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บทน า 
ความเป็นมา   

สวัสดิการรักษาพยาบาล เป็น เงินสวัสดิการที่ รัฐก าหนดให้มีขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ                    
เมื่อยามเจ็บป่วยและบรรเทาภาระของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบื้ อหวัดบ านาญ) และ
บุคคลในครอบครัว ในด้านค่ารักษาพยาบาล โดยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบเอกสาร กระบวนการ และระบบการควบคุม

ภายในของงานเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเพ่ือให้ผู้ปฏิ บัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใช้เป็นเอกสารประกอบในการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินฯ ให้เป็นไปตามที่
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้                 

ขอบเขต 
 ผู้ตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นกลุ่มเป้ าหมายหลัก                      

เพ่ือใช้เป็นแนวทางการตรวจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะที่ไม่ได้อยู่ระบบจ่ายตรง              
ค่ารักษาพยาบาล 

ค าจ ากัดความ 
1. กลุ่มตรวจสอบภายใน หมายถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว 
2. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หมายถึง หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว 
3. ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง นักวิชาการตรวจสอบภายในที่ ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4. หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว             

ในแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  หน่วยรับตรวจ หมายถึง 
ฝ่ายการคลัง ส านักเลขานุการกรม  
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5. การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา                  
อย่างเที่ ยงธรรมและเป็น อิสระ  ซึ่ งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติ งานของ                  
ส่วนราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์                        
ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม             
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

 
 

ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ 

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1. อ นุ มั ติ แ ล ะ สั่ ง ก า ร ใ น ร า ย ง า น                     
การตรวจสอบ 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 1. สอบทานร่างรายงานการตรวจสอบ 
2. รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหน่วย
รับตรวจ  
3. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะใน
รายงานการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 1. ปฏิ บั ติ งาน ตรวจสอบ ตามแผน การ
ปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ 
2. จัดท าร่างกระดาษท าการ 
3. ร่างรายงานการตรวจสอบ 
4. ติดตามผลการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ 1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

2. จั ด เต รี ย ม เอ ก ส า ร ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน                
การปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

3. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งหา
ข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
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ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ 
 4. ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ

ภ าย ใน  ใน เรื่ อ งต่ า ง  ๆ  ที่ หั ว ห น้ า                

ส่วนราชการสั่งการ 
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บทที่ 2 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
 

ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลในประเทศไทย  
  ประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สวัสดิการ             
ด้านการรักษาพยาบาลระบบแรก คือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยมีการประกาศ                
ใช้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2521 และในปัจจุบันระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการใช้กฎหมายล่าสุด  คือ พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา              
พยาบาล พ.ศ. 2553   
  ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ประกอบด้วย  
  1. สิทธิประกันสังคม ได้แก่ บุคคลที่ท างานภาคเอกชน หรือท างานภาคราชการใน
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานราชการ  
  2. สิทธิกรมบัญชีกลาง ได้แก่ ข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ หรือลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชาวต่างชาติที่ไม่ได้ระบุเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลไว้  
  3. สิทธิท้องถิ่น ได้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  4. สิทธิรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
  5. สิทธิองค์กรอิสระ ได้แก่ พนักงานองค์กรอิสระ   
  6. สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ได้แก่ คนไทยที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
อ่ืนใดในข้อ 1 – 5 ก็จะเป็นผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าทันที   
  การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลระหว่าง 3 ระบบ คือ สิทธิประกันสังคม  
สิทธิกรมบัญชีกลาง และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน  
 
 
 
 
 
 
 

4 



  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
3. หลักเกณ ฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ วยวิธีการเบิกจ่ ายเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับ                    

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
4. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
5. หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ                 

การรักษาพยาบาล 

ค าจ ากัดความท่ีควรรู้ 
การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง

แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ           
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคเพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดแต่ไม่รวมถึง             
การเสริมความงาม 

ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ 
1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือ

สารทดแทน  ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิ เจน และอ่ืนๆ ท านองเดียวกันที่ ใช้ ใน                     
การบ าบัดรักษาโรค 

2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียม
และอุปกรณ์ดังกล่าว 

3. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์
โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอ่ืน
ท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 

4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 

6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 

7. ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 

8. ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
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สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน 

สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการ           
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาล                      
ประสานมิตร และสถานพยาบาลอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

สถานพยาบาลของเอกชน หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็น
โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจซึ่งอยู่ในระหว่าง         
รับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า 

2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 

3. ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย               
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด  อย่างไรก็ตาม ผู้มีสิทธิสามารถ             
น าค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) มาเบิก 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ บุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) ได้แก่ 
(1) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
(3) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว   

แต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้            
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 
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ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรได้เพียง           

คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวนสามคนตายลง
ก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรเพ่ิมขึ้นอีก
เท่าจ านวนบุตรที่ตาย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน การนับล าดับบุตรให้นับเรียงตามล าดับ                 
การเกิดก่อนหลังทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งท าให้มีจ านวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวต้องเป็นบุตร
ซึ่งเกิดจากคู่สมรสหรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ                
การรักษาพยาบาลในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ลดจ านวนบุตร
ที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกว่าจ านวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ                
การรักษาพยาบาลเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้นผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ            
การรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึนได้ 

กรณี ผู้ มี สิ ท ธิห รือบุ คคล ในครอบครัว ไม่ ส ามารถ เบิ ก เงินส วัสดิ การเกี่ ย วกั บ                          
การรักษาพยาบาล 

1. ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่า
จะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน 
และหากเลือกใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่นผู้นั้นไม่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจาก
หน่วยงานอ่ืนผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัว  
เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับ ให้ผู้มี
สิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่   
ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อ่ืนซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ส าหรับบุคคลใน
ครอบครัวจากหน่วยงานอื่นในขณะเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ส าหรับบุคคลในครอบครัว 
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2. ในกรณีที่มีการท าสัญญาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มี
สิทธิหรือบุคคลในครอบครัว หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ ากว่า                  
ค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่            
ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 

3. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็น
ค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอ่ืนแล้ว ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเว้นแต่
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้นต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับให้มีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ในกรณีที่ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลไปแล้ว และปรากฏว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะ          
เหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอ่ืนในภายหลังให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ากับจ านวนเงินค่าสินไหม
ทดแทนที่ได้รับดังกล่าว 
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บทที่ 3 
แนวทางการตรวจสอบ 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. หลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาล 
2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 
3. หน้างบใบส าคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7106 
4. ทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล 
5. ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค 
6. ทะเบียนคุมฎีกา 
7. รายงานจากระบบ GFMIS 

 
แนวทางการตรวจสอบ 
ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบ 
หลักฐานการรับเงินจากสถานพยาบาล ต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

1. ชื่ อ  ส ถ า น ที่ ท า ก า ร ข อ ง
สถานพยาบาลผู้รับเงิน 

2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3. ชื่อผู้ป่วย 
4. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็น

ค่าอะไร และต้องมีรหัสตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  

5. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
6. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
7. กรณี เป็ น ยานอกบัญ ชี ย าหลั ก

แห่ งชาติ  ต้องมีหนั งสือรับรอง               
เพ่ือประกอบการเบิกจ่ ายโดย 
คณะกรรมการแพทย์รับรองว่ามี  
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หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบ 
 เหตุจ าเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ 

และต้องระบุรายละเอียดและจ านวนเงิน
ด้วย 

วิธีดูใบเสร็จรับเงินกรณีมียานอกบัญชียาหลัก 
 

1. ค่ ายานอกบัญ ชี ย าหลั ก ใน ใบ เส ร็ จ       
จะอยู่  ช่องเบิกได้  หรือช่องเบิกไม่ได้           
ไม่ใช่สาระส าคัญ  ที่ส าคัญคือ ต้องมี
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ 

        ประกอบการเบิกจ่าย 
2. สาระในหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ

แพทย์คือ ต้องมียอดเงินค่ายานอก 
        บัญชียาหลักแห่งชาติว่าให้เบิกได้เท่าไร   
        ซึ่งอาจเท่ากับ หรือ ต่ ากว่ายอดเงินค่ายา 
        นอกบัญชียาหลักแห่งชาติในใบเสร็จก็ได้    
        (เบิกได้ตามยอดเงินที่คณะกรรมการ 
         แพทย์รับรอง) 

3. ผู้เซ็นรับรองหนังสือ จะเซ็นกี่ท่านก็ได้ 
หรือเซ็นเพียงท่านเดียวก็ได้ แต่ต้องเซ็น 

        ในนาม “คณะกรรมการแพทย์” ไม่ใช่   
        แพทย์ผู้รักษา หรือเภสัชกรผู้จ่ายยา 

วิธีดูใบเสร็จรับเงินกรณีมีรายการอุปกรณ์ หรือ 
อวัยวะเทียม 
 

1. ผู้มีสิทธิสามารถเบิกค่าอุปกรณ์ในการ
บ าบั ด รักษ าโรค  และอวัยวะ เที ยม 
รวมทั้งค่าซ่อมซ่อมแซมได้ตามรายการ         
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 

2.  ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ หรืออวัยวะ
เทียม สถานพยาบาลต้องใส่รหัส (ตามที่ 

     ระบุในหนังสือเวียน) ของอุปกรณ์ หรือ   
     อวัยวะเทียมรายการนั้น ๆ ใน        
     ใบเสร็จรับเงินด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่  
     ฝ่ายการคลังของส่วนราชการสามารถ  
     เทียบเคียงรายการ เพ่ือเบิกจ่ายตาม 
     อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบ 
      (หากอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมใด                

     ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือเวียน ผู้มีสิทธิ           
     ไม่สามารถน ามาเบิกจ่ายได้) 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(แบบ 7131) 

 

ข้ อ มู ล ค รบ ถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง   ใน เรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้ 
1. ชื่อ ต าแหน่งของผู้ขอเบิก 
2. โรค รหัสของโรค 
3. สิทธิการเบิก 
4. บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ 
5. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
6. ผู้ขอเบิกลงลายมือชื่อ 
7. ข้อมูลที่บันทึกในใบเบิกเงินฯ ตรง

กับข้อมูลในหลักฐานการรับเงินของ
สถานพยาบาล 

8. มี การตรวจสอบจาก เจ้ าหน้ าที่         
ฝ่ ายการคลั ง และลงลายมือชื่ อ
พร้อมวันเดือนปีที่ตรวจสอบ 

9. มีการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
10. มีการจ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิกเงิน

สวัสดิการฯ โดยวันเดือนปีที่จ่ายเงิน 
เป็นวันหลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ 

              คลังตรวจสอบใบส าคัญเรียบร้อย  
              แล้ว 

11. มีลายมือชื่อผู้รับเงิน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่
ขอเบิกเงิน นั้น ในกรณีที่ผู้รับเงิน
ไม่ใช่ผู้ที่ขอเบิกเงิน ต้องมีหนังสือ
มอบฉันทะจากผู้มีสิทธิ 

12. มีลายมือชื่อผู้จ่ายเงินมีการประทับ  
ตรา ว่าจ่ายเงินแล้วในใบขอเบิกเงิน 
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หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบ 
ผู้มีสิทธิเบิกเงิน 1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ

ข้าราชการบ านาญ ของ ส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว 

2. เป็นผู้อาศัยสิทธิของข้อ 1 ได้แก่ 
   (1) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย

ของผู้มีสิทธิ 
         (2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้มีสิทธิ 
         (3) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว 
แต่ เป็ น คน ไร้ ค วามส ามารถห รื อ เสมื อน                     
ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู
ของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่ งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอ่ืน  (ส าหรับสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุตรได้เพียง
คนที่หนึ่งถึงคนที่สาม) 

ห น้ า ง บ ใบ ส า คั ญ เ งิ น ส วั ส ดิ ก า ร เกี่ ย ว กั บ                   
การรักษาพยาบาล 
 

มีการจัดท าใบหน้างบใบส าคัญเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพ่ือประกอบฏีกา
ตั้งเบิกเงิน มีรายละเอียดหลักฐานการเบิกของผู้
ขอเบิกเงินครบถ้วน มีการลงลายมือชื่อของ              
ผู้เบิกคือผู้อ านวยการกองกลาง 

ทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล มีการจัดท าทะเบียนคุมค่ารักษาพยาบาล 
ส าหรับควบคุมการเบิกค่ารักษาพยาบาลค่า
อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบ าบัดโรค การ
ท าฟันปลอมและครอบฟัน ฯลฯ ของผู้ มี        
สิทธิเบิก ตามหลักเกณฑ์หรือหนังสือเวียนที่ 
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หัวข้อ แนวทางการตรวจสอบ 

 กรมบัญชีกลางก าหนด เพื่อป้องกันการเบิกซ้ า
ซ้ าซ้อนหรือเบิกเกินสิทธิ 

ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค มีการจัดท าทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค และ
ตรวจสอบว่ายอดจ านวนเงินในต้นขั้วเช็ค            
สั่งจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ตรงกับ
ยอดเงินในทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค และ
หลักฐานใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

ทะเบียนคุมฎีกา มีการจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วยงาน                         
จากระบบ GFMIS 

มีรายการเบิกเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ถูกต้องตรงกับรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง 

รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง มีรายการถูกต้องตรงกับใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล มีลายมือผู้บันทึก  
ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ถูกต้อง ครบถ้วน 

บัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS บันทึกบัญชีถูกต้องตรงกับเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 

   
  ความเหมาะสมของกระบวนการเบิกจ่าย 

             สอบทานกระบวนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลว่ามีการ
ก าหนดขั้นตอนอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 เช่น 

1. มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
2. มีการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน 
3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้บันทึกขอเบิก/จ่าย และผู้มีอ านาจอนุมัติการขอเบิก/จ่าย 

ในระบบ GFMIS 
4. ปฏิบัติตามระเบียบฯ ในเรื่องเกี่ยวกับเช็ค เช่น ชื่อผู้รับเงิน การขีดคร่อม                      

การเขียนจ านวนเงิน รายการในเช็คตรงกับต้นขั้วเช็ค 
5. การจ่ายเงิน ได้จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ หรือ ผู้ได้รับมอบจากผู้มีสิทธิ (ต้องมีใบมอบ

ฉันทะ) 
6. มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงิน 
7. ใบส าคัญการเบิกจ่ายเงินมีการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
8. มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้เบิกจ่ายเงินฯ  
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ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

1. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน และเจ้าหน้าที่

บัญชี หรืออ่ืนๆ 

2. มีหลักเกณฑ์ หรือ แนวทาง หรือคู่มือ หรืออ่ืนๆ ในการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติ 

3. มีการควบคุมการจ่ายเงินสด  หรือเช็ค  

4. มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย สะดวกต่อการค้นหา สถานที่เก็บ

รักษาที่ปลอดภัย 
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