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พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
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(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“การรักษาพยาบาล” หมายความวา การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแก
ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพ
ที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรคเพื่อประโยชนดานสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด แตไมรวมถึง
การเสริมความงาม
“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังตอไปนี้
(๑) คายา คาเวชภัณฑ คาอุปกรณทางการแพทย คาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือ
สารทดแทน คาน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด ค าออกซิ เจน และอื่ น ๆ ทํานองเดี ยวกั นที่ใชในการ
บําบัดรักษาโรค
(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซมอวัยวะเทียมและ
อุปกรณดังกลาว
(๓) คาบริการทางการแพทย คาบริการทางการพยาบาล คาตรวจวินิจฉัยโรค คาวิเคราะหโรค
แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมแพทยพิเศษ คาจางผูพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอื่น
ทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ
(๔) คาตรวจครรภ คาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
(๕) คาหองและคาอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล
(๖) คาใชจายเพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค
(๗) คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
(๘) คาใชจายอื่นที่จําเปนแกการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
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“สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลซึ่งเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องคการมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
สภากาชาดไทย และองคการสงเคราะหทหารผานศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่น
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความวา สถานพยาบาลที่มีลักษณะการใหบริการเปน
โรงพยาบาล ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
“ผูมีสิทธิ” หมายความวา
(๑) ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณรายจาย
งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งอยูในระหวางรับการศึกษา
อบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา
(๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย
และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไว
(๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา
(๑) บุตรชอบดว ยกฎหมายของผูมี สิท ธิซึ่ง ยัง ไมบ รรลุนิติ ภาวะ หรือ บรรลุนิ ติภาวะแล ว
แตเปน คนไรค วามสามารถหรือเสมือ นไร ความสามารถซึ่งอยูใ นความอุปการะเลี้ย งดูของผูมีสิท ธิ
แตทั้งนี้ ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(๒) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
มาตรา ๕ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ ตนเอง
และบุคคลในครอบครัวของตนตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้
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เพื่อประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหผูมีสิทธิมีหนาที่รายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตอสวนราชการเจาสังกัดพรอมทั้งรับรองความถูกตอง
ของขอมูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๖ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียง
คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
ผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่ง
ตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร
เพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน
การนับลําดับบุตร ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการ
สมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม
มาตรา ๗ ผูมี สิ ทธิ ผู ใ ดยั งไม มีบุ ต รหรื อมี บุ ตรที่ มี สิท ธิ ได รั บเงิ น สวั สดิ ก ารเกี่ย วกับ การ
รักษาพยาบาลตามมาตรา ๖ ยังไมถึงสามคน ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน
ใหผู มีสิ ทธิ ผูนั้ น มี สิท ธิไ ดรั บเงิน สวัส ดิก ารเกี่ ยวกับ การรั กษาพยาบาลตามมาตรา ๖ สํ าหรับ บุต ร
คนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตรของตนเอง
ในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ใหลด
จํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน และหลังจากนั้นผูมีสิทธิจึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไดตามมาตรา ๖ วรรคสอง
เพื่ อประโยชน แ ห งมาตรานี้ บทบั ญญั ติ ที่ อ างถึ งบุ ตรคนที่ หนึ่ ง ถึ งคนที่ สามของผู มี สิ ท ธิ
ใหหมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘ ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผูปวยนอก
หรือผูปวยใน
(๒) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด ประเภทผูปวยใน
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(๓) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใชสถานพยาบาลตาม (๒)
ประเภทผูปวยใน เฉพาะกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปน
รีบดวน ซึ่งหากมิไดรับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิต
(๔) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
ประเภทผูปวยนอก เปนครั้งคราว เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเปนตองสงตัว
ใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น ทั้งนี้ ไมวาจะเปนสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้
หรือไมก็ตาม
การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหจายเปนคารักษาพยาบาลโดยใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๙ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
และกอนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง ผูมีสิทธิไดพน สภาพความเปน ขาราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางชาวตางประเทศ ผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ หรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
หรือบุคคลในครอบครัวพนสภาพความเปนบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
ในคราวนั้น
มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นใหผูมีสิทธิ
เลือกวาจะใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือใชสิทธิรับ
เงิน คารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น และหากเลือกใชสิทธิจ ากหนวยงานอื่น ผูนั้น ไมมีสิทธิตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิ ใหเปน ไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณี ที่ บุ ค คลในครอบครั ว มี สิ ท ธิ ได รั บ เงิ น ค า รั ก ษาพยาบาลตามสิ ทธิ ข องตนเองจาก
หนวยงานอื่น ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัว
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนที่ขาดอยู
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ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเปน ผูอาศัยสิทธิของผูอื่นซึ่งมีสิทธิไดรับเงิน คารักษาพยาบาล
สําหรับบุคคลในครอบครัวจากหนวยงานอื่น ในขณะเดียวกัน ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยซึ่งใหความคุมครองในการรักษาพยาบาลแก
ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว หากสิทธิที่จะไดรับเงิน คารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้น
ต่ํากวาคารักษาพยาบาลในคราวนั้น ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม
พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู แตตองไมเกินไปกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิด
เปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคาสินไหมทดแทนที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ที่มีสิ ทธิ จะไดรั บตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหมี สิทธิได รับเงินสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการรักษาพยาบาลตาม
พระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะสวนที่ขาดอยู
ในกรณีที่ไดมีการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแลว และปรากฏวาผูมีสิทธิ
หรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น
ในภายหลัง ใหผูมีสิทธิสงคืนเงินเทากับจํานวนเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สถานพยาบาลไมมียา เลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหนาย
หรือไมอาจใหการตรวจทางหองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยแกผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได
เมื่อแพทย ผูตรวจรัก ษาหรื อหัว หนา สถานพยาบาลของสถานพยาบาลแหงนั้น ลงลายมือ ชื่อรั บรอง
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว ใหผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อ หรือรับการตรวจทาง
หองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยจากสถานที่อื่นซึ่งอยูในประเทศไทยและนํามาเบิกเงินคารักษาพยาบาลได
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงินคารักษาพยาบาล ผูมีสิทธิอาจนําหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาล
ซึ่งตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลออกใหมายื่นตอสวนราชการเจาสังกัด หรืออาจให
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สถานพยาบาลนั้นเบิกเงินคารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจายตรงก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูมีสิทธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา ๑๔ เบิกเงิน คารักษาพยาบาล
โดยไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือเกินสิทธิที่จะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูมีสิทธิหรือ
สถานพยาบาลนั้ น ส งคืน เงิน ที่ไ ดรับ ไปจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารที่
กระทรวงการคลังกําหนด
เมื่อปรากฏวาสถานพยาบาลใดมีพฤติการณในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินคารักษาพยาบาล
ใหกระทรวงการคลังเรียกคืน เงิ น คารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจายคา รักษาพยาบาลในระบบ
การเบิกจายตรงกับสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ขาราชการไปมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ หลักเกณฑและ
อัตราของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการดังกลาว รวมทั้งคูสมรสและบุตรซึ่งไป
อยูในตางประเทศกับขาราชการผูนั้นขณะที่อยูในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานในตางประเทศ หรือเดินทางไป
ปฏิบัติราชการตางประเทศชั่วคราว ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู
ในตางประเทศ ตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติมซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้จนกวาจะมีระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อใหสอดคลองกับการใหบริการทางการแพทยและระบบ
ประกันสุขภาพอื่น และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนใหกวางขึ้น
และกําหนดใหการเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรคเปนการรักษาพยาบาลดวย รวมทั้งกําหนดใหมีการนํา
ระบบการเบิกจายตรงมาใชกับการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเปนการลดขั้นตอน
การดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายของรัฐ และอํานวยความสะดวกใหแกผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

เอกสารหมายเลข………………………
(ตามมาตรา…………...………………….)
เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิม่ เติมพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ.2553
เขียนที่ ……………………………………………….…………..
วันที………..เดื
่
อน………………………….พ.ศ………………………
1
2

ชื่อ……………………………………………………………..

นามสกุล………………………………………………………..

หมายเลขบัตรประชาชน…………………………………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทีป่ รากฏข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และได้แนบเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
สาเนาบัตรประชาชน หรือ
สาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุ หรือ
สาเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทีท่ างราชการทีม่ ีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ และมีความหมายเลขบัตร
ประจาตัวประชาชน

(ลงชื่อ)………………………………………………………………...ผู้เข้าชื่อเสนอแก้ไขเพิม่ เติม
(…………………………………………..……………………)
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