(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2558)
ใบเสร็จรับเงินไม่ ได้ ระบุชื่อผู้ป่วย ... เบิกค่ ารักษาพยาบาลได้ หรือไม่ ?
คดี ป กครองที่ จ ะนํา มาเล่ า สู่ กัน ฟั ง ฉบับ นี้ เป็ นเรื่ อ งเกี่ ย วกับ การใช้สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาล
จากหน่วยงานต้นสังกัดโดยใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ระบุชื่อผูป้ ่ วยแต่ระบุชื่อหน่วยงานอื่นซึ่ งเป็ นผูจ้ ่ายเงินแทน
ใบเสร็ จค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวจะใช้เป็ นหลักฐานในการเบิกเงินได้หรื อไม่
ข้อเท็จจริ งในคดีมีว่า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นข้าราชการบํานาญ สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี)
ได้เข้าทําการรักษาพยาบาลประเภทผูป้ ่ วยในที่โรงพยาบาล ก. (สถานพยาบาลเอกชน) จํานวนสองครั้ง โดยได้ใช้สิทธิ
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดปั ตตานี ซึ่ งเป็ นต้นสังกัดของนาย ท. ผูเ้ ป็ นบุตร
เฉพาะในส่ วนที่เกินจากสิ ทธิ ของผูฟ้ ้ องคดีตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิ นสวัสดิการเกี่ ยวกับการรั กษาพยาบาล
ของพนักงานส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 นาย ท. จึงได้สาํ รองเงินก่อนโดยนําเงินค่ารักษาพยาบาลตามจํานวนที่ผฟู้ ้ องคดี
มี สิทธิ ได้รับจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี จํานวน 4,800 บาท และจํานวน 6,000 บาท ไปชําระให้สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางจังหวัดปั ตตานี จากนั้นสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดปั ตตานี ได้ชาํ ระค่ารักษาพยาบาล
ทั้งหมดให้โรงพยาบาล ก. โดยโรงพยาบาล ก. ได้ออกใบเสร็ จรับเงิ นระบุว่าได้รับเงิ นจากกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยาง
จังหวัดปั ตตานี ผูฟ้ ้ องคดีจึงใช้หลักฐานดังกล่าวขอเบิกเงินคืนจากผูถ้ กู ฟ้ องคดี
ผูถ้ ูกฟ้ องคดีเห็นว่า ผูฟ้ ้ องคดีไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
จากสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดปั ตตานี แล้ว และประกอบกับใบเสร็ จรั บเงิ นที่ นาํ มาขอเบิ ก
เป็ นใบเสร็ จ รั บ เงิ น ที่ โ รงพยาบาลได้ อ อกให้ แก่ สํา นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ การทําสวนยางจั งหวัดปั ตตานี มิ ใ ช่
ออกให้ แก่ ผ้ ฟู ้ องคดีซึ่งเป็ นผู้ป่วยจึ งไม่ สามารถเบิกจ่ ายให้ ได้
หลังจากผูฟ้ ้ องคดี อุทธรณ์คาํ สั่งจึ งนําคดี มาฟ้ องศาลปกครอง ขอให้ศาลมี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่ง
ให้ผถู้ กู ฟ้ องคดีจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผฟู้ ้ องคดี
คดีนี้มีข้อยุติในศาลปกครองชั้ นต้ นว่ า ผูฟ้ ้ องคดีเป็ นข้าราชการบํานาญเป็ นพนักงานส่ วนท้องถิ่น
และมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของพนักงานส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จึงเป็ นผูม้ ีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลจากผูถ้ ูกฟ้ องคดี และนาย ท.
ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวของผูฟ้ ้ องคดีตามที่กาํ หนดในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
ดังนั้น การที่ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยางจังหวัดปั ตตานี จ่ายเงิ นค่ ารั กษาพยาบาล
และใบเสร็ จรั บเงิ นระบุชื่อสํานักงานกองทุ นสงเคราะห์ การทําสวนยางจั งหวัดปั ตตานี ถื อว่ าเป็ นเอกสารที่ สามารถ
เบิกค่ ารั กษาพยาบาลได้ หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ก่อนที่ผฟู้ ้ องคดีจะยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาล สํานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทําสวนยางจังหวัดปั ตตานีได้มีหนังสื อ จํานวนสองฉบับ สอบถามผูถ้ ูกฟ้ องคดีถึงสิ ทธิ การเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
ผูฟ้ ้ องคดี โดยสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดปั ตตานี ระบุในหนังสื อทั้งสองฉบับว่า ผู้ฟ้องคดีได้ เข้ ารับ
การรั กษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ก. และได้ ส่งใบแจ้ งหนี้ของโรงพยาบาลไปด้ วย โดยใบแจ้ งหนี้ท้ังสองฉบับระบุชื่อ
ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้รับการตรวจรักษา พยานหลักฐานดังกล่าวจึงเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้วา่ ใบเสร็ จรับเงินของโรงพยาบาล
ทั้งสองฉบับเป็ นหลักฐานการชําระเงินค่ารักษาพยาบาลของผูฟ้ ้ องคดี และถึงแม้ ในใบเสร็ จรั บเงินดังกล่ าวจะไม่ ได้ ระบุ
ชื่ อผู้ฟ้องคดี แต่ในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรั กษาพยาบาลของพนักงานส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิ กจ่ ายเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรั กษาพยาบาล
ของพนักงานส่ วนท้องถิ่ น ลงวันที่ 2 กันยายน 2542 ก็ไม่ได้กาํ หนดว่าใบเสร็ จรั บเงิ นค่ารั กษาพยาบาลที่ นาํ มาเบิ ก
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ต้องระบุชื่อผูเ้ ข้ารับการตรวจรักษาแต่อย่างใด การระบุชื่อผูเ้ ข้ารั บการตรวจรักษาในใบเสร็ จรับเงิ น จึ งเป็ นขั้นตอน
การปฏิ บั ติเ พื่ อ ให้ การเบิ ก ค่ า รั ก ษาพยาบาลเป็ นไปโดยถูกต้ อ งรั ด กุม เท่ านั้ น แต่ ไม่ ใช่ เงื่ อ นไขสํา คั ญ ที่ ท ํา ให้ สิ ท ธิ
การได้ รับค่ ารั กษาพยาบาลสู ญสิ ้ นไป ผูถ้ ูกฟ้ องคดี จึงมี หน้าที่ ตอ้ งจ่ ายเงิ นค่ารั กษาพยาบาลดังกล่าวให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี
(คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดที่ อ. 562-563/2558)
คดีน้ ี เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีสําหรั บหน่วยงานของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะใช้
เป็ นแนวทางในการวินิจฉัยหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้กบั ผูม้ ีสิทธิ ซ่ ึ งไม่จาํ เป็ นจะต้องพิจารณาเพียง
ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาลระบุชื่อผูม้ ีสิทธิ หรื อไม่เท่านั้น หากมีพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่บ่งชี้ได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ ได้เข้ารับบริ การ
ทางการแพทย์จริ ง และได้มีการจ่ ายค่ารั กษาพยาบาลเพื่อการบริ การทางการแพทย์ดงั กล่าว ก็ถือเป็ นหลักฐานการเบิ กจ่ าย
ค่ารักษาพยาบาลประกอบกัน ... ครับ !
นายปกครอง

