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เรื่อง

เมษายน ๒๕๖๔

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๓๙ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๔๑
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๔๒
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๔๔
สิงที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืบเงิน
ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง ๑ - ๓ กรมบัญ ชีก ลางดำเนิน การตรวจสอบข้อ มูล การเบิก จ่า ย
ค่า รัก ษาพยาบาลในระบบเบิก จ่า ยตรง พบว่า ผู้ม ีส ิท ธิห รือ บุค คลในครอบครัว บางรายมีก ารเข้า รับ บริก าร
รัก ษาพยาบาลข้า ราชการประเภทผู้ป ่ว ยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่ง เดีย วหรือ หลายแห่ง
ในเวลาใกล้เคียงกัน และได้รับยาประเภทเดียวกันจนมีปริมาณยาสะสมเนินจำนวนมาก กรมบัญชีกลางจึงได้ระงับ
การใช้ส ิท ธิใ นระบบเบิก จ่า ยตรงของบุค คลดัง กล่า ว และให้ส ่ว นราชการต้น สัง กัด ดำเนิน การทางวิน ัย
แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเข้าข่ายเจตนาทุจริต นั้น
กรมบัญ ชีก ลางพิจ ารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อ เนิน การควบคุม การเบิก จ่ายค่า รัก ษาพยาบาล
ให ้เ น ิน ไป ด้ว ยความเห มาะส ม แล ะผ ู้ป วยได ้ร ับ ก ารรัก ษ าพ ยาบ าล ต าม ค วาม จำเน ิน เหมาะสม
ดังนั้น อาศัย อำนาจตามความนัย มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดิก ารเกี่ยวกับ การรัก ษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควร
ดำเนินการ ดังนี้
๑. ยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง ๑ - ๓
๒. กำหนดหลัก เกณฑ์ก ระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการเบิก เงิน ค่า รัก ษาพยาบาลเกิน สิท ธิ
และการเรีย กคืน เงิน ทั้งนี้ให้ม ีผ ลใช้บ ังคับ ตั้งแต่วัน ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เนินต้นไป ซึ่งมีหลักการสำคัญ
โดยสรุป ดังนี้
๒.๑ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก
ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง และได้รับ ยาประเภทเดียวกัน จนมีป ริม าณยาสะสม
เนิน จำนวนมากเกิน ขนาดที่ใ ห้ผ ลการรัก ษาในแต่ล ะโรค (T h erap eu tic D ose) หรือ เกิน กว่า จำนวน
ที่กรมบัญ ชีกลางกำหนด ถือเนิน การใช้ส ิท ธิส วัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลข้าราชการเพื่อ เบิก เงิน ด่ารัก ษาพยาบาล
เกินสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แกิไขเพิ่มเติม
๒.๒ ผู้มีสิทธิ...

ก}มนญ'rf)-ทา'!

- ๒๒.๒ ผู้ม ีส ิท ธิห รือ บุค คลในครอบครัว มีพ ฤติก รรมการเบิก จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาล
ในระบบเบิกจ่ายตรงผิดปกติ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าว
ในระบบเบิกจ่ายตรงโดยทันที นอกเหนือจากการเรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิแล้ว กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ส่วนราชการ
ต้น สัง กัด ดำเนิน การสอบข้อ เท็จ จริง ของบุค คลดัง กล่า ว หากเข้า ข่า ยการทุจ ริต หรือ การกระทำความผิด
ทางอาญา ให้ส ่ว นราชการต้น สัง กัด ดำเนิน การทางวิน ัย (ล้ามี) และดำเนิน การตามขั้น ตอนของกฎหมาย
กับบุคคลดังกล่าวต่อไป กรณีข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเป็นการทุจริต กรมบัญชีกลางจะอนุญาตให้สามารถใช้สิทธิ
ในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ปวยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นการควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว
๒.๓ สถานพยาบาลของทางราขการ หากตรวจสอบพบว่ามีก ารเบิก จ่ายค่ารัก ษาพยาบาล
ของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวในระบบเบิกจ่ายตรงโดยไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสารว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคล
ในครอบครัว มารับ บริก ารจริง นอกเหนือ จากการเรีย กคืน เงิน จากสถานพยาบาลของทางราชการแล้ว
กรมบัญ ชีก ลางจะแจ้ง ส่ว นราชการต้น สังกัด ให้ด ำเนิน การตรวจสอบข้อ เท็จ จริง หากปรากฏข้อ เท็จ จริง ว่า
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดมีพฤติกรรมทุจริตใช้ระบบเบิกจ่ายตรงแสวงหาผลประโยชน์ ให้ดำเนินการสอบสวน
ทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว
๒.๔ การเรีย กคืน เงิน ค่า รัก ษาพยาบาลที่เบิก เกิน สิท ธิ ให้ส ่วนราชการต้น สังกัดมีห น้าที่
ติดตามเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที'เบิกเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิ และนำเงินดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามที่ก รมบัญ ชีก ลางแจ้ง กรณีท ี่ไ ม่ส ามารถเรีย กคืน เงิน จากผู้ม ีส ิท ธิไ ด้ ขอให้ด ำเนิน การบัง คับ ชำระหนี้
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับ เบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ
ในสังกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
โทร. o ๒๑๒๗ ๗ 000 ต่อ ๔๓๖๖
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หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้ว ยการเบิก เงิน ค่ารัก ษาพยาบาลเกิน สิท ธิแ ละการเรีย กคืน เงิน
ด้ว ยกรมบัญ ชีก ลางตรวจสอบพบว่า มีผ ู้ม ีส ิท ธิแ ละบุค คลในครอบครัว บางรายเบิก จ่า ย
ค่า รัก ษาพยาบาลในระบบเบิก จ่ายตรงผิด ปกติ กล่าวคือ มีก ารเข้า รับ การรัก ษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการแห่ง เดีย วหรือ หลายแห่ง ในระยะเวลาใกล้เคีย งกัน และมีก ารเบิก จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาล
สูงผิดปกติ โดยมีการเบิกค่ายาซํ้าซ้อนและมีปริมาณสะสมมากเกินความจำเปีน เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม ดังนั้น จึงเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง และมาตรา ๑๕: วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลาง
โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
เกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน”
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาหลัก เกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ให้ไข้หลักเกณฑ์นี้แทน
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้
“ผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัว” หมายถึง ผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ส่วนราชการต้นสังกัด” หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมที่ผู้มีสิทธิสังกัด
“สถานพยาบาลชองทางราชการ” หมายถึง สถานพยาบาลซึ่ง เป็น ส่ว นราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลชองมหาวิทยาลัยของรัฐ
สำนัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม สวัส ดิก ารและสวัส ดีภ าพครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา องค์ก ารมหาซน
ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์ก ารมหาขน รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
สภากาชาดไทย และองค์ก ารสงเคราะห์ท หารผ่า นศึก โรงพยาบาลประสานมิต ร และสถานพยาบาลอื่น
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
หมวดที่ ๑
การเบิก เงิน ค่ารัก ษาพยาบาลเกิน สิท ธิ
ข้อ ๕ กรณีท ี่ผ ู้ม ีส ิท ธิห รือ บุค คลในครอบครัว เข้า รับ บริก ารรัก ษาพยาบาลข้า ราชการ
ประเภทผู้ปวยนอก ณ สถานพยาบาลชองทางราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง และได้รับยาประเภทเดียวกัน
จนมีป ริม าณยาสะสมเป็น จำนวนมากเกิน ขนาดที่ใ ห้ผ ลการรัก ษาในแต่ล ะโรค (T h erap eu tic Dose)
หรือเกิน กว่าจำนวนที่กรมบัญ ชีกลางกำหนด ถือ เป็น การใช้ส ิท ธิส วัส ดิก ารรัก ษาพยาบาลข้าราชการเพื่อ เบิก
เงิน ค่า รัก ษาพยาบาลเกิน สิท ธิต ามพระราชกฤษฎีก าเงิน สวัส ดีก ารเกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วดที่ ๒

- ๒หมวดที, ๒
การระงับสิทธิ และการคืน สิท ธิส วัส ดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง
ข้อ ๖ กรณีก รมบัญ ชีก ลางตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิท ธิห รือบุค คลในครอบครัว มีพฤติกรรม
การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงผิดปกติ กล่าวคือ มีการเข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการ
แห่งเดียวกัน หรือหลายแห่งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน มีค วามถี่ในการเข้ารับ บริก ารที่ผ ิด ปกติ มีก ารเบิก จ่า ย
ค่ารักษาพยาบาลสูงผิดปกติ เบ็เนต้น กรมบัญชีกลางจะดำเนินการ ดังนี้
(๑) ระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงโดยทันที
ซึ่ง ผู้ม ีส ิท ธิย ัง คงสามารถนำใบเสร็จ รับ เงิน ค่า รัก ษาพยาบาลของตนเองหรือ บุค คลในครอบครัว มายื่น เบิก
จากส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี
(๒) แจ้ง ส่ว นราชการต้น สัง กัด หรือ ส่ว นราชการผู้เบิก ของบุค คลดัง กล่า วทราบ
และหากผู้ม ีส ิท ธิน ำใบเสร็จรับ เงิน ค่ารัก ษาพยาบาลของตนเองหรือ บุค คลในครอบครัว ตาม (๑) มายื่น เบิก
ณ ส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี ส่วนราชการจะต้อ งเรีย กรายละเอีย ดรายการยา
ที่เบิก เพิ่ม เติม ประกอบเอกสารการเบิก จ่าย หากไม่ม ีเอกสารดัง กล่าวจะไม่ส ามารถเบิก ค่า รัก ษาพยาบาลได้
และเมื่อ ส่ว นราชการอนุม ัต ิใ ห้ผ ู้ม ีส ิท ธิเบิก ค่า รัก ษาพยาบาลแล้ว จะต้อ งจัด ส่ง สำเนาใบเสร็จ รับ เงิน พร้อ ม
รายละเอียดการรักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลางทราบโดยด่วนด้วย
(๓) กรมบัญชีกลางอาจส่งเรื่องให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
เพื่อประกอบการวินิจฉัย
ข้อ ๗ กรณีก รมบัญ ชีก ลางตรวจสอบรายละเอีย ดค่า รัก ษาพยาบาลและเอกสารประกอบ
การเบิกจ่ายของบุคคลที่ถูกระงับสิทธิตามข้อ ๖ พบว่า บุคคลดังกล่าวมีการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง
เกินสิทธิ นอกเหนือจากการเรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิแล้ว กรมบัญชีกลางจะแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวมีเจตนาทุจริต ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเบ็เนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่บุคคลดังกล่าว
(๒) กรณีเบ็เนบุคคลในครอบครัวชองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รู้เห็นและมีเจตนาทุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
(๓) กรณีเบ็เนผู้'รับเบี้ยหวัด ผู้รับ บำนาญ หรือ บุค คลในครอบครัวของผู้รับ เบี้ย หวัด
ผู้รับบำนาญ และบุคคลตาม (๑) (๒) หากข้อ เท็จ จริงใดเข้าข่ายการกระทำความผิด ทางอาญาต้อ งดำเนิน การ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ข้อ ๘ กรณีก รมบัญ ชีก ลางตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลของทางราชการเบิก จ่า ย
ค่ารัก ษาพยาบาลชองผู้มีสิท ธิห รือบุคคลในครอบครัวในระบบเบิกจ่ายตรงโดยไม่ป รากฏข้อมูลในเอกสารว่า
ผู้ม ีส ิท ธิห รือ บุค คลในครอบครัว มารับ บริก ารจริง นอกเหนือ จากการเรีย กคืน เงิน จากสถานพยาบาล
ของทางราชการแล้ว กรมบัญ ชีก ลางจะแจ้ง ส่ว นราชการต้น สัง กัด ให้ด ำเนิน การตรวจสอบข้อ เท็จ จริง
หากปรากฏข้อเท็จจริงวำมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดมีพฤติกรรมทุจริตใช้ระบบเบิกร่ว&ร&รแสวงหาผลประโยชน์
ให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว
ข้อ ๙ ...

- ๓ข้อ ๙ กรณีด ำเนิน การตรวจสอบรายละเอีย ดตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ไม่พ บการเบิก จ่า ยที่ส ่อ
ไปในทางทุจริต กรมบัญชีกลางจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสามารถไข้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก
ณ สถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรม โดยให้ผู้มีสิทธิแสดงเจตนา
เลือกสถานพยาบาลของทางราขการที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว
ณ ส่วนราชการต้นสังกัด และให้ส่วนราชการต้น สังกัดแจ้งเป็น หนังสือมายังกรมบัญ ชีกลาง เพื่อ ดำเนิน การ
คืน สิท ธิส วัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง หากบุค คลดังกล่าวนำใบเสร็จ รับ เงิน ค่ารัก ษาพยาบาล
มายื่นเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามข้อ ๖ (๒)
กรมบัญชีกลางจะติดตามพฤติกรรมการใช้สิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง เป็นระยะเวลา
๑ ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอนุญาตให้ใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลของทางราชการทุกแห่ง
หมวดที่ ๓
การเรียกคืนเงิน และการนำเงินส่งคืนคลัง
ข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่ติดตามเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินสิทธิ
จากผู้มีสิทธิ และนำเงินดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ส่วนราชการต้นสังกัดไม่สามารถเรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิได้ ขอให้ดำเนินการ
บังคับชำระหนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

