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ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑๙) และมาตรา ๕๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่ นความถี่ และกํ ากั บการประกอบกิ จการวิ ท ยุ กระจายเสี ย ง วิ ทยุ โ ทรทั ศน์ และกิ จการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญ ญัติแ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจ การโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้เรีย กว่ า “ระเบีย บคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศ น์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งให้โดยตรง
แก่ผู้มีสิทธิ เพื่อเป็นการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้หมายความรวมถึง
การตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ท างด้านสาธารณสุข ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการเสริมสวยความงาม
“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ายา เวชภัณ ฑ์ ค่ าอุป กรณ์ท างการแพทย์ ค่าเลือดและส่ ว นประกอบของเลือ ดและ
สารทดแทน ค่ า น้ํา ยาหรื อ อาหารทางเส้ น เลื อด ค่ า ออกซิเ จน และอื่ น ๆ ทํ า นองเดี ย วกั น ที่ใ ช้ ใ น
การบําบัดรักษาโรค
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(๒) ค่าอวัย วะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัย วะเทียมและ
อุปกรณ์ดังกล่าว
(๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าบริการ
ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และ
ค่าบริการพิเศษอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(๔) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตร และการดูแลหลังคลอดบุตร
(๕) ค่าห้องและค่าอาหาร
(๖) ค่าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติและค่าอาหาร
(๗) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(๘) ค่าตรวจสุขภาพประจําปี
(๙) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
(๑๐) ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
(๑๑) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นเพื่อการรักษาพยาบาล ตามที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกําหนด
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการ สถานพยาบาลของเอกชน
และคลินิกทันตกรรม
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน.และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ
และมหาวิทยาลัย ในกํากับของรัฐ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณ กรุง เทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ท หารผ่านศึก
โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตามที่ทางราชการกําหนด
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็ น
โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“คลินิกทันตกรรม” หมายความว่า สถานรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมและดําเนินการโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บุคคลซึ่งมิใช่พ นักงานหรือลูกจ้าง และต้องเป็นบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็น
คนไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ค วามสามารถ โดยอยู่ ในความอุปการะเลี้ย งดูข องพนักงาน ทั้ง นี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรที่พนักงานได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว
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(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
(๓) บิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงาน กสทช.
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ กสทช.
ข้อ ๖ ผู้ มี สิ ท ธิ ผู้ ใ ดกระทํ า การใดหรื อ พยายามกระทํ า การใดเพื่ อ ให้ สํ า นั ก งานจ่ า ยเงิ น
ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หากผู้มีสิทธิผู้ใดรายงานข้อมูลหรือรับรองข้อมูลตามข้อ ๙ อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง
อันควรต้องแจ้งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๗ ให้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
สิทธิและหน้าที่
ข้อ ๘ ผู้มี สิ ท ธิ ที่เ ป็ น พนัก งานมี สิท ธิ ไ ด้ รับ เงิ น ค่ ารั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บ ตนเองและบุ ค คล
ในครอบครัว ผู้มีสิทธิที่เป็นลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตนเอง
ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวแล้วแต่กรณีเป็นปัจจุบัน
พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานของทางราชการให้แก่สํานักงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทําระบบฐานข้อมูล
ของผู้มีสิทธิสําหรับใช้ในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลทั้ ง ในสถานพยาบาลของทางราชการ
สถานพยาบาลของเอกชน และคลินิกทันตกรรม ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแทนหรือได้รับค่าสินไหมทดแทนสําหรับเงินค่ารักษาพยาบาล
จากผู้อื่ น แล้ว ให้ผู้ นั้ น มีสิ ท ธิไ ด้ รั บเงิ น ค่า รั กษาพยาบาลเฉพาะในส่ ว นที่ ข าด แต่ ทั้ ง นี้ไ ม่ เกิ น กว่า สิ ท ธิ
ที่พึงได้รับตามระเบียบนี้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้ทําสัญ ญาประกัน
สุขภาพด้วยตนเอง
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
และก่อนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้น สุดลง ผู้มีสิท ธิได้พ้นสภาพความเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือ
ถูกสั่งพักงาน หรือบุคคลในครอบครัวพ้น สภาพความเป็นบุคคลในครอบครัว ตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีสิท ธิ
มีสิท ธิได้รับเงิน ค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว จนสิ้น สุด การรักษาพยาบาล
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ในคราวนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พ้นสภาพความเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง หรือถูกสั่งพักงาน
หรือพ้นสภาพความเป็นบุคคลในครอบครัวแล้วแต่กรณี
หมวด ๒
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้อ ๑๓ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ให้เป็นไปตามประเภทและ
อัตราท้ายระเบียบนี้
การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้มีสิท ธิ ให้กระทําโดยนําเงิน เข้าบัญ ชีธ นาคาร จ่ายเป็นเช็ค
จ่ายเป็นเงินสด หรือวิธีการอื่นตามที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๑๔ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มอี ํานาจอนุมัติการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือด และส่วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน น้ํายา
หรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทีย มและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค เวชภัณฑ์ที่ใช้ใน
การรักษา หรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลอง หรือเอกซเรย์แก่ผู้มีสิท ธิหรือบุคคลในครอบครัวได้
เมื่อแพทย์ผู้ต รวจรักษาหรือหัว หน้าสถานพยาบาลแห่งนั้นได้มีหนังสือรับรองแล้ว.ให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคล
ในครอบครัวซื้อหรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์จากสถานที่อื่นซึ่งอยู่ในประเทศไทย แล้วให้
ผู้มีสิทธินํามาเบิกตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๖ การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการที่ไม่มีขอ้ ตกลงกับสํานักงาน
ประเภทผู้ป่ว ยใน ให้ผู้มีสิท ธิข อหนังสือรับรองการมีสิท ธิได้รับเงิน ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่ว ยใน
จากสํานักงาน เพื่อให้สถานพยาบาลเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากสํานักงานโดยตรง
กรณีที่ผู้มีสิทธิไม่อาจยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลต่อสถานพยาบาลได้ทัน
ก่อนออกจากสถานพยาบาล ให้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามจํานวนที่สถานพยาบาลเรียกเก็บไปก่อน
แล้วนําใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากสํานักงานต่อไป
ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๗ การนําใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อยื่นขอเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธินําใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลต้น ฉบับมาประกอบการยื่นขอเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลตามแบบที่สํานักงานกําหนด สําหรับกรณีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
หรือคลินิกทันตกรรมให้นําใบรับรองแพทย์ผู้รักษามาประกอบการเบิกจ่ายด้วย เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลสู ญ หายให้ ใ ช้ สํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ที่สถานพยาบาลรับรอง พร้อมทั้งรับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับเงิน ไปเบิกจ่ายจากหน่วยงานอื่นและ
ถ้าค้นพบภายหลังก็จะไม่นํามาเบิกจ่ายอีก
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(๒) ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นแล้ว
ให้นําสําเนาใบเสร็จรับเงิน สําเนาหลักฐานการรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานผู้จ่าย และสําเนา
ใบรับรองแพทย์ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน หรือคลินิกทันตกรรมพร้อมรับรอง
สําเนามาขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกับสํานักงานเฉพาะส่วนที่ขาดตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง
(๓) ผู้มีสิท ธิหรือบุคคลในครอบครัว ที่ได้ทําสัญ ญาประกัน สุขภาพด้ว ยตนเอง ให้นําหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๓.๑) กรณีผู้รับประกันได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
ให้นําสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงรายละเอียดในการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิโดยมี
การรับรองสําเนาถูกต้องจากผู้รับประกันหรือสถานพยาบาล
(๓.๒) กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาล
ด้วยตนเอง ให้นําใบเสร็จรับเงินมาประกอบการเบิกจ่าย เว้นแต่ไม่สามารถนําใบเสร็จรับเงินมาประกอบ
การเบิกจ่ายได้ให้นาํ ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่ผู้รับประกันรับรองมาประกอบการเบิกจ่าย
การยื่น ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กระทําภายในหนึ่งปีนับถัด จากวัน ที่ปรากฏในหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้มีสิท ธิหมดสิท ธิ
ในการขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น
ข้อ ๑๘ กําหนดเวลาการยื่นขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ข้อ ๑๗ ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีผู้มีสิทธิ
ถูกสั่งพั กงานและปรากฏในภายหลังว่ าผู้มีสิท ธิมีสิท ธิได้รั บเงิน เดือนหรือค่า จ้างระหว่างถูกสั่ง พักงาน
ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้มีสิทธิยื่นขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลภายในหนึ่งปีนบั แต่วันที่กรณีถึงที่สุด
ข้อ ๑๙ กรณีที่ ผู้มีสิ ท ธิถึ ง แก่ ค วามตายหรื อไม่ สามารถยื่น คํ าขอหนัง สือรั บรองตามข้อ ๑๖
หรือยื่นคําขอเบิกตามข้อ ๑๗ ได้ ให้ทายาทหรือบุคคลในครอบครัวแล้วแต่กรณี เป็นผู้ดําเนินการแทน
ข้อ ๒๐ ผู้มีสิทธิผู้ใดได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บ.หรือถูกประทุษร้ายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ให้สํานักงานเป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง
ข้อ ๒๑ การเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาลในกรณีจําเป็น นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบีย บนี้
ให้ขออนุมัติประธานกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เป็นกรณีไป
หมวด ๓
ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดในต่างประเทศ
ข้อ ๒๒ ผู้มีสิทธิที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ดูงาน ศึกษา ฝึกงาน ฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา
ในต่างประเทศ รวมทั้งลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลาเกินกว่าสามสิบวันนับแต่
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วันที่เดินทางออกจากราชอาณาจักร ให้สํานักงานจัดให้มีการประกันสุขภาพ ส่วนในช่วงระยะเวลาเดินทาง
ไม่เกินสามสิบวัน ให้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาล
อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และสถานพยาบาลนั้น เรีย กเก็บเงิน ค่ารักษาพยาบาลคาบเกี่ยวถึงวัน ที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประเภทและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและบุคคลในครอบครัว
ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทค่าใช้จ่าย
๑. ค่ารักษาพยาบาล (ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
ข้อ ๒ – ๕)
๒. ค่าอวัยวะเทียมและค่าอุปกรณ์ในการ
บําบัดรักษาโรค
๓. ค่าห้องและค่าอาหาร
๔. ค่าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติและค่าอาหาร
๕. ค่าตรวจสุขภาพประจําปี

อัตราการเบิก
สถานพยาบาลของทางราชการ
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง

สถานพยาบาลของเอกชน
๑. เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๒. ส่วนที่เกินจาก ๕๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่ง
ตามที่จ่ายจริง
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่สํานักงานกําหนด
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่สํานักงานกําหนด
(อ้างอิงตามอัตราการเบิกจ่ายของราชการ)
(อ้างอิงตามอัตราการเบิกจ่ายของราชการ)
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อปี ทั้งนี้สํานักงานอาจจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี
ให้แก่พนักงานได้ ภายในวงเงินคนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท

ประเภทและอัตราการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้าง
ตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทค่าใช้จ่าย
๑. ค่ารักษาพยาบาล (ไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
ข้อ ๒ - ๕)
๒. ค่าอวัยวะเทียมและค่าอุปกรณ์ในการ
บําบัดรักษาโรค
๓. ค่าห้องและค่าอาหาร
๔. ค่าหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติและค่าอาหาร
๕. ค่าตรวจสุขภาพประจําปี

อัตราการเบิก
สถานพยาบาลของทางราชการ
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง

สถานพยาบาลของเอกชน
๑. เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี
๒. ส่วนที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ บาท ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่ง
ตามที่จ่ายจริง
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่สํานักงานกําหนด
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่สํานักงานกําหนด
(อ้างอิงตามอัตราการเบิกจ่ายของราชการ)
(อ้างอิงตามอัตราการเบิกจ่ายของราชการ)
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน
เบิกได้ตามที่จ่ายจริง
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน
เบิกได้ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงินไม่เกินคนละ ๑,๕๐๐ บาทต่อปี ทั้งนี้สํานักงานอาจจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี
ให้แก่ลูกจ้างได้ ภายในวงเงินคนละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท

ใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง

พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จําเป็น

๑. ข้าพเจ้า ........................................................................... ตําแหน่ง ............................................... สังกัด .....................................................
๒. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าพเจ้า
บิดา ชื่อ .................................................................

คู่สมรส ชื่อ .................................................................

มารดา ชื่อ ...............................................................
บุตร ชื่อ ............................................................... เกิดเมื่อ (วัน เดือน ปี) ........................................... อายุ ...................... ปี
บุตร ชื่อ ............................................................... เกิดเมื่อ (วัน เดือน ปี) ........................................... อายุ ...................... ปี
บุตร ชื่อ ............................................................... เกิดเมื่อ (วัน เดือน ปี) ........................................... อายุ ...................... ปี
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

เป็นบุตรอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าโดยการหย่า หรือมิได้สมรสตามกฎหมาย หรือสามีถึงแก่กรรมแล้ว
เป็นบุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของข้าพเจ้าเนื่องจากแยกกันอยู่ โดยมิได้หย่าขาดตามกฎหมาย
ป่วยเป็นโรค ......................................................................................................................................................................................................
และได้รับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล) ........................................................................................................................
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ

ทางราชการ

เอกชน รักษาตั้งแต่วันที่ ..............................................................................

ถึงวันที่ ............................................................................ รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น .......................................................................... บาท
(.............................................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จํานวน ........................ ฉบับ
๓. ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามระเบียบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามสิทธิ
เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ
เป็นเงิน ........................................................................ บาท (.......................................................................................................) และ
(๑) ข้าพเจ้า

เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว

(๒) ............. ของข้าพเจ้า

ไม่เป็น
ข้าราชการหรือเป็นลูกจ้างประจํา ผู้รับบํานาญ พนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงาน
ของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
เป็น
ตําแหน่ง ............................................................. สังกัด .............................................................

(๓) ............. ของข้าพเจ้า

ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานของส่วนราชการ หน่วยงานอื่นที่มิใช่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
มีสิทธิแต่ได้รับสิทธิต่ํากว่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ........................................................................ ผู้ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล
วันที่ ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ...............

-๒๔. คํารับรองของผู้ตรวจสอบสิทธิ
ได้ตรวจใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้เบิกมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ลงชื่อ ....................................................................................................
(..................................................................................................)
ตําแหน่ง ...............................................................................................
๕. คําอนุมัติ
อนุมัติให้เบิกได้
ลงชื่อ .................................................................................................
(................................................................................................)
ตําแหน่ง ...........................................................................................
๖. ใบรับเงิน
ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล จํานวน ..................................................................................................................................... บาท
(.....................................................................................................................) ไปถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) ...................................................................................... ผู้รับเงิน
(...................................................................................)

(ลงชื่อ) ...................................................................................... ผู้จ่ายเงิน
(..................................................................................)
วันที่ .................... เดือน ............................................. พ.ศ. .................
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)

