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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุง
กําหนดตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกความในขอ ๗ (๓) และ (๕) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวา

ดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้
แทน 

“ขอ ๗  การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีเขารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผูปวยภายใน นอกจากที่กําหนดในขอ ๘ 
ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(๓) ใหผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม
ขอ ๑๒ เปนผูมีอํานาจออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาล เวนแต ขาราชการ
หรือลูกจางประจําในสวนราชการที่ตั้งอยูในอําเภอหรือก่ิงอําเภอ จะใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอ 
ผูเปนหัวหนาก่ิงอําเภอที่สังกัดนั้น หรือหัวหนาหนวยงานซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 
๖ หรือเทียบเทาเปนผูออกหนังสือรับรองใหก็ได 

(๕) เมื่อสถานพยาบาลไดรับหนังสือรับรองแลว ใหตรวจสอบบัตรประจําตัวผูเขา
รับการรักษาพยาบาลใหถูกตองตรงกับหนังสือรับรองโดยเครงครัด เวนแตผูที่กฎหมายกําหนดไว
วาไมตองมีบัตรประจําตัว มิตองตรวจสอบและใหเจาหนาที่การเงินของสถานพยาบาลรวบรวม

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๘ ง/หนา ๑/๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลักฐานเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาลของผูรับการรักษาพยาบาลนั้น และจัดทําใบแสดง
รายการคารักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด (กรณีสถานพยาบาลเปนผูเบิก) เสนอ
ใหหัวหนาสถานพยาบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายรับรองวาถูกตองตามที่เรียกเก็บ เพ่ือจัดทําฎีกา
เบิกเงินตามขอ ๑๕ กับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดแลวแตกรณีตามที่ระบุไวใน
หนังสือรับรอง แลวเก็บเอกสารดังกลาวไวเพ่ือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบตามขอ ๒๔” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๑๑ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๑  ใหผูบังคับบัญชาหรือขาราชการตอไปนี้เปนผูมีอํานาจรับรองการใช

สิทธิ 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการ

กรม ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่เทียบเทา
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของขาราชการหรือลูกจางประจําใน
สังกัด 

ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งข้ันเปนผูมีอํานาจรับรองการใช
สิทธิของผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยก
ตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม ใหหัวหนาสํานักงานนั้น ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 
๖ หรือเทียบเทาเปนผูรับรองการใชสิทธิของขาราชการในสังกัด 

การรับรองการใชสิทธิของหัวหนาหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางที่มี
สํานักงานอยูในสวนภูมิภาค หรือสํานักงานแยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม ผูบังคับบัญชา
ระดับเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งข้ันจะมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานนั้นเปนผูมีอํานาจรับรองการ
ใชสิทธิของตนเองก็ได 

สําหรับขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับตน หรือ
ตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ข้ึนไป หรือตําแหนงที่เทียบเทาใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง 

(๒) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติให
ผูบังคับบัญชาที่มียศตั้งแตพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือพันตํารวจตรีข้ึนไป เปนผูมีอํานาจ
รับรองการใชสิทธิของขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด 

ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งข้ันเปนผูมีอํานาจรับรองการใช
สิทธิของผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน หรือจะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน ซึ่งเปน
หัวหนาสํานักงานแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรมรับรองการใชสิทธิของตนเองก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๓) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของขาราชการหรือ
ลูกจางประจําในสังกัด 

ใหผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปอยางนอยหนึ่งข้ันเปนผูมีอํานาจรับรองการใช
สิทธิผูบังคับบัญชาตามวรรคกอน หรือนายอําเภอ หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 
แลวแตกรณี 

การรับรองการใชสิทธิของนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 
ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปหนึ่งข้ันจะมอบหมายใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจําก่ิงอําเภอเปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเองก็ได 

สําหรับกรณีสํานักงานจังหวัด สํานักงานอําเภอ ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด 
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของ
ขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด 

ขาราชการผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับตน หรือตําแหนงตั้งแตระดับ 
๙ ข้ึนไปหรือตําแหนงที่เทียบเทา ใหมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของตนเอง 

(๔) การรับรองการใชสิทธิของขาราชการที่ไดรับคําส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการ 
ใหผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ ณ สํานักงานที่ไปชวยปฏิบัติราชการเปนผูมีอํานาจรับรองการใช
สิทธิของขาราชการดังกลาว และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ ๑๒ 

(๕) การรับรองการใชสิทธิของลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่
ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเก่ียวกับคารักษาพยาบาลไว
หรือผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ย
หวัด ใหผูเบิกเงินคาจางเงินบํานาญ เบี้ยหวัด เปนผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิของบุคคลดังกลาว
ขางตน แลวแตกรณี” 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๒  ใหผูบังคับบัญชาหรือขาราชการตอไปนี้ เปนผูมีอํานาจอนุมัติการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมหรือผูที่หัวหนาสวนราชการมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาตําแหนง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนงไมต่ํากวา ระดับ 
๖ หรือเทียบเทาหรือผูที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 

(๒) หนวยงานในราชการบริหารสวนกลางแตมีสํานักงานอยูในสวนภูมิภาคหรือ
แยกตางหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนา
หนวยงานนั้นเปนผูอนุมัติการเบิกจายเงินของหนวยงานนั้นก็ได 

(๓) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปน
ผูอนุมัติ เวนแตการอนุมัติการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของหัวหนาสวน
ราชการใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุมัติ” 

 
ขอ ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๑๓ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๓  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกรณีเขารับการรักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลของทางราชการประเภทผูปวยภายในตามขอ ๗ ใหสถานพยาบาลเปนผูวางฎีกา
เบิกเงินคารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี ที่
สถานพยาบาลนั้น ๆ ตั้งอยู 

สําหรับโรงพยาบาลรถไฟฯ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ โรงพยาบาลโรคปอด
กรุงเทพ หรือสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด ใหสวนราชการเจาสังกัดของผูมีสิทธิ
เปนผูเบิกเงินชําระหนี้ให 

การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลของทางราชการเปนผูเบิกจาย 
ใหจัดทําฎีกาขอเบิกเงินโดยหัวหนาสถานพยาบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมายรับรองวา ไดปฏิบัติตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยถูกตองแลวยื่นพรอมสมุดคูมือวางฎีกาตอ
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี” 

 
ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ ๑๔ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๔  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกรณีเขารับการรักษาพยาบาลตามขอ ๙ 

ใหสวนราชการเจาสังกัดของผูมีสิทธิเปนผูเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดซึ่ง
เปนสํานักงานเบิกเงินเดือนของผูมีสิทธิ แลวแตกรณี” 

 
ขอ ๘  ใหยกเลิกความในขอ ๑๕ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๕  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลตามขอ ๑๓ นอกจากขอ ๑๓ วรรคสอง 

ใหผูเบิกใชฎีกาเงินงบประมาณที่จัดพิมพตามระบบคอมพิวเตอรที่กรมบัญชีกลางกําหนด เบิกเงิน
งบกลางตามรายการที่สํานักงบประมาณกําหนด หักผลักสงเขาบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงหรือ
เงินรายรับของสถานพยาบาลโดยใหสถานพยาบาลผูเบิกขอเปดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือเงินรายรับของสถานพยาบาลที่กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี ข้ึน
ตางหากอีกบัญชีหนึ่ง 

การวางฎีกาเบิกเงินคารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามวรรคแรก ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ในกรณีที่สถานพยาบาลผูเบิกไดขอเปดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบํารุงหรือเงิน
รายรับของสถานพยาบาลที่กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด ตามระเบียบการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แกไขเพิ่มเติมไวแลว ก็ใหถือวาถูกตอง
ตามระเบียบนี้ และใหถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอไปได” 

 
ขอ ๙  ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๘  การเบิกเงินคารักษาพยาบาลกับสํานักงานคลังจังหวัด ใหเบิกไดโดยไม

ตองขอโอนเงินจัดสรร” 
 
ขอ ๑๐  ใหยกเลิกความในขอ ๒๒ แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ขอ ๑๑  การเบิกจายเงินสวัสดิการที่ไดย่ืนไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ แตยัง

ดําเนินการไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กรณ  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 
นันทนภัสร/ตรวจ 

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


