราบเป็นรายเดือน และตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิว่ายังคงเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า หรือผู้รับเบี้ยหวัด/บ านาญ ภายในสังกัดของตนเองหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทท่ี 6 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    6.1 ประโยชน์ที่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวได้รับ 
     เพ่ิมความสะดวกและทางเลือกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว เพียงแสดง             
บัตรประจ าตัวประชาชน ก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกได้ทันที               
โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนจ่ายตรง ณ สถานพยาบาล และรอผลอนุมัติก่อน (ระบบเดิมต้องลงทะเบียนจ่ายตรง 
ณ สถานพยาบาลแต่ละแห่ง และรอผลการอนุมัติ 15 วัน) รวมทั้งสามารถใช้สิทธิกับสถานพยาบาลของรัฐ 
ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ 
    6.2 ประโยชน์ที่ส่วนราชการได้รับ 
    (1)  ส่วนราชการจะได้รับข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของ           
ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่อยู่ในสังกัด เพ่ือมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความผิดปกติ ซึ่งจะเป็นการ 
สร้างความตระหนักรู้ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวรวมทั้งสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์              
และวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    (2) ลดขั้นตอนการท างานในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยส่วนราชการ               
ไม่ต้องจัดท าค าขอเบิกเงินในระบบ GFMIS เนื่องจากผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถใช้สิทธิ              
เบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศได้ทันที โดยส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลผู้มีสิทธิในสังกัด และบุคคลในครอบครัวให้เป็นปัจจุบันผ่านระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
    6.3 ประโยชน์ที่สถานพยาบาลได้รับ 
    (1) สามารถตรวจสอบสิทธิได้อย่างถูกต้อง และแม่นย าว่าผู้ป่วยมีสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการหรือไม่ โดยผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง 
    (2) ลดขั้นตอนในการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
แต่ละราย และลดต้นทุนในการจัดท าบัตรจ่ายตรง 
    6.4 ประโยชน์ที่กรมบัญชีกลางได้รับ 
    (1)  ได้แนวทางการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิของผู้สิทธิและบุคคล           
ในครอบครัวประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนตรวจสอบผ่านเครื่อง EDC แทนการลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรง 
    (2)  ได้ ร ะบบการก ากับ  ติ ดตาม  และตรวจสอบก่อนการ เบิ กจ่ าย เ งิ น               
ค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน  เริ่มตั้งแต่  
การใช้สิทธิไปจนถึงการท ารายการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะท าให้
สามารถควบคุมการใช้สิทธิและรายการขอเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
หรือไม่สุจริต ได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    (3)  ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว                
ในรายละเอียด (Big Data) ซึ่งจะท าให้กรมบัญชีกลางสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
    (4) ได้แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่
ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ National e-Payment (Thailand 4.0) 
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ภาคผนวก 1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 
ภาคผนวก 2 รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
 
ภาคผนวก 3 คู่มือการใช้งานของสถานพยาบาล 
 
ภาคผนวก 4 คู่มือการใช้งานของส่วนราชการ    
    
    

 
 

 


