
หนา   ๑ 
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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงกําหนดตําแหนง
ของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  (๓)  และ  (๕)  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย 

การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๗  การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีเขารับการรักษาพยาบาล 

ในสถานพยาบาลของทางราชการ  ประเภทผูปวยภายใน  นอกจากที่กําหนดในขอ  ๘  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๓) ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอ  ๑๒   

เปนผูมีอํ านาจออกหนังสือรับรองการมี สิทธิ รับเ งินค า รักษาพยาบาล   เวนแต   ขาราชการ 
หรือลูกจางประจําในสวนราชการที่ต้ังอยูในอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  จะใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ 
ผูเปนหัวหนากิ่งอําเภอที่สังกัดนั้น  หรือหัวหนาหนวยงานซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงประเภททั่วไป  
ระดับชํานาญงาน  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  หรือตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๖  หรือเทียบเทา  
เปนผูออกหนังสือรับรองใหก็ได    

(๕) เมื่อสถานพยาบาลไดรับหนังสือรับรองแลว  ใหตรวจสอบบัตรประจําตัวผู เขารับ 
การรักษาพยาบาลใหถูกตองตรงกับหนังสือรับรองโดยเครงครัด  เวนแตผูที่กฎหมายกําหนดไววา 
ไมตองมีบัตรประจําตัว  มิตองตรวจสอบและใหเจาหนาที่การเงินของสถานพยาบาลรวบรวมหลักฐาน
เกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูรับการรักษาพยาบาลนั้น  และจัดทําใบแสดงรายการ 
คารักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  (กรณีสถานพยาบาลเปนผูเบิก)  เสนอใหหัวหนา
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สถานพยาบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายรับรองวาถูกตองตามที่เรียกเก็บ  เพื่อจัดทําฎีกาเบิกเงินตามขอ  ๑๕  
กับกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณีตามที่ระบุไวในหนังสือรับรอง  แลวเก็บเอกสาร
ดังกลาวไวเพื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบ 
ตามขอ  ๒๔” 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๑  ใหผูบังคับบัญชาหรือขาราชการตอไปนี้เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเลขานุการรัฐมนตรี  เลขานุการกรม  

ผูอํานวยการกอง  หัวหนากอง  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทาผูอํานวยการกอง  

หัวหนากอง  เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด 

ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งข้ันเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ 

ของผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยกตางหาก 

จากกระทรวง  ทบวง  กรม  ใหหัวหนาสํานักงานนั้น  ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาตําแหนงประเภททั่วไป

ระดับชํานาญงาน  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  หรือตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๖  หรือเทียบเทา  

เปนผูรับรองการใชสิทธิของขาราชการในสังกัด 

การรับรองการใชสิทธิของหัวหนาหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูใน

สวนภูมิภาค  หรือสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง  ทบวง  กรม  ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป  

อยางนอยหนึ่งข้ันจะมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเองก็ได 

สําหรับขาราชการผูดํารงตําแหนงต้ังแตตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ประเภท

วิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  ประเภทบริหาร  ระดับตน  หรือตําแหนงต้ังแต

ระดับ  ๙  ข้ึนไป  หรือตําแหนงที่เทียบเทาใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง 

(๒) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติใหผูบังคับบัญชา  

ที่มียศต้ังแตพันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือพันตํารวจตรีข้ึนไป  เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ  

ของขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด 
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ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งข้ันเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ   
ของผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน  หรือจะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน  ซ่ึงเปนหัวหนา
สํานักงานแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรมรับรองการใชสิทธิของตนเองก็ได 

ขาราชการทหารซึ่งมียศ   พันเอก   นาวาเอก   นาวาอากาศเอก  หรือขาราชการตํารวจ 
ซ่ึงมียศพันตํารวจเอก  และเงินเดือนในอัตราพันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอกพิเศษ  อันดับ  ๒   
หรือพันตํารวจเอกพิเศษ  อันดับ  ๒  ข้ึนไป  ใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง 

(๓) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ  เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของขาราชการหรือลูกจางประจํา 
ในสังกัด 

ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งข้ันเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ
ผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน  หรือนายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอแลวแตกรณี 

การรับรองการใชสิทธิของนายอําเภอ  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  ผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไปหนึ่งข้ันจะมอบหมายใหนายอําเภอ  ปลัดอําเภอผู เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ   
เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเองก็ได 

สําหรับกรณีสํานักงานจังหวัด  สํานักงานอําเภอ  ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด  นายอําเภอ   
หรือปลัดอําเภอผู เปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของขาราชการ 
หรือลูกจางประจําในสังกัด 

ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ  ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ  
ประเภทอํานวยการ  ระดับสูง  ประเภทบริหาร  ระดับตน  หรือตําแหนงต้ังแตระดับ  ๙  ข้ึนไป   
หรือตําแหนงที่เทียบเทา  ใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง 

(๔) การรับรองการใชสิทธิของขาราชการที่ไดรับคําส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการ  ใหผูมีอํานาจ
รับรองการใชสิทธิ   ณ   สํานักงานที่ ไปชวยปฏิบัติราชการเปนผูมีอํานาจรับรองการใช สิทธิ   
ของขาราชการดังกลาว  และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ  ๑๒ 

(๕) การรับรองการใชสิทธิของลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจาง
จากเงินงบประมาณรายจาย  และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไวหรือผูไดรับบํานาญ
ปกติหรือผูได รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ   
หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด  ใหผูเบิกเงินคาจาง  
เงินบํานาญ  เบี้ยหวัด  เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของบุคคลดังกลาวขางตน  แลวแตกรณี” 
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ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๒  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๒  ใหผูบังคับบัญชาหรือขาราชการตอไปนี้  เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม  
หรือผูที่ หัวหนาสวนราชการมอบหมายซึ่ ง ดํารงตําแหนงไม ตํ่ากว า ตําแหนงประเภททั่ วไป   
ระดับชํานาญงาน  ประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  หรือตําแหนงไมตํ่ากวา  ระดับ  ๖  หรือเทียบเทา   
หรือผูที่มียศต้ังแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทข้ึนไป 

(๒) หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือแยกตางหาก
จากกระทรวง  ทบวง  กรม  หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานนั้น 
เปนผูอนุมัติการเบิกจายเงินของหนวยงานนั้นก็ได 

(๓) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปนผูอนุมัติ  
เวนแตการอนุมัติการเบิกจายเ งินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของหัวหนาสวนราชการ   
ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๓  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๓  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
ประเภทผูปวยภายในตามขอ  ๗  ใหสถานพยาบาลเปนผูวางฎีกาเบิกเงินคารักษาพยาบาลโดยตรงกับ
กรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี  ที่สถานพยาบาลนั้น ๆ  ต้ังอยู 

สําหรับโรงพยาบาลรถไฟ  ฯ  โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ  โรงพยาบาลโรคปอดกรุงเทพ   
หรือสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด  ใหสวนราชการเจาสังกัดของผูมีสิทธิเปนผูเบิกเงิน
ชําระหนี้ให 

การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลของทางราชการเปนผูเบิกจาย  ใหจัดทําฎีกา 
ขอเบิกเงินโดยหัวหนาสถานพยาบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายรับรองวา  ไดปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา  
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  และระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยถูกตองแลวย่ืนพรอมสมุดคูมือวางฎีกาตอกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงาน
คลังจังหวัด  แลวแตกรณี” 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๔  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๔  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกรณีเขารับการรักษาพยาบาลตามขอ  ๙  ใหสวนราชการ

เจาสังกัดของผูมีสิทธิเปนผูเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัดซ่ึงเปนสํานักงาน 

เบิกเงินเดือนของผูมีสิทธิ  แลวแตกรณี” 

ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๕  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๕  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลตามขอ  ๑๓  นอกจากขอ  ๑๓  วรรคสอง  ใหผูเบิกใช

ฎีกาเงินงบประมาณที่จัดพิมพตามระบบคอมพิวเตอรที่กรมบัญชีกลางกําหนด  เบิกเงินงบกลาง 

ตามรายการที่สํานักงบประมาณกําหนด  หักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงหรือเงินรายรับ 

ของสถานพยาบาลโดยใหสถานพยาบาลผูเบิกขอเปดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงหรือเงินรายรับ 

ของสถานพยาบาลที่กรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แลวแตกรณี  ข้ึนตางหากอีกบัญชีหนึ่ง 

การวางฎีกาเบิกเงินคารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามวรรคแรก   ให เปนไปตาม

หลักเกณฑและข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ในกรณีที่สถานพยาบาลผู เบิกไดขอเปดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงหรือเงินรายรับ 

ของสถานพยาบาลที่กรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ตามระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

พ.ศ.  ๒๕๒๔  และที่แกไขเพิ่มเติม  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และที่แกไขเพิ่มเติมไวแลว  ก็ใหถือวาถูกตองตามระเบียบนี้  และให

ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอไปได”  

ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๘  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๑๘  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกับสํานักงานคลังจังหวัด  ใหเบิกไดโดยไมตองขอโอน

เงินจัดสรร” 

ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๒  แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๔๕   



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๑ การเบิกจายเงินสวัสดิการที่ไดย่ืนไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  แตยังดําเนินการ 
ไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

กรณ  จาติกวณิช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 


