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ประกาศกระทรวงการคลัง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ค่าใช้จ่าย 

เพื่อการบริการสาธารณสุข  ที่จ่ายให้สําหรับคนพิการ 
ที่เลือกรับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

พ.ศ.  2560 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การจ่ายเงินค่ารับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ที่ไปใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข  และ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๒  แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  58/2559  
เร่ือง  การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ลงวันที่  14  กันยายน  2559  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  45/๒๕60  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ที่  58/2559  ลงวันที่  25  ตุลาคม  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไข  ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข  ที่จ่ายให้สําหรับคนพิการที่เลือกรับสิทธิตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  2560”   

ข้อ 2 ให้ยกเลิก   
(1) ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การรับบริการ

สาธารณสุขของคนพิการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  2559   

(2) ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การรับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560   

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  23  พฤศจิกายน  ๒๕60  เป็นต้นไป 
ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามประกาศนี้ 
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หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 5 ในประกาศนี้ 
“คนพิการ”  หมายความว่า  คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ซึ่งเลือกรับสิทธิบริการสาธารณสุข 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

“ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข”  หมายความว่า  เงินค่าใช้จ่ายของคนพิการซึ่งเป็น
ผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ที่เลือกรับสิทธิบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

ข้อ 6 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่สืบเนื่องจาก
การให้บริการสาธารณสุขนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  หรือที่กําหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามประกาศน้ี  ให้เป็นอํานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย  หรืออนุมัติ  โดยคําวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด 

หมวด  2 
หลักเกณฑ์การจ่าย 

 
 

ข้อ 7 ให้สํานักงานประกันสังคมโอนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขจากกองทุน
ประกันสังคมจํานวนหน่ึง  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่อนําไปจัดบริการสาธารณสุข
ให้กับคนพิการแทนสํานักงานประกันสังคม 

ข้อ 8 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายเงินตามข้อ  7  ได้เฉพาะภายใต้ประเภท  
และขอบเขตของบริการสาธารณสุข  ที่คนพิการมีสิทธิได้รับตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ดังนี้   

(๑) กรณีคนพิการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการประจํา  ให้จ่ายในอัตราเช่นเดียวกับ
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(๒) กรณีคนพิการเข้ารับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการอื่นหรือสถานบริการ  ให้จ่ายในอัตรา
เช่นเดียวกับคนพิการที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

หมวด  3 
การจ่ายเงิน 

 
 

ข้อ 9 ในเดือนสิงหาคมของทุกปีงบประมาณ  ให้สํานักงานประกันสังคมตกลงกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข  เพื่อนําไปใช้จัดบริการ
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สาธารณสุขให้กับคนพิการในปีงบประมาณถัดไป  ทั้งนี้  การทําความตกลงให้ทําเป็นหนังสือและ 
ลงลายมือชื่อของผู้มีอํานาจ  สําหรับใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินและรับเงินของทั้งสองหน่วยงาน 

การกําหนดวงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงจํานวน 
การเพิ่มหรือลดของคนพิการ  ปริมาณการเข้ารับบริการสาธารณสุขนอกหน่วยบริการประจํา  ความเสี่ยง
ของการเข้ารับบริการสาธารณสุข  และจํานวนเงินที่เหลือจ่ายตามข้อ  14  (ถ้ามี)  โดยให้นําวิธีการ
จ่ายเงินตามระเบียบกองทุนประกันสังคมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

กรณีที่ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามข้อ  8  (๒)  เกินวงเงินที่ตกลงไว้  ให้สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติแจ้งจํานวนเงินที่ยังขาดอยู่ให้สํานักงานประกันสังคมทราบ  เพื่อโอนเงิน
เพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้ง 

ข้อ 10 การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขตามประกาศนี้  ให้สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินําหลักเกณฑ์การจ่ายเงินที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้วย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และรายการของค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องและจําเป็นต่อการ
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  4 
การรับเงิน 

 
 

ข้อ 11 ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เปิดบัญชีธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร   
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  ชื่อบัญชี  “กองทุนค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสําหรับคนพิการ   
ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”  เพื่อรับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการ
สาธารณสุขจากสํานักงานประกันสังคม  โดยให้ออกหลักฐานการรับเงินไว้  และจัดทําทะเบียนคุมเงิน 
ที่ได้รับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ ๑2 เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ได้รับตามข้อ  7  ถือเป็นเงินที่ได้รับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้จัดบริการสาธารณสุขให้กับคนพิการ  
และให้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันภายในวงเงินที่ได้รับ  โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๑3 ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดทําบัญชีการรับเงิน  การจ่ายเงินที่ได้รับเงิน
จากสํานักงานประกันสังคม  เพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินผลการทํางานตามแนวทาง  การจัดทําบัญชี 
ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถือปฏิบัติ 
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หมวด  5 
การเก็บรักษาเงิน 

 
 

ข้อ 14 ในกรณีที่มีเงินเหลือจ่ายให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เก็บรักษาเงินไว้  
โดยให้นําไปสมทบกับวงเงินตามข้อ  9  เพื่อใช้ดําเนินการตามประกาศนี้ในปีงบประมาณถัดไป   

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 15 เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุขที่สํานักงานประกันสังคมโอนให้กับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามข้อ  7  เพื่อนําไปจัดบริการสาธารณสุขให้กับคนพิการตามประกาศ
กระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
พ.ศ.  2559  สําหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ซึ่งต่อมาได้เลือกกลับมาใช้สิทธิรับประโยชน์ทดแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ให้ถือว่าเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับ  มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปใช้จัดบริการสาธารณสุขให้กับคนพิการ  และ
ให้ถือปฏิบัติตามข้อ  11  ข้อ  12  ข้อ  13  และข้อ  14  ของประกาศนี้ 

ข้อ 16 ให้สํานักงานประกันสังคมจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนตามเง่ือนไขที่กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม  ให้กับสถานพยาบาลหรือคนพิการ  แล้วแต่กรณี  สําหรับคนพิการที่ได้เข้ารับบริการ
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  ดังนี้ 

(1) กรณีเข้ารับบริการสาธารณสุขก่อนวันที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  45/๒๕60  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  58/2559  ลงวันที่  
25  ตุลาคม  2560  มีผลใช้บังคับ  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไข  การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  
และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (ฉบับที่  2)  พ .ศ .   2560  ถึงวันที่   
31  ธันวาคม  2560   

(2) กรณีเข้ารับบริการสาธารณสุขตั้งแต่วันที่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  45/๒๕60  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  58/2559  ลงวันที่  
25  ตุลาคม  2560  มีผลใช้บังคับ  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้จนถึงวันที่  31  ธันวาคม  2560 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ข้อ 17 บรรดาข้อตกลง  การดําเนินการทางการเงิน  การบัญชี  การตรวจสอบ  ซึ่งได้
ดําเนินการตามประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การรับบริการ
สาธารณสุขของคนพิการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.  2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปแล้ว  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปโดยถือเป็น 
การดําเนินการตามประกาศฉบับนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


