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เอกสารอ้างอิงฯ 
แบบ 7127  ใหม่ 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 
 

ผู้มีสิทธิ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ตามแบบ ช.3 หรือ ช.3/1  และการเปลี่ยนชื่อสกุล ตาม

แบบ ช.5 หรือ ช.5/1 (ถ้าม)ี 
3. ส าเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส ตามแบบ ช.5 หรือ ช.5/1, (หรือ คร.2 และ คร.3) (ถ้า

มี) 
 

บุคคลในครอบครัว  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
1. บิดา  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 

1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และส าเนาทะเบียนบ้านบิดา 
2. ส าเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส ตามแบบ ช.5 หรือ ช.5/1, (หรือ คร.2 และ คร.3) หรือ

ส าเนาใบส าคัญการหย่า (คร.6 หรือ คร.7 (กรณีที่มีการหย่าร้างกับมารดาของผู้มีสิทธิ)) หรือส าเนาการจดทะเบียน
รับรองบุตรว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (แบบ คร.11) หรือ ส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค า
พิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผู้มีสิทธิเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา 

3. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ตามแบบ ช.3 หรือ ช.3/1  และการเปลี่ยนชื่อสกุล ตาม
แบบ ช.5 หรือ ช.5/1 ของบดิา (ถ้ามี) 

4. ส าเนาใบมรณบัตร (ทร.4 หรือ ทร.20) 
 

2. มารดา  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และส าเนาทะเบียนบ้านมารดา 
2. ส าเนาสูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ 
3. ส าเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส ตามแบบ ช.5 หรือ ช.5/1, (หรือ คร.2 และ คร.3) หรือ

ส าเนาใบส าคัญการหย่า (คร.6 หรือ คร.7 (กรณีที่มีการหย่าร้างกับบิดาของผู้มีสิทธิ)) 
4. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ตามแบบ ช.3 หรือ ช.3/1  และการเปลี่ยนชื่อสกุล ตาม

แบบ ช.5 หรือ ช.5/1 ของมารดา (ถา้มี) 
5. ส าเนาใบมรณบัตร (ทร.4 หรือ ทร.20) 

 

3. คู่สมรส  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
1. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 
2. ส าเนาหนังสือการเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส ตามแบบ ช.5 หรือ ช.5/1, (หรือ คร.2 และ คร.3) ของ

ผู้มีสิทธิกับคู่สมรส หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (คร.6 หรือ คร.7 (กรณีที่มีการหย่าร้างกับผู้มีสิทธิ))  
3. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ตามแบบ ช.3 หรือ ช.3/1  และการเปลี่ยนชื่อสกุล ตาม

แบบ ช.5 หรือ ช.5/1 ของคูส่มรส (ถ้ามี) 
4. ส าเนาใบมรณบัตร (ทร.4 หรือ ทร.20) 
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4. บุตร  ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (ทุกฉบับ) 
4.1. กรณีผู้มีสิทธิเป็นหญิง   

1. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
2. ส าเนาสูติบัตรของบุตร  
3. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ตามแบบ ช.3 หรือ ช.3/1  และการเปลี่ยนชื่อสกุล ตาม

แบบ ช.5 หรือ ช.5/1 ของบตุร (ถ้าม)ี 
4. ส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาของศาลถึงที่สดุว่าบุตรของผู้มีสิทธ ิ เป็นบุคคลไร้

ความสามารถ หรอืเสมือนไรค้วามสามารถ (ในกรณีที่บุตรของผูม้ีสิทธเิปน็บุคคลไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ) 
 5. ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม (คร.14) 
 

4.2. กรณีผู้มีสิทธิเป็นชาย   
1. ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
2. ส าเนาสูติบัตรของบุตร  
3. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ตามแบบ ช.3 หรือ ช.3/1  และการเปลี่ยนชื่อสกุล ตาม

แบบ ช.5 หรือ ช.5/1 ของบตุร (ถ้าม)ี 
4. ส าเนาใบส าคัญการสมรส (คร.2 หรือ คร.3) หรือส าเนาใบส าคัญการหย่า (คร.6 หรือ คร.7) (กรณีที่มี

การหย่าร้าง) ของผู้มีสิทธิ หรือส าเนาการจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ (คร.
11)  หรือ ส าเนาค าสั่งศาล หรือส าเนาค าพิพากษาว่าบุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ หรือ 
ส าเนาใบมรณบัตร (ทร.4 หรือ ทร.20) 
 5. ส าเนาการรับ/ยกเป็นบุตรบุญธรรม (คร.14) 
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แนวปฏิบัติของผู้ใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 
 

1. ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ 
และบุคคลในครอบครัว ที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 
2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่ามีชื่อในฐานข้อมูล
ตามข้อ 1 หรือไม่ ผ่าน Website กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th)โดยเข้าไปที่หัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาล
และเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ 

2.1 กรณีท่ีตรวจสอบแล้วมีชื่อ : ต้องสมัครลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อนกรณี
ผู้ป่วยนอกสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว 15 วันและ ในช่วง 15 วันนั้น หากต้อง
เข้ารักษาพยาบาลให้น าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปวางเบิกกับต้นสังกัด 
2.2 กรณีท่ีตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ : ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และบุคคลใน
ครอบครัว ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่ เพ่ือท าการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล
บุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯ แล้วจึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนตาม
ข้อ 2.1 ได้ 

3. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ าซ้อน (เช่น มีสิทธิ
ประกันสังคม สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ 
4. หนังสือรับรองการมีสิทธิส าหรับโครงการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (แบบ 7101/1) ไม่สามารถน ามายื่นต่อ
สถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแทน 
5. ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ และบุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลยังคงสามารถน าใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้นสังกัด กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก และขอหนังสือต้นสังกัดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในได้ตามปกติ 
6. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน หากตรวจสอบแล้วมีชื่อตามข้อ 2.1 สามารถแจ้งโรงพยาบาล 
เพ่ือให้ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิทาง web page ได้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ตรงค่ารักษาพยาบาล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว.84 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2549 

 
 
 

 

 

ที่มา : กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
กรมบัญชีกลาง 
http://www.cgd.go.th 
โทร.0-2298-6086, 0-2273-9561 
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