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^  เมษายน ๒๕๖๔
เร่ือง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๓๙ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๔๑ 

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๔๔๒ 
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๔ ลงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๔๔๔

สิงที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืบเงิน
ตามหน ังส ือท ี่อ ้างถ ึง ๑ - ๓ กรมบ ัญ ช ีกลางดำเน ิน การตรวจสอบ ข ้อม ูลการเบ ิกจ ่าย 

ค่ารักษาพยาบาลในระบบเบ ิกจ่ายตรง พบว่า ผู้ม ีส ิทธิหรือบุคคลในครอบครัวบางรายมีการเข้ารับบริการ 
ร ักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป ่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งเด ียวหรือหลายแห่ง 
ในเวลาใกล้เคียงกัน และได้รับยาประเภทเดียวกันจนมีปริมาณยาสะสมเนินจำนวนมาก กรมบัญชีกลางจึงได้ระงับ 
การใช ้ส ิทธ ิในระบบเบ ิกจ ่ายตรงของบ ุคคลด ังกล ่าว และให ้ส ่วนราชการต ้นส ังก ัดดำเน ินการทางว ิน ัย 
แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเข้าข่ายเจตนาทุจริต น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพ ื่อเน ินการควบคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ให ้เน ิน ไป ด ้ว ยค ว าม เห ม าะส ม  แ ล ะ ผ ู้ป ว ย ไ ด ้ร ับ ก าร ร ัก ษ าพ ย าบ าล ต าม ค ว าม จ ำ เน ิน  เห มาะสม 
ดังนั้น อาศ ัยอำน าจตามความน ัยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม จึงเห็นควร 
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ยกเลิกหนังสือตามที่อ้างถึง ๑ - ๓
๒. กำหนดหล ักเกณ ฑ ์กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกเง ินค ่าร ักษาพ ยาบาลเก ินส ิทธ ิ 

และการเรียกคืนเงิน ทั้งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เนินต้นไป ซึ่งมีหลักการสำคัญ 
โดยสรุป ดังนี้

๒.๑ ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก 
ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง และได้รับยาประเภทเดียวกันจนมีปริมาณยาสะสม 
เน ินจำนวนมากเก ินขนาดท ี่ให ้ผลการร ักษาในแต ่ละโรค (T h e ra p e u tic  D ose) หรือเก ินกว่าจำนวน 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ถือเนินการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อเบิกเงินด่ารักษาพยาบาล 
เกินสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๓ และที่แกิไขเพิ่มเติม

ก}มนญ'rf)-ทา'!

๒.๒ ผู้มีสิทธิ...



- ๒-

๒.๒ ผ ู้ม ีส ิท ธ ิห ร ือบ ุคคลใน ครอบ คร ัว  ม ีพ ฤต ิกรรมการเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพ ยาบ าล 
ในระบบเบิกจ่ายตรงผิดปกติ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าว 
ในระบบเบิกจ่ายตรงโดยทันที นอกเหนือจากการเรียกคืนเงินจากผู้มีสิทธิแล้ว กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ส่วนราชการ 
ต้นสังกัดดำเน ินการสอบข้อเท ็จจริงของบุคคลดังกล่าว หากเข ้าข ่ายการท ุจร ิต หรือการกระทำความผิด 
ทางอาญา ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการทางวินัย (ล้ามี) และดำเน ินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 
กับบุคคลดังกล่าวต่อไป กรณีข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าเป็นการทุจริต กรมบัญชีกลางจะอนุญาตให้สามารถใช้สิทธิ 
ในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ปวยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นการควบคุม 
พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว

๒.๓ สถานพยาบาลของทางราขการ หากตรวจสอบพบว่ามีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ของผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวในระบบเบิกจ่ายตรงโดยไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสารว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคล 
ในครอบครัวมารับบริการจริง นอกเหน ือจากการเร ียกค ืน เง ินจากสถานพยาบาลของทางราชการแล ้ว 
กรมบัญชีกลางจะแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏข้อเท ็จจริงว่า 
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดมีพฤติกรรมทุจริตใช้ระบบเบิกจ่ายตรงแสวงหาผลประโยชน์ ให้ดำเนินการสอบสวน 
ทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว

๒.๔ การเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบ ิกเกินสิทธิ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่ 
ติดตามเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลที'เบิกเกินสิทธิจากผู้มีสิทธิ และนำเงินดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง กรณีท ี่ไม ่สามารถเรียกคืนเงินจากผู้ม ีส ิทธิได้ ขอให ้ดำเน ินการบังค ับชำระหนี้ 
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนำเงินส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญ 
ในสังกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล
กลุ่มงานกำกับและตรวจสอบระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล 
โทร. o  ๒๑๒๗ ๗ 000  ต่อ ๔๓๖๖
โทรสาร o  ๒๑๒๗ ๗๔0๒



หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

ด้วยกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่า ม ีผ ู้ม ีส ิทธิและบ ุคคลในครอบครัวบางรายเบ ิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงผิดปกติ กล่าวคือ ม ีการเข ้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
ของทางราชการแห ่งเด ียวหรือหลายแห ่งในระยะเวลาใกล้เค ียงก ัน และม ีการเบ ิกจ ่ายค ่าร ักษาพยาบาล 
สูงผิดปกติ โดยมีการเบิกค่ายาซํ้าซ้อนและมีปริมาณสะสมมากเกินความจำเปีน เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม ดังน้ัน จึงเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง และมาตรา ๑๕: วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
เกินสิทธิและการเรียกคืนเงิน”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี๋ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์นี้ 

หรือที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นี้ให้ไข้หลักเกณฑ์นี้แทน 
ข้อ ๔ ในหลักเกณฑ์นี้

“ผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัว” หมายถึง ผู้มีสิทธิ บุคคลในครอบครัว ตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดีการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“ส่วนราชการต้นสังกัด” หมายถึง ส่วนราชการระดับกรมที่ผู้มีสิทธิสังกัด 
“ สถานพยาบาลชองทางราชการ” หมายถึง สถานพยาบาลซึ่งเป ็นส ่วนราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลชองมหาวิทยาลัยของรัฐ 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาซน 
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาขน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่น 
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวดที่ ๑
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิ

ข้อ ๕ กรณ ีท ี่ผ ู้ม ีส ิทธ ิหร ือบ ุคคลในครอบคร ัวเข ้าร ับบร ิการร ักษาพยาบาลข ้าราชการ 
ประเภทผู้ปวยนอก ณ สถานพยาบาลชองทางราชการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง และได้รับยาประเภทเดียวกัน 
จนม ีปร ิมาณยาสะสมเป ็นจำนวนมากเก ินขนาดท ี่ให ้ผลการรักษาในแต่ละโรค (T h e ra p e u tic  D ose) 
หรือเกินกว่าจำนวนที่กรมบัญชีกลางกำหนด ถือเป็นการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเพื่อเบิก 
เงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการรักษาพ ยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วดที่ ๒
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หมวดที, ๒
การระงับสิทธิ และการคืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง
ข้อ ๖ กรณีกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่า ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว มีพฤติกรรม 

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงผิดปกติ กล่าวคือ มีการเข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการ 
แห่งเดียวกันหรือหลายแห่งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน มีความถี่ในการเข้ารับบริการที่ผิดปกติ มีการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลสูงผิดปกติ เบ็เนต้น กรมบัญชีกลางจะดำเนินการ ดังนี้

(๑) ระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงโดยทันที 
ซ ึ่งผ ู้ม ีส ิทธิย ังคงสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมายื่นเบ ิก 
จากส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี

(๒) แจ ้งส ่วนราชการต ้นส ังก ัดหร ือส ่วนราชการผ ู้เบ ิกของบ ุคคลด ังกล ่าวทราบ 
และหากผู้มีสิทธินำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ตาม (๑) มายื่นเบิก 
ณ ส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกแล้วแต่กรณี ส่วนราชการจะต้องเรียกรายละเอียดรายการยา 
ที่เบิกเพิ่มเติมประกอบเอกสารการเบิกจ่าย หากไม่มีเอกสารดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 
และเมื่อส่วนราชการอนุม ัต ิให ้ผ ู้ม ีส ิทธิเบ ิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว จะต้องจัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินพร้อม 
รายละเอียดการรักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลางทราบโดยด่วนด้วย

(๓) กรมบัญชีกลางอาจส่งเร่ืองให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาสอบข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้น
เพื่อประกอบการวินิจฉัย

ข้อ ๗ กรณ ีกรมบัญชีกลางตรวจสอบรายละเอ ียดค่าร ักษาพยาบาลและเอกสารประกอบ 
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 ผู้รับบำนาญ หรือบุคคลในครอบครัวของผู้รับเบี้ยหวัด 

ผู้รับบำนาญ และบุคคลตาม (๑) (๒) หากข้อเท็จจริงใดเข้าข่ายการกระทำความผิดทางอาญาต้องดำเนินการ 
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ข้อ ๘ กรณ ีกรมบ ัญ ช ีกลางตรวจสอบพบว่า ส ถาน พ ยาบ าลของท างราชการเบ ิกจ ่าย  
ค่ารักษาพยาบาลชองผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวในระบบเบิกจ่ายตรงโดยไม่ปรากฏข้อมูลในเอกสารว่า 
ผ ู้ม ีส ิทธ ิหรือบ ุคคลในครอบครัวมารับบริการจริง น อกเห น ือจากการเร ียกค ืน เง ิน จากส ถาน พ ยาบ าล 
ของทางราชการแล้ว กรมบ ัญชีกลางจะแจ้งส ่วนราชการต ้นส ังก ัดให ้ดำเน ินการตรวจสอบข ้อเท ็จจร ิง 
หากปรากฏข้อเท็จจริงวำมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดมีพฤติกรรมทุจริตใช้ระบบเบิกร่ว&ร&รแสวงหาผลประโยชน์ 
ให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว

ข้อ ๙ ...



- ๓ -

ข้อ ๙ กรณ ีดำเน ินการตรวจสอบรายละเอ ียดตามข ้อ ๖ ข้อ ๗ ไม ่พบการเบ ิกจ ่ายท ี่ส ่อ 
ไปในทางทุจริต กรมบัญชีกลางจะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสามารถไข้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก 
ณ สถานพยาบาลของทางราชการ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นการควบคุมพฤติกรรม โดยให้ผู้มีสิทธิแสดงเจตนา 
เลือกสถานพยาบาลของทางราขการที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว 
ณ ส่วนราชการต้นสังกัด และให้ส่วนราชการต้นสังกัดแจ้งเป็นหนังสือมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการ 
คืนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง หากบุคคลดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
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


