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การเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการ 



 

ค าจ ากัดความของค่าการศึกษาของบุตร 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  หมายถึง เงินที่ทางราชการชวยเหลือเกี่ยวกับคาใชจายใน  
การศึกษาสําหรับบุตรของขาราชการ และลูกจางประจํา ไดแก  

1. ขาราชการหรือลูกจางประจํา ซึ่งรับเงินเดือนหรือคาจาง ประจําจากเงินงบประมาณ รายจาย           
งบ บุคลากร 

บุตร หมายความว่า 

  บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปแตไมเกิน 25 ป ลําดับที่ 1 - 3 โดยนับเรียงตามลําดับ        
เกิดกอนหลัง ทั้งนี้ ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม ทั้งนี้          
ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน  กรณีผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือ
มีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรยังไมครบ 3 คน ตอมามีบุตรแฝดทําใหจํานวนบุตรเกิน      
3 คน ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับสวัสดิการสําหรับบุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดทาย  แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิด
จากคูสมรส หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิ  กรณี บุตรที่เกินกวา 3 คน แตในจํานวน 3 คนนั้น 
ถาตาย กายพิการ หรือเปนคนไรความสามารถ  วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบกอนอายุครบ 25 ป
บริบูรณ ใหเอาบุตรลําดับตอไปนํามาเบิกไดใหครบ 3 คน อยางเดิม จนกวาจะหมดสิทธิ 

สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า 

1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู     
ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยูในกํากับของรัฐ  

2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัด หรืออยูในกํากับ     
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ  

3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคการ บริหาร     
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ที่มี  
กฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย 

  4. โรงเรียนในสังกัด หรือ อยูในกํากับของสวนราชการอ่ืน หรือ องคการของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง คุณวุฒิ 

  5. โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ 

 

 



สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า  

1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  2. โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและใหรวมถึงโรงเรียน  
นานาชาติ 

เงินบ ารุงการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม  อัตรา
ที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหาร  สวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมี กฎหมาย
จัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล 

เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า  เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตางๆ ซึ่งสถานศึกษาของ  
เอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัย 

ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง  เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจาก             
สวนราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น และใหหมายความรวมถึงคาธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนาคุณภาพ          
การศึกษาดวย 

ปีการศึกษา หมายความว่า  ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัดหรือท่ี  
กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง  พัทยา 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งหรือองคการของรัฐบาล 

ตัวอย่าง  กรณีผูมีสิทธิชําระคาเทอมกอนเปดภาคเรียน แลวผูมีสิทธิเสียชีวิตกอน สามารถนํา  
ใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนนั้นมาเบิกคาการศึกษาของบุตรไดหรือไม  กรณีดังกลาวทายาทตามกฎหมายของผูมี
สิทธิเปนผูยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการไดภายใน 1 ปนับแตวันเปด ภาคเรียน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 11 (1) และขอ 13 (1) 

ตัวอย่าง  กรณีศึกษาจบระดับชั้นปริญญาตรีแลว และไมเคยศึกษาในระดับชั้น ปวส. มากอน สามารถ    
นําใบเสร็จรับเงินคาการศึกษาของบุตรในระดับชั้น ปวส. มาเบิกคาการศึกษาของบุตรไดหรือไม  กรณีดังกลาวพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ไมมีบทบัญญัติกําหนด
เกี่ยวกับการใหสิทธิในกรณีดังกลาว ดังนั้นผูมีสิทธิไมสามารถนําหลักฐานการชําระคา  การศึกษาของบุตรใน
หลักสูตร ปวส. มายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดแตอยางใด 

การนับล าดับบุตร (มาตรา 7)  

ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม โดยใหนับ  
เรียงลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตน หรือไม 

 



 

ตัวอย่าง  

นาย ก ไดจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนแรกมีบุตร 2 คน ตอมาไดหยาขาดจากกันตาม  กฎหมายและ
บุตรอยูในอํานาจปกครองของภรรยา โดยภรรยาเปนผูใชสิทธิเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  การศึกษาของบุตร 
หลังจากนั้นนาย ก ไดจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนที่สองซึ่งไมไดรับราชการ และมีบุตร  จํานวน 3 คน นาย ก    
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได จํานวน 3 คน ตามลําดับกอนหลัง  กลาวคือ บุตรลําดับที่ 1 
และ 2 ที่เกิดจากภรรยาคนแรก และบุตรลําดับที่ 1 ที่เกิดจากภรรยาคนที่ 2 เทานั้น 

ตัวอย่าง  

นาย ก สมรสกับ นาง ข มีบุตรชอบดวยกฎหมาย 2 คน เด็กชายหนึ่ง และเด็กหญิงสอง  ตอมานาย ก และ 
นาง ข ไดหยาขาดจากกัน โดยบุตรทั้ง 2 คน อยูในอํานาจปกครองของนาง ข และนาง ข ได  ใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทั้ง 2 คน ตอมานาย ก ไดจดทะเบียนรับรองบุตรอีก 2 คน คือ เด็กหญิงสาม 
และเด็กชายสี่ ที่เกิดจากนาง ง (ประกอบอาชีพคาขาย) นาย ก มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร 
ในลําดับที่ 3 เพียงเด็กหญิงสามเทานั้น ไมมีสิทธิสําหรับเด็กชายสี่ เนื่องจากเด็กชายสี่เปน บุตรลําดับที่ 4 

การแทนที่ล าดับบุตร (มาตรา 7)  

กรณีผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน ถาบุตรคนคนหนึ่งคนใดจํานวนสามคน ตาย กายพิการจนไม  สามารถ
เลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิได  ศึกษาใน
สถานที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  กอนอายุครบ
ยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทา  จํานวนบุตรที่ตาย 
กายพิการ หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน  ไมสมประกอบนั้น 
โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน  

ตัวอย่าง  

นาย ก มีบุตรชอบดวยกฎหมาย 5 คน มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เพียงในลําดับ
ที่ 1 ถึงลําดับที่ 3 ตอมาบุตรลําดับที่ 1 ตาย กายพิการ จนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไร  ความสามารถ  
คนเสมือนไรความสามารถที่มิไดศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา  ของบุตร 
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบกอนอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงิน  สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรคนที่ตาย กายพิการ หรือเปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไร
ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (ขณะที่มีอายุ 22 ป) นาย ก สามารถนํา  บุตรลําดับที่ 4 
มาขอใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแทนที่บุตรลําดับที่ 1 ไดจนครบสิทธิที่  พึงจะไดรับตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ ของบุตรลําดับที่ 4 

 



การใช้สิทธิ  

1. กรณีผูมีสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา ใหคูสมรส  ฝายใดฝายหนึ่งเปนผูใชสิทธิขอรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคนแตเพียงฝายเดียว  

1.1 ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา ที่อยู  ในสวนราชการเดียวกัน ผูใชสิทธิ
จะตองรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรวาตนเปน  ผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแตเพียงฝายเดียว  

1.2 กรณีผูใชสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา อยูตางสวนราชการผูเบิก กอนการใชสิทธิ
ตามวรรคแรกและในกรณีที่เปลี่ยนสวนราชการผูเบิกของผูใชสิทธิ ผูใชสิทธิ   จะตองรับรองตนเองวาเปนผูใชสิทธิ
แตเพียงฝายเดียว โดยสวนราชการเจาสังกัดหรือสวนราชการผูเบิก ของผูใชสิทธิตองแจงการใชสิทธิตามท่ีผูนั้นรอง
ขอใหสวนราชการเจาสังกัดหรือสวนราชการผูเบิกของคูสมรสอีกฝายหนึ่งทราบ และตอบรับตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด  

2. กรณีท่ีผูมีสิทธิมีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและใชสิทธิจาก          
หนวยงานอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตผูมี  
สิทธิสามารถใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได เฉพาะสวนที่ต่ํากวาสิทธิที่พึงจะไดรับตามที่  
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

3. กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของบุตรที่ไดหยา หรือแยกกันอยูโดยมิไดหยากันตาม  
กฎหมาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 เรื่องการเบิกจายเงิน  สวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรในกรณีที่ผูมีสิทธิและคูสมรสไดหยาหรือ  แยกกันอยู
โดยมิไดหยากันตามกฎหมาย)  

3.1 กรณีผูมีสิทธิและคูสมรสเปนขาราชการทั้งสองฝาย ใหฝายใดฝายหนึ่งเปนผูใชสิทธิขอรับเงิน  
สวัสดิการสําหรับบุตรของตนได แมจะมิไดเปนฝายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผูใชสิทธิขอรับ  
เงินสวัสดิการสําหรับบุตร จะตองรับรองตนเองวาเปนผูใชสิทธิแตเพียงฝายเดียว โดยใหสวนราชการเจาสังกัดแจง  
การใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการใหสวนราชการเจาสังกัดของคูสมรสอีกฝายไดทราบและตอบรับใหกับสวนราชการ     
เจาสังกัดของผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

3.2 กรณีผูมีสิทธิฝายเดียวเปนขาราชการ เมื่อหยากับคูสมรสหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยากันตาม  กฎหมาย
กับคูสมรส ผูมีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได แมจะมิไดเปนฝายปกครองหรืออุปการะ  เลี้ยงดูบุตร
ของตน  

3.3 กรณีผูมีสิทธิมีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงานอื่น        
เมื่อหยาหรือแยกกันอยูโดยมิไดหยากันตามกฎหมาย แมผูมีสิทธิจะมิไดเปนฝายปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร  
ของตน ผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได เฉพาะสวนที่ต่ํากวาสิทธิที่พึงจะ  



ไดรับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ทั้งนี้ การใชสิทธิดังกลาวในครั้ง
แรก ใหสวนราชการเจาสังกัดเรียกเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจาย โดย 

1. กรณีที่มีการหยากันตามกฎหมายใหแนบ สําเนาทะเบียนการหยา  

2. กรณีที่แยกกันอยูโดยมิไดหยากันตามกฎหมายใหแนบ สําเนาทะเบียนสมรส  

ระยะเวลาการขอเบิก 

  1. การขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเปนรายภาคเรียน ตองยื่น  
หลักฐานขอเบิกภายใน 1 ป นับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาค  

2. การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเปนรายปการศึกษา ตอง  ยื่น
หลักฐานขอเบิกภายใน 1 ป นับตั้งแตวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษานั้นๆ 

เอกสารประกอบการขอเบิก  

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)  

2. หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา (ใบเสร็จรับเงิน)  

3. ขอบังคับหรือประกาศหรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาใหเรียกเก็บเงินตามรายการที่ไดรับ  อนุญาต
ใหเรียกเก็บ  

ประเภทและอัตราการเบิกจ่าย ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ท่ี กค 0422.3/ว 257                     
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559  

1. ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 

ระดับการศึกษา ปการศึกษาละไมเกิน (บาท) 

อนุบาลหรือเทียบเทา 5,800 

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 4,000 

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 4,800 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) หรือเทียบเทา 
4,800 



อนุปริญญาหรือเทียบเทา 13,700 

ปริญญาตรี 25,000 

 

เงินบํารุงการศึกษา ที่ใหเบิกจายไดจะตองเปนเงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียก  เก็บ
ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับมหาวิทยาลัย องคการ  
บริหารสวนจังหวัดเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครอบสวนทองถิ่น  
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการรัฐบาล 

2. ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 

2.1 สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปีการศึกษาละไม่เกิน (บาท) 

สถานที่ศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน สถานที่ศึกษาที่รับเงินอุดหนุน 

อนุบาลหรือเทียบเทา 13,600 5,800 

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 13,200 4,000 

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 15,800 4,800 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 16,200 4,800 

2.2 สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  

2.2.1 หลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  

ระดับการศึกษา 
ปการศึกษาละไมเกิน (บาท) 

สถานที่ศึกษาท่ีไมรับเงินอุดหนุน สถานที่ศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุน 

คหกรรม/คหกรรมศาสตร ์ 16,500 3,400 



พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 19,900 5,100 

ศิลปะหัตถกรรม/ศิลปกรรม 20,000 3,600 

เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร 21,000 5,000 

ชางอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม 24,400 7,200 

ประมง 21,100 5,000 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 19,900 5,100 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 24,400 7,200 

 

2.2.2 หลักสูตรของประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตร  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชา/สาขา เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริง ปีการศึกษา
ละไม่เกิน (บาท) 

(1) ชางอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร 

30,000 

(2) พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ/ศิลปะหัตถกรรม
หรือ ศิลปกรรม/เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร/คหก
รรมหรือ คหกรรมศาสตร/อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

25,000 

สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสูตรที่กําหนดดังกลาว ใหเปนไป 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหสถานศึกษาเอกชนทําการเปดสอนในสาขาวิชานั้นๆ  

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริงของคาเรียนปการศึกษาละไมเกิน 25,000 บาท คาเล
าเรียนที่ใหเบิกจายไดจะตองเปนคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมตาง ๆ ซึ่งสถานศึกษา  เอกชนเรียกเก็บตาม
อัตราที่ไดรับอนุมัติจากระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย 



หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของผูมีสิทธิใหเปนไป  ตามท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด ปจจุบันใชตาม หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน ทั้งนี้กระทรวงการคลังสามารถ  
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไดตามสภาวการณที่เหมาะสม 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)  

2. ใบเสร็จรับเงินคาการศึกษาของสถานศึกษา  

3. ประกาศหรือขอบังคับหรือใบรับรองของสถานศึกษาท่ีขออนุมัติใหจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา  หรือคา  
เลาเรียน  

4. หลักฐานอื่นๆเชน สําเนาทะเบียนสมรสสําเนาทะเบียนบานสําเนาสูติบัตรสําเนาใบรับรองบุตร  สําเนา
ใบมรณะบัตร (กรณีหญิงใชสิทธิเบิกแทนสามีที่ถึงแกกรรม ) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เปนตน        
(กรณียื่นขอใชสิทธิเบิกครั้งแรก) 

ค าจ ากัดความค่ารักษาพยาบาล  

เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล เปนเงินสวัสดิการที่รัฐกําหนดใหมีข้ึนเพื่อชวยเหลือเมื่อยาม  เจ็บปวยและ
บรรเทาภาระของผูมีสิทธิ (ขาราชการ ลูกจางประจํา และบุคคลในครอบครัว) ในดานคารักษาพยาบาล  

การรักษาพยาบาล  หมายความวา การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแก  ผูมีสิทธิและ
บุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปน  ตอสุขภาพและ
การดํารงชีวิต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการปองกัน  โรคเพ่ือประโยชน
ดานสาธารณสุข ทั้งนี้ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแตไมรวมถึงการเสริมความงาม  

ค่ารักษาพยาบาล หมายความวา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังตอไปนี้  

1. คายาคาเวชภัณฑคาอุปกรณทางการแพทยคาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน         
คาน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการ บําบัดรักษาโรค  

2. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซมอวัยวะเทียมและ  อุปกรณ        
ดังกลาว  

3. คาบริการทางการแพทย คาบริการทางการพยาบาล คาตรวจวินิจฉัยโรค คาวิเคราะหโรค  แตไมรวม
ถึงคาธรรมเนียมแพทยพิเศษ คาจางพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษและคาบริการอ่ืนทํานอง  เดียวกันที่มี
ลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ  



4. คาตรวจครรภคาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  

5. คาหองและคาอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล  

6. คาใชจายเพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค  

7. คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ  

8. คาใชจายอื่นท่ีจําเปนแกการรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

สถานพยาบาล หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน 

สถานพยาบาลของทางราชการ  หมายความวาสถานพยาบาลซึ่งเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย  
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ สํานักงาน     
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาองคการมหาชนตามกฎหมายวาดวย  
องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทยและ       
องคการสงเคราะหทหารผานศึกโรงพยาบาลประสานมิตรและสถานพยาบาลอื่นตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

สถานพยาบาลของเอกชน  หมายความวา สถานพยาบาลที่มีลักษณะการใหบริการเปนโรงพยาบาล      
ซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

ผู้ปวยใน หมายความวา ผูเขารับการรักษาพยาบาลตองพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ผูปวยนอก หมาย
ความวา ผูเขารับการรักษาพยาบาลไมไดพักคางในสถานพยาบาล  

ผู้มีสิทธิ หมายความวา  

1. ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ รายจายงบ
บุคลากร  

2. ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย และสัญญาจ
างนั้นมิไดระบุเก่ียวกับคารักษาพยาบาลไว  

3. ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวย  บําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตามข
อบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด  

บุคคลในครอบครัว หมายความวา  

(1) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตเปน คนไร
ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ แตทั้งนี้ไมรวมถึง  บุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  



(2) คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ  

(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ  

คําอธิบายเพิ่มเติมในสวนของบุคคลในครอบครัว : บุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ ที่ผูมีสิทธิสามารถนําคา
รักษาพยาบาลมาเบิกจายเปนคารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. 2553 ไดนั้นประกอบดวยบิดา มารดา คูสมรส และบุตร ซึ่งตองเปนบุคคลในครอบครัวที่ชอบดวยกฎหมายด
วย สําหรับคําวา “ชอบดวยกฎหมาย” นั้น หมายถึงจะตองเปนบุคคลในครอบครัวที่ถูกตองตามกฎหมายโดยมี
หลักฐานทางราชการรับรองความถูกตอง  

บุตรของผูมีสิทธิ ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้  

๑. บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปบริบูรณ) และยังเปนโสด หรือ บรรลุนิติ
ภาวะแลวแตเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ แตทั้งนี้ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือ บุตรซึ่งได
ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแลว 

คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริต และศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 

คนเสมือนไร้ความสามารถ  คือ บุคคลที่ไมสามารถจัดทําการงานของตนไดเพราะกายพิการ  หรือจิตฟน   
เฟอน ไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุราย เสเพลเปนอาจิณ หรือเพราะเปนคนติดสุรายาเมา และ  ศาลไดสั่งให
เปนคนเสมือนไรความสามารถ  

1.1 กรณีมารดาเปนผูมีสิทธิ เด็กท่ีเกิดจากหญิงผูเปนผูมีสิทธิที่มิไดสมรสกับชายใหถือวา  เปนบุตรชอบ     
ดวยกฎหมายของหญิงผูมีสิทธินั้น (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1546)  

1.2 กรณีบิดาเปนผูมีสิทธิจะถือวาเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดา (ประมวลกฎหมาย  แพงและ
พาณิชยมาตรา 1547) โดย  

(ก) บิดาไดจดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร  

(ข) บิดาไดจดทะเบียนรับรองวาเปนบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 1548 
วรรคหนึ่งและพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพ.ศ. 2478 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติ  หลักเกณฑการจด
ทะเบียนรับรองบุตรตองทําตามแบบ คร. 11 ตอหนานายทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือ  สํานักงานเขตที่จด
ทะเบียนรับรองบุตรให โดยบุตรและมารดาของบุตร ตองใหความยินยอมดวยตนเอง ตอหนา  นายทะเบียน        
ณ ที่วาการอําเภอ หรือสํานักงานเขต หากบุตรหรือมารดาของบุตร คนใดคนหนึ่ง ไมไดไปให  ความยินยอมดวย
ตนเอง ตอหนานายทะเบียน ณ ที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขต หรือคัดคาน หรือไมให  ความยินยอมการจด
ทะเบียนรับรองบุตร จะตองมีคํา พิพากษาของศาล โดยรองตอศาลใหมีคําพิพากษาใหบิดา  จดทะเบียนรับเด็ก     
เปนบุตรไดและใหบิดานําคําพิพากษาไปขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน เพ่ือใหนายทะเบียน  ดําเนินการจด
ทะเบียนให 



 (ค) มีคําพิพากษาของศาลวาเปนบุตรของตน  

(2) บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยใหนับเรียงลําดับการเกิด  กอนหลัง ทั้งนี้ไมวาจะเปนบุตรที่เกิดจาก  การ
สมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม  

(3) บุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดทาย กรณีผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตร หรือมีบุตรยังไมถึง 3 คน ตอมามีบุตรแฝดซึ่ง
ทําใหมีจํานวนบุตรเกิน    3 คน ทั้งนี้บุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือ  เปนบุตรของตนเอง
ในกรณีที่ฝายหญิงเปนผูใชสิทธิ  

(4) บุตรลําดับถัดไป จะนํามาใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการไดในกรณีบุตรคนใดคนหนึ่งใน 3 คน ตายกอนที่
จะบรรลุนิติภาวะ โดยใหไดเพ่ิมเทาจํานวนบุตรที่ตาย  

(5) กรณีท่ีมีบุตรแฝดตาม ( 3) ทําใหจํานวนบุตรเกิน 3 คน หากบุตรคนใดคนหนึ่งตายลง  กอนที่จะบรรลุ
นิติภาวะ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตร  ที่ไดรับเงิน
สวัสดิการเหลือไมเกิน 3 คน จึงมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นไดตาม (4) 

การเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของบุคคล  

ผูมีสิทธิจะมีสิทธิตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง และหมดสิทธิเมื่อเกษียณอายุราชการ ลาออก  ถูกไล
ออก หรือเสียชีวิต และกรณีถูกระงับสิทธิเพราะถูกพักราชการสําหรับบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธินั้น  อิงการเกิด
สิทธิ และหมดสิทธิของผูมีสิทธิ กลาวคือเมื่อผูมีสิทธิเกิดสิทธิ ก็จะมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของ  บุคคลใน
ครอบครัวไปดวยพรอมกัน และเม่ือผูมีสิทธิหมดสิทธิก็จะไมมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลของบุคคล  ในครอบครัวเช
นเดียวกัน นอกจากนี้ ผูมีสิทธิอาจไมสามารถเบิกคารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวได  เนื่องจากเหตุอ่ืนที่
ระบุไวในกฎหมายดวย เชน บุตรของผูมีสิทธิบรรลุนิติภาวะ ผูมีสิทธิจดทะเบียนหยากับคูสมรส เปนตน 

การถูกจ ากัดสิทธิ และสิทธิซ้ าซ้อน  

กรณีการถูกจํากัดสิทธิ และสิทธิซ้ําซอนนั้น ไดมีการบัญญัติไวในมาตรา 10 แหงพระราชกฤษฎีกา  เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 โดยบัญญัติไว ดังนี้  

มาตรา 10 วรรคหนึ่ง บัญญัติไววา “ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจาก  หนวยงานอื่น 
ใหผูมีสิทธิเลือกวาจะใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้  หรือใชสิทธิรับ
เงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น และหากเลือกใชสิทธิจากหนวยงานอื่น ผูนั้นไมมีสิทธิตาม  พระราช
กฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด”  

ตัวอย่าง 

ขาราชการตอนเย็นไปทํางาน Part time ที่บริษัทเอกชน และเขาไปทํางานภาคเอกชนโดยสงเงินสมทบ  
เขาสํานักงานประกันสังคม ทําใหเกิดสิทธิ ประกันสังคม แสดงวา ขาราชการ มีสิทธิ 2 สิทธิ (สิทธิ ซํ้าซอน) คือ สิทธิ



ในฐานะ ขาราชการและสิทธิประกันสังคม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ.ศ. 2553 ใหสามารถเลือกใชสิทธิได  โดย     
ถาเลือกใชสิทธิประกันสังคมจะหมดสิทธิจากทางราชการ ดังนั้นในการเลือกใชสิทธิควรเลือกในสิ่งที่ดีท่ีสุด  โดย     
ถาเลือกสิทธิจากหนวยงานอื่นแลวจะหมดสิทธิจากกรมบัญชีกลาง 

มาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติไววา “ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล  ตาม
สิทธิของตนเองจากหนวยงานอื่น ผูมีสิทธิไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ  บุคคลใน
ครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ  
รักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ  
รักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนที่ขาดอยู”  

ตัวอย่าง  

คูสมรสของขาราชการ ไปทํางานเอกชน เกิดสิทธิประกันสังคม หรือบิดามารดา  ขาราชการ ทํางานเอกชน 
เกิดสิทธิประกันสังคม กรณีนี้บิดามารดา คูสมรสของขาราชการนั้น มีสิทธิของตนเอง  คือ สิทธิประกันสังคม แตก็
อาศัยสิทธิของขาราชการในฐานะบุคคลในครอบครัว ซึ่งตามกฎหมายกําหนดวา  ตองใชสิทธิของตนเอง และเลือก
สิทธิไมไดเพราะบุคคลในครอบครัวเปนเพียงผูอาศัยสิทธิไมใชผูมีสิทธิตามกฎหมาย  เพราะฉะนั้นขอจํากัดสิทธิจึงมี
มากกวาผูมีสิทธิ ฉะนั้นจึงเลือกสิทธิไมไดตองไปใชสิทธิของตนเองกอน แตหาก  คารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากว
าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้  ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสิทธิได  

มาตรา 10 วรรคสาม บัญญัติไววา “ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเปนผูอาศัยสิทธิของผูอ่ืนซึ่งมีสิทธิ  ไดรับ
เงินคารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวจากหนวยงานอื่นในขณะเดียวกัน ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงิน  
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสาหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้”  

ตัวอย่าง 

บิดาอยูกรมชลประทาน มารดาอยูกรมสงเสริมสหกรณ บุตรที่เกิดจะเบิกใครก็ได ฝายเดียว  และถาบิดาอยู
กรมชลประทาน มารดาอยูรัฐวิสาหกิจ บุตรมี 2 สิทธิ (อาศัยสิทธิบิดา หรืออาศัยสิทธิมารดาก็ได)  หรือบิดาอยูกรม
ชลประทาน มารดาอยูองคการบริหารสวนจังหวัด บุตรที่เกิดจะเบิกใครก็ไดฝายเดียว ซึ่งจะเห็นได  วา บุตรเปนผู
อาศัยสิทธิของทั้ง 2 ฝาย หากเปนขาราชการพลเรือนเหมือนกันก็ไมมีปญหาอะไรแตถาบิดาเปน  ขาราชการพล
เรือนซึ่งใชสิทธิกรมบัญชีกลาง และมารดาอยู อบจ. ซึ่งใชสิทธิจากหนวยงานอื่น (เนื่องจากคนละ  กฎหมายกัน) จะ
มีปญหาตามมาคือ ใชสิทธิไหนกอนเนื่องจากกฎหมายของ อบจ. ก็ลอกฎหมายไปจาก  กรมบัญชีกลาง ฉะนั้นตาม
กฎหมายใหมนี้ จึงไดกําหนดใหใชสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ได  

คําวา “หนวยงานอื่น ” ในที่นี้ หมายถึง รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ สวนราชการสวนทองถิ่น  บริษัท
ประกัน ระบบประกันสุขภาพอ่ืน ๆ พระราชบัญญัติผูประสบภัยจากรถ และรวมถึงพระราชบัญญัติ  ประกันสังคม 
แตไมรวมถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 



การรายงานข้อมูล และการเลือกสิทธิ 

  มาตรา 5 วรรคสอง บัญญัติไววา “เพ่ือประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ใหผูมี
สิทธิมีหนาที่รายงานขอมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตอสวนราชการเจาสังกัดพรอมทั้ง  รับรอง
ความถูกตองของขอมูล ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด ” (หนังสือกรมบัญชีกลาง  ดวนที่สุด 
ที่ กค 0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) 

การรายงานข้อมูลของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว  

- ผูมีสิทธิมีหนาที่รายงาน และรับรองขอมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวภายใน 1 เดือน นับแตวัน
บรรจุเขารับราชการ หรือวันที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง  

- ผูมีสิทธิกรอกแบบคําขอเพ่ิม/ปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127 ) พรอมแนบ
เอกสารประกอบ เชน สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาสูติบัตร  

- ขอมูลที่ตองรายงาน ประกอบดวย ขอมูลตัวบุคคลของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และ  ขอมูล
สถานะทางราชการ 

การเลือกสิทธิของผู้มีสิทธิ  

- ผูมีสิทธิเลือกวาจะใชสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือจากหนวยงานอื่น (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง)  

- บุคคลในครอบครัวไมสามารถเลือกได ตองใชสิทธิของตนเอง (กรณีมีสิทธิในฐานะเจาของสิทธิ  จากหน
วยงานอื่น)  

- ผูมีสิทธิมีหนาที่แจงการเลือกสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิภายใน 1 เดือน นับจากมีการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึง
สามารถแจงเปลี่ยนแปลงสิทธิไดปละ 1 ครั้ง (ภายในเดือนตุลาคมของทุกป) หากไมแจงถือวาประสงคใชสิทธิ  
ราชการ/ไมประสงคเปลี่ยนแปลง 

ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ หมายความวา ขอมูลของขาราชการ ลูกจางประจํา รวมถึงบุคคลในครอบครัว 
เพ่ือประโยชนในการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล  

นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ หมายความวา นายทะเบียนระดับกรม และสวนภูมิภาคที่ไดรับ  แตงตั้งจาก
หัวหนาสวนราชการระดับกรมในสวนกลาง หรือหัวหนาหนวยงานในสวนภูมิภาค ซึ่งมีรหัสผูใชงาน  (Username) 
และรหัสผาน (Password) ที่กําหนดโดยกรมบัญชีกลาง มีหนาที่ดูแลขอมูล (ตรวจสอบ เพิ่มเติม  ปรับปรุง หรือแก
ไขขอมูลใหเปนปจจุบัน) ของขาราชการ ลูกจางประจํา และ บุคคลในครอบครัว  

การใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร  

1.กรณีผูมีสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการหรือลูกจางประจําใหคูสมรสฝายใด  ฝายหนึ่งเปนผูใชสิทธิขอรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทุกคนแตเพียงฝายเดียว  



2. กรณีผูมีสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการหรือลูกจางประจําที่อยูในสวนราชการ  ผูเบิกแหงเดียวกัน ผูมีสิทธิ
จะตองรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร ตามแบบ 7131 วาตนเปนผูใชสิทธิเบิกคา
รักษาพยาบาลสําหรับบุตรแตเพียงฝายเดียว โดยทําหนังสือแจงการใชสิทธิไปยัง  หนวยงานของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง 
เมื่อผูใชสิทธิไดรับหนังสือตอบรับแจงการใชสิทธิ ใหใชสําเนาหนังสือตอบรับ  เปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามแบบ 7133 ทุกครั้ง แบบหนังสือแจงการใชสิทธิและตอบรับการแจงการ
ใชสิทธินี้ ใหทําเปนหนังสือภายในตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  

3. กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของบุตรที่ไดหยากันตามกฎหมายใหฝายใดฝายหนึ่ง  เปนผูใช
สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับ บุตรของตนไดโดยจะตองรับรองตนเองวา  เปนผูมีสิทธิ
และเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลแตเพียงฝายเดียวและแจงการใชสิทธิ  ตามหนังสือ 
แจงการใชสิทธิ (แบบ 7132) โดยสวนราชการเจาสังกัด แจงขอใชสิทธิใหสวนราชการเจาสังกัด  ของคูสมรสอีกฝาย
ไดทราบ สวนราชการเจาสังกัดของคูสมรสทําหนังสือตอบรับการใชสิทธิ (แบบ 7133) ใหกับ สวนราชการเจาสังกัด
ของผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการทราบ 

4. กรณีเปนผูมีสิทธิทั้งคูอยูตางสวนราชการผูเบิกกอนการยื่นขอใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ  การ
รักษาพยาบาล ใหคูสมรสฝายที่ตองการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ แจงความประสงคจะเปนผูใชสิทธิเบิกเงิน  
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แกสวนราชการเจาสังกัด โดยใหสวนราชการเจาสังกัด ทําหนังสือแจงการใช
สิทธิ(แบบ 7132) ใหสวนราชการของคูสมรสอีกฝายหนึ่งทราบ เมื่อสวนราชการเจาสังกัดที่ไดรับแจงทํา  หนังสือ
ตอบรับการแจงการใชสิทธิ(แบบ 7133) ใหกับสวนราชการของผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ  

5. กรณีมีคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการซึ่งอยูตางสวนราชการผูเบิก ใหผูมีสิทธิจัดทําหนังสือ  แสดงเจตนา
ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด (แบบ 7134) แจงตอสวน
ราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการ เมื่อสวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการไดรับหนังสือดังกลาวแลว  ใหสงคูฉบับ 
หรือภาพถายหนังสือซึ่งมีการรับรองความถูกตองใหสวนราชการผูเบิกของผูมีสิทธิทราบ  

6. กรณีผูมีสิทธิพนจากราชการ หรือถึงแกกรรมกอนที่จะใชสิทธิ ใหยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ  ณ สวน
ราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดทาย  

7. ผูมีสิทธิไมสามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไมสามารถยื่นใบเบิกเงินดวยตนเอง  กรณีถึง
แกกรรมกอนยื่นขอใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ใหทายาทตามกฎหมายหรือผูจัดการมรดกเปนผูยื่นใบเบิกเงิน  
สวัสดิการ  

8. ผูมีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แตไมสามารถลงลายมือชื่อไดใหพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือ  ชื่อ พรอม
พยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรอง และใหบุคคลในครอบครัวเปนผูยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ  

9. ผูมีสิทธิไมรูสึกตัวหรือไมมีสติสัมปชัญญะ แตยังไมมีคําสั่งศาลใหเปนผูไรความสามารถ หรือ  เสมือนไร
ความสามารถ ใหบุคคลในครอบครัวเปนผูยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพรอมกับหนังสือรับรองของแพทย  ผูทําการ



รักษาวาไมรูสึกตัว หรือไมมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดํา เนินการได หากไมมีบุคคลดังกลาวใหอยูใน  ดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรใหผูใดเปนผูดําเนินการแทน 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีตรวจสุขภาพประจ าป   

1. ตรวจไดเฉพาะผูมีสิทธิ ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางประจํา ไมรวมถึงบุคคลในครอบครัว  

2. แบงชุดการตรวจเปน 2 กลุม คือ อายุต่ํากวา 35 ปบริบูรณ เบิกได 7 รายการ และอายุ  ตั้งแต 35 ป
บริบูรณขึ้นไป เบิกได 16 รายการ  

3. การตรวจใหตรวจไดปละ 1 ครั้ง (ตามปงบประมาณ)  

4. การเบิก เบิกไดตามรายการ และอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

5. ใหผูมีสิทธิทดรองจายไปกอน และนําใบเสร็จมาเบิกจากสวนราชการตนสังกัด (หามจายตรง)  

6. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 คา Chest X-ray คา
เอ็กซเรยปอดมีการนําระบบดิจิตัล จึงยกเลิกหลักเกณฑเบิกเดิม ( 170+50) และกําหนดใหเบิกไดเทาที่  จายจริงไม
เกิน 170 บาท โดยไมตองระบุรหัส ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนตนไป 

การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 ใหผูมีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  (แบบ 
7131) พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลตอผูบังคับบัญชาภายในระยะเวลา 1 ปนับถัด จากวันที่
ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูมีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงิน  สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลครั้งนั้น ในกรณีดังตอไปนี้  

1. กรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผูปวยภายนอก  

2. กรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน  

3. กรณีการใชสิทธิเบิกเพ่ิมเฉพาะสวนที่ยังขาดอยู  

4. กรณีสถานพยาบาลมีความจําเปนตองสงตัวผูปวยไปเขารับการรักษาพยาบาลเปนครั้ง  คราวใน
สถานพยาบาลของเอกชน  

5. กรณีท่ีสถานพยาบาลไมมียา เลือดและสวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน น้ํายา  หรืออาหารทาง
เสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมหรืออุปกรณในการบําบัดรักษาโรค หรือสถานพยาบาลไมอาจ  ใหการตรวจทางห
องทดลองหรือเอกซเรยไดและผูเขารับการรักษาพยาบาลจะตองซื้อหรือรับการตรวจทางหองทดลอง  หรือเอกซเรย
จากสถานที่อ่ืน ซึ่งการขอรับเงินสวัสดิการฯ ดังกลาวขางตนใหยกเวนในกรณีดังตอไปนี้  



(1) กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถาปรากฏวาผูนั้นไดรับ
เงินเดือนในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรืออยูในระหวางถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  จะตองนําหลักฐานมาเบิก
ตามสิทธิภายใน 1 ปนับแตวันที่รับทราบคดีหรือกรณีถึงที่สุด  

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)  

2. หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล (ใบเสร็จรับเงิน)  

3. เอกสารประกอบใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล กรณีในถานพยาบาลไมระบุรหัสรายการ  

4. ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมท่ีไมมีจําหนายในสถานพยาบาล (แบบ 7135)  

5. หนังสือรับรองของแพทยผูรักษาเพ่ือประกอบการเบิกจายกรณีผูปวยจําเปนตองใช  ยานอกบัญชียาหลัก
แหงชาติ  

6. ใบรับรองแพทยผูปวยในของสถานพยาบาลเอกชนกรณีฉุกเฉิน  

7. หนังสือแสดงรายการคาใชจายของบริษัทประกันภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 


