
                            บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักงำนอธิกำรบดี   ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  โทร.  40102-4 
ที่ ศธ 0514.1.8   วันที ่   17 กุมภำพันธ์ 2557 
เรื่อง รำยงำนกำรอบรมเรื่อง “กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำร รุ่น

ที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 6-7 กุมภำพันธ์ 2557” 
 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  
   
 ตำมหนังสือ ศธ 0514.1.8/027  ลงวันที่ 13 มกรำคม 2557เรื่อง ขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือเข้ำ
ร่วมโครงกำรอบรมตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำร ระหว่ำงวันที่ 6-7 
กุมภำพันธ์ 2557 ณ Hip Bangkok hotel สรุปผลกำรอบรมดังนี้  
   

หัวข้อวิชำ วิทยำกร 
1. ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรของ

ส่วนรำชกำร 
อ. รชตะ อุ่นสุข 

2. ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง อ.วลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ 
3. แนวทำงกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำ

รักษำพยำบำลข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำร 
อ.นพรัตน์ พรหมนำรถ 

 
1. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ   
 1. ระบบสวัสดิกำรในประเทศไทย ทั้งหมด 6 ระบบ คือ  

1. สิทธิประกันสังคม  
2. สิทธิกรมบัญชีกลำง = ข้ำรำชกำร 9 ประเภท  
3. สิทธิท้องถิ่น  
4. สิทธิรัฐวิสำหกิจ 
5. สิทธิองค์กรอิสระ เช่น กกต   
6. สิทธิหลักประกันสุขภำพ -> ประชำชนที่ไม่ได้สิทธิใดๆ จำกรัฐจะได้รับสิทธินี้  

สิทธิทั้ง 6 ไม่มีสิทธิซ้ ำซ้อนกัน หำกไม่ได้รับสิทธิใน 1-5 ระบบ จะได้รับสิทธิ 6  
สิทธิ 1,3,4,5 กรมบัญชีกลำงไม่ได้ดูแล จะมีงบกลำงให้เบิกจ่ำย  
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2. แนวคิดหลักด้านการรักษาพยาบาล  

 
กำรเจ็บป่วย จะไม่ค ำนึงถึงสำเหตุของกำรเจ็บป่วย เพรำะถือว่ำเป็นสวัสดิกำร 

  กรณีไม่ใช่กำรเจ็บป่วย แต่เบิกจ่ำยจำกทำงรำชกำรได้  คือ 
1. กำรฝำกครรภ์ 
2. คลอดบุตร 
3. หลังคลอด (เช่น หมอนัดตรวจ )  
4. ท ำหมันถำวร (ต้องไม่ใช่กำรคุมก ำเนิดแบบอื่นๆ เช่น ใส่ห่วง ฝั่งยำคุม แผ่นแปะ เบิก

ไม่ได้) 
 
3. ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  

 

เจ็บป่วย 

พบแพทย์ 

รักษำ 

เบิกได ้

ผู้มีสิทธ ิ

เจ้ำของสทิธิ/ผูท้รงสิทธ ิ

ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า ลกูจ้าง
ชาวต่างชาติ ผู้ รับบ านาญปกติ 

บุคคลในครอบครัว 

ผู้อำศัยสิทธ ิ

บดิา มารดา คู่สมรส บตุร 3
คน 

ผู้อำศัยสิทธิ ต้องชอบด้วย
กฎหมำย = จดทะเบียนสมรส ,จด

ทะเบียนรับรองบุตร  
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 บุตร เกิดสิทธิ เมื่อคลอด  หมดสิทธิเมื่อ บรรลุนิติภำวะ (20 ปีบริบูรณ์ หรือ จดทะเบียนสมรสเมื่ออำยุ 
17 ปี หรือน้อยกว่ำต้องร้องขอต่อศำล)  
 เงื่อนไขบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย   
 1. เรียงล ำดับกำรเกิด  
 2. แทนที่เฉพำะตำย ก่อนบรรลุนิติภำวะ 
 3.ไม่รวมบุตรบุญธรรม (ทั้งท่ียกให้คนอื่นหรือรับมำเป็นบุตรบุญธรรมของตัวเอง เบิกไม่ได้) 
 4. บุตรไร/้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ = ใช้สิทธิหลังจำกบรรลุนิติภำวะได้จนกว่ำบุตรจะเสียชีวิตหรือไม่มี
ค ำสั่งศำล/ผู้มีสิทธิเสียชีวิต  
 
4. การเลือกสิทธิ และสิทธิซ ้าซ้อน 
 4.1 สิทธิหลัก-หลัก (เจ้ำของสิทธิ-เจ้ำของสิทธิ)  

 ผู้มีสิทธิจะเลือกว่ำจะใช้สิทธิจำกหน่วยงำนใด 
 กรณีเลือกสิทธิหน่วยงำนอื่นแล้ว ให้หมดสิทธิตำม พรฎ นี้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงสิทธิเป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร ที่ กค ก ำหนด (ว 377)  

 กรณีเกิดสิทธิทั้ง 2 สิทธิ เช่น แพทย์ในเวลำรำชกำร ท ำงำนในรพ ของรัฐ ตอนเย็นท ำงำนอยู่
ใน รพ เอกชน สิทธิที่ได้คือ รำชกำร + ปกส ให้เลือกใช้สิทธิได้ ต้องเลือกกสิทธิรำชกำรก่อน หำกเลือก 
ปกส จะถูกตัดสิทธิจำกรำชกำร 1 ปี 

 4.2 สิทธิหลัก-สิทธิรอง  
 ต้องใช้สิทธิในฐำนะเจ้ำของสิทธิ(ใช้สิทธิหลัก) 
 เลือกสิทธิไม่ได้ 
 หำกค่ำรักษำที่ได้รับต่ ำกว่ำ พรฎ นี้ สำมำรถเบิกส่วนที่ขำดอยู่จำกสิทธิได้ 

 4.3 สิทธิรอง-รอง (ผู้อำศัยสิทธิ-ผู้อำศัยสิทธิ) เช่น พ่อเป็นข้ำรำชกำร แม่เป็นรัฐวิสำหกิจ ลูกรับ
รำชกำรเป็นผู้ใช้สิทธิ เบิกให้พ่อและแม่ได้  

 ใช้สิทธิตำม พรฎ.นี้ได้ (ไม่ต้องเลือก)  
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5. รายการและอัตรา 

 
5.1 ค่ายา  

หลักเกณฑ์ ข้อยกเว้น - ไม่น ำหลักเกณฑ์ทั่วไปมำใช้บังคับ 
1. มีคุณสมบัติในกำรรักษำโรค 
2. ไม่เสริมสวย ไม่ป้องกัน(วัคซีน ยกเว้น เซรุ่ม ยำ

พิษสุนัขบ้ำ) 
3. อยู่ในบัญชียำหลักแห่งชำติ 
4. ยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติ เบิกได้ หำกแพทย์

ผู้รักษำออกหนังสือรับรองและระบุเหตุผล A-E 

1. ยำมะเร็ง 6 ชนิด -> บังคับจ่ายตรง 
2. ยำกลุ่มโรครูมำติก และสะเก็ดเงิน  -> บังคับจ่าย

ตรง  กค 0422.2/ว.124 ลว 2 เม.ย 53 ห้ำมเบิก
ใบเสร็จรับเงิน  ห้ำมเบิกยำชีววัตถุอ่ืน 

3. ยำสมุนไพร และยำแผนไทย 4 ประเภท  กค 
0422.2/ว33 ลว 11 เม.ย 54  
 ตำมบัญชียำหลักแห่งชำติ(ไม่รวมน้ ำมันไพล เจ

ลพริก) 
 ยำสำมัญประจ ำบ้ำนแผนโบรำณตำมประกำศ 

สธ. 
 เภสัชต ำรับ รพ.(รพ ผลิตเอง) 
 ยำที่ปรุงส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะรำย(เภสัชปรุง=

ยำต้ม) 
4. วิตำมิน และแร่ธำตุ   

 ขึ้นทะเบียนเป็นยำกับ สนง อย. 

คา่อปุกรณ์ 
อวยัวะเทียม 

คา่บริการ 
ตรวจวิเคราะห์

โรค 

คา่ห้องและ
อาหาร 

คา่เสริมสร้าง 
สขุภาพ

ป้องกนัโรค 

คา่ฟืน้ฟ ู
สมรรถภาพ 

คา่ใช้จา่ยอ่ืน 
เชน่ คา่รถ 
Refer 

ค่ายา
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หลักเกณฑ์ ข้อยกเว้น - ไม่น ำหลักเกณฑ์ทั่วไปมำใช้บังคับ 
 มีคุณสมบัตรในกำรบ ำบัดรักษำโรค 
 บัญชียำหลักแห่งชำติ 

5. ยำควบคุม 9 กลุ่ม  
ค่ำบริกำรฝังเข็มและค่ำนวด  
 ค่ำฝังเข็ม = 100 บำท/ครั้ง (รวมค่ำเข็ม 

ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย)์  + มีหนังสือรับรอง
แพทย์ประกอบกำรเบิกจ่ำย 

 ค่ำนวด = นวดเพ่ือรักษำ +ต้องมีหนังสือ
รับรองจำกแพทย์ สัปดำห์ละไม่เกิน 3 ครั้ง  
 นวด+ ประคบ 250บำท/ครั้ง 
 นวด 200บำท/ครั้ง ประคบ 100บำท/

ครั้ง 
 รวมค่ำนวด ค่ำประคบ ลูกประคบ 

ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ 
 อบสมุนไพร = 100บำท/ครั้ง (รวมสมุนไพร 

และค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์) 
 
5.2 ค่ำอุปกรณ์ อวัยวะเทียม เบิกจ่ำยตำม กค 0422.2/พิเศษ ว1 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2556 มีผลบังคับใช้เมื่อ 
1 มกรำคม 2557  
 
5.3 ค่ำบริกำร ค่ำตรวจวิเครำะห์โรค  -> ใบเสร็จรับเงินค่ำรักษำพยำบำลต้องลง “รหัส”  

 2,929 รำยกำร =กค 0417/ว 177 ลว 24 พ.ย 2549 
 29 รำยกำร = กค 0417/ว 339 ลว 17 ก.ย 2550 
 1 รำยกำร = กค 0417/ว 414 ลว 26 พ.ย 2550 
 28 รำยกำร = กค 0422.2/ว 297 ลว 5 ก.ย 2551 
 4 รำยกำร = กค 0422.2/ว 42 ลว 13 ก.พ 2552 
ยกเว้น หมวด 11 หัตถกำรในห้องผ่ำตัด หมวด 14 กำยภำพเวชกรรมฟ้ืนฟู เลิกตำมโรงพยำบำลเรียก
เก็บ  

 
5.4 กำรเบิกค่ำพำหนะส่งต่อผู้ป่วย เงื่อนไข คือ เฉพำะโรงพยำบำลรัฐบำลกับโรงพยำบำลรัฐบำล และต้องจ่ำย
ตรง โรงพยำบำลปลำยทำงรับเป็นผู้ป่วยใน/สังเกตอำกำร  
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ไม่เข้าเงื่อนไข คือ รับผู้ป่วยจำกบ้ำนหรือที่เกิดเหตุ ,ส่งไปตรวจทำงห้องทดลองเอกซเรย์ ,รถส่วนตัวหรือรถ
สำธำรณะ 
ถาม-ตอบ เรื่องค่ารักษา 

ค ำถำม ค ำตอบ 
1. รถส่งผู้ป่วย เบิกได้ ต้องเข้ำเงื่อนไข

อะไร  
ต้องเป็นโรงพยำบำลรัฐบำลกับโรงพยำบำลรัฐบำล เท่ำนั้น 
และ โรงพยำบำลปลำยทำงรับเป็นผู้ป่วยในหรือสังเกต
อำกำร  

2. ผู้ป่วยเสียชีวิต เบิกจ่ำยได้หรือไม่ ให้ทำยำท/ผู้จัดกำรมรดก เป็นผู้ยื่นใช้สิทธิแทน  
3. รพ.รัฐ รับเป็นผู้ป่วย ส่งต่อไป รพ.อ่ืน 

เบิกจ่ำยได้หรือไม ่
เบิกไม่ได้ ต้องเข้ำเงื่อนไขตำมข้อ 1  

4. ค่ำใช้จ่ำยหลังคลอด เบิกได้หรือไม่ ค่ำผ่ำคลอด – เบิกได ้
หลังคลอด – หมอนัดมำตรวจ เช่น ตรวจภำยใน ตัดไหม 

เบิกได้  
- กำรนวดหลังคลอด (ทับหม้อเกลือ) ให้มดลูก

เข้ำอู่ คล้ำยๆ กำรอยู่ไฟ เบิกไม่ได้  
5. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้องฉำยรังสี แล้วท ำ

ให้ฟันล้ม เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรครอบ 
จัดฟันได้หรือไม ่

ค่ำรักษำรำกฟัน – เบิกได ้
ค่ำจัดฟัน ค่ำครอบฟัน มำกกว่ำ 1 ซี่ กรณีนี้อยู่ระหว่ำง
หำรือกับกรมบัญชีกลำง ยังไม่ได้ข้อสรุป  

6. ประสบอุบัติเหตุ กรำมแตก ต้องตัด
กรำม เบิกได้หรือไม ่

เบิกได ้

7. คนเกิดมำ คำงผิดรูป สบฟันไม่ได้ ตัด
ตัดกรำม  

เบิกได ้

 
 
2. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินจำกคลัง  ตำมระเบียบ กำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำ
เงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  เงื่อนไข แนวปฏิบัติไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง  เป็นไปตำมระเบียบ  

 
  ทั้งนี้ รำยละเอียดเพ่ิมเติม ศึกษำเพ่ิมเติมจำกเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม ตำมที่แนบมำ
พร้อมนี้   
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

(นำงสำวนงรัตน์  ศิริค ำเพ็ง)         
        นักตรวจสอบภำยใน  


