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สวสัดีค่ะ
พบกบั HR Newsletter อกีครัง้นะคะ ส ำหรบัฉบบันี้เป็นฉบบัที่ 5 หรอื HR Newsletter

Volume 5/2021 ฉบบันี้ จะน ำเสนอประเดน็ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล กำรพฒันำบุคลำกร 
และกำรประชำสมัพนัธ์ในเรื่องต่ำง ๆ ได้แก่ 1) เลื่อนกำรจดัสอบแขง่ขนัเพื่อวดัควำมรูค้วำมสำมำรถทีใ่ช้
เฉพำะต ำแหน่ง (สอบขอ้เขยีน) ในกำรสอบแขง่ขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติกำร ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน และต ำแหน่ง
เจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏบิตัิงำน 2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเบิกค่ำรกัษำพยำบำล COVID 19 3) กำรประชุมคดัเลือก “คนดศีรี
ศุลกำกร” ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

กรมศ ุลกำกร เลื ่อนการจดัสอบแข ่งข นั เพื ่อว ดัความรู ้ความสามารถที่ใช ้เฉพาะต าแหน่ง 
(สอบข้อเขียน) ในกำรสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งนิตกิรปฏบิตักิำร ต ำแหน่งเจำ้พนักงำน
กำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน และต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนศุลกำกรปฏิบัติ งำน 
จำกก าหนดเดิมใน “วนัพธุท่ี 26 พฤษภาคม 2564” เป็น “วนัเสารท่ี์ 24 กรกฎาคม 2564”

กบท. เผยแพรค่วามรูเ้ก่ียวกบัการเบิกค่ารกัษาพยาบาล COVID 19
กลุ่มคุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม ด ำเนินกำรจดัประชุมคดัเลือก “คนดีศรีศลุกากร” ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 13 พฤษภำคม 2564 เวลำ 13.30 น.ณ ห้องประชุมภำสกรวงศ์ ชัน้ 2 อำคำร 1 กรมศุลกำกร
โดยมนีำยพชร อนนัตศลิป์ อธบิดกีรมศุลกำกร เป็นประธำนในกำรประชุมคดัเลอืกฯ

หำกท่ำนใดมีบทควำมดี ๆ และน่ำสนใจที่จะเผยแพร่ในสื่อต่ำง ๆ สำมำรถประสำนกับ กบท. เพื่อจะเป็น
ประโยชน์ต่อชำวศุลกำกรต่อไปค่ะ

นางนันทฐิ์ตา  ศิริคปุต ์                                                                             
ผอ.กบท. 

บรรณาธกิารบรหิาร
นางนันทฐิ์ตา ศิริคปุต์

กองบรรณาธกิาร
คณะท างานประชาสมัพนัธก์องบริหารทรพัยากรบคุคล

แบบประเมินความคิดเหน็
(HR Newsletter)

สารจากผ ูอ้ านวยการกองบรหิารทรพัยากรบคุคล

:http://hr.customs.go.th/

:https://www.youtube.com/watch

JC63F2LHI&list=UUWu
JPNSyAXB4O9BPwJ2Z-dw

https://www.youtube.com/watch?v=6WJC63F2LHI&list=UUWu
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กรมศลุกากรเลื ่อนการจดัสอบแข ่งขนัเพื ่อวดัความรู้
ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง ในการสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุ
และแต่งตัง้บุคคลเข้ารบัราชการในต าแหน่งนิติกรปฏิบติัการ 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบญัชีปฏิบติังาน ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการปฏิบติังาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร
ปฏิบติังาน ออกไปเป็นครัง้ท่ี 2 จากท่ีก าหนดไว้เดิมใน “วนัพธุท่ี 
26 พฤษภาคม 2564” เป็น “วันเสาร์ ท่ี  24 กรกฎาคม 2564” 
ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ทาง QR Code 

เล่ือนการจดัสอบแข่งขนั
เพ่ือวดัความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ

ต าแหน่ง 
(สอบข้อเขียน)



ฝ่ายทะเบียนประวัติและฐานข้อมูล ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตราการของกระทรวงสาธารณสุข 
Social Distancing อย่างเคร่งครัด

แหล่งที่มา : ข่าวกรมบัญชีกลาง ฉบับที่ 19/2564 ลงวันที่ 14 เมษายน 2564

การเบิกค่ารักษาพยาบาล COVID - 19
หากแพทย์ได้ด าเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยว่า

ติดเชื้อ COVID–19 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนี้

สถานพยาบาลทางราชการ สถานพยาบาลเอกชน
ค่าตรวจ COVID-19
- กรณีผู้ป่วยนอกผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถเบิกค่าตรวจฯ โดยเบิก
ได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,200 บาท ต่อคร้ัง

กรณีติดเชื้อ COVID-19
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค RT-PCR หรือเทคนิคอื่น 
=>> เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,200 บาท ต่อครั้ง

- ค่าห้องพักส าหรับควบคุมหรือดูแลรักษา
=>> เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาท ต่อวัน
- ค่ายารักษา เฉพาะผู้ติดเชื้อ COVID-19
=>> เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 7,200 บาท ต่อคร้ัง

(สถานพยาบาลรับตัวเป็นผู้ป่วยในแล้ว)

กรณีแพทย์ให้ไปพักฟ้ืน
- ให้มีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
=>> ได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท ต่อวัน
- สิทธิรับเงินค่าพาหนะส่งต่อ และค่าบริการท าความสะอาดฆ่าเชื้อ
บนรถพาหนะส่งต่อ
=>> ได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 3,700 บาท ต่อคร้ังท่ีมีการส่งต่อ

(สถานพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วย COVID-19)

กรณีติดเชื้อ COVID-19
- การเบิกค่ารักษา จะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัว
ไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงสิ้นสุดการรักษา
- รวมไปถึงการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล
เอกชนแห่งอ่ืนที่ได้จัดเตรียมไว้

**หากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวปฏิเสธการย้าย
ไปยังสถานพยาบาลเอกชนที่จัดเตรียมไว้ หรือ

ประสงค์จะย้ายไปรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนอื่น
ค่ารักษาหลังจากนั้น 

จะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาจากทางราชการได้**

กรณีไม่ติดเชื้อ COVID-19
- การเบิกค่ารักษา จะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัว
ไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจที่ยืนยันว่า
ไม่ติดเชื้อ COVID-19
- หากมีความจ าเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง (ตามกฎหมายว่าด้วย
การแพทย์ฉุกเฉิน) ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษา 
ประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560
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การประชุมคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในการประชุม
คัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2 อาคาร 1 
กรมศุลกากร ซึ่งในปีนี ้มีหน่วยงานส่งผู้สมัครคัดเลือก จ านวน 16 หน่วยงาน
โดยจะมีการคัดเลือกบุคคลเพื่ อรับรางวัลคนดีศรีศุลกากร จ านวน 5 ราย
เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานดีเด่น
ปรากฏชัด และเพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป


