คูมือการเบิกจายเงินสวัสดิการ
สวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
สวัสดิการเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

คูมือการเบิกจายเงินสวัสดิการ

สารบัญ

สารบัญ
คํานิยามของเงินสวัสดิการ
สวนที่ 1
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
กระบวนการดานสวัสดิการคารักษาพยาบาล
สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
คําจํากัดความ
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ. 2553และที่แกไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ3 กระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
สวนที่ 2
สวัสดิการเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร
กระบวนการดานสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของสวัสดิการเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ3 2557
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 เรื่อง การเบิกจายตามประเภทละ
อัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนลงวันที่ 8 เมษายน 2557
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คูมือการเบิกจายเงินสวัสดิการ

สวัสดิการ
สวัสดิการ คือ ผลประโยชนที่รัฐจัดให ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ไดตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยูกั บ สถานะการเงิ น การคลั งของประเทศไทยในขณะนั้ น เช- น ค- า รั กษาพยาบาล ค- า ศึ ก ษาบุ ต ร เป3 น ตน คํ า ว- า
“สวัสดิการ” จะต-างกับ “ค-าตอบแทน” ตรงที่ สวัสดิการทุกคนตองไดสิทธิเท-าเทียมกัน ไม-ว-าจะเป3นขาราชการ
ระดับ สูงหรื อระดั บล- าง แต-ค-าตอบแทนไม- จํา เป3 นตองเท- าเทีย มกั นเพราะเดือดรอนไม- เท- ากั น เช- น ค-า เช- าบาน
ขาราชการระดับสูงจะไดค-าเช-าบานมากกว-าขาราชการระดับล-าง และในที่นี้ขอกล-าวถึงสวัสดิการ 2 ประเภท คือ
1) สวัสดิการเกี่ยวกับค-ารักษาพยาบาล 2) สวัสดิการเกี่ยวกับค-าการศึกษาบุตร ดังแสดงในแผนภาพต-อไปนี้
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สวนที่ 1
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข1องของสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
1. พระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ&เกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ.
2518
พระราชบัญญัติดังกล-าวเป3นกฎหมายหลักที่ใหอํานาจกระทรวงการคลังในการกําหนดหลักเกณฑต-างๆ
เกี่ยวกับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ตามมาตรา 3(6) ไดกําหนดใหการจ-ายเงินงบประมาณรายจ-าย
เป3นเงินสวัสดิการจากทางราชการใหตราเป3นพระราชกฤษฎีการจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาลนั้นเป3นสวัสดิการจากทาง
ราชการอย- า งหนึ่ ง จึ ง ตองตราเป3 น พระราชกฤษฎี ก า ฉะนั้ น พระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลจึงเป3นกฎหมายซึ่งฝFายบริหารเป3นผูกําหนดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติดังกล-าว
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก1ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2555
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได1มีการยกเลิกฉบับเดิมรวม 8 ฉบับ โดยให1ยกเลิก
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523
2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528
3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2532
4. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2533
5. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534
6. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2540
7. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2541
8. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2545
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
- ส-วนที่แกไข : การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน (มาตรา 8(3))
เหตุผลในการประกาศใช1พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 คือ
โดยที่เป3นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว-าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อใหสอดคลอง
กั บ การใหบริ ก ารทางการแพทยและระบบประกั น สุ ข ภาพอื่ น และเพื่ อ พั ฒ นาระบบสวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเขารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชนใหกวางขึ้ น และกํ า หนดใหการเสริ ม สรางสุ ข ภาพและการปO อ งกั น โรคเป3 น การ
รักษาพยาบาลดวย รวมทั้งกําหนดใหมีการนําระบบการเบิกจ-ายตรงมาใชกับการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล อันเป3นการลดขั้นตอนการดําเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค-าใชจ-ายของรัฐ และอํานวย
ความสะดวกใหแก-ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น จึงจําเป3นตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้
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เหตุผลในการประกาศใช1พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2555 คือ โดยที่เป3นการสมควรปรับปรุงสิทธิในการรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับการเขา
รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ทั้ง
ประเภทผูปFวยนอกและผูปFวยใน เฉพาะกรณีที่ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป3นผูปFวยฉุกเฉินตามกฎหมายว-าดวย
การแพทยฉุกเฉิน จึงจําเป3นตองตราพระราชกฤษฎีกานี้
3. หลักเกณฑ&กระทรวงการคลังวาด1วยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
หลักเกณฑ&กระทรวงการคลังนี้ กําหนดขึ้นเพื่อเป>นแนวทางในการปฏิบัติ กําหนดวิธีปฏิบัติของผู1มีสิทธิและ
สวนราชการให1ถือปฏิบัติ
หลักเกณฑกระทรวงการคลังว-าดวยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
ใหมีผลบังคับใชตั้งแต-วันที่ 29 กันยายน 2553 โดยใหยกเลิกระเบียบ 2 ฉบับคือ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว-าดวยการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2545
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว-าดวยการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553
ในปQจจุบันสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการ มีหลักเกณฑการจ-ายเงินงบประมาณรายจ-ายเป3น
ค-ารักษาพยาบาลที่ใชบังคับโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ส-วนวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เป3นไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังว-าดวยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

ที่มาของกฎหมาย
พระราชบัญญัติ

การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจ-ายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจ-าย พ.ศ.2518

พระราชกฤษฎีกา

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

หลักเกณฑ

กระทรวงการคลังว-าดวยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

หนังสือเวียนต-างๆ
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คําจํากัดความ
การรักษาพยาบาล หมายถึง การรักษาบุคคลที่ไม-สบายเพราะความเจ็บไข ความเจ็บปFวย ตลอดจน
ความบกพร-องหรือความผิดปกติทางจิต และแพทยลงความเห็นว-าจําเป3นตองทําการรักษาใหกลับสู-สภาพปกติ
มิฉะนั้ น จะเกิ ด อัน ตรายแก- สุ ขภาพของผูปF ว ย หมายรวมถึ งการตรวจสุขภาพประจํ า ปS เพื่ อประโยชนทางดาน
สาธารณสุข
คารักษาพยาบาล หมายความว-า ค-าใชจ-ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต-อไปนี้
(1) ค-ายา ค-าเวชภัณฑ ค-าอุปกรณทางการแพทย ค-าเลือด และส-วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
ค-าน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด ค-าออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค
(2) ค-าอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค-าซ-อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ
ดังกล-าว
(3) ค-าบริการทางการแพทย ค-าบริการทางการพยาบาล ค-าตรวจวินิจฉัยโรค ค-าวิเคราะหโรค แต-ไมรวมถึงค-าธรรมเนียมแพทยพิเศษ ค-าจางผูพยาบาลพิเศษ ค-าธรรมเนียมพิเศษ และค-าบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มี
ลักษณะเป3นเงินตอบแทนพิเศษ
(4) ค-าตรวจครรภ ค-าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
(5) ค-าหองและค-าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล
(6) ค-าใชจ-ายเพื่อเป3นการเสริมสรางสุขภาพและปOองกันโรค
(7) ค-าฟUVนฟูสมรรถภาพร-างกายและจิตใจ
(8) ค-าใชจ-ายอื่นที่จําเป3นแก-การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
สถานพยาบาล หมายความว-า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน
สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว-า สถานพยาบาลซึ่งเป3นของส-วนราชการตามกฎหมายว-า
ดวยระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ สํานักงาน
คณะกรรมการส-งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องคการมหาชนตามกฎหมายว-าดวย
องคการมหาชน รั ฐ วิส าหกิ จ ตามกฎหมายว- า ดวยวิ ธีการงบประมาณ กรุ งเทพมหานคร สภากาชาดไทย และ
องคการสงเคราะหทหารผ-านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด
สถานพยาบาลของเอกชน หมายความว-า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการใหบริการเป3นโรงพยาบาล ซึ่ง
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการและดําเนินการตามกฎหมายว-าดวยสถานพยาบาล
ผูมีสิทธิ หมายความว-า
(1) ขาราชการและลู กจางประจํ าซึ่ งไดรับ เงิ น เดื อนหรือค- าจางประจํา จากเงิ น งบประมาณรายจ- า ย
บุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เวนแต-ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งอยู-ในระหว-างรับการศึกษาอบรมใน
สถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแห-งชาติก-อนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา
(2) ลูกจางชาวต-างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับค-าจางจากเงินงบประมาณรายจ-ายและสัญญา
จางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับค-ารักษาพยาบาลไว
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(3) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว-าดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการหรือกฎหมายว-าดวยกองทุนบําเหน็ จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาม
ขอบังคับกระทรวงกลาโหมว-าดวยเงินเบี้ยหวัด
คําอธิบายเพิ่มเติมในส-วนของผูมีสิทธิ :
กรณีขาราชการและลูกจางประจําที่จะเป3นผูมีสิทธินั้น จะตองเป3นขาราชการและลูกจางประจํา ซึ่ง
ไดรับเงินเดือน หรือค-าจางประจําจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวดเงินเดือน และค-าจางประจําของกระทรวง
ทบวง กรม (ปQจจุบัน คืองบบุคลากร) โดยขาราชการซึ่งไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวดเงินเดือน
และค-าจางประจํา ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว-าดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
กรณีของลูกจางประจํานั้น จะเป3นผูมีสิทธิก็ต-อเมื่อไดรับค-าจางจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวด
เงินเดือนและค-าจางประจําเท-านั้น ลูกจางประจําที่ไดรับค-าจางจากเงินประเภทอื่นๆ ลูกจางที่ไดรับเงินจากเงินนอก
งบประมาณไม-ใช-ผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
กรณีลูกจางชาวต-างประเทศซึ่งจะเป3นผูมีสิทธิไดก็ต-อเมื่อผ-านเงื่อนไข 2 ขอ คือ
1. ค-าจางไดรับจากเงินงบประมาณรายจ-าย
2. สัญญาจางมิไดระบุเกี่ยวกับการช-วยเหลือในดานการรักษาพยาบาลไว
ดังนั้น หากลูกจางชาวต-างประเทศซึ่งจางจากเงินงบประมาณรายจ-าย แต-ในสัญญาจางระบุว-าให
ไดรับการช-วยเหลือดานการรักษาพยาบาลจากการทําประกัน ก็ไม-ถือว-าเป3นผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
กรณี ผูรับบํานาญ/เบี้ยหวัด ที่จะถือว-าเป3นผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รั กษาพยาบาล พ.ศ.2553 จะตองเป3 น ผู รั บ บํ า นาญปกติ ต ามมาตรา 9 แห- งพระราชบั ญ ญั ติ บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการ พ.ศ.2494 หรือผูรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามมาตรา 36 แห-งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมว-าดวยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ.2495 เท-านั้น
ผูรับบําเหน็จตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญขาราชการไม-ใช-ผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้
ดั ง นั้ น จะเห็ น ไดว- า ผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ เงิ น สวั ส ดิ การค- า รั ก ษาพยาบาลตามนั ย พระราชกฤษฎี ก าฯ
หมายถึ ง บุ ค คลดั ง กล- า วขางตนเท- า นั้ น บุ ค คลในครอบครั ว ของผู มี สิ ท ธิ ดั ง กล- า วมิ ใ ช- ผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ เงิ น ค- า
รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาฯดวย แต-ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการนี้ ไดกําหนดใหผูมีสิทธิดังกล-าว
นอกจากจะมีสิทธิไดรับเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองแลว ยังมีสิทธิไดรับเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลใน
ครอบครัวไดดวย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 5)
ลูกจ1างประจํา

ผู1รับบํานาญ

ข1าราชการ
ผู1มีสิทธิ

ลูกจ1าง

ผู1รับเบี้ยหวัด
ผู1รับบํานาญพิเศษเหตุ
ผู1มีสิทธิ
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1. ผู1มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1. ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเอง ไดแก1.1 ขาราชการและลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือค-าจางประจําจากเงินงบประมาณรายจ-ายหมวด
เงินเดือน และค-าจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม
1.2 ลูกจางชาวต-างประเทศ ซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับค-าจางจากเงินงบประมาณรายจ-าย และสัญญา
จางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับค-ารักษาพยาบาลไว
1.3 ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว-าดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมว-าดวยเงินเบี้ยหวัด
2. บุคคลในครอบครัว ไดแก2.1 บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
2.2 คู-สมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
2.3 บุตรของผูมีสิทธิ ซึ่งตองเป3นไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไม-บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปSบริบูรณ) และยังเป3นโสดหรือ
บรรลุนิติภาวะแลวแต-เป3นคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ แต-ทั้งนี้ไม-รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือ
บุตรซึ่งไดยกใหเป3นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแลว ซึ่งบุตรชอบดวยกฎหมายไดแก- บุตรที่เกิดจากบิดา มารดา สมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย
- บุตรที่เกิดก-อนสมรส จะเป3นบุตรโดยชอบดวยกฎหมายต-อเมื่อบิดา มารดา ไดสมรสกัน มีผล
นับแต-วันสมรส
- บุตรที่บิดาจดทะเบียนรับรองว-าเป3นบุตร มีผลนับแต-วันจดทะเบียน
- บุตรที่ศาลพิพากษาว-าเป3นบุตรของบิดา หรือบุตรที่ศาลสั่งใหกลับมาเป3นบุตรของบิดา มารดาเดิม
มีผลนับแต-วันพิพากษาถึงที่สุด
- บุตรที่เกิดจากหญิงที่มิไดสมรสกับชาย ใหถือว-าเป3นบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของหญิงนั้น
- บุตรเกิดแต-หญิงขณะเป3นภรรยาชาย หรือภายใน 310 วัน นับแต-วันที่การสมรสสิ้นสุดลง
คนไร1ความสามารถ คือ คนวิกลจริต และศาลสั่งใหเป3นคนไรความสามารถ
คนเสมือนไร1 ความสามารถ คื อ บุ คคลที่ ไม-ส ามารถจัด ทํา การงานของตนไดเพราะกายพิ การ หรื อ
จิตฟQZนเฟUอน ไม-สมประกอบ หรือประพฤติสุรุ-ยสุร-าย เสเพลเป3นอาจิณ หรือเพราะเป3นคนติดสุรายาเมา และศาลได
สั่งใหเป3นคนเสมือนไรความสามารถ
(2) บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยใหนับเรียงลําดับการเกิดก-อนหลัง ทั้งนี้ไม-ว-าจะเป3นบุตรที่เกิดจากการ
สมรสครั้งใด หรืออยู-ในอํานาจปกครองของตนหรือไม(3) บุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดทาย กรณีผูมีสิทธิผูใดยังไม-มีบุตร หรือมีบุตรยังไม-ถึง 3 คน ต-อมามีบุตรแฝดซึ่ง
ทําใหมีจํานวนบุตรเกิน 3 คน ทั้งนี้บุตรแฝดดังกล-าวจะตองเป3นบุตรซึ่งเกิดจากคู-สมรส หรือเป3นบุตรของตนเองใน
กรณีที่ฝFายหญิงเป3นผูใชสิทธิ
(4) บุตรลําดับถัดไป จะนํามาใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการไดในกรณีบุตรคนใดคนหนึ่งใน 3 คนตายก-อนที่
จะบรรลุนิติภาวะ โดยใหไดเพิ่มเท-าจํานวนบุตรที่ตาย
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(5) กรณีที่มีบุตรแฝดตาม (3) ทําใหจํานวนบุตรเกิน 3 คน หากบุตรคนใดคนหนึ่งตายลงก-อนที่จะบรรลุ
นิติภาวะ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกว-าจํานวนบุตรที่ไดรับเงิน
สวัสดิการเหลือไม-เกิน 3 คน จึงมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นไดตาม (4)
2. การใช1สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร
1. กรณีผูมีสิทธิมีคู-สมรสเป3นขาราชการ ลูกจางประจํา หรือผูไดรับบํานาญเบี้ยหวัด ใหคู-สมรสฝFายใด
ฝFายหนึ่งเป3นผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรทุกคนแต-เพียงฝFายเดียว ดังนี้
1.1 กรณีที่อยู-ในส-วนราชการผูเบิกแห-งเดียวกัน ผูใชสิทธิจะตองรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลว-าตนเป3นผูใชสิทธิเบิกค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต-เพียงฝFายเดียว
1.2 กรณีที่อยู-ต-างส-วนราชการ หรือส-วนราชการผูเบิก และในกรณีที่เปลี่ยนส-วนราชการผูเบิกของ
ผูใชสิทธิ ผูใชสิทธิจะตองรับรองตนเองว-า เป3น ผูใชสิทธิ แต-เ พียงฝFายเดีย ว โดยส- วนราชการเจาสั งกัด หรือส-วนราชการผูเบิกของผูใชสิทธิตองแจงการใชสิทธิตามที่ผูนั้นรองขอใหส-วนราชการเจาสังกัดหรือส-วนราชการผูเบิกของ
คู-สมรสอีกฝFายหนึ่งทราบและตอบรับ
2. กรณีผูมีสิทธิและคู-สมรสไดหย-าหรือแยกกันอยู-โดยมิไดหย-ากันตามกฎหมาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0417/ว 36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549) ใหดําเนินการดังนี้
2.1 กรณีผูมีสิทธิและคู-สมรสเป3นขาราชการทั้งสองฝFาย ใหฝFายใดฝFายหนึ่งเป3นผูใชสิทธิขอรับเงิน
สวัสดิการสําหรับบุตรของตนได แมจะมิไดเป3นฝFายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผูใชสิทธิขอรับ
เงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตน จะตองรับรองตนเองว-าเป3นผูใชสิทธิแต-ฝFายเดียว โดยใหส-วนราชการเจาสังกัดแจง
การใชสิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารใหส- ว นราชการเจาสั ง กั ด ของคู- ส มรสอี ก ฝF า ยไดทราบ และตอบรั บ ตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนด
2.2 กรณีผูมีสิทธิฝFายเดียวเป3นขาราชการ เมื่อหย-ากับคู-สมรสหรือแยกกันอยู-โดยมิไดหย-ากันตาม
กฎหมาย ผู มี สิ ทธิ ส ามารถใชสิ ทธิ ขอรั บ เงิ น สวั ส ดิ การสํ า หรั บ บุ ต รของตนได แมจะมิ ไดเป3 น ฝF า ยปกครองหรื อ
อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน
2.3 กรณีผูมีสิทธิมีคู-สมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหน-วยงานอื่น
เมื่อหย-าหรือแยกกันอยู-โดยมิไดหย-ากันตามกฎหมาย แมผูมีสิทธิจะมิไดเป3นฝFายปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตร
ของตน ผู มี สิ ทธิ ส ามารถใชสิ ท ธิ ขอรั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเฉพาะส- ว นที่ ต่ํ า กว- า สิ ทธิ ที่ พึงจะไดรั บ ตามที่ กํา หนดไวใน
กฎหมายว-าดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3. กรณีผูมีสิทธิมีคู-สมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรจาก
หน-วยงานอื่น และไดใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการจากหน-วยงานนั้นแลว ใหผูมีสิทธิใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการได
เฉพาะส-วนที่ต่ํากว-าสิทธิที่พึงจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ผู1ปAวยภายใน หมายความว-า ผูที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาล และสถานพยาบาลไดรับไวโดยไดลงทะเบียน
ประวัติรับผูปFวยไวในสถานพยาบาล และไดพักคางคืนในสถานพยาบาลนั้น
ผู1ปAวยภายนอก หมายความว-า ผูที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาล และสถานพยาบาลไม-ไดรับผูปFวยไวคางคืนใน
สถานพยาบาลนั้น คือเมื่อไดตรวจและรักษาพยาบาลใหแก-ผูปFวยแลวก็ใหกลับบานได
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3. ผู1ไมมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1. ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งอยู-ในระหว-างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจ อัน
เป3นการศึกษาอบรมก-อนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา ไม-มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
2. ผูไดรับเงินค-ารักษาพยาบาลจากหน-วยงานอื่นแลว ไม-มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล เวนแต- ค-ารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากว-า ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะส-วนที่ขาดอยู3. ผูไดรับค-าสินไหมทดแทนสําหรับค-ารักษาพยาบาลจากที่อื่นแลว ไม-มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล เวนแต- ค-าสินไหมทดแทนสําหรับค-ารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากว-า ก็ใหมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะส-วนที่ขาดอยู4. การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
1. ใหผูมีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลต-อผูบังคับบัญชาภายในระยะเวลา 1 ปSนับถัดจากวันที่ปรากฏใน
หลักฐานการรับเงิน หากพนกําหนดเวลาดังกล-าว ใหเถือว-าผูมีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการรักษาพยาบาลครั้งนั้น ในกรณีดังต-อไปนี้
(1) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผูปFวยภายนอก
(2) กรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน
(3) กรณีการใชสิทธิเบิกเพิ่มเฉพาะส-วนที่ยังขาดอยู(4) กรณีสถานพยาบาลมีความจําเป3นตองส-งตัวผูปFวยไปเขารับการรักษาพยาบาลเป3นครั้งคราวใน
สถานพยาบาลของเอกชน
(5) กรณีที่สถานพยาบาลไม-มียา เลือดและส-วนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน น้ํายา หรือ
อาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมหรืออุปกรณในการบําบัดรักษาโรค หรือสถานพยาบาลไม-อาจใหการ
ตรวจทางหองทดลองหรือเอกซเรยได และผูเขารับการรักษาพยาบาลจะตองซื้อหรือรับการตรวจทางหองทดลอง
หรือเอกซเรยจากสถานที่อื่น ซึ่งการขอรับเงินสวัสดิการฯ ดังกล-าวขางตนใหยกเวนในกรณีดังต-อไปนี้
(1) กรณีออกจากราชการของผูมีสิทธิไดรับเงินบํานาญ เบี้ยหวัด และอยู-ในระหว-างการพิจารณา
สั่งจ-ายเงินบํานาญเบี้ยหวัด ใหนํามาเบิกไดตามสิทธิภายใน 1 ปS นับแต-วันที่รับทราบการสั่งจ-ายบํานาญ เบี้ยหวัด
(2) กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวก-อน เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถาปรากฏว-า
ผูนั้นไดรับเงินเดือนในระหว-างถูกสั่งพักราชการ หรืออยู-ในระหว-างถูกสั่งใหออกจากราชการไวก-อน จะตองนํา
หลักฐานมาเบิกตามสิทธิภายใน 1 ปS นับแต-วันที่รับทราบคดี หรือกรณีถึงที่สุด
2. การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลกรณีเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของทางราชการประเภทผูปFวยภายใน หากผูมีสิทธิไม-อาจยื่นหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค-ารักษาพยาบาลต-อ
สถานพยาบาลไดทันก-อนออกจากสถานพยาบาล สถานพยาบาลจะเรียกเก็บเงินตามจํานวนที่ผูมีสิทธิจะพึงไดรับ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป3นเงินมัดจําไวก-อน โดยออกใบเสร็จรับเงินใหไว
เป3 น หลั ก ฐานแยกต- า งหากจากส- ว นที่ ไ ม- มี สิ ท ธิ ซึ่ ง ผู มี สิ ท ธิ จ ะตองนํ า หนั ง สื อ รั บ รองการมี สิ ท ธิ รั บ เงิ น ค- า
รักษาพยาบาลมอบใหแก-สถานพยาบาลภายใน 90 วันนับแต-วันที่ไดจ-ายเงินมัดจํา และคืนใบเสร็จรับเงินที่ผูมีสิทธิ
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ไดสลักหลังแสดงการรับคืน พรอมทั้งลงลายมือชื่อและวันเดือนปSที่รับเงินคืนแลวใหแก-สถานพยาบาลเพื่อขอรับคืน
เงิ น มั ด จํ า หากผู มี สิ ทธิ ไม- นํ า หนังสื อรั บ รองการมี สิ ทธิรั บ เงิ น ค- า รักษาพยาบาลเพื่ อขอรับ คื น เงิ น มัด จํ า ภายใน
ระยะเวลาตามที่ กํา หนด ใหถือว-า ผู มีสิ ทธิ ห มดสิทธิ ในการขอรับ เงิน สวั ส ดิการเกี่ย วกั บ การรั กษาพยาบาลที่ ได
จ-ายเงินมัดจําไว
5. การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปC
การตรวจสุขภาพประจําปS เป3นการส-งเสริมปOองกันโรค มิใช-การรักษาพยาบาล ซึ่งตามกฎหมายเดิมได
กําหนดยกเวนเป3นกรณีพิเศษใหเฉพาะผูมีสิทธิ (ขาราชการ ลูกจางประจํา และผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ) สามารถเบิก
ค-าตรวจสุขภาพประจําปSไดปSละ 1 ครั้ง ตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งแบ-งการตรวจเป3น 2
ช-วงอายุ คือ ผูมีอายุไม-เกิน 35 ปSบริบูรณ ตรวจได 7 รายการ และผูมีอายุมากกว-า 35 ปSบริบูรณขึ้นไป ตรวจได 16
รายการ โดยมีสิทธิเบิกปSละ 1 ครั้ง ตามปSงบประมาณ แต-สามารถยื่นเบิกไดตามปSปฏิทิน (1 ปS) นับถัดจากวันที่
ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน และบุคคลในครอบครัวของผูมิสิทธิไม-สามารถเบิกค-าตรวจสุขภาพประจําปSได (พระราช
กฤษฎีกาฯ มาตรา 18)
สิทธิประโยชนในปQจจุบันดานการตรวจสุขภาพประจําปS ประกอบดวย
1. ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปSตองเป3นขาราชการ ลูกจางประจํา หรือ
ผูไดรับเบี้ยหวัดบํานาญ (บุคคลในครอบครัวเบิกไมได1)
2. แบ-งชุดการตรวจเป3น 2 กลุ-ม คือ อายุต่ํากว-า 35 ปSบริบูรณ เบิกได 7 รายการ และอายุตั้งแต- 35 ปS
บริบูรณขึ้นไป เบิกได 16 รายการ
3. การตรวจสุขภาพประจําปS ใหตรวจไดปSละ 1 ครั้ง (ตามปSงบประมาณ) และใหยื่นคําขอเบิกภายใน 1
ปS นับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
4. การเบิก เบิกไดตามรายการ และอัตราที่กรมบัญชีกลางกําหนด
5. ใหผูมีสิทธิทดรองจ-ายไปก-อน และนําใบเสร็จมาเบิกจากส-วนราชการตนสังกัด (หามจ-ายตรง)
6. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ค-า Chest X-ray ค-า
เอ็กซเรยปอดมีการนําระบบดิจิตัล จึงยกเลิกหลักเกณฑเบิกเดิม (170+50) และกําหนดใหเบิกไดเท-าที่จ-ายจริงไมเกิน 170 บาท โดยไม-ตองระบุรหัส ทั้งนี้ มีผลบังคับใชตั้งแต-ปSงบประมาณ พ.ศ.2555 เป3นตนไป
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

คาตรวจสุขภาพประจําปC (อายุต่ํากวา 35 ปC)
รายการ
Film Chest
Mass Chest
Urine Exmination/Analysis (31001)
Stool Examination-Routine direct smear (31201) ร-วมกับ Occult
blood (31203)
Complete Blood Count:CBC แบบ Automation (30101)
ตรวจภายใน (55620)
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ราคา (บาท)
ตามจ-ายจริงไม-เกิน
170 บาท ไม-ลงรหัส
50
70
90
100
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ลําดับ
7

Pap Smear (38302)

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

คาตรวจสุขภาพประจําปC (อายุตั้งแต 35 ปCขึ้นไป)
รายการ
รายการตรวจอายุไม-เกิน 35 ปSบริบูรณทุกรายการ
Glucose (32203)
Cholesterol (32501)
Triglyceride (32502)
Blood Urea Nitrogen:BUN (32201)
Cretinine (32202)
SGOT (AST) (32310)

ลําดับ
8
9
10

รายการ

รายการ
SGPT (ALT) (32311)
Alkaline Phosphatase (32309)
Uric Acid (32205)

ราคา (บาท)
100
ราคา (บาท)
40
60
60
50
50
50
ราคา (บาท)
50
50
60

6. การเข1ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเป>นครั้งคราว
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 มาตรา 8(4) กําหนดให ผูที่เขารับ
การรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูปFวยนอกในกรณีที่เป3นการเขารับการ
รั ก ษาพยาบาลเป3 น ครั้ ง คราวเพราะเหตุ ที่ ส ถานพยาบาลของทางราชการมี ค วามจํ า เป3 น ตองส- ง ตั ว ใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น ใหเบิกค-ารักษาพยาบาลไดตามที่หลักเกณฑ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
กระทรวงการคลังไดอาศัยอํา นาจตามหลักการขางตน กํา หนดหลักเกณฑและอั ตราการเบิกจ-ายค- า
รักษาพยาบาลในกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการส-งตัวผูปFวยไปฟอกเลือด ดวยวิธีไตเทียมที่สถานพยาบาล
ของเอกชน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 160 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549) แต-ไมรวมถึงการส-งต-อผูปFวยไปทําการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคอื่นๆ ซึ่งกระทรวงการคลังยังไม-ไดกําหนดใหเบิกจ-ายค-า
รักษาพยาบาลจากทางราชการ เช-น การส-งตัวผูปFวยไปผ-าตัดสลายนิ่ว ฉายรังสีรักษา เป3นตน
7. กรณีสถานพยาบาลสงผู1ปAวยไปซื้อยา อุปกรณ&และอวัยวะเทียม หรือรับการตรวจทางห1องทดลอง หรือ
เอกซเรย&จากสถานที่อื่นซึ่งอยูในประเทศไทย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 13)
ในกรณี ที่สถานพยาบาล ไม-มี (1) ยา เลือดและส-ว นประกอบของเลื อดหรื อสารทดแทน น้ํา ยาหรื อ
อาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน (2) อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหน-าย หรือ (3) ไม-อาจให
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การตรวจทางหองทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยได เมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลลงลายมือ
ชื่อรับรองตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ก็ใหผูเขารับการรักษาพยาบาลซื้อ หรือรับการตรวจทางหองทดลอง
หรือโดยวิธีการเอกซเรยจากสถานที่อื่นซึ่งอยู-ในประเทศไทยแลวนํามาเบิกไดตามหลักเกณฑในหัวขอการเบิกจ-ายใน
สถานพยาบาลของทางราชการและการเบิกจ- ายในสถานพยาบาลของเอกชน แลวแต- กรณี ทั้ งนี้ สํา หรับ กรณี
ดังกล-าวไม-สามารถใชสิทธิในระบบเบิกจ-ายตรงได
8. การเบิกคารักษากรณีของการแพทย&แผนไทย
การรักษาดวยวิธีแพทยทางเลือก หรือแพทยแผนไทยโดยวิธีธรรมชาติบําบัด ไม-ใชยาปฏิชีวนะหรือยา
แผนปQจ จุบัน แต-ใชยาจากพื ช สมุน ไพรแทน โดยในปS พ.ศ.2547 กรมบัญชี กลางไดมีแนวปฏิบัติในการเบิกค- า
รักษาพยาบาลดวยวิธีการทางการแพทยแผนไทยขึ้น (หนังสือกระทรวงการคลัง ด-วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 14 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2547) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบํา บั ดรั กษาโรคโดยวิ ธี การทางการแพทยแผนไทยที่จ ะเบิ กจ-า ยได ตองเป3น กรณี เ พื่อการ
รักษาพยาบาลหรือฟUVนฟูสมรรถภาพเท-านั้น การบําบัดเพื่อการส-งเสริมสุขภาพหรือปOองกันโรคไม-สามารถเบิกจ-ายได
2. จะตองมีแพทยแผนปQจจุบัน (มีใบอนุญาตเป3นผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม) ออกหนังสือรับรองใหว-าผู
ปFวนจําเป3นตองรักษาหรือฟUVนฟูสมรรถภาพดวยวิธีการทางการแพทยแผนไทย เพื่อนําไปประกอบการเบิกจ-ายค-า
รั ก ษาพยาบาลดั ง กล- า ว และต- อ มาไดมี ก ารเพิ่ ม ผู มี อํ า นาจออกหนั ง สื อ รั บ รองขึ้ น อี ก 2 กลุ- ม บุ ค คล (หนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ด-วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 7 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548) คือ
(1) แพทยแผนไทย (มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประเภทเวชกรรมหรือ
สาขาแพทยแผนไทยประยุกต)
(2) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข) ทั้งนี้ จะตองแนบสําเนา
หลักฐานว-าบุคคลดังกล-าวสามารถประกอบโรคศิลปะดวยศาสตรการแพทยแผนไทยดวย ตัวอย-างรายการเบิกค-า
รักษาพยาบาลกรณีแพทยแผนไทย
1. ค-านวดเพื่อการรักษา 200 บาท/ครั้ง
2. การประคบสมุนไพร (รวมลูกประคบ) 250 บาท/ครั้ง
3. ค-านวดเพื่อฟUVนฟูสมรรถภาพผูปFวยอัมพฤกษหรืออัมพาต 200 บาท/ครั้ง
9. การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
หลักเกณฑกระทรวงการคลังว-าดวยวิธีการเบิกจ-ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
วางวิธีปฏิบัติในการเบิกจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาลไวดังต-อไปนี้
การใช1สิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาล แบงออกได1ดังนี้
1. การใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลกรณีผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินค-ารักษาพยาบาลจากหน-วยงาน
อื่น ใหผูมีสิทธิเลือกว-าจะใชสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 หรือใช
สิ ท ธิ จ ากหน- ว ยงานอื่ น โดยกรอกขอมู ล ตามแบบแจงการเลื อ กสิ ท ธิ แ ละเปลี่ ย นแปลงการใชสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาล (แบบ 7131) พรอมลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง เสนอต-อหัวหนาส-วนราชการระดับกรม หรือ
หัว หนาหน-ว ยงานในส-ว นภู มิภ าค แลวแต- กรณี ทั้งนี้ การเลือกหรือการเปลี่ ยนแปลงการใชสิ ทธิ ใหเป3 นไปตาม
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หลั กเกณฑกระทรวงการคลังว- าดวยการเลื อกหรือเปลี่ ย นแปลงการใชสิ ทธิส วั สดิ การรั กษาพยาบาล (หนังสื อ
กรมบัญชีกลาง ด-วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 377 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553)
2. การใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลกรณีผูมีสิทธิมีบุคคลในครอบครัวเป3นผูมีสิทธิเช-นเดียวกัน ให
ต-างฝFายต-างใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของตนเอง
3. การใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตร (หลักเกณฑฯ ขอ 5) กําหนดไวดังนี้
3.1 กรณีผูมีสิทธิมีคู-สมรสเป3นผูมีสิทธิเช-นเดียวกัน ใหคู-สมรสฝFายใดฝFายหนึ่งเป3นผูใชสิทธิเบิก
เงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรทุกคนแต-เพียงฝFายเดียว โดยใหปฏิบัติดังนี้
- ถาอยู-ส-วนราชการผูเบิกแห-งเดียวกัน ผูใชสิทธิจะตองรับรองตนเองในใบเบิกเงินค-า
รักษาพยาบาลว-าตนเป3นผูใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต-เพียงฝFายเดียว
- ถาอยู-ต- างส-ว นราชการผู เบิ ก หรื อต- างส-ว นราชการเจาสังกัด หรือมีการเปลี่ย นส- ว น
ราชการภายหลังจากที่มีการใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลไปแลว ผูใชสิทธิจะตองขอใหส-วนราชการของตน แจง
การใชสิทธิตามแบบ 7132 ใหส-วนราชการของคู-สมรสอีกฝFายหนึ่งทราบแลวแต-กรณี และใหส-วนราชการที่ไดรับ
แจงดําเนินการตอบรับแบบ 7133 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 379 ลงวันที่ 30 กันยายน
2553)
3.2 กรณีผูมีสิทธิมีคู-สมรสเป3นผูมีสิทธิเช-นเดียวกันสําหรับกรณีการหย-า ไม-ว-าการหย-าจะเกิดขึ้น
ก-อนหรือหลังจากที่มีการใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลไปแลว ก็ใหปฏิบัติเช-นเดียวกับขอ 3.1
4. การใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวกรณีผูมีสิทธิมีหลายรายใหผูมีสิทธิ
คนหนึ่งคนใดเป3นผูขอใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลใหกับบุคคลดังกล-าวแต-เพียงฝFายเดียวก็ได โดยใหปฏิบัติ
เช-นเดียวกับขอ 3.1
5. การใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลใหกับบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิไดรับเงินค-ารักษาพยาบาล
ตามสิทธิของตนเองจากหน-วยงานอื่น ใหผูมีสิทธิใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลไดเฉพาะส-วนที่ต่ํากว-าสิทธิที่พึง
ไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้เท-านั้น (หลักเกณฑฯ ขอ 7 วรรคหนึ่ง)
6. การใชสิทธิเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลใหกับบุคคลในครอบครัวซึ่งเป3นผูอาศัยสิทธิของผูอื่นซึ่งมีสิทธิ
ไดรับเงินค-ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวจากหน-วยงานอื่นเช-นเดียวกัน ใหผูมีสิทธิมีสิทธิเบิกเงินค-า
รักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑนี้ได (หลักเกณฑฯ ขอ 7 วรรคสอง)
การรับรองสิทธิ
ใหผูมีสิทธิเป3นผูรับรองการมีสิทธิของตนเองและของบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยสิทธิของตนตามแบบ
7130 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนที่สุด กค 0422.2/ว 379 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) ทั้งนี้ สถานะความเป3นผู
มีสิทธิและผู อาศั ยสิ ทธิใหเป3นไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลั งว- าดวยการจั ดทําฐานขอมูล บุคลากรภาครั ฐ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553)
ผู1มีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินคารักษาพยาบาลของข1าราชการหรือลูกจ1างประจําในสังกัด
1. ส-วนราชการในราชการบริหารส-วนกลาง ผูมีอํานาจอนุมัติ ไดแก- (1) หัวหนาส-วนราชการระดับ
กรม หรือ (2) ผูที่หัวหนาส-วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหน-งไม-ต่ํากว-าประเภททั่วไป ระดับชํานาญ
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งาน หรือตําแหน-งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเท-า หรือดํารงตําแหน-งไม-ต่ํากว-าระดับ 6 หรือ
เทียบเท-า หรือผูมียศตั้งแต-พันโท นาวาโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
การเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของหัวหนาส-วนราชการระดับกรม ใหผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่ง
ชั้นตามกฎหมายว-าดวยระเบียบบริหารราชการแผ-นดิน หรือผูที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ซึ่งปฏิบัติงานอยู-ส-วน
ราชการระดับกรมแห-งนั้นเป3นผูอนุมัติค-ารักษาพยาบาลของหัวหนาส-วนราชการระดับกรม ทั้งนี้ การมอบหมายตอง
มิใช-หัวหนาส-วนราชการระดับกรม
ส- ว นราชการในราชการบริ ห ารส- ว นกลางที่ มี สํ า นั กงานอยู- ใ นภู มิ ภ าค หรื อ แยกต- า งหากจาก
กระทรวง กรม หัวหนาส-วนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเป3นผูอนุมัติ สําหรับหน-วยงานนั้นก็
ได เวนแต- การเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของหัวหนาสํานักงาน ใหหัวหนาส-วนราชการระดับกรม หรือผูที่หัวหนา
ส-วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งปฏิบัติงานอยู-ในสํานักงานแห-งนั้นเป3นผูอนุมัติค-ารักษาพยาบาลของหัวหนา
สํานักงาน ทั้งนี้ การมอบหมายตองมิใช-หัวหนาสํานักงาน
2. ส-วนราชการในราชการบริหารส-วนภูมิภาค ผูมีอํานาจอนุมัติ ไดแก- หัวหนาส-วนราชการผูเบิก เวน
แต- การเบิกเงิ นค-า รักษาพยาบาลของหั วหนาส-วนราชการ ใหผูว- าราชการจังหวัด หรือผู ที่ผูว-า ราชการจั งหวั ด
มอบหมาย เป3นผูอนุมัติค-ารักษาพยาบาลของหัวหนาส-วนราชการ ทั้งนี้ การมอบหมายตองมิใช-หัวหนาส-วนราชการ
3. ผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลของผูไดรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด ไดแก- หัวหนาส-วน
ราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือผูที่หัวหนาส-วนราชการผูเบิกมอบหมาย
4. กรณีผูมีสิทธิไดรับคําสั่งใหไปช-วยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู-ต-างส-วนราชการผู
เบิก ใหบุคคลตามขอ 1 หรือขอ 2 ณ สถานที่ที่ไปช-วยปฏิบัติราชการเป3นผูมีอํานาจอนุมัติ
การเบิกเงินคารักษาพยาบาล (ณ สวนราชการเจ1าสังกัด)
1. กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปFวนนอกสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณีเขารับ
การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผูปFวนในกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุจําเป3นเร-งด-วน
ซึ่งหากมิไดรับการรักษาพยาบาลทันทีทันใดอาจเป3นอันตรายถึงชีวิต หรือกรณีใชสิทธิเบิกเพิ่มเฉพาะส-วนที่ยังขาด
อยู- ใหยื่นใบเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลพรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลต-อผูมีอํานาจตามขอ 1 ขอ
2 ขอ 3 หรือขอ 4 แลวแต-กรณี ภายในระยะเวลา 1 ปS นับถั ดจากวันที่ป รากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพน
กําหนดเวลาดังกล-าว ใหถือว-าผูมีสิทธิไม-ประสงคเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น และใหส-วนราชการเจาสังกัด
หรือส-วนราชการผูเบิกของผูมีสิทธิเป3นผูเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแต-กรณี และเมื่อ
ส-วนราชการไดอนุมัติจ-ายเงินใหแก-ผูมีสิทธิดังกล-าวแลว ใหเจาหนาที่การเงินประทับตราขอความว-า “จ-ายเงินแลว”
โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ-ายและระบุชื่อผูจ-ายเงินดวยตัวบรรจง พรอมวันเดือนปSที่จ-ายกํากับไวในหลักฐานการ
รับเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลของเอกชนอย-างนอยตองมีสาระสําคัญตามแบบ 7138
2. กรณีผูมีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวก-อน และปรากฏในภายหลังว-าไดรับ
เงินเดือนในระหว-างถูกสั่งพักหรือในระหว-างถูกสั่งใหออกจากราชการไวก-อน ใหผูมีสิทธิดังกล-าวยื่นใบเบิกเงินค-า
รักษาพยาบาลภายใน 1 ปS นับแต-วันที่กรณีถึงที่สุด
3. กรณีผูมีสิทธิออกจากราชการ และอยู-ในระหว-างการพิจารณาสั่งจ-ายเงินบํานาญหรือเบี้ยหวัด ใหผู
มีสิทธิดังกล-าวยื่นใบเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลภายใน 1 ปS นับแต-วันที่มีคําสั่งจ-ายเงินบํานาญหรือเบี้ยหวัด
~ 15 ~
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4. กรณี ผู มี สิ ท ธิ ห รื อ บุ ค คลในครอบครั ว เขารั บ การรั ก ษาพยาบาลประเภทผู ปF ว ยนอกและ
สถานพยาบาลของทางราชการไดออกหนังสือรับรองตามแบบ 7135 ใหซื้อยา เลือดและส-วนประกอบของเลือด
หรือสารทดแทน น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค หรือ
เขารับการตรวจทางหองทดลองหรือเอกซเรยจากสถานที่อื่นซึ่งอยู-ในประเทศไทย ใหผูมิสิทธินําหนังสือรับรอง
ดังกล-าวพรอมกับหลักฐานการเงินยื่นขอเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลตามขอ 1
การเบิกเงินคารักษาพยาบาลด1วยระบบเบิกจายตรง
1. กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปFวยในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณีเขารับ
การรักษาพยาบาลประเภทผูปFวยในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือกรณี
เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเป3นครั้งคราวเพราะเหตุสถานพยาบาลของทางราชการมี
ความจําเป3นตองส-งตัวใหแก-สถานพยาบาลของเอกชน ใหสถานพยาบาลเป3นผูเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลโดยตรงกับ
กรมบัญชีกลาง เวนแต-กรณีผูมีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวก-อน และปรากฏในภายหลังว-าไดรับ
เงินเดือนระหว-างถูกสั่งพักหรือในระหว-างถูกสั่งใหออกจากราชการไวก-อน หรือกรณีผูมีสิทธิออกจากราชการ และ
อยู-ในระหว-างการพิจารณาสั่งจ-ายเงินบํานาญหรือเบี้ยหวัด ใหผูมีสิทธิทดรองจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาล และนํา
หลักฐานการรับเงินดังกล-าวมายื่นขอเบิก แลวแต-กรณี
การขอเบิกเงินค-ารักษาพยาบาลประเภทผูปFวนนอกสถานพยาบาลของทางราชการ ผูมีสิทธิหรือ
บุคคลในครอบครัว ซึ่งเขาสู-ระบบเบิกจ-ายตรงแลว อาจขอใหสถานพยาบาลเป3นผูเบิกแทนก็ได
2. กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปFวยในสถานพยาบาลของทางราชการ ใหผูมีสิทธิยื่นคํา
ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค-ารักษาพยาบาล (แบบ 7129) หรือใหสถานพยาบาลขอเลขอนุมัติผ-านระบบ
เครื อข- า ยอิ น เตอรเน็ ต กั บ หน- ว ยงานที่ กรมบั ญ ชี กลางมอบหมาย เพื่ อใชเป3 น หลั กฐานประกอบการเบิ กเงิ น ค- า
รักษาพยาบาลก็ได
การตรวจสอบและการเรียกคืนเงิน
1. ใหส-วนราชการ สถานพยาบาลของทางราชการเก็บรักษาหลักฐานการรับเงินหรือเอกสารแบบ
พิมพที่ ใชในการเบิ กจ- า ยเงิ น ไวใหสํ า นั กงานตรวจเงิ น แผ- น ดิ น กรมบั ญ ชี กลางหรื อหน- ว ยงานที่ กรมบั ญ ชี กลาง
มอบหมายตรวจสอบ และใหกรมบัญชีกลางหรือหน-วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมายสามารถเรียกเอกสารต-างๆ
ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวในสถานพยาบาลของทางราชการเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการเบิกจ-ายเงินค-ารักษาพยาบาลได
2. กรณีผู มีสิทธิหรื อสถานพยาบาลเบิ กเงิ นค-า รักษาพยาบาลไม- เป3นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงิ น
สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั กษาพยาบาล พ.ศ.2553 หรื อ เกิ น สิ ท ธิ ที่ จ ะไดรั บ ตามพระราชกฤษฎี ก าดั งกล- า ว ให
ดําเนินการส-งเงินคืนกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังว-าดวยการส-งเงินคืนคลัง
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พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
และที่แก1ไขเพิ่มเติม
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หลักเกณฑ กระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
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สวนที่ 2
สวัสดิการเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร
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สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข+องของสวัสดิการ
เกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก+ไขเพิ่มเติม
1.1 ผู+มีสิทธิได+รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มาตรา 6) ได+แก
1) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2) ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาล
ยุติธรรม
3) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ
4) ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5) ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา
6) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ
7) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร
8) ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
9) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
10) ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด
ตัวอยาง นาย ก. เป@นขาราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานที่สํานักงานเขตพญาไท มีคูสมรสคือนาง
ค. รับราชการที่เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายก. และนาง ค. ไมใชผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติม การใชสิทธิยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จึงตองถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบหรือขอบังคับของสํานักงานเขตพญาหรือเทศบาลนครปากเกร็ด แลวแตกรณี
กรณีนาย ข. รับราชการที่กรมสรรพากร มีคูสมรสปฏิบัติงานอยูที่การไฟฟHาสวนภูมิภาค นาย ข. ซึ่ง
เป@ น ผู มี สิ ท ธิ ไ ดรั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รมายื่ น ขอเบิ ก เงิ น จากหนวยงานเจาสั ง กั ด ที่
กรมสรรพากรได
1.2 สิทธิได+รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มาตรา 4)
บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซึ่งมีอายุครบสามปJแตไมเกินยี่สิบหาปJ ทั้งนี้ไมรวมถึงบุตรบุญ
ธรรมของผูอื่น
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ตัวอยาง นาย ก. มีบุตรชอบดวยกฎหมาย 1 คน เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และเขาศึกษาใน
ระดับ ชั้นอนุบาล 1 ในภาคเรียนที่ 1 ของปJการศึกษา 2556 (สถานศึกษาเปLดภาคเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม
2556) นาย ก. มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในระดับชั้นอนุบาล 1 ของภาคเรียนที่ 1
ของปJการศึกษา 2556 เนื่องจากบุตรมีอายุครบ 3 ปJ ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป@นตนไป
นาย ช. อายุ 19 ปJ เป@นบุตรชอบดวยกฎหมายของนาย ฉ. จบการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส. รับ
ราชการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณN หลังเวลาราชการไดไปศึกษาตอในหลัตรสูตรระดับปริญญาตรี ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นาย ฉ. ยอมสามารถนําคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาของนาย ช. มาขอเบิกจาก
ทางราชการได เนื่องจากอยูในหลักเกณฑNเป@นบุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุไมเกิน 25 ปJ
1.3 การนับลําดับบุตร (มาตรา 7)
ผูมีสิทธิ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่ 1 ถึง คนที่ 3 โดยใหนับเรียง
ตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ ไมวาเป@นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรืออยูในอํานาจปกครองของตน
หรือไม
ตัวอยางนาย ก. สมรสกับ นาง ข. มีบุตรชอบดวยกฎหมาย 2 คน เด็กชายหนึ่งและเด็กหญิงสองตอมา
นาย ก. และนาง ข. ไดอยาขาดจากกัน โดยบุตร 2 คน อยูในอํานาจปกครองของนาง ข. และนาง ข. ไดใช
สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทั้ง 2 คน ตอมานาย ก. ไดจดทะเบียนรับรองบุตรอีก 2 คน
คือ เด็กหญิงสาม และเด็กชายสี่ ที่เกิดจากนาง ง. (ประกอบอาชีพคาขาย) นาย ก. มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ ยวกับ การศึกษาของบุ ตรในลํา ดั บที่ 3 เพี ยงเด็กหญิ งสามเทานั้ น ไมมี สิทธิสํ าหรั บเด็กชายสี่ เนื่องจาก
เด็กชายสี่เป@นบุตรลําดับที่ 4
1.4 กรณีผู+มีสิทธิมีบุตรแฝด (มาตรา 7 ทวิ)
กรณีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดยังไมมีบุตร หรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรยังไมถึงสามคน ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ให
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร สําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเป@นบุตรซึ่งเกิดจากการสมรส หรือเป@น
บุตรของตนเอง ในกรณีที่หญิงเป@นผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตัวอยาง นาย ก. สมรสกับนาง ข. มีบุตร 2 คน ตอมามีบุตรแฝดอีก 2 คน นาย ก. มีสิทธิเ บิกเงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการไดทั้งหมด จํานวน 4 คน เนื่องจากเป@นบุตรที่เกิดจากคู
สมรส และเขาหลักเกณฑNกรณีมีบุตรแฝด
1.5 การแทนที่ลําดับบุตร (มาตรา 7)
กรณีผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน ถาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคน ตายกายพิการจนไมสามารถ
เลาเรียนได หรือเป@นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิไดศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิไดรับ
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เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟPQนเฟRอน ไมสมประกอบ กอนอายุครบยี่สิบหาปJ
บริบูรณN ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย กาย
พิการ หรือเป@นคนไรความสามารถคนเหมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟPQนเฟRอนไมสมประกอบนั้น
โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน
ตัวอยาง นาย ก. มีบุตรชอบดวยกฎหมาย 5 คน มีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพียง
ในลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3 ตอมาบุตรลําดับที่ 1 ตาย กายพิการ จนไมสามารถเลาเรียนได หรือเป@นคนไร
ความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่ มิไดศึ กษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิไดรั บเงิน สวั สดิ การเกี่ย วกั บ
การศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟPQนเฟRอนไมสมประกอบกอนอายุครบยี่สิบหาปJบริบูรณN ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุ ตรที่ตาย กายพิการ หรือเป@นคนไร
ความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟPQนเฟRอนไมสมประกอบ (ขณะที่มีอายุ 22 ปJ) นาย
ก. สามารถนําบุตรลําดับที่ 4 มาขอใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแทนที่บุตรลําดับที่ 1
ไดจนครบสิทธิที่พึงจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกาฯ ของบุตรลําดับที่ 4
1.6 ความหมายของสถานศึกษาที่ผู+มีสิทธิมีสิทธิได+รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(มาตรา 4)
1.6.1 กรณีสถานศึกษาของทาราชการ ไดแก
1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรืออยูใน
กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
3) โรงเรียนในสังกัดหรือในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคNการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคNการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องคNกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย
4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคNการของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
5) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ
ตัวอยาง โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรNเกษตร เป@นสถานศึกษาที่ใหบริการดานการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย สําหรับบุตรของอาจารยN ขาราชการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรNรวมทั้งบุคคลทั่วไปและ
มีการจัดระดับชั้นเรียน ผูมีสิทธิสามารถนําใบเสร็จรั บเงินคาการศึกษาที่โรงเรียนอนุบ าลคหกรรมศาสตรN
เกษตรเรียกเก็บ มาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได
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1.6.2 กรณีสถานศึกษาของเอกชน ไดแก
1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2) โรงเรียนตามกฎหมาวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับโรงเรียนและใหรวมถึง
โรงเรียนนานาชาติ
ตัวอยาง โรงเรียนชบประทานวิทยา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนตN โรงเรียนเซนตNฟรังซิสซาเวียรN
คอนแวนตN โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนไทยโปลีเทคนิค โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนสายน้ําผึ้ง โรงเรียน
เทคโนโลยียานยนตNโตโยตา โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา โรงเรียนบางกอกพัฒนา ฯลฯ
1.7 ป;การศึกษา (มาตรา 8)
ปJ ก ารศึ ก ษาที่ กํ า หนดโดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สวนราชการเจาสั ง กั ด หรื อ ที่ กํ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
องคNการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคNการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคNกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคNการของรัฐบาลกลาวคือ ปJการศึกษาของสถานศึกษา
ตางๆ ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแตกตางกันไปแตละสวนราชการเจาสังกัดของสถานศึกษานั้นๆ
ตั ว อยาง สถานศึ ก ษา ก. สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ไดมี ป ระกาศเปL ด ภาคเรี ย นที่ 1 วั น ที่ 16
พ ฤ ษ ภ า ค ม ภ า ค เ รี ย น ที่ 2 วั น ที่ 1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น แ ล ะ ภ า ค ฤ ดู ร อ น ใ น วั น ที่ 1 เ ม ษ า ย น
1.8 เงินบํารุงการศึกษา
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม
อัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับมหาวิทยาลัย องคNการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาลองคNการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคNกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคNการของรัฐบาล กลาวคือ เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทาง
ราชการเรียกเก็บ เรียกวาเงินบํารุงการศึกษาและการเรียกเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาดังกลาวอยูในอํานาจ
ของสวนราชการหรือหนวยงานที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้นๆ เป@นผูอนุญาตใหเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษา
ตัวอยาง สถานศึกษา ก. สังกัดมหาวิทยาลัย ข. อนุญาตใหสถานศึกษา ก. เรียกเก็บคาใชจาย
เกี่ยวกับคาบริการใชคอมพิวเตอรN คาบํารุงองคNการนักศึกษา หรือสโมสรนักศึกษา คาบริการสิ่งพิมพN คาบัตร
ประจําตัวนักเรียน/นักศึกษา คาลงทะเบียน
“เงิ นคาเลาเรี ยน” หมายความวา เงิน คาธรรมเนี ย มการเรีย นหรื อคาธรรมเนีย มตางๆ ซึ่ ง
สถานศึ ก ษาของเอกชนเรี ย กเก็ บ ตามอั ต ราที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กลาวคื อ เงิ น
คาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตางๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงศึกษาธิการหรือมอบหมายใหหนวยงานสังกัด เชน สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อนุญาตใหเรียกเก็บเงินคาเลาเรียนและการเรียกเก็บเงิน
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คาเลาเรียนดังกลาว อยูในอํานาจของสวนราชการหรือหนวยงานที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้นๆ เป@นผู
อนุญาตใหเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน
ตัวอยาง สถานศึกษา ข. สังกัด สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนอนุญาต
ใหสถานศึกษา ข. เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา 10,000.- บาท/ปJ และคาธรรมเนียมอื่น 10,500 บาท/
ปJ ไดแก คาอาหารกลางวัน คาเครื่องใชแรกเขา คาผลซักฟอก คารถรับสง คาอาหารเสริม (นม) คาตรวจ
สุขภาพนักเรียน คาประกันของเสียหาย ฯลฯ
1.9 หลักเกณฑ?และอัตราการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมีตามข+อดังตอไปนี้
1.) หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ดวนที่ สุ ด ที่ กค 0422.3/ว 21 เรื่ อ ง ประเภทและอั ต ราเงิ น บํ า รุ ง
การศึกษาและคาเลาเรียน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธN 2557
2.) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 เรื่อง การเบิกจายตามประเภทละอัตรา
เงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน ลงวันที่ 8 เมษายน 2557
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หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 21
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ? 2557
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