คําถามเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลที่พบบอย

คําถาม : ใบเสร็จรับเงินที่จะนํามาเบิกไดมีอายุเทาไร
คํ า ตอบ : ระเบี ยบกระทรวงการคลั งว าด วยการเบิ กจ ายเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาล (1) กรณีเขารับการรักษาสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภท ผูปวยนอก หรือเขา
รั บการรั กษาในสถานพยาบาลเอกชน ให ผูมีสิทธิ ยื่นใบเบิ กสวั สดิ การรั กษาพยาบาลเกี่ ยวกั บการ
รักษาพยาบาล พรอมหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ของสถานพยาบาลตอผูบังคับบัญชา ภายใน
หนึ่งปนับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินจึงมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออก
ใบเสร็จรับเงิน
คําถาม : คารถพยาบาลสามารถนํามาเบิกไดไหม
คําตอบ : คารถพยาบาลในปจจุบัน กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหมีการเบิกไดแคคารถ
สงตอ(คารถ Refer) ใหกับโรงพยาบาลซึ่งแบงจายเปน 2 สวน คือ
1) เหมาจาย (คารักษา คาบริการในรถ Refer) อัตรา 500 บาทตอครั้ง
2) จายตามระยะทาง (คิดตามระยะทางไป – กลับ) ในอัตรา 4 บาทตอกิโลเมตร
เงือ่ นไข
1. เปนการสงตอเฉพาะกรณีการสงตอระหวางโรงพยาบาลเทานั้น ไมรวมการสงตอ
จากจุดเกิดเหตุ/บาน ไปโรงพยาบาล
2. โรงพยาบาลที่รับผูปวย (โรงพยาบาลปลายทาง) ตองรับเขารักษาเปนผูปวยใน
คําถาม : ผูปวยในที่จําเปนตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐเกิน 13 วัน ตองใช
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทยที่ผูอํานวยการแตงตั้งประกอบการเบิกจายหรือไม
คําตอบ : การเบิกคาหองพิเศษ จากสถานพยาบาล (โดยคณะกรรมการแพทย) ไมตอง
ออกหนังสือรับรองจําเปนตองรักษาเกินกวา 13 วัน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่
กค 0422.2/ว 112 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554
คําถาม : คาวิตามิน สามารถเบิกจายกับทางราชการไดหรือไม
คําตอบ : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.2/ว 45 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
กําหนดใหวิตามิน สามารถเบิกจายจากทางราชการได แตใหเบิกไดเฉพาะที่กําหนดไวในบัญชีหลัก
แหงชาติเทานั้น หากเปนวิตามิน และแรธาตุที่เปนยานอกบัญชีหลักแหงชาติ ไมสามารถเบิกจายไดทุก

กรณี ถึ งแม วาคณะกรรมการแพทย จะออกหนั งสื อรั บรองว าจํ าเป นต องใช ยาก็ ตาม ก็ ไม สามารถ
เบิกจายได
คําถาม : ลูกจางประจํา เปนโรคผิวหนัง ไปพบแพทย และแพทย วินิจฉัยวาจําเปนตอง
รักษาโดยใช “เครื่องสําอาง” เชน ครีมทาผิว หรือ แชมพู สระผม จะสามารถเบิ กทางราชการได
หรือไม
คําตอบ : ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ไม
ถือวากรณีดังกลาวเปนการรักษาพยาบาล เนื่องจาก ผลิตภัณฑของเครื่องสําอาง ไมเปน “ยา” ที่จะ
นํามาเบิกกับทางราชการได
คําถาม : ขาราชการพักหองพิเศษ ของผูปวยในสถานพยาบาลของทางราชการ
หาก
ผูปวยรายดังกลาว ประสงคจะทานอาหารเสริมหรืออาหารพิเศษตาง ๆ จะเบิกคาใชจายไดไหม
คําตอบ : การเบิกคาอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการสําหรับหองพิเศษ หาก
ผูปวยตองทานอาหารเสริมหรืออาหารพิเศษ คาอาหารดังกลาวใหรวมเบิกกับคาหองและคาอาหาร
อัตราวันละ 1,000 บาท สําหรับหองพิเศษ (400 บาท สําหรับเตียงสามัญ) หากมีสวนเกิน ผูปวยตอง
รับภาระเอง
คํ า ถาม : ข าราชการบํ านาญเสี ยชี วิต แต มีคารั ก ษาพยาบาลที่ เ กิ ดขึ้ นก อนเสี ย ชี วิต
สามารถนํามา เบิกจายไดหรือไม
คําตอบ : คารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกอนเสียชีวิต สามารถนํามาเบิกจายกับทางราชการ
ได โดยใหทายาทหรือผูจัดการมรดกเปนผูยื่นการเบิกจาย เนื่องจากคารักษาดังกลาวเปนมรดก
คําถาม : บิดา มารดา ของขาราชการเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปไดหรือไม
คําตอบ : ไมสามารถเบิกได คาตรวจสุขภาพประจําปเบิกไดเฉพาะผูมีสิทธิเทานั้น
คําถาม : บิดาของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา หยากับมารดา อยาก
ทราบวาบิดาของขาราชการยังสามารถ ใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดหรือไม
คําตอบ : เบิกไดเพราะบุตรยังเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดาหลังการหยา จนกวา
บิดา จะเสียชีวิตหรือผูมีสิทธิหมดสิทธิ
คําถาม : ผูมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู สามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลไดหรือไม
คําตอบ : เบิกไมไดเพราะไมไดเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย

คํ า ถาม : ข าราชการบํ านาญมี สิทธิ สวั สดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข าราชการ และมี สิทธิ
ประกันสังคมดวย จะสามารถใชสิทธิใดเวลาเขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
คําตอบ: ตามมาตรา 10 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 กําหนดใหผูมีสิทธิมีสิทธิหลักมากกวา 1 สิทธิสามารถเลือกไดวาจะใชสิทธิใด ทั้งนี้เมื่อเลือก
สิทธิอื่นแลว ไมสามารถใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการในปนั้นๆ ไดอีก
คํ า ถาม : ลู กจ างประจํ าในสั งกั ดป วยหนั ก ต องการเบิ กเงิ นค ารั ก ษาพยาบาล แต ไม
สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินคารักษาพยาบาลไดจะตองดําเนินการอยางไร
คําตอบ : ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 กําหนดวาในกรณีที่ผูมีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แตไมสามารถ ลงลายมือ
ชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ พรอมทั้งใหมีพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรอง และให
บุคคลในครอบครัวเปนผูยื่นใบเบิกเงินคารักษาพยาบาล
คําถาม : ขาราชการหรือลูกจางประจําที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
นําสําเนาใบเสร็จรับเงินของบุคคลในครอบครัวมาเบิกจายไดหรือไม
คําตอบ : ขาราชการหรือลูกจางประจําที่เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
จะสามารถนําสําเนาใบเสร็จรับเงินมาเบิกจายไดในกรณีที่เปนชื่อของตนเองเทานั้น บุคคล
ใน
ครอบครั วไม สามารถเบิ กจ ายได โดยให นําต นฉบั บใบเสร็ จรั บเงิ นเบิ กกั บสิ ทธิ ของกรมบั ญชี กลาง
และนํ าสํ าเนาใบเสร็ จรั บเงิ นเบิ ก กั บสิ ทธิ ก องทุ นสวั สดิ ก ารพนั ก งาน แต ทั้งนี้ ตองเบิ ก ทั้ ง 2 สิ ทธิ
พรอมกันในคราวเดียวกัน หากไมเบิกจายพรอมกันจะถือวาไมประสงคเบิกในครั้งนั้น
คํ า ถาม : พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยและลู กจ างมหาวิ ทยาลั ย ประเภทประจํ า สามารถ
นําใบเสร็จรับเงินคาบริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลเอกชนมาเบิกจายไดหรือไม
คําตอบ : คาบริการทางทันตกรรมจะตองมีใบรับรองแพทยประกอบการเบิกจายทุกครั้ง
โดยแพทยตองรับรองวารายการทําฟนเกี่ยวกับอะไร เชน อุดฟน ถอนฟน ซึ่งถาเกี่ยวกับการจั ดฟน
ไมสามารถเบิกจายได
คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัย เบิกคาเบี้ยประกันสุขภาพ จะสามารถเบิกรายการใดได
บาง และตองใชเอกสารอะไรในการเบิกจาย
คํ า ตอบ : พนักงานมหาวิทยาลั ย สามารถเบิกค าเบี้ยประกันสุ ขภาพ โดยจายคาเบี้ ย
ประกันเพิ่มเติมสําหรับตนเองโดยหักจากเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลภายในวงเงินสะสม
ของ
ตนเอง ดังนี้

1. คาเบี้ยประกันชีวิต ไมสามารถเบิกจายได
2. คาเบี้ยประกันที่เกี่ยวกับการออมทรัพยไมสามารถเบิกจายได
โดยแนบเอกสารดังนี้ คือ
1. สําเนากรมธรรมประกันสุขภาพ
2. หนังสือแจกแจงคาเบี้ยประกันสุขภาพ
3. ใบเสร็จรับเงินคาเบี้ยประกันสุขภาพ
คํ า ถาม : พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ยและลู ก จ างมหาวิ ทยาลั ยประเภทประจํ า สามารถ
เบิกจายคาฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ไดหรือไม
คํ า ตอบ : การเบิ ก ค าใช จายในการฉี ดวั คซี นป องกั นโรคตามที่ แพทย วินิจฉั ย และมี
ใบรับรองแพทยประกอบการเบิกจายเงินใหถือเปนคารักษาพยาบาล จึงจะสามารถเบิกจายได
คําถามเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตรที่พบบอย
คําถาม : บุตรศึกษาระดับปริญญาตรี เทอมสุดทายอายุครบ 25 ป ระหวางเรียนเทอม 2
สามารถ เบิกจายไดหรือไม
คําตอบ : เบิกไดหากระยะเวลาการศึกษาของเทอมสุดทาย บุตรอายุยังไมเกิน 25 ป
คําถาม : หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ใบเสร็จรับเงินปที่ 5 สามารถเบิกไดหรือไม
คําตอบ : หากบุตรอายุไมเกิน 25 ป สามารถเบิกไดเนื่องจากเปนการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
คํ า ถาม : บุ ตรศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บปริ ญญาตรี 2 มหาวิ ทยาลั ย จะเบิ ก ได ทั้ง 2
มหาวิทยาลัยหรือไม
คําตอบ: การเบิกเงินคาการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดี ยวกั นและป ก ารศึ ก ษา เดี ยวกั น มี สิทธิ ได รั บเงิ นสวั สดิ ก ารเกี่ ยวกั บการศึ ก ษาของบุ ตรได เพี ยง
หนึ่งแหงเทานั้น
คําถาม : คาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาเอกชนภาคเรียนละ
25,000 บาท จะเบิกจายครั้งเดียว คือ 20,000 บาท ไดหรือไม หรือจะตองแบงเบิกจายเปนภาคเรียน
ละ 10,000 บาท

คํ า ตอบ : หากรายการค าใช จายในใบเสร็จรั บเงิ นของสถานศึ กษาได รับอนุ ญาตตาม
ระเบียบ ขอบังคับ หรือ ประกาศของสถานศึกษา และเปนคาใชจายที่ไมเขาเงื่อนไขขอยกเวนของ
กรมบั ญชี กลาง ดั งนั้ น สามารถเบิ กจ าย ได ตามสิ ทธิ ในอั ตราของสถานศึ กษาเอกชนครึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนที่ไดจายจริง เปนเงินจํานวน 12,500 บาท
คํ า ถาม : การเบิ กจ ายค าการศึ กษาบุ ตร มี ระเบี ยบข อไหนแจ งว าต องเป ดเทอมก อน
ถึงจะเบิกได
คําตอบ : ตามระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยวิธีการเบิกจายเงิ นค าการศึ กษาบุ ตร
กําหนดวา การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการใหกระทําภายในหนึ่งปนับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค ในกรณี
ที่สถานศึกษา เรียกเก็บเงินคาการศึกษาเปนรายภาคเรียน และภายในหนึ่งปนับแตวันเปดภาคตนของ
ปการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป
คําถาม : บุตรศึกษาในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินเปน “คาสนับสนุน
การศึกษาของ โรงเรียน” กรณีจะเบิกคาเลาเรียนบุตรไดหรือไม
คํ า ตอบ: เบิ กไม ได เนื่ องจาก กรณี สถานศึ กษาของเอกชน ตามประเภทและอั ตราที่
กระทรวงการคลั งกํ าหนด ป จจุ บันให เ บิ ก จ ายได เ ฉพาะรายการค าธรรมเนี ย มการศึ ก ษาเท านั้ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
คําถาม : บุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ “คาอาหารกลางวัน” เบิกได หรือไม
คําตอบ: เบิกไดหากสถานศึกษาไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บและเบิกไดตามประเภทและ
อั ต ราที่ ก ระทรวงการคลั ง ตาม หนั งสื อ กรมบั ญชี ก ลางด วนที่ สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวั นที่
28 มิถุนายน 2559
คํ า ถาม : บุ ตรศึ กษาระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายในสถานศึ กษาของทางราชการ
คาบํารุงการศึกษา ดังนี้ คาหองเรียนพิเศษ หลักสูตร EP เบิกได หรือไม
คําตอบ : เบิกไดหากสถานศึกษาไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บและเบิกไดตามประเภทและ
อั ต ราที่ ก ระทรวงการคลั ง ตาม หนั งสื อ กรมบั ญชี ก ลางด วนที่ สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวั นที่
28 มิถุนายน 2559
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Flow Chart การตรวจสอบและเบิกจายคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตรในภาพรวม

รวมเวลาปฏิบัติงานทั้งหมด 1 วัน 39 นาที

