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สวัสดิการ คือ ผลประโยชน�ท่ีรัฐจัดให� ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลง เพ่ิม ลด ได�ตามความเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู-
กับสถานะการเงินการคลังของประเทศไทยในขณะนั้น เช-น ค-ารักษาพยาบาล ค-าศึกษาบุตร เป3นต�น คําว-า 
“สวัสดิการ” จะต-างกับ “ค-าตอบแทน” ตรงท่ี สวัสดิการทุกคนต�องได�สิทธิเท-าเทียมกัน ไม-ว-าจะเป3นข�าราชการ
ระดับสูงหรือระดับล-าง แต-ค-าตอบแทนไม-จําเป3นต�องเท-าเทียมกันเพราะเดือดร�อนไม-เท-ากัน เช-น ค-าเช-าบ�าน 
ข�าราชการระดับสูงจะได�ค-าเช-าบ�านมากกว-าข�าราชการระดับล-าง  และในท่ีนี้ขอกล-าวถึงสวัสดิการ 2 ประเภท คือ 
1) สวัสดิการเก่ียวกับค-ารักษาพยาบาล 2) สวัสดิการเก่ียวกับค-าการศึกษาบุตร ดังแสดงในแผนภาพต-อไปนี้ 

 

 
 

สวัสดิการ 
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สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
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1. พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ&เก่ียวกับการจ�ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ�าย พ.ศ.
2518 

 พระราชบัญญัติดังกล-าวเป3นกฎหมายหลักท่ีให�อํานาจกระทรวงการคลังในการกําหนดหลักเกณฑ�ต-างๆ 
เก่ียวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข�าราชการ ตามมาตรา 3(6) ได�กําหนดให�การจ-ายเงินงบประมาณรายจ-าย
เป3นเงินสวัสดิการจากทางราชการให�ตราเป3นพระราชกฤษฎีการจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาลนั้นเป3นสวัสดิการจากทาง
ราชการอย-างหนึ่ง จึงต�องตราเป3นพระราชกฤษฎีกา ฉะนั้นพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลจึงเป3นกฎหมายซ่ึงฝFายบริหารเป3นผู�กําหนดข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกล-าว 
 
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และท่ีแก1ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2555 
 พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได1มีการยกเลิกฉบับเดิมรวม 8 ฉบับ โดยให1ยกเลิก 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2528 
3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2532 
4. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2533 
5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2534 
6. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2540 
7. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2541 
8. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2545 

  
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 

- ส-วนท่ีแก�ไข : การเข�ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน (มาตรา 8(3)) 
 เหตุผลในการประกาศใช1พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 คือ 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว-าด�วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล เพ่ือให�สอดคล�อง
กับการให�บริการทางการแพทย�และระบบประกันสุขภาพอ่ืน และเพ่ือพัฒนาระบบสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลในการเข�ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชนให�กว�างข้ึนและกําหนดให�การเสริมสร�างสุขภาพและการปOองกันโรคเป3นการ
รักษาพยาบาลด�วย รวมท้ังกําหนดให�มีการนําระบบการเบิกจ-ายตรงมาใช�กับการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล อันเป3นการลดข้ันตอนการดําเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมค-าใช�จ-ายของรัฐ และอํานวย
ความสะดวกให�แก-ผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งข้ึน จึงจําเป3นต�องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 

สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข1องของสวัสดิการเกี่ยวกับค�ารักษาพยาบาล 
 



                                          คู�มือการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการ 
 

 
~ 5 ~ 

 

 เหตุผลในการประกาศใช1พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2555 คือ โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงสิทธิในการรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับการเข�า
รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนของผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ท้ัง
ประเภทผู�ปFวยนอกและผู�ปFวยใน เฉพาะกรณีท่ีผู�มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป3นผู�ปFวยฉุกเฉินตามกฎหมายว-าด�วย
การแพทย�ฉุกเฉิน จึงจําเป3นต�องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
3. หลักเกณฑ&กระทรวงการคลังว�าด1วยวิธีการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 

หลักเกณฑ&กระทรวงการคลังนี้ กําหนดข้ึนเพ่ือเป>นแนวทางในการปฏิบัติ กําหนดวิธีปฏิบัติของผู1มีสิทธิและ
ส�วนราชการให1ถือปฏิบัติ 

 หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว-าด�วยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
ให�มีผลบังคับใช�ตั้งแต-วันท่ี 29 กันยายน 2553 โดยให�ยกเลิกระเบียบ 2 ฉบับคือ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว-าด�วยการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว-าด�วยการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2553 

ในปQจจุบันสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการ มีหลักเกณฑ�การจ-ายเงินงบประมาณรายจ-ายเป3น
ค-ารักษาพยาบาลท่ีใช�บังคับโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 ส-วนวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล เป3นไปตามหลักเกณฑ�
และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว-าด�วยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
 
 

ที่มาของกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 

พระราชกฤษฎีกา 

หลักเกณฑ� 

หนังสือเวียนต-างๆ 

การกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการจ-ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ-าย พ.ศ.2518 

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 

กระทรวงการคลังว-าด�วยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
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 การรักษาพยาบาล หมายถึง การรักษาบุคคลท่ีไม-สบายเพราะความเจ็บไข� ความเจ็บปFวย ตลอดจน
ความบกพร-องหรือความผิดปกติทางจิต และแพทย�ลงความเห็นว-าจําเป3นต�องทําการรักษาให�กลับสู-สภาพปกติ 
มิฉะนั้นจะเกิดอันตรายแก-สุขภาพของผู�ปFวย หมายรวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปS เพ่ือประโยชน�ทางด�าน
สาธารณสุข 

 ค�ารักษาพยาบาล หมายความว-า ค-าใช�จ-ายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ดังต-อไปนี้  
(1) ค-ายา ค-าเวชภัณฑ� ค-าอุปกรณ�ทางการแพทย� ค-าเลือด และส-วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน 

ค-าน้ํายาหรืออาหารทางเส�นเลือด ค-าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันท่ีใช�ในการบําบัดรักษาโรค 
 (2) ค-าอวัยวะเทียมและอุปกรณ�ในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังค-าซ-อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ�
ดังกล-าว 
 (3) ค-าบริการทางการแพทย� ค-าบริการทางการพยาบาล ค-าตรวจวินิจฉัยโรค ค-าวิเคราะห�โรค แต-ไม-
รวมถึงค-าธรรมเนียมแพทย�พิเศษ ค-าจ�างผู�พยาบาลพิเศษ ค-าธรรมเนียมพิเศษ และค-าบริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีมี
ลักษณะเป3นเงินตอบแทนพิเศษ 
 (4) ค-าตรวจครรภ� ค-าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
 (5) ค-าห�องและค-าอาหาร ตลอดระยะเวลาท่ีเข�ารับการรักษาพยาบาล 
 (6) ค-าใช�จ-ายเพ่ือเป3นการเสริมสร�างสุขภาพและปOองกันโรค 
 (7) ค-าฟUVนฟูสมรรถภาพร-างกายและจิตใจ 
 (8) ค-าใช�จ-ายอ่ืนท่ีจําเป3นแก-การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 สถานพยาบาล หมายความว-า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
 สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว-า สถานพยาบาลซ่ึงเป3นของส-วนราชการตามกฎหมายว-า
ด�วยระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน และให�หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการส-งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค�การมหาชนตามกฎหมายว-าด�วย
องค�การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว-าด�วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และ
องค�การสงเคราะห�ทหารผ-านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอ่ืนท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 สถานพยาบาลของเอกชน หมายความว-า สถานพยาบาลท่ีมีลักษณะการให�บริการเป3นโรงพยาบาล ซ่ึง
ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายว-าด�วยสถานพยาบาล 
 ผู�มีสิทธิ หมายความว-า  

(1) ข�าราชการและลูกจ�างประจําซ่ึงได�รับเงินเดือนหรือค-าจ�างประจําจากเงินงบประมาณรายจ-าย 
บุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว�นแต-ข�าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซ่ึงอยู-ในระหว-างรับการศึกษาอบรมใน
สถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห-งชาติก-อนเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการประจํา 

(2) ลูกจ�างชาวต-างประเทศซ่ึงมีหนังสือสัญญาจ�างท่ีได�รับค-าจ�างจากเงินงบประมาณรายจ-ายและสัญญา
จ�างนั้นมิได�ระบุเก่ียวกับค-ารักษาพยาบาลไว� 

คําจํากัดความ 
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(3) ผู�ได�รับบํานาญปกติหรือผู�ได�รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว-าด�วยบําเหน็จ
บํานาญข�าราชการหรือกฎหมายว-าด�วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ และทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตาม
ข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว-าด�วยเงินเบ้ียหวัด 
 คําอธิบายเพ่ิมเติมในส-วนของผู�มีสิทธิ : 
 กรณีข�าราชการและลูกจ�างประจําท่ีจะเป3นผู�มีสิทธินั้น จะต�องเป3นข�าราชการและลูกจ�างประจํา ซ่ึง
ได�รับเงินเดือน หรือค-าจ�างประจําจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวดเงินเดือน และค-าจ�างประจําของกระทรวง 
ทบวง กรม (ปQจจุบัน คืองบบุคลากร) โดยข�าราชการซ่ึงได�รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวดเงินเดือน
และค-าจ�างประจํา  ข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
  กรณีของลูกจ�างประจํานั้น จะเป3นผู�มีสิทธิก็ต-อเม่ือได�รับค-าจ�างจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวด
เงินเดือนและค-าจ�างประจําเท-านั้น ลูกจ�างประจําท่ีได�รับค-าจ�างจากเงินประเภทอ่ืนๆ ลูกจ�างท่ีได�รับเงินจากเงินนอก
งบประมาณไม-ใช-ผู�มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
  กรณีลูกจ�างชาวต-างประเทศซ่ึงจะเป3นผู�มีสิทธิได�ก็ต-อเม่ือผ-านเง่ือนไข 2 ข�อ คือ 

1. ค-าจ�างได�รับจากเงินงบประมาณรายจ-าย 
2. สัญญาจ�างมิได�ระบุเก่ียวกับการช-วยเหลือในด�านการรักษาพยาบาลไว� 

  ดังนั้น หากลูกจ�างชาวต-างประเทศซ่ึงจ�างจากเงินงบประมาณรายจ-าย แต-ในสัญญาจ�างระบุว-าให�
ได�รับการช-วยเหลือด�านการรักษาพยาบาลจากการทําประกัน ก็ไม-ถือว-าเป3นผู�มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
  กรณี ผู�รับบํานาญ/เบ้ียหวัด ท่ีจะถือว-าเป3นผู�มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.2553 จะต�องเป3นผู�รับบํานาญปกติตามมาตรา 9 แห-งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ พ.ศ.2494 หรือผู�รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามมาตรา 36 แห-งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข�าราชการ และทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว-าด�วยเงินเบ้ียหวัด พ.ศ.2495 เท-านั้น 
ผู�รับบําเหน็จตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญข�าราชการไม-ใช-ผู�มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  ดังนั้น จะเห็นได�ว-า ผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการค-ารักษาพยาบาลตามนัยพระราชกฤษฎีกาฯ 
หมายถึง บุคคลดังกล-าวข�างต�นเท-านั้น บุคคลในครอบครัวของผู� มีสิทธิดังกล-าวมิใช-ผู� มีสิทธิได�รับเงินค-า
รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาฯด�วย แต-ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการนี้ ได�กําหนดให�ผู�มีสิทธิดังกล-าว
นอกจากจะมีสิทธิได�รับเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองแล�ว ยังมีสิทธิได�รับเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลใน
ครอบครัวได�ด�วย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู1มีสิทธิ 

ผู1รับบํานาญ
ลูกจ1างประจํา 

ข1าราชการ 

ผู1รับเบ้ียหวัด 

ผู1รับบํานาญพิเศษเหตุ

ลูกจ1าง

ผู1มีสิทธิ 
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1.  ผู1มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
 

 1. ผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเอง ได�แก- 
1.1 ข�าราชการและลูกจ�างประจํา ซ่ึงได�รับเงินเดือนหรือค-าจ�างประจําจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวด

เงินเดือน และค-าจ�างประจําของกระทรวง ทบวง กรม 
1.2 ลูกจ�างชาวต-างประเทศ ซ่ึงมีหนังสือสัญญาจ�างท่ีได�รับค-าจ�างจากเงินงบประมาณรายจ-าย และสัญญา

จ�างนั้นมิได�ระบุเก่ียวกับค-ารักษาพยาบาลไว� 
1.3 ผู�ได�รับบํานาญปกติหรือผู�ได�รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว-าด�วยบําเหน็จบํานาญ

ข�าราชการ และทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว-าด�วยเงินเบ้ียหวัด 
2. บุคคลในครอบครัว ได�แก- 

 2.1 บิดาหรือมารดาท่ีชอบด�วยกฎหมายของผู�มีสิทธิ 
 2.2 คู-สมรสท่ีชอบด�วยกฎหมายของผู�มีสิทธิ 
 2.3 บุตรของผู�มีสิทธิ ซ่ึงต�องเป3นไปตามหลักเกณฑ�ดังนี้ 
      (1) บุตรโดยชอบด�วยกฎหมายซ่ึงยังไม-บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปSบริบูรณ�) และยังเป3นโสดหรือ
บรรลุนิติภาวะแล�วแต-เป3นคนไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ แต-ท้ังนี้ไม-รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือ
บุตรซ่ึงได�ยกให�เป3นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนแล�ว ซ่ึงบุตรชอบด�วยกฎหมายได�แก- 
      - บุตรท่ีเกิดจากบิดา มารดา สมรสกันโดยชอบด�วยกฎหมาย 
      - บุตรท่ีเกิดก-อนสมรส จะเป3นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายต-อเม่ือบิดา มารดา ได�สมรสกัน มีผล 
นับแต-วันสมรส 
      - บุตรท่ีบิดาจดทะเบียนรับรองว-าเป3นบุตร มีผลนับแต-วันจดทะเบียน 
      - บุตรท่ีศาลพิพากษาว-าเป3นบุตรของบิดา หรือบุตรท่ีศาลสั่งให�กลับมาเป3นบุตรของบิดา มารดาเดิม 
มีผลนับแต-วันพิพากษาถึงท่ีสุด 
      - บุตรท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิได�สมรสกับชาย ให�ถือว-าเป3นบุตรโดยชอบด�วยกฎหมายของหญิงนั้น 
      - บุตรเกิดแต-หญิงขณะเป3นภรรยาชาย หรือภายใน 310 วัน นับแต-วันท่ีการสมรสสิ้นสุดลง 
 คนไร1ความสามารถ คือ คนวิกลจริต และศาลสั่งให�เป3นคนไร�ความสามารถ 
 คนเสมือนไร1ความสามารถ คือ บุคคลท่ีไม-สามารถจัดทําการงานของตนได�เพราะกายพิการ หรือ     
จิตฟQZนเฟUอน ไม-สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ-ยสุร-าย เสเพลเป3นอาจิณ หรือเพราะเป3นคนติดสุรายาเมา และศาลได�
สั่งให�เป3นคนเสมือนไร�ความสามารถ 
 (2) บุตรคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 3 โดยให�นับเรียงลําดับการเกิดก-อนหลัง ท้ังนี้ไม-ว-าจะเป3นบุตรท่ีเกิดจากการ
สมรสครั้งใด หรืออยู-ในอํานาจปกครองของตนหรือไม-  
 (3) บุตรคนท่ี 1 ถึงคนสุดท�าย กรณีผู�มีสิทธิผู�ใดยังไม-มีบุตร หรือมีบุตรยังไม-ถึง 3 คน ต-อมามีบุตรแฝดซ่ึง
ทําให�มีจํานวนบุตรเกิน 3 คน ท้ังนี้บุตรแฝดดังกล-าวจะต�องเป3นบุตรซ่ึงเกิดจากคู-สมรส หรือเป3นบุตรของตนเองใน
กรณีท่ีฝFายหญิงเป3นผู�ใช�สิทธิ 
 (4) บุตรลําดับถัดไป จะนํามาใช�สิทธิขอรับเงินสวัสดิการได�ในกรณีบุตรคนใดคนหนึ่งใน 3 คนตายก-อนท่ี
จะบรรลุนิติภาวะ โดยให�ได�เพ่ิมเท-าจํานวนบุตรท่ีตาย 
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 (5) กรณีท่ีมีบุตรแฝดตาม (3) ทําให�จํานวนบุตรเกิน 3 คน หากบุตรคนใดคนหนึ่งตายลงก-อนท่ีจะบรรลุ
นิติภาวะ ก็ให�ลดจํานวนบุตรท่ีได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลลงจนกว-าจํานวนบุตรท่ีได�รับเงิน
สวัสดิการเหลือไม-เกิน 3 คน จึงมีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเพ่ิมข้ึนได�ตาม (4) 
 

2.  การใช1สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร 
 

 1. กรณีผู�มีสิทธิมีคู-สมรสเป3นข�าราชการ ลูกจ�างประจํา หรือผู�ได�รับบํานาญเบ้ียหวัด ให�คู-สมรสฝFายใด
ฝFายหนึ่งเป3นผู�ใช�สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรทุกคนแต-เพียงฝFายเดียว ดังนี้ 
    1.1 กรณีท่ีอยู-ในส-วนราชการผู�เบิกแห-งเดียวกัน ผู�ใช�สิทธิจะต�องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลว-าตนเป3นผู�ใช�สิทธิเบิกค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต-เพียงฝFายเดียว 
                  1.2 กรณีท่ีอยู-ต-างส-วนราชการ หรือส-วนราชการผู�เบิก และในกรณีท่ีเปลี่ยนส-วนราชการผู�เบิกของ   
ผู�ใช�สิทธิ ผู�ใช�สิทธิจะต�องรับรองตนเองว-าเป3นผู�ใช�สิทธิแต-เพียงฝFายเดียว โดยส-วนราชการเจ�าสังกัดหรือส-วน-
ราชการผู�เบิกของผู�ใช�สิทธิต�องแจ�งการใช�สิทธิตามท่ีผู�นั้นร�องขอให�ส-วนราชการเจ�าสังกัดหรือส-วนราชการผู�เบิกของ
คู-สมรสอีกฝFายหนึ่งทราบและตอบรับ 
 2. กรณีผู�มีสิทธิและคู-สมรสได�หย-าหรือแยกกันอยู-โดยมิได�หย-ากันตามกฎหมาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท่ี กค 0417/ว 36 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2549) ให�ดําเนินการดังนี้ 
    2.1 กรณีผู�มีสิทธิและคู-สมรสเป3นข�าราชการท้ังสองฝFาย ให�ฝFายใดฝFายหนึ่งเป3นผู�ใช�สิทธิขอรับเงิน 
สวัสดิการสําหรับบุตรของตนได� แม�จะมิได�เป3นฝFายท่ีปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผู�ใช�สิทธิขอรับ
เงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตน จะต�องรับรองตนเองว-าเป3นผู�ใช�สิทธิแต-ฝFายเดียว โดยให�ส-วนราชการเจ�าสังกัดแจ�ง
การใช�สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให�ส-วนราชการเจ�าสังกัดของคู-สมรสอีกฝFายได�ทราบ และตอบรับตามแบบท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
    2.2 กรณีผู�มีสิทธิฝFายเดียวเป3นข�าราชการ เม่ือหย-ากับคู-สมรสหรือแยกกันอยู-โดยมิได�หย-ากันตาม
กฎหมาย ผู�มีสิทธิสามารถใช�สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได� แม�จะมิได�เป3นฝFายปกครองหรือ
อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน 
    2.3 กรณีผู�มีสิทธิมีคู-สมรสท่ีมีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลจากหน-วยงานอ่ืน 
เม่ือหย-าหรือแยกกันอยู-โดยมิได�หย-ากันตามกฎหมาย แม�ผู�มีสิทธิจะมิได�เป3นฝFายปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร
ของตน ผู�มีสิทธิสามารถใช�สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเฉพาะส-วนท่ีตํ่ากว-าสิทธิท่ีพึงจะได�รับตามท่ีกําหนดไว�ใน
กฎหมายว-าด�วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
 3. กรณีผู�มีสิทธิมีคู-สมรสท่ีมีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของบุตรจาก 
หน-วยงานอ่ืน และได�ใช�สิทธิขอรับเงินสวัสดิการจากหน-วยงานนั้นแล�ว ให�ผู�มีสิทธิใช�สิทธิขอรับเงินสวัสดิการได�
เฉพาะส-วนท่ีต่ํากว-าสิทธิท่ีพึงจะได�รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล         
 

ผู1ปAวยภายใน หมายความว-า ผู�ท่ีเข�ารับการรักษาในสถานพยาบาล และสถานพยาบาลได�รับไว�โดยได�ลงทะเบียน
ประวัติรับผู�ปFวยไว�ในสถานพยาบาล และได�พักค�างคืนในสถานพยาบาลนั้น 
 

ผู1ปAวยภายนอก หมายความว-า ผู�ท่ีเข�ารับการรักษาในสถานพยาบาล และสถานพยาบาลไม-ได�รับผู�ปFวยไว�ค�างคืนใน
สถานพยาบาลนั้น คือเม่ือได�ตรวจและรักษาพยาบาลให�แก-ผู�ปFวยแล�วก็ให�กลับบ�านได� 
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3. ผู1ไม�มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
 1. ข�าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซ่ึงอยู-ในระหว-างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจ อัน
เป3นการศึกษาอบรมก-อนเข�าปฏิบัติหน�าท่ีราชการประจํา ไม-มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
 2. ผู�ได�รับเงินค-ารักษาพยาบาลจากหน-วยงานอ่ืนแล�ว ไม-มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล เว�นแต- ค-ารักษาพยาบาลท่ีได�รับนั้นตํ่ากว-า ก็ให�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะส-วนท่ีขาดอยู- 
             3. ผู�ได�รับค-าสินไหมทดแทนสําหรับค-ารักษาพยาบาลจากท่ีอ่ืนแล�ว ไม-มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล เว�นแต- ค-าสินไหมทดแทนสําหรับค-ารักษาพยาบาลท่ีได�รับนั้นตํ่ากว-า ก็ให�มีสิทธิได�รับเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส-วนท่ีขาดอยู- 
 
4.  การขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

 

 1. ให�ผู�มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
พร�อมด�วยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลต-อผู�บังคับบัญชาภายในระยะเวลา 1 ปSนับถัดจากวันท่ีปรากฏใน
หลักฐานการรับเงิน หากพ�นกําหนดเวลาดังกล-าว ให�เถือว-าผู�มีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการ 
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลครั้งนั้น ในกรณีดังต-อไปนี้ 
    (1) กรณีเข�ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู�ปFวยภายนอก  
    (2) กรณีเข�ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน 

    (3) กรณีการใช�สิทธิเบิกเพ่ิมเฉพาะส-วนท่ียังขาดอยู- 
    (4) กรณีสถานพยาบาลมีความจําเป3นต�องส-งตัวผู�ปFวยไปเข�ารับการรักษาพยาบาลเป3นครั้งคราวใน
สถานพยาบาลของเอกชน 
    (5) กรณีท่ีสถานพยาบาลไม-มียา เลือดและส-วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน น้ํายา หรือ
อาหารทางเส�นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ�ในการบําบัดรักษาโรค หรือสถานพยาบาลไม-อาจให�การ
ตรวจทางห�องทดลองหรือเอกซเรย�ได� และผู�เข�ารับการรักษาพยาบาลจะต�องซ้ือหรือรับการตรวจทางห�องทดลอง 
หรือเอกซเรย�จากสถานท่ีอ่ืน ซ่ึงการขอรับเงินสวัสดิการฯ ดังกล-าวข�างต�นให�ยกเว�นในกรณีดังต-อไปนี้ 

(1) กรณีออกจากราชการของผู�มีสิทธิได�รับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด และอยู-ในระหว-างการพิจารณา 
สั่งจ-ายเงินบํานาญเบ้ียหวัด ให�นํามาเบิกได�ตามสิทธิภายใน 1 ปS นับแต-วันท่ีรับทราบการสั่งจ-ายบํานาญ เบ้ียหวัด 
   (2) กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือให�ออกจากราชการไว�ก-อน เม่ือคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด ถ�าปรากฏว-า 
ผู�นั้นได�รับเงินเดือนในระหว-างถูกสั่งพักราชการ หรืออยู-ในระหว-างถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก-อน จะต�องนํา
หลักฐานมาเบิกตามสิทธิภายใน 1 ปS นับแต-วันท่ีรับทราบคดี หรือกรณีถึงท่ีสุด 
 2. การขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลกรณีเข�ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการประเภทผู�ปFวยภายใน หากผู�มีสิทธิไม-อาจยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค-ารักษาพยาบาลต-อ
สถานพยาบาลได�ทันก-อนออกจากสถานพยาบาล  สถานพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจํานวนท่ีผู�มีสิทธิจะพึงได�รับ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเป3นเงินมัดจําไว�ก-อน โดยออกใบเสร็จรับเงินให�ไว�
เป3นหลักฐานแยกต-างหากจากส-วนท่ีไม-มีสิทธิ  ซ่ึงผู� มีสิทธิจะต�องนําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค-า
รักษาพยาบาลมอบให�แก-สถานพยาบาลภายใน 90 วันนับแต-วันท่ีได�จ-ายเงินมัดจํา และคืนใบเสร็จรับเงินท่ีผู�มีสิทธิ
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ได�สลักหลังแสดงการรับคืน พร�อมท้ังลงลายมือชื่อและวันเดือนปSท่ีรับเงินคืนแล�วให�แก-สถานพยาบาลเพ่ือขอรับคืน
เงินมัดจํา  หากผู�มีสิทธิไม-นําหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค-ารักษาพยาบาลเพ่ือขอรับคืนเงินมัดจําภายใน
ระยะเวลาตามท่ีกําหนด ให�ถือว-าผู�มีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลท่ีได�
จ-ายเงินมัดจําไว� 

 

 

 

5.  การจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจําปC  
 

 การตรวจสุขภาพประจําปS เป3นการส-งเสริมปOองกันโรค มิใช-การรักษาพยาบาล ซ่ึงตามกฎหมายเดิมได�
กําหนดยกเว�นเป3นกรณีพิเศษให�เฉพาะผู�มีสิทธิ (ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และผู�รับเบ้ียหวัดบํานาญ) สามารถเบิก
ค-าตรวจสุขภาพประจําปSได�ปSละ 1 ครั้ง ตามรายการและอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ซ่ึงแบ-งการตรวจเป3น 2 
ช-วงอายุ คือ ผู�มีอายุไม-เกิน 35 ปSบริบูรณ� ตรวจได� 7 รายการ และผู�มีอายุมากกว-า 35 ปSบริบูรณ�ข้ึนไป ตรวจได� 16 
รายการ โดยมีสิทธิเบิกปSละ 1 ครั้ง ตามปSงบประมาณ แต-สามารถยื่นเบิกได�ตามปSปฏิทิน (1 ปS) นับถัดจากวันท่ี
ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน และบุคคลในครอบครัวของผู�มิสิทธิไม-สามารถเบิกค-าตรวจสุขภาพประจําปSได� (พระราช
กฤษฎีกาฯ มาตรา 18) 
 สิทธิประโยชน�ในปQจจุบันด�านการตรวจสุขภาพประจําปS ประกอบด�วย 
 1. ผู�มีสิทธิได�รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการตรวจสุขภาพประจําปSต�องเป3นข�าราชการ ลูกจ�างประจํา หรือ
ผู�ได�รับเบ้ียหวัดบํานาญ (บุคคลในครอบครัวเบิกไม�ได1) 
 2. แบ-งชุดการตรวจเป3น 2 กลุ-ม คือ อายุต่ํากว-า 35 ปSบริบูรณ� เบิกได� 7 รายการ และอายุต้ังแต- 35 ปS
บริบูรณ�ข้ึนไป เบิกได� 16 รายการ 
 3. การตรวจสุขภาพประจําปS ให�ตรวจได�ปSละ 1 ครั้ง (ตามปSงบประมาณ) และให�ยื่นคําขอเบิกภายใน 1 
ปS นับถัดจากวันท่ีปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล 
 4. การเบิก เบิกได�ตามรายการ และอัตราท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 5. ให�ผู�มีสิทธิทดรองจ-ายไปก-อน และนําใบเสร็จมาเบิกจากส-วนราชการต�นสังกัด (ห�ามจ-ายตรง) 
 6. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0422.2/ว 362 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 ค-า Chest X-ray ค-า
เอ็กซเรย�ปอดมีการนําระบบดิจิตัล จึงยกเลิกหลักเกณฑ�เบิกเดิม (170+50) และกําหนดให�เบิกได�เท-าท่ีจ-ายจริงไม-
เกิน 170 บาท โดยไม-ต�องระบุรหัส ท้ังนี้ มีผลบังคับใช�ตั้งแต-ปSงบประมาณ พ.ศ.2555 เป3นต�นไป 
 

ค�าตรวจสุขภาพประจําปC (อายุต่ํากว�า 35 ปC) 
ลําดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 Film Chest ตามจ-ายจริงไม-เกิน 
170 บาท ไม-ลงรหัส 2 Mass Chest 

3 Urine Exmination/Analysis (31001) 50 
4 Stool Examination-Routine direct smear (31201) ร-วมกับ Occult 

blood (31203) 
70 

5 Complete Blood Count:CBC แบบ Automation (30101) 90 
6 ตรวจภายใน (55620) 100 
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ลําดับ รายการ ราคา (บาท) 
7 Pap Smear (38302) 100 

 
ค�าตรวจสุขภาพประจําปC (อายุตั้งแต� 35 ปCข้ึนไป) 

ลําดับ รายการ ราคา (บาท) 
1 รายการตรวจอายุไม-เกิน 35 ปSบริบูรณ�ทุกรายการ  
2 Glucose (32203) 40 
3 Cholesterol (32501) 60 
4 Triglyceride (32502) 60 
5 Blood Urea Nitrogen:BUN (32201) 50 
6 Cretinine (32202) 50 
7 SGOT (AST) (32310) 50 

 
ลําดับ รายการ ราคา (บาท) 

8 SGPT (ALT) (32311) 50 
9 Alkaline Phosphatase (32309) 50 
10 Uric Acid (32205) 60 

 
6.  การเข1ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเป>นครั้งคราว 
 

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 มาตรา 8(4) กําหนดให� ผู�ท่ีเข�ารับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู�ปFวยนอกในกรณีท่ีเป3นการเข�ารับการ
รักษาพยาบาลเป3นครั้งคราวเพราะเหตุท่ีสถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเป3นต�องส-งตัวให�แก-
สถานพยาบาลของเอกชนนั้น  ให�เบิกค-ารักษาพยาบาลได�ตามท่ีหลักเกณฑ� ประเภท และอัตราท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 
 กระทรวงการคลังได�อาศัยอํานาจตามหลักการข�างต�น กําหนดหลักเกณฑ�และอัตราการเบิกจ-ายค-า
รักษาพยาบาลในกรณีท่ีสถานพยาบาลของทางราชการส-งตัวผู�ปFวยไปฟอกเลือด ด�วยวิธีไตเทียมท่ีสถานพยาบาล
ของเอกชน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 160 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2549) แต-ไม-
รวมถึงการส-งต-อผู�ปFวยไปทําการรักษาพยาบาลเก่ียวกับโรคอ่ืนๆ ซ่ึงกระทรวงการคลังยังไม-ได�กําหนดให�เบิกจ-ายค-า
รักษาพยาบาลจากทางราชการ เช-น การส-งตัวผู�ปFวยไปผ-าตัดสลายนิ่ว ฉายรังสีรักษา เป3นต�น 
 
7.  กรณีสถานพยาบาลส�งผู1ปAวยไปซ้ือยา อุปกรณ&และอวัยวะเทียม หรือรับการตรวจทางห1องทดลอง หรือ
เอกซเรย&จากสถานท่ีอ่ืนซ่ึงอยู�ในประเทศไทย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 13) 
 

 ในกรณีท่ีสถานพยาบาล ไม-มี (1) ยา เลือดและส-วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน น้ํายาหรือ
อาหารทางเส�นเลือด ออกซิเจน (2) อวัยวะเทียมและอุปกรณ�ในการบําบัดรักษาโรคจําหน-าย หรือ (3) ไม-อาจให�
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การตรวจทางห�องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย�ได� เม่ือแพทย�ผู�ตรวจรักษาหรือหัวหน�าสถานพยาบาลลงลายมือ
ชื่อรับรองตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ก็ให�ผู�เข�ารับการรักษาพยาบาลซ้ือ หรือรับการตรวจทางห�องทดลอง
หรือโดยวิธีการเอกซเรย�จากสถานท่ีอ่ืนซ่ึงอยู-ในประเทศไทยแล�วนํามาเบิกได�ตามหลักเกณฑ�ในหัวข�อการเบิกจ-ายใน
สถานพยาบาลของทางราชการและการเบิกจ-ายในสถานพยาบาลของเอกชน แล�วแต-กรณี ท้ังนี้ สําหรับกรณี
ดังกล-าวไม-สามารถใช�สิทธิในระบบเบิกจ-ายตรงได� 
 
8.   การเบิกค�ารักษากรณีของการแพทย&แผนไทย 
 การรักษาด�วยวิธีแพทย�ทางเลือก หรือแพทย�แผนไทยโดยวิธีธรรมชาติบําบัด ไม-ใช�ยาปฏิชีวนะหรือยา
แผนปQจจุบัน แต-ใช�ยาจากพืช สมุนไพรแทน โดยในปS พ.ศ.2547 กรมบัญชีกลางได�มีแนวปฏิบัติในการเบิกค-า
รักษาพยาบาลด�วยวิธีการทางการแพทย�แผนไทยข้ึน (หนังสือกระทรวงการคลัง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 14 ลง
วันท่ี 6 กุมภาพันธ� 2547) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การบําบัดรักษาโรคโดยวิธีการทางการแพทย�แผนไทยท่ีจะเบิกจ-ายได� ต�องเป3นกรณีเพ่ือการ
รักษาพยาบาลหรือฟUVนฟูสมรรถภาพเท-านั้น การบําบัดเพ่ือการส-งเสริมสุขภาพหรือปOองกันโรคไม-สามารถเบิกจ-ายได� 
 2. จะต�องมีแพทย�แผนปQจจุบัน (มีใบอนุญาตเป3นผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) ออกหนังสือรับรองให�ว-าผู�
ปFวนจําเป3นต�องรักษาหรือฟUVนฟูสมรรถภาพด�วยวิธีการทางการแพทย�แผนไทย เพ่ือนําไปประกอบการเบิกจ-ายค-า
รักษาพยาบาลดังกล-าว และต-อมาได�มีการเพ่ิมผู�มีอํานาจออกหนังสือรับรองข้ึนอีก 2 กลุ-มบุคคล (หนังสือ
กระทรวงการคลัง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว 7 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2548) คือ  
  (1) แพทย�แผนไทย (มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย�แผนไทยประเภทเวชกรรมหรือ
สาขาแพทย�แผนไทยประยุกต�) 
  (2) ผู�ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข) ท้ังนี้ จะต�องแนบสําเนา
หลักฐานว-าบุคคลดังกล-าวสามารถประกอบโรคศิลปะด�วยศาสตร�การแพทย�แผนไทยด�วย ตัวอย-างรายการเบิกค-า
รักษาพยาบาลกรณีแพทย�แผนไทย 

1. ค-านวดเพ่ือการรักษา 200 บาท/ครั้ง 
2. การประคบสมุนไพร (รวมลูกประคบ) 250 บาท/ครั้ง 
3. ค-านวดเพ่ือฟUVนฟูสมรรถภาพผู�ปFวยอัมพฤกษ�หรืออัมพาต 200 บาท/ครั้ง 

 

9. การเบิกจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
 

 หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว-าด�วยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 
วางวิธีปฏิบัติในการเบิกจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาลไว�ดังต-อไปนี้ 
 
� การใช1สิทธิเบิกเงินค�ารักษาพยาบาล แบ�งออกได1ดังนี้ 

1. การใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลกรณีผู�มีสิทธิมีสิทธิได�รับเงินค-ารักษาพยาบาลจากหน-วยงาน
อ่ืน ให�ผู�มีสิทธิเลือกว-าจะใช�สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 หรือใช�
สิทธิจากหน-วยงานอ่ืน โดยกรอกข�อมูลตามแบบแจ�งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลงการใช�สิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร�อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต�อง เสนอต-อหัวหน�าส-วนราชการระดับกรม หรือ
หัวหน�าหน-วยงานในส-วนภูมิภาค แล�วแต-กรณี ท้ังนี้ การเลือกหรือการเปลี่ยนแปลงการใช�สิทธิให�เป3นไปตาม
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หลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว-าด�วยการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช�สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.2/ว 377 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553) 

2. การใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลกรณีผู�มีสิทธิมีบุคคลในครอบครัวเป3นผู�มีสิทธิเช-นเดียวกัน ให�
ต-างฝFายต-างใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของตนเอง 

3. การใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตร (หลักเกณฑ�ฯ ข�อ 5) กําหนดไว�ดังนี้ 
3.1 กรณีผู�มีสิทธิมีคู-สมรสเป3นผู�มีสิทธิเช-นเดียวกัน ให�คู-สมรสฝFายใดฝFายหนึ่งเป3นผู�ใช�สิทธิเบิก

เงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรทุกคนแต-เพียงฝFายเดียว โดยให�ปฏิบัติดังนี้ 
   - ถ�าอยู-ส-วนราชการผู�เบิกแห-งเดียวกัน ผู�ใช�สิทธิจะต�องรับรองตนเองในใบเบิกเงินค-า
รักษาพยาบาลว-าตนเป3นผู�ใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต-เพียงฝFายเดียว 
   - ถ�าอยู-ต-างส-วนราชการผู�เบิก หรือต-างส-วนราชการเจ�าสังกัด หรือมีการเปลี่ยนส-วน
ราชการภายหลังจากท่ีมีการใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลไปแล�ว ผู�ใช�สิทธิจะต�องขอให�ส-วนราชการของตน แจ�ง
การใช�สิทธิตามแบบ 7132 ให�ส-วนราชการของคู-สมรสอีกฝFายหนึ่งทราบแล�วแต-กรณี และให�ส-วนราชการท่ีได�รับ
แจ�งดําเนินการตอบรับแบบ 7133 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.2/ว 379 ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2553) 
  3.2 กรณีผู�มีสิทธิมีคู-สมรสเป3นผู�มีสิทธิเช-นเดียวกันสําหรับกรณีการหย-า ไม-ว-าการหย-าจะเกิดข้ึน
ก-อนหรือหลังจากท่ีมีการใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลไปแล�ว ก็ให�ปฏิบัติเช-นเดียวกับข�อ 3.1 

4. การใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวกรณีผู�มีสิทธิมีหลายรายให�ผู�มีสิทธิ
คนหนึ่งคนใดเป3นผู�ขอใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลให�กับบุคคลดังกล-าวแต-เพียงฝFายเดียวก็ได� โดยให�ปฏิบัติ
เช-นเดียวกับข�อ 3.1 

5. การใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลให�กับบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิได�รับเงินค-ารักษาพยาบาล
ตามสิทธิของตนเองจากหน-วยงานอ่ืน ให�ผู�มีสิทธิใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลได�เฉพาะส-วนท่ีตํ่ากว-าสิทธิท่ีพึง
ได�รับตามพระราชกฤษฎีกานี้เท-านั้น (หลักเกณฑ�ฯ ข�อ 7 วรรคหนึ่ง) 

6. การใช�สิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลให�กับบุคคลในครอบครัวซ่ึงเป3นผู�อาศัยสิทธิของผู�อ่ืนซ่ึงมีสิทธิ
ได�รับเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวจากหน-วยงานอ่ืนเช-นเดียวกัน ให�ผู�มีสิทธิมีสิทธิเบิกเงินค-า
รักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑ�นี้ได� (หลักเกณฑ�ฯ ข�อ 7 วรรคสอง) 

 
� การรับรองสิทธิ 
 ให�ผู�มีสิทธิเป3นผู�รับรองการมีสิทธิของตนเองและของบุคคลในครอบครัวซ่ึงอาศัยสิทธิของตนตามแบบ 
7130 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนท่ีสุด กค 0422.2/ว 379 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553) ท้ังนี้ สถานะความเป3นผู�
มีสิทธิและผู�อาศัยสิทธิให�เป3นไปตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว-าด�วยการจัดทําฐานข�อมูลบุคลากรภาครัฐ 
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.2/ว 376 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2553) 
 
� ผู1มีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินค�ารักษาพยาบาลของข1าราชการหรือลูกจ1างประจําในสังกัด 

1. ส-วนราชการในราชการบริหารส-วนกลาง ผู�มีอํานาจอนุมัติ ได�แก- (1) หัวหน�าส-วนราชการระดับ
กรม หรือ (2) ผู�ท่ีหัวหน�าส-วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ่ึงดํารงตําแหน-งไม-ตํ่ากว-าประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญ
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งาน หรือตําแหน-งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเท-า หรือดํารงตําแหน-งไม-ตํ่ากว-าระดับ 6 หรือ
เทียบเท-า หรือผู�มียศต้ังแต-พันโท นาวาโท หรือพันตํารวจโทข้ึนไป 
  การเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของหัวหน�าส-วนราชการระดับกรม ให�ผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหนึ่ง
ชั้นตามกฎหมายว-าด�วยระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน หรือผู�ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย ซ่ึงปฏิบัติงานอยู-ส-วน
ราชการระดับกรมแห-งนั้นเป3นผู�อนุมัติค-ารักษาพยาบาลของหัวหน�าส-วนราชการระดับกรม ท้ังนี้ การมอบหมายต�อง
มิใช-หัวหน�าส-วนราชการระดับกรม 
  ส-วนราชการในราชการบริหารส-วนกลางท่ีมีสํานักงานอยู-ในภูมิภาค หรือแยกต-างหากจาก
กระทรวง กรม หัวหน�าส-วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให�หัวหน�าสํานักงานเป3นผู�อนุมัติ สําหรับหน-วยงานนั้นก็
ได� เว�นแต- การเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของหัวหน�าสํานักงาน ให�หัวหน�าส-วนราชการระดับกรม หรือผู�ท่ีหัวหน�า
ส-วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ่ึงปฏิบัติงานอยู-ในสํานักงานแห-งนั้นเป3นผู�อนุมัติค-ารักษาพยาบาลของหัวหน�า
สํานักงาน ท้ังนี้ การมอบหมายต�องมิใช-หัวหน�าสํานักงาน 

2. ส-วนราชการในราชการบริหารส-วนภูมิภาค ผู�มีอํานาจอนุมัติ ได�แก- หัวหน�าส-วนราชการผู�เบิก เว�น
แต- การเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของหัวหน�าส-วนราชการ ให�ผู�ว-าราชการจังหวัด หรือผู�ท่ีผู�ว-าราชการจังหวัด
มอบหมาย เป3นผู�อนุมัติค-ารักษาพยาบาลของหัวหน�าส-วนราชการ ท้ังนี้ การมอบหมายต�องมิใช-หัวหน�าส-วนราชการ 

3. ผู�มีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของผู�ได�รับบํานาญหรือเบ้ียหวัด ได�แก- หัวหน�าส-วน
ราชการผู�เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัด หรือผู�ท่ีหัวหน�าส-วนราชการผู�เบิกมอบหมาย 

4. กรณีผู�มีสิทธิได�รับคําสั่งให�ไปช-วยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยู-ต-างส-วนราชการผู�
เบิก ให�บุคคลตามข�อ 1 หรือข�อ 2 ณ สถานท่ีท่ีไปช-วยปฏิบัติราชการเป3นผู�มีอํานาจอนุมัติ 
 
� การเบิกเงินค�ารักษาพยาบาล (ณ ส�วนราชการเจ1าสังกัด) 

1. กรณีเข�ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู�ปFวนนอกสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณีเข�ารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู�ปFวนในกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุจําเป3นเร-งด-วน 
ซ่ึงหากมิได�รับการรักษาพยาบาลทันทีทันใดอาจเป3นอันตรายถึงชีวิต หรือกรณีใช�สิทธิเบิกเพ่ิมเฉพาะส-วนท่ียังขาด
อยู- ให�ยื่นใบเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลพร�อมด�วยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลต-อผู�มีอํานาจตามข�อ 1 ข�อ 
2 ข�อ 3 หรือข�อ 4 แล�วแต-กรณี ภายในระยะเวลา 1 ปSนับถัดจากวันท่ีปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพ�น
กําหนดเวลาดังกล-าว ให�ถือว-าผู�มีสิทธิไม-ประสงค�เบิกเงินค-ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น และให�ส-วนราชการเจ�าสังกัด
หรือส-วนราชการผู�เบิกของผู�มีสิทธิเป3นผู�เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล�วแต-กรณี และเม่ือ
ส-วนราชการได�อนุมัติจ-ายเงินให�แก-ผู�มีสิทธิดังกล-าวแล�ว ให�เจ�าหน�าท่ีการเงินประทับตราข�อความว-า “จ-ายเงินแล�ว” 
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ-ายและระบุชื่อผู�จ-ายเงินด�วยตัวบรรจง พร�อมวันเดือนปSท่ีจ-ายกํากับไว�ในหลักฐานการ
รับเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบ 
  หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลของเอกชนอย-างน�อยต�องมีสาระสําคัญตามแบบ 7138 

2. กรณีผู�มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือให�ออกจากราชการไว�ก-อน และปรากฏในภายหลังว-าได�รับ
เงินเดือนในระหว-างถูกสั่งพักหรือในระหว-างถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก-อน ให�ผู�มีสิทธิดังกล-าวยื่นใบเบิกเงินค-า
รักษาพยาบาลภายใน 1 ปS นับแต-วันท่ีกรณีถึงท่ีสุด 

3. กรณีผู�มีสิทธิออกจากราชการ และอยู-ในระหว-างการพิจารณาสั่งจ-ายเงินบํานาญหรือเบ้ียหวัด ให�ผู�
มีสิทธิดังกล-าวยื่นใบเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลภายใน 1 ปS นับแต-วันท่ีมีคําสั่งจ-ายเงินบํานาญหรือเบ้ียหวัด 
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4. กรณีผู� มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข�ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู�ปFวยนอกและ
สถานพยาบาลของทางราชการได�ออกหนังสือรับรองตามแบบ 7135 ให�ซ้ือยา เลือดและส-วนประกอบของเลือด 
หรือสารทดแทน น้ํายาหรืออาหารทางเส�นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ�ในการบําบัดรักษาโรค หรือ
เข�ารับการตรวจทางห�องทดลองหรือเอกซเรย�จากสถานท่ีอ่ืนซ่ึงอยู-ในประเทศไทย ให�ผู�มิสิทธินําหนังสือรับรอง
ดังกล-าวพร�อมกับหลักฐานการเงินยื่นขอเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลตามข�อ 1 
 

� การเบิกเงินค�ารักษาพยาบาลด1วยระบบเบิกจ�ายตรง 
1. กรณีเข�ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู�ปFวยในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณีเข�ารับ

การรักษาพยาบาลประเภทผู�ปFวยในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑ�ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด หรือกรณี
เข�ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเป3นครั้งคราวเพราะเหตุสถานพยาบาลของทางราชการมี
ความจําเป3นต�องส-งตัวให�แก-สถานพยาบาลของเอกชน ให�สถานพยาบาลเป3นผู�เบิกเงินค-ารักษาพยาบาลโดยตรงกับ
กรมบัญชีกลาง เว�นแต-กรณีผู�มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือให�ออกจากราชการไว�ก-อน และปรากฏในภายหลังว-าได�รับ
เงินเดือนระหว-างถูกสั่งพักหรือในระหว-างถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก-อน หรือกรณีผู�มีสิทธิออกจากราชการ และ
อยู-ในระหว-างการพิจารณาสั่งจ-ายเงินบํานาญหรือเบ้ียหวัด ให�ผู�มีสิทธิทดรองจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาล และนํา
หลักฐานการรับเงินดังกล-าวมายื่นขอเบิก แล�วแต-กรณี 
  การขอเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลประเภทผู�ปFวนนอกสถานพยาบาลของทางราชการ ผู�มีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว ซ่ึงเข�าสู-ระบบเบิกจ-ายตรงแล�ว อาจขอให�สถานพยาบาลเป3นผู�เบิกแทนก็ได� 

2. กรณีเข�ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู�ปFวยในสถานพยาบาลของทางราชการ ให�ผู�มีสิทธิยื่นคํา
ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค-ารักษาพยาบาล (แบบ 7129) หรือให�สถานพยาบาลขอเลขอนุมัติผ-านระบบ
เครือข-ายอินเตอร�เน็ตกับหน-วยงานท่ีกรมบัญชีกลางมอบหมาย เพ่ือใช�เป3นหลักฐานประกอบการเบิกเงินค-า
รักษาพยาบาลก็ได� 
 

� การตรวจสอบและการเรียกคืนเงิน 
1. ให�ส-วนราชการ สถานพยาบาลของทางราชการเก็บรักษาหลักฐานการรับเงินหรือเอกสารแบบ

พิมพ�ท่ีใช�ในการเบิกจ-ายเงินไว�ให�สํานักงานตรวจเงินแผ-นดิน กรมบัญชีกลางหรือหน-วยงานท่ีกรมบัญชีกลาง
มอบหมายตรวจสอบ และให�กรมบัญชีกลางหรือหน-วยงานท่ีกรมบัญชีกลางมอบหมายสามารถเรียกเอกสารต-างๆ 
ท่ีเก่ียวกับการรักษาพยาบาลผู�มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวในสถานพยาบาลของทางราชการเพ่ือประโยชน�ในการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการเบิกจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาลได� 

2. กรณีผู�มีสิทธิหรือสถานพยาบาลเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลไม-เป3นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 หรือเกินสิทธิท่ีจะได�รับตามพระราชกฤษฎีกาดังกล-าว ให�
ดําเนินการส-งเงินคืนกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว-าด�วยการส-งเงินคืนคลัง  
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พระราชกฤษฎีกา เงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
 และที่แก1ไขเพ่ิมเติม 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ� กระทรวงการคลังว�าด�วยวิธีการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
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ส�วนที่ 2 
สวัสดิการเกี่ยวกับค�าการศึกษาบุตร 
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1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก+ไขเพ่ิมเติม 
 

1.1 ผู+มีสิทธิได+รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (มาตรา 6) ได+แก� 
1)  ข	าราชการพลเรือนตามกฎหมายว�าด	วยระเบียบข	าราชการพลเรือน 
2)  ข	าราชการฝ ายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายว�าด	วยระเบียบข	าราชการฝ ายตุลาการศาล

ยุติธรรม 
3) ข	าราชการฝ ายอัยการตามกฎหมายว�าด	วยระเบียบข	าราชการฝ ายอัยการ 
4) ข	าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว�าด	วยระเบียบข	าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
5) ข	าราชการฝ ายรัฐสภาตามกฎหมายว�าด	วยระเบียบข	าราชการฝ ายรัฐสภา 
6) ข	าราชการตํารวจตามกฎหมายว�าด	วยตํารวจแห�งชาติ 
7) ข	าราชการทหารตามกฎหมายว�าด	วยระเบียบข	าราชการทหาร 
8) ข	าราชการครูตามกฎหมายว�าด	วยระเบียบข	าราชการครู 
9) ผู	ได	รับบํานาญปกติหรือผู	ได	รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว�าด	วยบําเหน็จบํานาญ

ข	าราชการ 
10) ทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามข	อบังคับกระทรวงกลาโหมว�าด	วยเงินเบ้ียหวัด 
ตัวอย�าง  นาย ก. เป@นข	าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานท่ีสํานักงานเขตพญาไท มีคู�สมรสคือนาง 

ค. รับราชการท่ีเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายก. และนาง ค. ไม�ใช�ผู	มีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และท่ี
แก	ไขเพ่ิมเติม การใช	สิทธิยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร จึงต	องถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือข	อบังคับของสํานักงานเขตพญาหรือเทศบาลนครปากเกร็ด แล	วแต�กรณี 

กรณีนาย ข. รับราชการท่ีกรมสรรพากร มีคู�สมรสปฏิบัติงานอยู�ท่ีการไฟฟHาส�วนภูมิภาค นาย ข. ซ่ึง
เป@นผู	มีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรมายื่นขอเบิกเงินจากหน�วยงานเจ	าสังกัดท่ี
กรมสรรพากรได	 

 

1.2 สิทธิได+รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (มาตรา 4) 
บุตรโดยชอบด	วยกฎหมายของผู	มีสิทธิซ่ึงมีอายุครบสามปJแต�ไม�เกินยี่สิบห	าปJ ท้ังนี้ไม�รวมถึงบุตรบุญ

ธรรมของผู	อ่ืน 

สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข+องของสวัสดิการ 
เกี่ยวกับค�าการศึกษาบุตร 
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ตัวอย�าง นาย ก. มีบุตรชอบด	วยกฎหมาย 1 คน เกิดวันท่ี 3 พฤษภาคม 2553 และเข	าศึกษาใน
ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ของปJการศึกษา 2556 (สถานศึกษาเปLดภาคเรียนวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2556) นาย ก. มีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรในระดับชั้นอนุบาล 1 ของภาคเรียนท่ี 1 
ของปJการศึกษา 2556 เนื่องจากบุตรมีอายุครบ 3 ปJ ต้ังแต�วันท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป@นต	นไป 

นาย ช. อายุ 19 ปJ เป@นบุตรชอบด	วยกฎหมายของนาย ฉ. จบการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส. รับ
ราชการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณN หลังเวลาราชการได	ไปศึกษาต�อในหลัตรสูตรระดับปริญญาตรี ท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาย ฉ. ย�อมสามารถนําค�าใช	จ�ายเก่ียวกับการศึกษาของนาย ช. มาขอเบิกจาก
ทางราชการได	 เนื่องจากอยู�ในหลักเกณฑNเป@นบุตรชอบด	วยกฎหมายซ่ึงมีอายุไม�เกิน 25 ปJ 

 

1.3 การนับลําดับบุตร (มาตรา 7) 
ผู	มีสิทธิ มีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรได	เพียงคนท่ี 1 ถึง คนท่ี 3 โดยให	นับเรียง

ตามลําดับการเกิดก�อนหลัง ท้ังนี้ ไม�ว�าเป@นบุตรท่ีเกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยู�ในอํานาจปกครองของตน
หรือไม� 

ตัวอย�างนาย ก. สมรสกับ นาง ข. มีบุตรชอบด	วยกฎหมาย 2 คน เด็กชายหนึ่งและเด็กหญิงสองต�อมา
นาย ก. และนาง ข. ได	อย�าขาดจากกัน โดยบุตร 2 คน อยู�ในอํานาจปกครองของนาง ข. และนาง ข. ได	ใช	
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรท้ัง 2 คน ต�อมานาย ก. ได	จดทะเบียนรับรองบุตรอีก 2 คน 
คือ เด็กหญิงสาม และเด็กชายสี่ ท่ีเกิดจากนาง ง. (ประกอบอาชีพค	าขาย) นาย ก. มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตรในลําดับท่ี 3 เพียงเด็กหญิงสามเท�านั้น ไม�มีสิทธิสําหรับเด็กชายสี่ เนื่องจาก
เด็กชายสี่เป@นบุตรลําดับท่ี 4 

 

1.4 กรณีผู+มีสิทธิมีบุตรแฝด (มาตรา 7 ทวิ) 
กรณีผู	มีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรผู	ใดยังไม�มีบุตร หรือมีบุตรท่ีมีสิทธิได	รับเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรยังไม�ถึงสามคน ถ	าต�อมามีบุตรแฝดซ่ึงทําให	มีจํานวนบุตรเกินสามคน ให	
ผู	มีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรผู	นั้นมีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ
บุตร สําหรับบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนสุดท	าย แต�บุตรแฝดดังกล�าวจะต	องเป@นบุตรซ่ึงเกิดจากการสมรส หรือเป@น
บุตรของตนเอง ในกรณีท่ีหญิงเป@นผู	ใช	สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

ตัวอย�าง นาย ก. สมรสกับนาง ข. มีบุตร 2 คน ต�อมามีบุตรแฝดอีก 2 คน นาย ก. มีสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได	ท้ังหมด จํานวน 4 คน เนื่องจากเป@นบุตรท่ีเกิดจากคู�
สมรส และเข	าหลักเกณฑNกรณีมีบุตรแฝด 

 

1.5 การแทนท่ีลําดับบุตร (มาตรา 7) 
กรณีผู	มีสิทธิผู	ใดมีบุตรเกินสามคน ถ	าบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคน ตายกายพิการจนไม�สามารถ

เล�าเรียนได	 หรือเป@นคนไร	ความสามารถ คนเสมือนไร	ความสามารถท่ีมิได	ศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิได	รับ
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เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟPQนเฟRอน ไม�สมประกอบ ก�อนอายุครบยี่สิบห	าปJ
บริบูรณN ก็ให	ผู	นั้นมีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิมข้ึนอีกเท�าจํานวนบุตรท่ีตาย กาย
พิการ หรือเป@นคนไร	ความสามารถคนเหมือนไร	ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟPQนเฟRอนไม�สมประกอบนั้น 
โดยให	นับบุตรคนท่ีอยู�ในลําดับถัดไปก�อน 

ตัวอย�าง นาย ก. มีบุตรชอบด	วยกฎหมาย 5 คน มีสิทธิได	รับสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเพียง
ในลําดับท่ี 1 ถึงลําดับท่ี 3 ต�อมาบุตรลําดับท่ี 1 ตาย กายพิการ จนไม�สามารถเล�าเรียนได	 หรือเป@นคนไร	
ความสามารถ คนเสมือนไร	ความสามารถท่ีมิได	ศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟPQนเฟRอนไม�สมประกอบก�อนอายุครบยี่สิบห	าปJบริบูรณN ก็ให	ผู	นั้นมีสิทธิ
ได	รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิมข้ึนอีกเท�าจํานวนบุตรท่ีตาย กายพิการ หรือเป@นคนไร	
ความสามารถ คนเสมือนไร	ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟPQนเฟRอนไม�สมประกอบ (ขณะท่ีมีอายุ 22 ปJ) นาย 
ก. สามารถนําบุตรลําดับท่ี 4 มาขอใช	สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรแทนท่ีบุตรลําดับท่ี 1 
ได	จนครบสิทธิท่ีพึงจะได	รับตามพระราชกฤษฎีกาฯ ของบุตรลําดับท่ี 4  

 

1.6 ความหมายของสถานศึกษาท่ีผู+มีสิทธิมีสิทธิได+รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  
(มาตรา 4) 
 

1.6.1 กรณีสถานศึกษาของทาราชการ ได	แก� 
1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเท�าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู�ใน

กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส�วนราชการอ่ืนท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
3) โรงเรียนในสังกัดหรือในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคNการ

บริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องคNการบริหารส�วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องคNกรปกครองส�วนท	องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง และให	หมายความรวมถึงโรงเรียนท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีการจัดระดับชั้นเรียนด	วย 

4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู�ในกํากับของส�วนราชการอ่ืน หรือองคNการของรัฐบาลท่ี ก.พ. 
รับรองคุณวุฒิ 

5) โรงเรียนในสังกัดส�วนราชการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส�วนราชการ 

ตัวอย�าง โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรNเกษตร เป@นสถานศึกษาท่ีให	บริการด	านการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย สําหรับบุตรของอาจารยN ข	าราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรNรวมท้ังบุคคลท่ัวไปและ
มีการจัดระดับชั้นเรียน ผู	มีสิทธิสามารถนําใบเสร็จรับเงินค�าการศึกษาท่ีโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรN
เกษตรเรียกเก็บ มาเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได	 
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1.6.2 กรณีสถานศึกษาของเอกชน ได	แก� 
1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว�าด	วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2) โรงเรียนตามกฎหมาว�าด	วยโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนและให	รวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ 
ตัวอย�าง  โรงเรียนชบประทานวิทยา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนตN โรงเรียนเซนตNฟรังซิสซาเวียรN

คอนแวนตN โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนไทยโปลีเทคนิค โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนสายน้ําผึ้ง โรงเรียน
เทคโนโลยียานยนตNโตโยต	า โรงเรียนร�วมฤดีวิเทศศึกษา โรงเรียนบางกอกพัฒนา ฯลฯ 

 

1.7 ป;การศึกษา (มาตรา 8) 
ปJการศึกษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส�วนราชการเจ	าสังกัดหรือท่ีกํากับมหาวิทยาลัย 

องคNการบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล องคNการบริหารส�วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคNกร
ปกครองส�วนท	องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง หรือองคNการของรัฐบาลกล�าวคือ ปJการศึกษาของสถานศึกษา
ต�างๆ ระยะเวลาเริ่มต	นและสิ้นสุดแตกต�างกันไปแต�ละส�วนราชการเจ	าสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ 

ตัวอย�าง  สถานศึกษา ก. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได	มีประกาศเปLดภาคเรียนท่ี 1 วันท่ี 16 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  ภ า ค เ รี ย น ท่ี  2  วั น ท่ี  1  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  แ ล ะ ภ า ค ฤ ดู ร	 อ น  ใ น วั น ท่ี  1  เ ม ษ า ย น  
 

1.8 เงินบํารุงการศึกษา 
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความว�า เงินประเภทต�างๆ ท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม

อัตราท่ีได	รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส�วนราชการเจ	าสังกัด หรือท่ีกํากับมหาวิทยาลัย องคNการ
บริหารส�วนจังหวัด เทศบาลองคNการบริหารส�วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคNกรปกครองส�วน
ท	องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง หรือองคNการของรัฐบาล กล�าวคือ เงินประเภทต�างๆ ท่ีสถานศึกษาของทาง
ราชการเรียกเก็บ เรียกว�าเงินบํารุงการศึกษาและการเรียกเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาดังกล�าวอยู�ในอํานาจ
ของส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีควบคุมดูแลสถานศึกษานั้นๆ เป@นผู	อนุญาตให	เรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษา 

ตัวอย�าง สถานศึกษา ก. สังกัดมหาวิทยาลัย ข. อนุญาตให	สถานศึกษา ก. เรียกเก็บค�าใช	จ�าย
เก่ียวกับค�าบริการใช	คอมพิวเตอรN ค�าบํารุงองคNการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา ค�าบริการสิ่งพิมพN ค�าบัตร
ประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา ค�าลงทะเบียน 

 

“เงินค�าเล�าเรียน” หมายความว�า เงินค�าธรรมเนียมการเรียนหรือค�าธรรมเนียมต�างๆ ซ่ึง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีได	รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ กล�าวคือ เงิน
ค�าธรรมเนียมการเรียนหรือค�าธรรมเนียมต�างๆ ซ่ึงสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีได	รับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการหรือมอบหมายให	หน�วยงานสังกัด เช�น สํานักบริหารงานคณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อนุญาตให	เรียกเก็บเงินค�าเล�าเรียนและการเรียกเก็บเงิน



                                          คู�มือการเบิกจ�ายเงินสวัสดิการ 
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ค�าเล�าเรียนดังกล�าว อยู�ในอํานาจของส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีควบคุมดูแลสถานศึกษานั้นๆ เป@นผู	
อนุญาตให	เรียกเก็บเงินค�าเล�าเรียน 

ตัวอย�าง สถานศึกษา ข. สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการส�งเสริมการศึกษาเอกชนอนุญาต
ให	สถานศึกษา ข. เรียกเก็บค�าธรรมเนียมการศึกษา 10,000.- บาท/ปJ และค�าธรรมเนียมอ่ืน 10,500 บาท/
ปJ ได	แก� ค�าอาหารกลางวัน ค�าเครื่องใช	แรกเข	า ค�าผลซักฟอก ค�ารถรับส�ง ค�าอาหารเสริม (นม) ค�าตรวจ
สุขภาพนักเรียน ค�าประกันของเสียหาย ฯลฯ 

 

1.9 หลักเกณฑ?และอัตราการจ�ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรมีตามข+อดังต�อไปนี้ 
 

1.) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 21 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค�าเล�าเรียน ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธN 2557  

2.) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด�วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 80 เรื่อง การเบิกจ�ายตามประเภทละอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน ลงวันท่ี 8 เมษายน 2557  
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หนังสือกรมบญัชีกลาง ด�วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 
 เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค�าเล�าเรียน  

ลงวันที่ 13 กมุภาพันธ? 2557 
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