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ระเบียบกองทัพบก  
วาดวยการรักษาพยาบาลและการสงกลับในเวลาปกติ  

พ.ศ.2519  
---------  
ตอนที่ 1  

  
กลาวโดยทั่วไป  

     ขอ 1. ความมุงหมาย  
        เพ่ือใหการรักษาพยาบาล และการสงกลับในเวลาปกติเปนไปดวยความเรียบรอย และอยู
ในระเบียบเดียวกัน จึงกําหนดระเบียบนี้ข้ึนเปนหลักปฏิบัติดังตอไปนี้  
     ขอ 2. ใหเรียกระเบียบนี้วา " ระเบียบกองทัพบก วาดวยการรักษาพยาบาล และการ
สงกลับในเวลาปกติ พ.ศ.2519 "  
     ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบและคําสั่งดังตอไปนี้  
         3.1 ระเบียบกองทัพบกวาดวยการรักษาพยาบาล และการสงกลับในเวลาปกติ 
พ.ศ.2512     
         3.2 บรรดาระเบียบหรือคําส่ังตาง ๆ ของกองทัพบกที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  
    ขอ 4. คําจํากัดความ  
         4.1 คนไข (ผูปวยเจ็บ) คือ บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย หรือมีอาการผิดปกติ
ทางรางกาย หรือ จิตใจ หรือ อยางหนึ่งอยางใด  
         4.2 คนไขนอก คือ คนไขที่ไปรับการตรวจรักษา แตไมไดรับไวในหนวย

รักษาพยาบาล  
         4.3 คนไขใน คือ คนไขที่ไปรับการตรวจรักษา และรับไวในหนวย

รักษาพยาบาล  
         4.4 ครอบครัว คือ ภริยา หรือสามี บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบรรลุนิติ
ภาวะแลว แตเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ และบิดามารดาทั้งสองฝายของ
ขาราชการประจํา หรือลูกจางประจํา  
         4.5 บุคคลอนาถา คือ บุคคลซึ่งผูบังคับหนวยรักษาพยาบาล หรือผูที่ผูบังคับ
หนวยรักษาพยาบาลมอบหมายใหเปนผูพิจารณาวา เปนบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองเสีย

คาใชจายในการรักษาพยาบาล  
         4.6 เจาหนาที่ทะเบียน คือ เจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับทะเบียน และหลักฐาน
การรับสงคนไข  
         4.7 เจาหนาที่รักษาพยาบาล คือ แพทย ทันตแพทย และพยาบาล  
                 4.8 หนวยรักษาพยาบาล คือ หนวยที่ ทบ. หรือ พบ. เปนผูกําหนดใหมีหนาที่
รักษาพยาบาล  
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         4.9 สถานพยาบาล คือ สถานที่ใหการรักษาพยาบาลนอกสายการแพทย ทบ.
ไดแก  สถานพยาบาลของทางราชการ หรือ องคการ หรือ สถานพยาบาลเอกชน  
         4.10 การปฐมพยาบาล คือ การปฏิบัติการใด ๆ ในชั้นตนเพื่อบรรเทาอาการ
ของคนไข หรือ ชวยใหคนไขพนจากอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นจากการปวยเจ็บ  
         4.11 การรักษาพยาบาล คือ การปฏิบัติใด ๆ ทางการแพทยเพ่ือมุงหมายให
คนไขหายเปนปกติ หรือรอดชีวิต  
         4.12 การสงกลับ คือ การสงคนไขไปยังหนวยรักษาพยาบาลอื่น การสงกลับยัง
หนวยตนสังกัด  
     ขอ 5. ประเภทบุคคลที่รับการรักษาพยาบาล  
         5.1 บุคคลในวงการกองทัพบก ไดแก                              
             5.1.1 ทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติวาดวย การรับราชการ
ทหาร  
             5.1.2 นักเรียนทหาร    
             5.1.3 บุคคลที่รับการระดมพลเขาฝกวิชาทหาร หรือเขารับการทดลอง
ความพรั่งพรอมตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร   
             5.1.4 นักศึกษาวิชาทหารซึ่งปวยเจ็บ ในระหวางที่ทางราชการนําไปทํา
การฝกราชการสนาม                        
             5.1.5 ขาราชการประจําการ  
             5.1.6 ลูกจางประจํา  
             5.1.7 บุคคลที่กองทัพบกกําหนด  
             5.1.8 ครอบครัว  
         5.2 บุคคลอื่น ๆ ที่ปวยเจ็บมาขอความชวยเหลือ  
     ขอ 6. ประเภทหนวยรักษาพยาบาล  
        หนวยรักษาพยาบาลของกองทัพบกแบงเปนประเภทตาง ๆ ตามลําดับขีดความสามารถ
และปริมาณงานของหนวยตั้งแตสูงสุดจนถึงต่ําสุด ดังนี้  
         6.1 หนวยรักษาพยาบาลทั้งคนไขนอก และคนไขใน  
             6.1.1 โรงพยาบาล  
             6.1.2 กองพยาบาล  
             6.1.3 หมวดพยาบาล  
         6.2 หนวยรักษาพยาบาลเฉพาะคนไขนอก  
             6.2.1 หนวยตรวจโรค  
                             6.2.2 หมูพยาบาล  
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     ขอ 7. หนวยเสนารักษหรือหนวยสายแพทยอ่ืนใดที่ ทบ.หรือ พบ.เห็นชอบให
ดําเนินการรักษาพยาบาล ใหถือวาเปนหนวยรักษาพยาบาล ตามขอ 6.1 หรือ 6.2 โดยอนุโลม  
     ขอ 8. ใหกรมแพทยทหารบก เปนผูกําหนดประเภทหนวยรักษาพยาบาล จํานวนเตียง
และนโยบายการสงกลับของหนวยรักษาพยาบาล  
  

ตอนที่ 2  
  

การปฏิบัติกอนการรักษาพยาบาล  
     
 ขอ 9. บุคคลในสังกัดกองทัพบกเมื่อมีอาการปวยเจ็บ ใหรายงานผูบังคับบัญชาหรือ

ติดตอผูที่ใกลชิดเพื่อแจงใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่รักษาพยาบาลทราบ  
    ขอ 10. ผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบและใหการชวยเหลือเมื่อทราบวา

ผูใตบังคับบัญชาปวยเจ็บ  
    ขอ 11. การไปขอรับการรักษาพยาบาลใหปฏิบัติดังน้ี.-  
         11.1 บุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.4  
              11.1.1 ใหผูบังคับบัญชา หรือ ผูแทน นําคนไขไปขอรับการ

รักษาพยาบาลที่หนวยรักษาพยาบาล                    
              11.1.2 เมื่อเกิดการปวยเจ็บอยางปจจุบันทันดวน และไมสามารถ

เสนอใหผูบังคับบัญชาพิจารณาจัดสงผูปวยไดทันที ก็ใหไปขอรับการรักษาพยาบาลดวยตนเอง  
         11.2  บุคคลภายนอกเหนือจากที่กลาวในขอ  11.1 ใหไปขอรับการ

รักษาพยาบาลดวยตนเอง หรือ จะขอรองใหเจาหนาที่รักษาพยาบาลของหนวยชวยเหลือก็ได

ตามที่เห็นสมควร  
     ขอ 12. การรักษาพยาบาลขั้นแรก  
         12.1 ใหคนไขไปขอรับการรักษาพยาบาลที่หนวยรักษาพยาบาลของหนวยตน

สังกัด  
         12.2 ถาจําเปน และไมสามารถไปขอรับการรักษาพยาบาลไดตามขอ  12.1 
หรือหนวยตนสังกัดไมมีหนวยรักษาพยาบาล ก็ใหไปรับการรักษาพยาบาลยังหนวยรักษาพยาบาล
แหงอ่ืนของกองทัพบกที่ใกลเคียงได  
     ขอ 13. บุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.7 เมื่อเกิดการปวยเจ็บขึ้น และใน
หนวยหรือบริเวณใกลเคียงที่ตนปฏิบัติงานอยูนั้น ไมมีหนวยรักษาพยาบาล หรือเกินขีด

ความสามารถของหนวยรักษาพยาบาลนั้น หากแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งลงความเห็นวาควร

สงไปรับการรักษาพยาบาลที่อ่ืน ซึ่งสามารถจะใหการรักษาพยาบาลตามประเภทโรคหรือการปวย

เจ็บได ก็ใหผูบังคับบัญชาหรือหนวยรักษาพยาบาลจัดการสงคนไขไปรับการรักษาพยาบาลไดโดย
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ยานพาหนะที่สมควรในกรณีที่หนวยรักษาพยาบาลเปนผูจัดการสงคนไขใหรายงานผูบังคับบัญชา

ทราบดวย     
         ในที่ซึ่งไมมีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ให ผบช.พิจารณาดําเนินการไดตามที่สมควร  
      ขอ 14. การพิจารณาสงคนไขไปรับการรักษาพยาบาลที่อ่ืนตามขอ 13 นั้น ใหพิจารณา
สงคนไขไปยังสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ องคการกอนสถานพยาบาลของเอกชน  
    ขอ 15. เมื่อไดสงคนไขไปรับการรักษาพยาบาลที่อ่ืน ใหผูซึ่งเปน ผบช.หรือ ผบ.หนวย
รักษาพยาบาลตามความในขอ 13 ติดตามคอยดูผลการรักษาพยาบาลและสอบถามรายละเอียด
ตาง ๆ เทาที่สามารถจะทําได  
         หากคนไขไปขอรับการรักษาพยาบาลที่อ่ืนดวยตนเองตามขอ 11.1.2 หรือ ขอ 11.2 
หรือบุคคลอื่นซึ่งไมใช ผบช.หรือ ผบ.หนวย รักษาพยาบาลเปนผูนําสง ก็ใหคนไขรีบติดตอให
หนวยตนสังกัดและหนวยรักษาพยาบาลของหนวยตนสังกัดทราบโดยเร็วที่สุดเพื่อจะไดคอย

ติดตามดูการรักษาพยาบาล และสอบถามรายละเอียดตาง ๆ ดังกลาวในวรรคตน  
     ขอ 16. เมื่อทราบวาคนไขไปรับการรักษาพยาบาลที่อ่ืนตามขอ 13 และขอ 15 แลว 
และแพทยผูรักษาเห็นวาพอที่จะใหกลับมารักษาพยาบาลในหนวยรักษาพยาบาลในหนวย

รักษาพยาบาลได ก็ใหหนวยตนสังกัดของคนไข หรือหนวยรักษาพยาบาลที่สงปวยนั้นรีบติดตอ

ขอรับตัวคนไขกลับพรอมทั้งขอรายละเอียดตาง ๆ เก่ียวกับการปวยเจ็บ และการรักษาพยาบาล
เทาที่สถานพยาบาลนั้น ๆ จะใหได แลวนําคนไขสงไปรับการรักษาพยาบาลยังหนวย

รักษาพยาบาลของกองทัพบกที่สามารถใหการรักษาพยาบาลไดตอไป  
     ขอ 17. ใหหนวยที่สงคนไขไปรับการรักษาพยาบา ลยังหนวยรักษาพยาบาล หรือ

สถานพยาบาลนําหลักฐานการสงมอบคนไขใหแกหนวยที่รับตัวคนไข ดังนี้.-  
          17.1 การสงคนไข  ระหวางหนวยรักษาพยาบาลดวยกัน ใหใช  " ใบสงคนไข 
"   
(ทบ.466-618)  
          17.2 การสงคนไขไปยังสถานพยาบาลของทางราชการ หรือองคการใหใช " 
แบบสงคนไขไปรับการตรวจ หรือรักษาตอนอกหนวยรักษาพยาบาล ทบ."(ทบ.466-500)  
          17.3 การสงคนไขไปยังสถานพยาบาลนอกจากที่กลาวในขอ 17.1 และขอ 
17.2 ใหใช " หนังสือราชการ " หรือแบบพิมพ ทบ.466-618 หรือแบบพิมพ ทบ.466-
500 แลวแตจะเห็นสมควร  
     ขอ 18. ในกรณีคนไขมาขอรับการรักษาพยาบาลยังหนวยรักษาพยาบาลดวยตนเอง 
ตามความในขอ 11.1.2 และขอ 11.1.3 หรือบุคคลอื่นซึ่งมิใชผูแทนของหนวยตนสังกัดนําสง
ก็ใหคนไขหรือผูนําสงแจงการปวยเจ็บให จนท.ทะเบียนของหนวยรักษาพยาบาล บันทึกไวใน

เอกสารการรับคนไข และใหหนวยรักษาพยาบาลที่รับตัวคนไขไวรีบแจงใหหนวยตนสังกัดทราบ

เพ่ือจัดการนําหลักฐานการสงมอบคนไขตามขอ 17 โดยดวน  
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ตอนที่ 3 
           

การปฏิบัติระหวางการรักษาพยาบาล  
 
     ขอ 19. เมื่อ จนท.ของหนวยรักษาพยาบาลไดรับหลักฐานสงมอบคนไข หรือไดรับแจง
การปวยเจ็บแลวใหกรอกรายการลงในเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวกับการรับคนไขนอก แลวนําคนไข
พรอมทั้งบัตรคนไขนอกสงใหแพทยตรวจ  
     ขอ 20. เมื่อแพทยตรวจแลวใหปฏิบัติดังนี้.-  
          20.1 ถาแพทยเห็นวาเปนการปวยเจ็บเพียงเล็กนอยไมจําเปนตองรับไว

รักษาพยาบาลภายในหนวย ก็ใหแนะนําการปฏิบัติตาง ๆ แกคนไข จายยา หรือจัดการใหคนไข
ไดรับการรักษาพยาบาลเล็ก ๆ นอย ๆ ตามความจําเปน  
          20.2 ถาแพทยเห็นวาผูปวยเจ็บมีความจําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลใน

หนวยรักษาพยาบาลก็ให จนท. ทะเบียนรับตัวไวรักษาพยาบาลในหนวย แลวแจงใหหนวยตน

สังกัดของคนไขทราบ สวนคนอื่น ๆ นอกจากนี้แลวหากไมขัดของดวยสถานที่ก็ใหรับไวได  
          20.3 หากเห็นวาปวยเจ็บเกินขีดความสามารถ ใหนําคนไขสงไปรับการรักษา

พยา  
บาลยังหนวยรักษาพยาบาลที่สามารถรักษาพยาบาลไดตามลําดับสายการสงกลับ แตถาเห็นวาการ
ปวยเจ็บนั้นอยูในเกณฑที่ควรสงไปรับการรักษาพยาบาลที่อ่ืน ซึ่งสามารถจะใหการรักษาพยาบาล

ตามประเภทโรคหรือการปวยเจ็บได จะสงไปรับการรักษาที่อ่ืนก็ได  
     ขอ 21. เมื่อหนวยที่รับคนไขไวตรวจรักษาดําเนินการไปอยางหนึ่งอยางใดแลวใหแจง

หนวยตนสังกัดของคนไขทราบดวย เฉพาะที่เห็นสมควร  
     ขอ 22. คนไขที่เขารับการรักษาพยาบาล จะตองปฏิบัติตามระเบียบ หรือคําส่ังของ

หนวยรักษาพยาบาลนั้น ๆ   
  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 284

 
ตอนที่ 4  

                   
การปฏิบัติภายหลังการรักษาพยาบาล  

  
     ขอ 23. เมื่อการรักษาพยาบาลไดสิ้นสุดลงแลว ใหหนวยรักษาพยาบาลดําเนินการ
แกคนไข ที่เปนบุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.7 ดังนี้.-  
          23.1 ถาหายปวยเปนปกติสามารถปฏิบัติราชการได ใหสงกลับตนสังกัดเพื่อ

ปฏิบัติราชการ  
          23.2 ถาทุเลาข้ึนมากโดยไมจําเปนตองดูแลภายหลังการรักษาพยาบาล ให

สงกลับตนสังกัดเพื่อใหลาไปพักผอนใหรางกายเขาสูสภาพปกติ ตามระยะเวลาที่แพทยไดแนะนํา
ไว  
          23.3 ถาทุเลาข้ึน แตยังจะตองดูแลภายหลังการรักษาพยาบาลจนกวาจะหาย

เปนปกติใหสงไปยังสถานพักฟน  
                  23.4 ถาไมอาจรักษาใหหายเปนปกติได ถึงแมจะไดใหการรักษาพยาบาลดวย
วิธีอันทันสมัยที่สุดตามหลักวิทยาการแลวใหปฏิบัติดังนี้  
               23.4.1 ถาการปวยเจ็บนั้นไมเปนที่นารังเกียจ ไมติดตองาย และคนไข
ยังสามารถปฏิบัติราชการได ก็ใหดําเนินการสงกลับตนสังกัดเพื่อปฏิบัติราชการ หรือใหพักผอน
ภายหลังการรักษาพยาบาล หรือสงสถานพักฟนแลวแตกรณี  
               23.4.2 ถาไมสามารถสงกลับเขารับราชการไดตามขอ 23.5.1 ก็แจง
ใหหนวยตนสังกัดทราบพรอมดวยใบสําคัญความเห็นแพทย หรือถาจะตองปลดพิการก็ให

ดําเนินการตามระเบียบแบบแผนหรือคําส่ังของกระทรวงกลาโหมแลวแจงใหหนวยตนสังกัดทราบ

พรอมดวยใบสําคัญสําหรับคนพิการทุพพลภาพ  
          23.5 บุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.7 หากเกิดปวยเจ็บเนื่องจาก
การปฏิบัติราชการในหนาที่ และในระหวางการรักษาพยาบาลนั้นตองปลดออกจากประจําการตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร หรืออกจากการเปนนักเรียนทหาร หรือหมดเขตกําหนดการ
เขารับการเรียกพล หรือระดมพล หรือจบภาคการฝกราชการสนาม หรือออกจากประจําการหรือ
ออกจากงานแลวแตกรณี และยังไมหายปวยเจ็บ ก็ใหสถานพยาบาลนั้นรับตัวไวรักษาพยาบาล

จนกวาจะหายหรือไมมีทางจะรักษาตอไป ในระยะเวลาดังกลาวนี้ใหไดรับสิทธิรักษาพยาบาลตอไป
เชนเดิม      
          23.6 ถาคนไขถึงแกกรรม ใหหนวยที่มีคนไขถึงแกกรรมรีบแจงใหหนวยตน

สังกัด ญาติ และหนวยที่นําสงทราบ พรอมทั้งสงเอกสารตาง ๆ คืนตนสังกัดดวย ถาแพทยเห็นวา
ควรทําการผาศพตรวจเพื่อชันสูตรโรค ก็จะตองไดรับอนุญาตจากผูถึงแกกรรมไวลวงหนาหรือจาก  
ญาติของผูถึงแกกรรมเปนลายลักษณอักษรเสียกอน  
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               เมื่อไมมีผูมารับศพก็ใหรอไวจนครบ 24 ชม. แลวสงเก็บยังสุสาน และรายงาน
ใหหนวยเหนือทราบเพื่อส่ังการตอไป  
  
    ขอ 24. กรรมวิธีในการจําหนายผูที่สิ้นสุดในการรักษาพยาบาล  
          24.1 รายที่มิไดรับไวปวยภายใน  
               24.1.1 ถามีหลักฐานการสงปวยใหแพทยผูรักษา ทําการบันทึกใบสง
ตัวทั้งตัวจริงและคูฉบับ หรือสําเนาตามรายการในแบบใบสงคนไข ในสวนของผูสงกลับเพื่อแจง

ให  
ตนสังกัดทราบ  
               24.2.2 ถาไมมีหลักฐานการสงปวย ใหหนวยที่ทําการตรวจรักษาทํา

หลักฐานการสงมอบคนไข และบันทึกรายการเกี่ยวกับโรค และการรักษาสงใหหนวยตนสังกัด

ทราบเฉพาะรายที่เห็นสมควร  
          24.2 รายที่รับไวภายในแลวสงรักษาตอหรือสงที่พักฟน  
               24.2.1 แจงใหหนวยตนสังกัดและหนวยที่นําคนไขสงทราบโดยดวน

วาไดสงใคร สังกัดใด ไปที่ไหน เมื่อใด เพ่ืออะไร  
               24.2.2 นําคนไขสงยังหนวยที่จะสงข้ันตอไปพรอมดวยเอกสาร ดังนี้.-  
                       24.2.2.1 ใบสงคนไขตามขอ 17                
                       24.2.2.2 สําเนาสรุปผลการปวยเจ็บและการ

รักษาพยาบาลที่หนวยทําใหม และท่ีหนวยเดิมสงมา  
          24.3 รายที่รับไวภายในแลวสงกลับหนวยตนสังกัด  
               24.3.1 แจงใหหนวยตนสังกัดทราบโดยดวนวา สงใคร สังกัดใด กลับ
เมื่อใด โดยทางใด และใหพักภายหลังการปวยเจ็บหรือไม นานเทาใด  
               24.3.2 ใหสงตัวกลับหนวยรักษาพยาบาลของตนสังกัดพรอมดวย

เอกสาร คือ   
                       24.3.2.1 ใบสงคนไขตามขอ 17  
                       24.3.2.2 สําเนาใบสรุปผลการปวยเจ็บและการ

รักษาพยาบาล  
                       24.3.2.3 ใบสําคัญความเห็นแพทย ถาตองใหลาพัก
ภายหลังการปวยเจ็บตอ  
               24.3.3 ถาหนวยที่สงไปนั้นมิใชหนวยตนสังกัดของคนไข ก็ตองแจง

ใหหนวยที่นําสงนั้นทราบดวย พรอมกับสําเนาใบสรุปผลการปวยเจ็บและการรักษาพยาบาล  
     ขอ 25. หนวยรับแจงการจําหนายคนไข  
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          25.1 หนวยรักษาพยาบาลของตนสังกัด เมื่อทราบและรับเอกสารตามขอ 
24.3 ใหตอบรับใหหนวยสงทราบ ถาหนวยจําหนายไปสงเองหรือหนวยรับมาเองก็เซ็นชื่อใน

เอกสารสงมอบตัวเทานั้น  
          25.2 หนวยที่นําสงคนไขทราบ และสําเนาเอกสารไวกับเรื่องเดิมของคนไข และ
สงเอกสารที่รับมานั้นใหหนวยที่สงคนไขดวย  
  
                           
 

ตอนที่ 5  
                              

การเงิน  
 
     ขอ 26. ผูที่ทางการยกเวนไมตองเสียคายา คาเวชภัณฑ และคาตรวจรักษาพิเศษ ไดแก
บุคคล ดังนี้.-  
          26.1 บุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึง ขอ 5.1.4  
          26.2 บุคคลตามความในขอ 5.1.5 ถึงขอ 5.1.7 ซึ่งปวยเจ็บเนื่องจาก

ปฏิบัติราชการในหนาที่  
          26.3 บุคคลอนาถา  
     ขอ 27. บุคคลตามความในขอ 5.1.5 ถึงขอ 5.1.7 ซึ่งไมอยูในกรณียกเวนตามความ
ในขอ 26.2 กับบุคคลตามความในขอ 5.1.8 จะตองเสียคายา คาเวชภัณฑ และคาตรวจรักษา
พิเศษเฉพาะบางรายการตามที่กองทัพบกกําหนดขึ้นเทานั้น  
     ขอ 28. ใหหนวยรักษาพยาบาลเบิกเงินคาอาหารคนไขในตามที่ทางราชการไดกําหนดไว
ดังนี้.-  
          28.1 บุคคลตามความในขอ 5.1.1 และขอ 5.1.2 ใหเบิกจากงบประมาณ
คาอาหารทหารปวยของกองทัพบก  
          28.2 บุคคลตามความในขอ 5.1.3 และ ขอ 5.1.9 ใหเบิกจากงบประมาณ
ที่ไดจัดสรรเพื่อกิจการนั้น ๆ  
          28.3 บุคคลอนาถาหรือบุคคลตามความในขอ 5.1.4 ที่ไมมีสิทธิเบิกคา

รักษาพยาบาลไดตามระเบียบการชวยเหลือของทางราชการ ใหเบิกจากเงินอุดหนุน เงินบํารุง 
หรือเงินรายรับของสถานพยาบาลหนวยรักษาพยาบาลนั้น  
          28.4 บุคคลที่ไดรับสิทธิตามที่ทางราชการกําหนด ใหเบิกจากงบประมาณที่ได
จัดสรรเพื่อกิจการนั้น ๆ  
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         คนไขนอกจากนี้ตองเสียคาอาหารตามอัตราที่หนวยรักษาพยาบาลนั้นไดกําหนดไวใน
กรณีที่คนไขมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบการชวยเหลือของทางราชการ ก็ใหถือ

ปฏิบัติตามระเบียบนั้น  
     ขอ 29. ใหหนวยรักษาพยาบาลที่สงคนไข งดเบิกคาอาหารคนไขของผูนั้นตั้งแตวันที่

ออกจากหนวยสงทั้งนี้ใหบันทึกไวในใบสงคนไขดวย และใหหนวยรักษาพยาบาลที่รับคนไขเร่ิม

เบิกคาอาหารคนไขตั้งแตวันที่คนไขนั้นถึงหนวยรับ  
     ขอ 30. บุคคลในวงการของกระทรวงกลาโหม เวนบุคคลในสังกัดกองทัพบกที่เขามารับ
การรักษาพยาบาลในหนวยรักษาพยาบาลของกองทัพบก ใหหนวยรักษาพยาบาลของกองทัพบก

นั้นแจงหนวยตนสังกัดหรือหนวยสงเบิกคายา คาเวชภัณฑ คาตรวจรักษาและคาอาหารคนไข

ใหแก  
หนวยรักษาพยาบาลนั้น ๆ เวนแตทางราชการจะกําหนดเปนอยางอ่ืน  
 
     ขอ 31. ผูที่ไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ และครอบครัว ผูที่ไปปฏิบัติราชการ
สงคราม และครอบครัว ครอบครัวผูที่เสียชีวิตในราชการสงครามหรือการปราบปรามจราจล และ
ผูที่ไดรับพระราชทางเหรียญราชการชายแดน หรือเหรียญอื่นใดตามที่ทางราชการกําหนดใหไดรับ  
สิทธิในการรักษาพยาบาลดังตอไปนี้.-  
          31.1 คนไขนอกไมตองเสียคายา คาเวชภัณฑ และคาตรวจรักษาพิเศษ  
          31.2 คนไขใน ไมตองเสียคายา คาเวชภัณฑ และคาตรวจรักษาพิเศษ รวมทั้ง
คา  
อาหารคนไข และคาบํารุงเตียงในอัตราคนไขสามัญ  
     ขอ 32. บุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.7 ซึ่งไดพิจารณาตามขอ 35 และ
ไดจัดสงไปที่อ่ืนยอกสายการแพทยกองทัพบก โดยมีหลักฐานการรับสงคนไขใหเบิกจายเงินได

ดังนี้.-  
  32.1 เงินคายา คาเวชภัณฑ และคาตรวจรักษา ให ผบ.หนวย ตั้งแต ผบ.พัน 
ข้ึนไปตั้งกรรมการที่เปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรไมนอยกวา 2 นาย ประกอบดวยนายทหารเหลา
แพทย1 นาย เวนแตกรณีที่ไมมีนายทหารเหลาแพทย ใหใช จนท.รักษาพยาบาลอาวุโสของหนวย
ทําการตรวจสอบราคาตาง ๆ วาเหมาะสมหรือไม แลวรายงานเสนอ จก.พบ.พิจารณา และอนุมัติ
จายเงินตามความเหมาะสมจาก งป.ของ พบ. ในปนั้น ไมเกินจํานวนที่หนวยรักษาพยาบาลนั้น
เรียกเก็บถารายงานชาเกินกวา 6 เดือน เจากรมแพทยทหารบกมีสิทธิไมอนุมัติจายเงินได        
32.2 เงินคาอาหาร ให ผบ.หนวย ตั้งแต ผบ.พัน ข้ึนไปของหนวยที่สงคนไขตกลงกับจนท.ของ
หนวยรักษาพยาบาลนั้น คิดจายใหตามอัตราคาอาหารของคนไข ตามจํานวนที่ทางราชการกําหนด
ไว  
         ในกรณีที่คนไขนั้นมีสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาลได ตามระเบียบการชวยเหลือของทาง

ราชการก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนั้น  
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     ขอ 33. คายา คาเวชภัณฑ และคาตรวจรักษา ซึ่งเรียกเก็บจากคนไข ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยเงินรายรับของสถานพยาบาล  
 
 

ตอนที่ 6  
                            

การเคลื่อนยาย  
 
     ขอ 34. ผูมีสิทธิไดรับการเคลื่อนยายจากหนวยที่จัดการเคลื่อนยาย คือ                
          34.1 คนไขซึ่งเปนบุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.7 ที่ทางราชการ
สงปวยหรือหายจากปวย  
          34.2 คนไขซึ่งเปนบุคคลตามความในขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.7 ที่ปวยเจ็บ
เนื่องจากปฏิบัติราชการในหนาที่ ซึ่งร้ือฟนจากการปวยเจ็บ กําลังกายยังไมสมบูรณพอที่จะรับ

ราชการได เมื่อแพทยทหารลงความเห็นวาควรสงไปพักฟนยังสถานพักฟนก็ใหสถานพยาบาล

จัดสงไป แตถาเห็นวาควรสงไปพักฟนยังภูมิลําเนาก็ใหหนวยตนสังกัดจัดสงไปได  
     ขอ 35. การพิจารณาการเคลื่อนยายใหเปนไปตามขอ 12 และ 13 ถาไมสามารถนําสง
ตามสายการแพทยกองทัพบกโดยปลอดภัยได จึงจะใหสงไปที่อ่ืนนอกสายการแพทยกองทัพบก  
     ขอ 36. การสงคนไขตามปกติ ใหสงไปยังหนวยรักษาพยาบาล ตามลําดับชั้นที่จะ

รักษาพยาบาลคนไขนั้นได และใหติดตอนัดหมายกับหนวยเสียกอน เวนแตกรณีเรงดวนที่อาจ

เปนอันตรายตอชีวิตคนไขได หรือเกินขีดความสามารถของหนวยรักษาพยาบาลตามลําดับชั้นก็ให
สงขามลําดับชั้นได  
     ขอ 37. การเคลื่อนยายคนไขใหอยูในดุลยพินิจของแพทยหรือผูบังคับบัญชา โดยไมขัด
ตอวิทยาการแพทยอันเกี่ยวกับการระบาดของโรคและอันตรายที่จะเกิดแกคนไข  
       ขอ 38. การเคลื่อนยายคนไขซึ่งเปนบุคคลในขอ 5.1.8 ใหหนวยตนสังกัดของ

ขาราชการหรือลูกจางประจําที่คนไขเก่ียวของเปนครอบครัวอยูนั้น ใชเงินสวัสดิการของหนวยเปน
คาพาหนะเดินทางสําหรับสงคนไขไปรับการรักษาพยาบาล หรือรับตัวกลับเมื่อหายจากการปวย

เจ็บ  
     ขอ 39. ผูบังคับหนวยที่สงคนไข รับผิดชอบในการจัดยานพาหนะ จัดผูนําสง ติดตอ 
หนวยรักษาพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่จะนําสง รวมทั้งจัดสิ่งอุปกรณใหตามความจําเปนเมื่อ
สงคนไขไปรับการรักษาพยาบาล  
     ขอ 40. กอนการเคลื่อนยาย  
         ใหผูพิจารณาการเคลื่อนยายหรือ ผบ.หนวย ที่สงคนไขจัดการดังตอไปนี้.-  
          40.1 จัดการกับคนไขใหปลอดภัยในการเคลื่อนยาย  
          40.2 จัดหาส่ิงอุปกรณที่จําเปนตองใชตอคนไขในขณะเคลื่อนยาย  
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          40.3 บันทึกเก่ียวกับการปวยเจ็บ การรักษาพยาบาลตลอดจนการแนะนําใน

การปฏิบัติตอคนไขในขณะเคลื่อนยาย  
          40.4 แนะนําการปฏิบัติตอคนไขให  จนท. ผูนําสง และผูรวมเดินทางทราบใน
การปฏิบัติตอคนไขขณะเคลื่อนยาย  
          40.5 แจงใหหนวยปลายทางทราบลวงหนา ถึงการนําสงคนไขวามีจํานวนเทาใด
เปนโรคอะไร อาการหนักเพียงใด มีโรคแทรกซอนอยางไร จะตองเตรียมการชวยเหลืออยางไร

บาง เพ่ือใหหนวยปลายทางมีเวลาที่จะเตรียมรับคนไขและใหการชวยเหลือไดทันทวงที  
     ขอ 41. ระหวางการเคลื่อนยาย  
        ให จนท. ผูนําสง และผูรวมเดินทางปฏิบัติตอคนไขตามความจําเปน แลวบันทึกรายการ
ขอปฏิบัติไวเปนหลักฐาน เพ่ือสงมอบให จนท.รับคนไขตอไป  
     ขอ 42. ขณะสิ้นสุดการเคลื่อนยาย  
          42.1 หนวยรับคนไขจะตองจัด จนท.คอยรับคนไขพรอมทั้งส่ิงอุปกรณตาง ๆ
ตามความจําเปน  
          41.2 จนท. ผูนําสงและผูรับคนไข จะตองทําการสงและรับคนไขพรอมทั้ง

เอกสาร   
และกิจการตาง ๆ ในหนาที่ทันทีที่ถึงปลายทาง  
          41.3 จนท.รับคนไขจะตองสงมอบคนไขใหกับผูทําการรักษาพยาบาลโดยเร็ว 
แลวจึงจะดําเนินกรรมวิธีตาง ๆ ใหครบถวนตอไป  
          41.4 จนท.แพทยที่รับคนไขจะตองทําการตรวจ และรักษาพยาบาลทันทีตาม

ความจําเปน และบันทึกไวในเอกสารใหครบถวน  
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ตอนที่ 7  
                               

อาหาร  
  
     ขอ 43. คนไขทุกคนจะตองไดรับอาหารตามที่แพทยผูรักษาเปนผูกําหนด  
     ขอ 44. แพทยผูรักษาจะตองพยายามกําหนดอาหารสําหรับคนไขตามความจําเปนของ
ประเภทโรค และตามที่หนวยรักษาพยาบาลนั้นจะจัดหาใหได  
     ขอ 45. หนวยรักษาพยาบาลจะตองพยายามจัดหาอาหารใหคนไขตามที่แพทยผูรักษา

กําหนดตามความจําเปนของโรค และตามรายการอาหารมาตรฐานที่กําหนดไวสําหรับคนไข  
     ขอ 46. หนวยรักษาพยาบาลที่รับคนไขใน ใหกําหนดชั้น และราคาอาหารเปนประจํา
รวมทั้งกําหนดรายการอาหารชนิดตางๆ ประจําช้ัน และราคาไวลวงหนาเปนประจําวัน เพ่ือให

แพทยผูรักษาพิจารณาในการกําหนดอาหารใหคนไขไดถูกตอง  
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ตอนที่ 8  

                        
ทะเบียนสถิติและรายงาน  

     
 ขอ 47. ใหหนวยรักษาพยาบาลชั้นแรกมีหนาที่ในการเก็บหลักฐาน อันเกี่ยวกับบุคคลที่
สังกัด และอาศัยอยูในหนวยที่จะตองใหบริการทั้งหมด  
          47.1 ทํารายชื่อบุคคลที่สังกัด และท่ีอยูอาศัยในหนวยนั้น ๆ โดยแบงเปน

ครอบครัว และบันทึกใหทราบวาใคร ตําแหนงอะไร เปน หน.ครอบครัว และบุคคลอื่น ๆใน
ครอบครัวนั้นเกี่ยวของกับ หน.ครอบครัวอยางไร  
          47.2 เก็บหลักฐานเกี่ยวกับการปวยเจ็บทุกอยาง และกรอกลงในประวัติทาง

การแพทยของบุคคลที่สังกัดในหนวยนั้น เพ่ือใหทราบวาบุคคลนั้นเคยปวยเปนอะไรนานเทาใด 
รักษาอยางใด ถาบุคคลนั้นยายสังกัดก็ใหสงสําเนาใบประวัติทางการแพทย และสําเนาใบตรวจ

ทางการแพทยไปยังหนวยรักษาพยาบาลชั้นแรกของตนสังกัดใหม  
     ขอ 48. หนวยรักษาพยาบาลมีหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปวยเจ็บ และการ
รักษาพยาบาล ของบุคคลที่มารับการตรวจรักษาที่หนวย เอกสารเกี่ยวกับการปวยเจ็บ จนท.
ทะเบียนจะตองเก็บรักษา และถือเปนความลับ จะใหบุคคลอื่นที่ไมเก่ียวของลวงรูไมได  
     ขอ 49. จนท.ทะเบียนของหนวยรักษาพยาบาลปฏิบัติตอคนไขนอกดังนี้.-  
          49.1 ตรวจสอบหลักฐานสงปวย และหลักฐานที่แสดงประเภทบุคคลตามขอ 5 
ใหถูกตอง  
          49.2 ลงทะเบียนผูที่มาขอรับการตรวจรักษาในเอกสารที่ใชสําหรับคนไขนอก  
  ขอ 50. เจาหนาที่ทะเบียนของหนวยรักษาพยาบาลปฏิบัติตอคนไข ดังนี้.-  
          50.1 รับไวตรวจรักษาในหนวยเมื่อแพทยส่ังใหรับไวภายใน ลงทะเบียน และ
ทําเอกสารที่ใชสําหรับคนไขใน  
          50.2 รับไวเพ่ือสงตอไป                                     
               50.2.1 สงนอกสายการแพทยกองทัพบก ใหทําหนังสือตามขอ 17.2  
หรือ ขอ 17.3 พรอมทั้งปฏิบัติตามขอ 13 และขอ 24.2  
               50.2.2 สงในสายการแพทยกองทัพบก ใหใชใบสงคนไขที่ทําข้ึนใหม 
พรอมทั้งหลักฐานอื่นๆ และปฏิบัติตามขอ 24.2       
     ขอ 51. การจําหนายภายหลังที่รักษาพยาบาลแลว ให จนท.ทะเบียนตรวจสอบการ
กรอกลงหลกัฐานตางๆ ใหสมบูรณ ถายังไมสมบูรณใหคืนไปทําใหเรียบรอย และใหปฏิบัติตาม
ขอ 23.6 และ ขอ 24  
     ขอ 52. จนท.ทะเบียนของหนวยที่เคยรับคนไขนั้นไว เมื่อทราบเรื่องคนไขที่เคยรับไว
รักษาใหหมายเหตุในทะเบียนคนไขนั้น ถามีเอกสารที่ไมไดทําไวกอนก็ใหสําเนาเอกสารนั้นแนบไว
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หรือถามีอยูก็ใหกรอกขอความเพิ่มเติมใหสมบูรณในประวัติการปวยเจ็บของผูนั้นดวยแลวสง

เอกสารที่รับมานั้นตอไปจนถึงหนวยแรกที่สงคนไข  
     ขอ 53. กรรมวิธีในการเก็บเอกสารทางสถิติ และรายงานของหนวยรักษาพยาบาล  
          53.1 ทะเบียนคนไขใหเก็บไวเปน 2 พวก คือ คนไขนอกพวกหนึ่ง และคนไข
ในอีกพวกหนึ่ง แตลงพวกใหเก็บตามลําดับเลขที่ และวันที่ที่รับลงทะเบียน    
          53.2 บัตรตรวจโรคมอบใหคนไขหรือญาติของคนไขเก็บไว เพ่ือนํามาแสดงใน
การตรวจโรคครั้งตอไป  
          53.3 บัตรคนไขนอกเก็บไวตามลําดับเลขที่ทะเบียน และ พ.ศ.  
          53.4 ใบสงคนไข ใหบันทึก และเก็บไวตามลําดับเลขทะเบียน และ พ.ศ.  
          53.5 รายงานคนไขในตามขอ 50.1 ใหเก็บรวบรวมไวที่เดียวกันตามลําดับ
เลขที่ทะเบียน และ พ.ศ.  
          53.6 บัตรดรรชนีคนไข ใหเก็บตามลําดับอักษรของชื่อ และช่ือสกุลคนไข  
          53.7 บัตรดรรชนีประเภทโรค ใหเก็บตามลําดับ และรหัสประเภทโรค         
     ขอ 54. รายงานทางการแพทย    
          54.1 ใหหนวยรักษาพยาบาลทุกหนวยรายงานเรื่องตาง ๆ ดังนี้.-  
               54.1.1 เร่ืองที่กรมแพทยทหารบกเปนผูกําหนดใหรายงาน  
               54.1.2 เร่ืองตาง ๆ ที่หนวยหรือบุคคลในสังกัดเกี่ยวของกําหนดไว
ตามระเบียบ   
               54.1.3 ใหหนวยตนสังกัดแจงเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเจ็บปวยของ
บุคคลในสังกัดหรือที่อยูในหนวย ใหหนวยรักษาพยาบาลขั้นแรกของหนวยตนสังกัดทราบทุกครั้ง  
     ขอ 55. ทางเดินของเอกสารที่รายงาน  
          55.1 เอกสารที่สงให กรมแพทยทหารบก ใหหนวยรักษาพยาบาลทํารายงาน 
และสงตรงถึง จก.พบ. ถาดวนมากใหรายงานทางวิทยุ หรือ โทรศัพท กอนดวย  
          55.2 เอกสารที่เสนอ ผบช. ใหสงผาน จนท.สายแพทย ไปยัง ผบช. 
ตามลําดับชั้นจนถึง และเก็บไวที่หนวยบังคับบัญชาสูงสุดในสวนภูมิภาคนั้น  
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ตอนที่ 9  
ขอกําหนดอื่น ๆ 

     
 ขอ 56. ตามปกติการตรวจ และการรักษาคนไข ให จนท.รักษาพยาบาลกระทําท่ีหนวยรักษาพยาบาล 
เวนแตกรณีท่ีจําเปน  
     ขอ 57. ใหหนวยตนสังกัดของคนไขรวมมือปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยผูตรวจรักษา  
     ขอ 58. ใบสําคัญความเห็นที่แพทยเปนผูออก  
         ใหหนวยผูตรวจรักษาเปนผูออกใบสําคัญความเห็นแพทยดวยความสุจริต และตองบันทึก  
รายละเอียดตามสมควร  
     ขอ 59. ใบสําคัญความเห็นที่แพทยเปนผูรับรองภายหลัง  
         ในที่ซึ่งไมมีแพทยตรวจ และออกใบสําคัญความเห็นแพทยได ก็ใหเจาหนาท่ีรักษาพยาบาลอาวุโสของ
หนวยในเวลานั้นพิจารณาใหแนชัดวา ถาคอยแพทยแลวอาจทําใหคนไขมีอันตรายหรือหายจากการปวยเจ็บ

เสียกอน ก็ใหเขียนใบสําคัญความเห็นแพทยได และหมายเหตุไวดวยวา เหตุใดจึงตองออกความเห็นลงใน

ใบสําคัญความเห็นแพทยในขณะนั้นโดยละเอียด  
     ขอ 60. ในกรณีท่ีหนวยรักษาพยาบาลนั้นไมมีแพทย ก็ให จนท.รักษาพยาบาลอาวุโสของหนวยเปนผู
ลงความเห็น ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา  
     ขอ 61. ใบสําคัญความเห็นแพทยตามความในขอ 58,59 จะใชประกอบการลาปวยไดนั้นจะตอง
ปฏิบัติดังนี้.-                                                       
          61.1 ถาผูลงความเห็นมิใชแพทยทหารบกประจําการ ก็ตองใหแพทยทหารบกประจําการ

พิจารณาลงความเห็นอีกครั้งวาถูกตองเหมาะสม เปนใบสําคัญความเห็นแพทยได  
          61.2 ถาผูบังคับบัญชาไมเชื่อถือวาเปนใบสําคัญความเห็นแพทย หรือไมเชื่อถือวาเปน

ความจริง ใหจัดตั้งแพทยหรือคณะแพทยทหารบกตรวจพิจารณาออกใบสําคัญความเห็นแพทยไดตามที่

เห็นสมควร  
     ขอ 62. ใบสําคัญความเห็นแพทยประกอบใบลาปวย ซึ่งผูบังคับบัญชาไดอนุญาตใหลาแลว หนวยตน
สังกัดผูปวยเจ็บจะตองสําเนาสงใหหนวยรักษาพยาบาลขั้นแรกของหนวยตนสังกัดเพ่ือเก็บไวเปนหลักฐานตาม

ขอ 47.2  
       ขอ 63. ใหกรมแพทยทหารบกเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และออกระเบียบปลีกยอยไดตามความ
จําเปนโดยไมขัดกับระเบียบนี้  
     ขอ 64. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
  
                      ประกาศ  ณ  วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.2519  
                              รับคําสั่งผูบัญชาการทหารบก  
     (ลงชื่อ) พลเอก ส. จิรโรจน  
                                              (สิทธิ จิรโรจน)  
                                               ผูชวยผูบัญชาการทหารบก  
กรมสงกําลังบํารุงทหารบก  

สําเนาถูกตอง จายถึงหนวยกองรอย  
  (ลงชื่อ) พ.อ.ชาตรี  รุธิรวัฒน  
               รอง จก.สบ.ทบ.ทําการแทน  
                         จก.สบ.ทบ.  
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ผนวก ก.  

                                                         (แบบ บก.-ชล.1)  
คําขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล  
ทําเครื่องหมาย / ลงในชอง      พรอมทั้งกรอกขอความ  

1. เสนอ............................................................  
        ขาพเจา..............................................ตําแหนง
..................................................  
สังกัด.....................................................กระทรวง/จังหวัด
.............................................  
มีความประสงคจะขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล สําหรับการรักษาพยาบาล  
ของ  
     ขาพเจา................ คูสมรส ช่ือ......................................................  
     บิดา ช่ือ...............    มารดา ชื่อ......................................................  
     บุตร ช่ือ..................    ยังไมบรรลุนิติภาวะ  
      เปนบุตรไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
ซึ่งไดเขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล...............................................  
ที่ตั้ง..........................อําเภอ...............จังหวัด.....................................  
ตั้งแตวันที่.......................ถึงวันที่............................................................  
        ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลที่เขารับการรักษาพยาบาลดังกลาวเต็มจํานวน  
                                      ลงช่ือ..........................................  
                                              (........................................)  
                                         วันที่.........เดือน.........พ.ศ............  
2. เสนอ..........................................  
        ขอรับรองวาขาราชการผูนี้มีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเต็มจํานวน สมควรออกหนังสือรับรองได  
                                   ลงช่ือ.................................................  
                                              (......................................)  
                                      ตําแหนง..........................................  
                                    วันที่.........เดือน................พ.ศ.............  
  
หมายเหตุ  1. เสนอผูบังคับบัญชาหรือผูเบิกเงินบํานาญเบี้ยหวัด  
          2. เสนอผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล  
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ผนวก ข.  
หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล  

  
ที่.................(1)..................  
 สวนราชการ..............(2)...............  
                              วันที่..........เดือน..........พ.ศ.....................  
  
เร่ือง  รับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล  
  
เรียน  .......................................................  
  
        ดวย.....................(3).......................แจงวา.....(4)....................  
ซึ่งเปน.......................(5).........................ไดเขารับการรักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลแหงนี้ ประเภทผูปวยภายในและขอใหออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคา

รักษาพยาบาลเต็มจํานวน  
        จึงขอรับรองวา..................(3).......ตําแหนง.................................  
สังกัดกรม..............................กระทรวง.............................................  
สวนราชการ..............................จังหวัด................................................  
ซึ่งเปน............................(5).................ของผูปวย เปนผูมีสิทธิไดรับเงินคา

รักษาพยาบาลตามกฎหมาย  
        วางฎีกาขอเบิกเงินหรือขอรับเงินจาก.................(6).................................  
สําหรับผูปวยรายนี้ และขอไดโปรด    
         สงใบแสดงรายการคารักษาพยาบาล (แบบ บก.- ชล.2) ไปเพื่อเบิกเงินชําระหนี้ให  
(3) ตอไปดวย จักขอบคุณมาก  
  
                                      ขอแสดงความนับถืออยางสูง  
  
                                        ......................................  
                                       (...................................)  
                                         ตําแหนง............................    


