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 สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของทางราชการ มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลที่ใช้บังคับโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2555 ส่วนวธิีการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนดตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 และหนังสือเวียนหรือหนังสือซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ท าคู่มือขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล พัฒนา
ระบบการเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล ได้ให้ความส าคัญในส่วนของสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัย มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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“สวัสดิการ” คือ ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ได้ตามความ เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานะการเงินการคลังของประเทศไทยในขณะนั้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร เป็นต้น ค าว่า “สวัสดิการ” จะ
ต่างกับ “ค่าตอบแทน” ตรงที่ สวัสดิการทุกคนต้องได้สิทธิ เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือระดับล่าง 
แต่ค่าตอบแทนไม่จ าเป็นต้องเท่าเทียมกัน เพราะเดือดร้อนไม่เท่ากัน เช่น ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการระดับสูงจะได้ค่าเช่าบ้าน
มากกว่าข้าราชการระดับล่าง “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือ สารทดแทน  
ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการ บ าบัดรักษาโรค (2) ค่าอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์ดังกล่าว (3) ค่าบริการทาง
การแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ 
ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอ่ืน ท านองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ  
(4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร (5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค (7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
(8) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังก าหนด “สถานพยาบาล” หมายความว่า 
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน  “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า 
สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึง
สถานพยาบาลของ มหาวิทยาลัยของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ 
กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาล ประสานมิตร และสถานพยาบาล
อ่ืนตามที่กระทรวงการคลังก าหนด - “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการ
ให้บริการเป็น โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า (1) ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณ 
รายจ่าย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจซึ่งอยู่ในระหว่าง รับการศึกษาอบรม
ในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า (2) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือ
สัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ (3) ผู้ได้รับ
บ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย บ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
เงินเบี้ยหวัด 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติมในส่วนของผู้มีสิทธิ: กรณีข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะเป็นผู้มีสิทธินั้น จะต้องเป็น
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน และค่าจ้าง
ประจ าของ กระทรวง ทบวง กรม (ปกจจุบัน คือ งบบุคลากร )โดยข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ  
รายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ประกอบด้วย 1. ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน 2. ข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 3. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ 4. ข้าราชการฝ่ายอัยการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 5. 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
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6. ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 7. ข้าราชการต ารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการต ารวจ 8. ข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 9. ข้าราชการการเมือง ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง จะเห็นได้ว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กร
ของรัฐ พนักงาน ราชการจึงมิใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 
กรณีของลูกจ้างประจ านั้น จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ าเท่านั้น ลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างจากเงินประเภทอ่ืน ๆ ลูกจ้างท่ี ได้รับเงินจากเงินนอกงบประมาณไม่ใช่ผู้มีสิทธิ
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 กรณีลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งจะเป็นผู้มี
สิทธิได้ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไข 2 ข้อ คือ 1. ค่าจ้างได้รับจากเงินงบประมาณรายจ่าย 2. สัญญาจ้างมิได้ระบุเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลไว้ ดังนั้น หากลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย แต่ในสัญญา
จ้างระบุว่า ให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากการท าประกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตาม พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 กรณีผู้รับบ านาญ /เบี้ยหวัด ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 จะต้องเป็นผู้รับบ านาญปกติตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ พ .ศ . 2494 หรือผู้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามมาตรา 36 แห่ง  
พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงิน 
เบี้ยหวัด พ .ศ . 2495 เท่านั้น ผู้รับบ าเหน็จตามกฎหมายบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการไม่ใช่ผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามนัยพระราชกฤษฎีกาฯ หมายถึง บุคคลดังกล่าว
ข้างต้น เท่านั้น บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิดังกล่าวมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาฯ 
ด้วย แต่ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการนี้ ได้ก าหนดให้ ผู้มีสิทธิดังกล่าวนอกจากจะมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับตนเองแล้วยังมีสิทธิได้รับเงิน ค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย (พระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา 5) 
  
 ผู้มีสิทธ ิ
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุ
นิติภาวะแล้วแต่เป็น คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน (2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ ค าอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลในครอบครัว : บุคคลใน
ครอบครัวของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิทธิสามารถน าค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 ได้นั้น ประกอบด้วยบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ซึ่งต้องเป็นบุคคล
ในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ส าหรับค าว่า “ชอบด้วยกฎหมาย” นั้น หมายถึงจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานทางราชการรับรองความถูกต้อง 
  

บุคคลในครอบครัว 
 

             
“ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า ข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัด บ านาญ และ

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ รวมถึงบุคคลในครอบครัว เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูล เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
“นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ” หมายความว่า นายทะเบียนระดับกรม และส่วนภูมิภาคที่ ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมี รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ดูแลข้อมูล (ตรวจสอบ เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปกจจุบัน  )ของข้าราชการ ลูกจ้างประจ ำ ลูกจ้าง ชาวต่างประเทศในสังกัด และบุคคลในครอบครัว “นายทะเบียนผู้รับ 
บ าเหน็จบ านาญ” หมายความว่า ข้าราชการ ยกเว้นข้าราชการที่ช่วยราชการ ที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมในส่วนกลาง หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ซึ่งมี รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
ที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง มีหน้าที่ดูแลประวัติ ของผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
รวมทั้งบุคคลในครอบครัว “ผูป้่วยใน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลต้องพักรักษาตัวในสถานพยาบาล 
“ผู้ป่วยนอก” หมายความว่า ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ได้พักค้างในสถานพยาบาล  
 
 



๔ 

 

(ตรวจ  และรับยาแล้วให้กลับบ้านได้) โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 ได้มี
การปรับปรุง แก้ไขในสาระส าคัญ 
 

ของค านิยาม “การรักษาพยาบาล” ให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้าง เสรมิสุขภาพและการ
ป้องกันโรค โดยมีเจตนารมณ์ในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการ “สร้างเสริมป้องกัน โรค” ให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิ และ
บุคคลในครอบครัว (มาตรา 4) 2.5 การเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของบุคคล ผู้มีสิทธิจะมีสิทธิตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง และหมดสิทธิเมื่อเกษียณอายุราชการ ลาออก ถูกไล่ออก หรือเสียชีวิต และกรณีถูกระงับสิทธิเพราะถูกพัก
ราชการ ส าหรับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธินั้น อิงการเกิดสิทธิ และหมดสิทธิของผู้มีสิทธิ กล่าวคือ เมื่อผู้มีสิทธิเกิด
สิทธิ ก็จะมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวไปด้วยพร้อมกัน และเมื่อผู้มี สิทธิหมดสิทธิก็จะไม่มีสิทธิเบิก
ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิ อาจไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคล
ในครอบครัวได้เนื่องจากเหตุอ่ืนที่ระบุไว้ในกฎหมายด้วย เชน่ บุตรของผู้มีสิทธิบรรลุนิติภาวะ ผู้มีสิทธิจดทะเบียนหย่ากับ
คู่สมรส เป็นต้น 2.6 การถูกจ ากัดสิทธิ (มาตรา 10) และสิทธิซ้ าซ้อน กรณีการถูกจ ากัดสิทธิ และสิทธิซ้ าซ้อนนั้น ได้มี
การบัญญัติไว้ในมาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 โดยบัญญัติไว้ 
ดังนี้ มาตรา 10 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล จากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มี
สิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม พระราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิรับเงินค่า
รักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน และหากเลือกใช้สิทธิจาก หน่วยงานอื่น ผู้นั้นไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ การ
เลือกและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด” 

 

ตัวอย่าง  :ข้าราชการตอนเย็นไปท ำงาน Part time ที่บริษัทเอกชน หรือผู้รับบ านาญ เกษียณอายุแล้วโดยเข้า
โครงการเออร์รี่ และเข้าไปท างานภาคเอกชนโดยส่งเงินสมทบเข้าส านักงาน ประกันสังคม ท าให้เกิดสิทธิประกันสังคม 
แสดงว่า ข้าราชการหรือผู้รับบ านาญคนนั้น มีสิทธิ 2 สิทธิ (สิทธิซ้ าซ้อน  )คือ สิทธิในฐานะข้าราชการหรือผู้รับบ ำนาญ
และสิทธิประกันสังคม ซึ่งกฎหมายเดิม ตามพระราชกฤษฎีกาฯ พ .ศ . 2523 จะให้ไปใช้สิทธิประกันสังคมก่อน แต่
กฎหมายใหม่ตาม พระราชกฤษฎีกาฯ พ .ศ . 2553 ให้สามารถเลือกใช้สิทธิได้ โดยถ้าเลือกใช้สิทธิประกันสังคมจะหมด
สิทธิ จากทางราชการ ดังนั้นในการเลือกใช้สิทธิควรเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด โดยถ้าเลือกสิทธิจากหน่วยงานอื่นแล้ว จะหมด
สิทธิจากกรมบัญชีกลาง) มาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงิน ค่า
รักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอ่ืน ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล 
ส าหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้น ต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ส าหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่” ตัวอย่าง  :คู่สมรสของข้าราชการ ไปท ำงานเอกชน เกิดสิทธิ
ประกันสังคม หรือบิดามารดา ข้าราชการ ท างานเอกชน เกิดสิทธิประกันสังคม กรณีนี้บิดามารดา คู่สมรสของข้าราชการ
นั้น มีสิทธิของ ตนเอง คือ สิทธิประกันสังคม แต่ก็อาศัยสิทธิของข้าราชการในฐานะบุคคลในครอบครัว ซึ่งตามกฎหมาย 
ก าหนดว่า ต้องใช้สิทธิของตนเอง และเลือกสิทธิไม่ได้เพราะบุคคลในครอบครัวเป็นเพียงผู้อาศัยสิทธิ ไม่ใช่ผู้มีสิทธิตาม
กฎหมาย เพราะฉะนั้นข้อจ ากัดสิทธิจึงมีมากกว่าผู้มีสิทธิ ฉะนั้นจึงเลือกสิทธิไม่ได้ ต้องไปใช้สิทธิของตนเองก่อน แต่หาก
ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ให้
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาลเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิได้ มาตรา 10 วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า 
“ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อ่ืนซึ่ง มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวจาก
หน่วยงานอื่นในขณะเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัว 
 



๕ 

 

ตามพระราชกฤษฎีกานี้” ตัวอย่าง  :บิดาอยู่กรมบัญชีกลาง มารดาอยู่กรมการบินพลเรือน บุตรที่เกิดจะเบิกใครก็ได้ และ  
ถ้าบิดาอยู่กรมบัญชีกลาง มารดาอยู่รัฐวิสาหกิจ บุตรมี 2 สิทธิ (อาศัยสิทธิบิดา หรืออาศัยสิทธิมารดา  ก็ได้ )หรือบิดาอยู่
กรมบัญชีกลาง มารดาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุตรที่เกิดจะเบิกใครก็ได้ ซึ่งจะ เห็นได้ว่า บุตรเป็นผู้อาศัยสิทธิของ
ทั้ง 2 ฝ่าย หากเป็นข้าราชการพลเรือนเหมือนกันก็ไม่มีปกญหาอะไร แต่ถ้าบิดาเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งใช้สิทธิ
กรมบัญชีกลาง และมารดาอยู่ อบจ  .ซึ่งใช้สิทธิจากหน่วยงาน  อ่ืน (เนื่องจากคนละกฎหมายกัน )จะมีปกญหาตามมาคือ ใช้
สิทธิไหนก่อนเนื่องจากกฎหมายของ อบจ.  ก็ล้อกฎหมายไปจากกรมบัญชีกลาง ฉะนั้นตามกฎหมายใหม่นี้ จึงได้
ก าหนดให้ใช้สิทธิตาม พระราชกฤษฎีกานี้ได้ ค าว่า “หน่วยงานอื่น” ในที่นี้ หมายถึง รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น บริษัทประกัน ระบบประกันสุขภาพอ่ืน ๆ พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ และรวมถึง 
พระราชบัญญัติประกันสังคม แต่ไม่รวมถึงพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตัวอย่างส าหรับค าว่า  
“ส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิ” : นาย ก  .เป็ นข้าราชการ และได้ท าประกัน สุขภาพไว้กับบริษัทประกัน A ต่อมา นาย ก .
เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล ข  .โดยเข้าพักในห้องพิเศษราคา 2,000 บาทต่อคืน เป็นเวลา 
3 วัน บริษัทประกัน A จ่ายค่าห้องให้ วันละ 800 บาท เป็นเงินรวม 2,400 บาท นาย ก .จึงไม่สามารถเบิกค่าห้องจาก
ราชการได้อีก 
เนื่องจากบริษัทประกัน A จ่ายค่าห้องในอัตรา 800 บาทต่อคืนซึ่งสูงกว่าอัตราที่ทางราชการจ่ายให้ (600 บาทต่อคืน )
แต่หากบริษัทประกัน A จ่ายค่าห้องในอัตรา 400 บาทต่อคืน นาย ก  .ก็จะสามารถ  เบิกส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิอีกจ านวน 

200 บาทต่อคืน (เบิกจ ากทางราชการได้เท่ากับเพดานที่ก าหนด) 2.7 การรายงานข้อมูล และการเลือกสิทธิ มาตรา 5 
วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อ ส่วนราชการเจ้าสังกัดพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กระทรวงการคลังก าหนด” (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 376 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2553) การรายงานข้อมูลของผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว - ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงาน และรับรอง
ข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวภายใน 1 เดือน นับแต่วันบรรจุเข้ารับราชการ หรือวันที่ข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลง - ผู้มีสิทธิกรอกแบบค าขอเพ่ิม /ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) พร้อม แนบ
เอกสารประกอบ เช่น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาสูติบัตร - ข้อมูลที่ต้องรายงาน ประกอบด้วย 
ข้อมูลตัวบุคคลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว และ ข้อมูลสถานะทางราชการ - ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐก่อนวันที่ 29 กันยายน 2553 ถือว่าผู้มีสิทธิรับรอง ความถูกต้องแล้ว การเลือกสิทธิของผู้มีสิทธิ - ผู้มีสิทธิเลือก
ว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ หรือจากหน่วยงานอ่ืน (มาตรา 10 วรรคหนึ่ง) - บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเลือก
ได้ ต้องใช้สิทธิของตนเอง (กรณีมีสิทธิในฐานะเจ้าของ  สิทธิจากหน่วยงานอื่น) - ผู้มีสิทธิมีหน้าที่แจ้งการเลือกสิทธิ หรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิภายใน 1 เดือน นับจากมีการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิได้ปีละ 1 ครั้ง (ภายใน

เดือนตุลาคมของทุกปี )หากไม่แจ้ง  ถือว่าประสงค์ใช้สิทธิราชการ /ไม่ประสงค์เปลี่ยนแปลง  2.8 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นการส่งเสริมป้องกันโรค มิใช่การรักษาพยาบาล ซึ่งตามกฎหมาย เดิมได้ก าหนดยกเว้นเป็น
กรณีพิเศษให้เฉพาะผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ ำ และผู้รับเบี้ยหวัด บ านาญ  )สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ ำปี
ได้ปีละ ๑ ครั้ง ตามรายการและอัตราที่กระทรวงการคลัง ก าหนด ซึ่งแบ่งการตรวจเป็น ๒ ช่วงอายุ คือ ผู้มีอายุไม่เกิน 
๓๕ ปีบริบูรณ์ ตรวจได้ ๗ รายการ และผู้มี อายุมากกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตรวจได้ ๑๖ รายการ โดยมีสิทธิเบิกปีละ 
๑ ครั้ง ตามปีงบประมาณ แต่สามารถยื่นเบิกได้ตามปีปฏิทิน (๑ ปี ( นับถัดจากวันที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน และบุคคลใน
ครอบครัว ของผู้มีสิทธิไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีได้ (ระราชกฤษฎีกาฯ มาตรา ๑๘ ( สิทธิประโยชน์ใน
ปกจจุบันด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี ประกอบด้วย 1. ตรวจได้เฉพาะผู้มีสิทธิ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ประจ า และผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  
 



๖ 

 

หน้าที่ ๑๑ 2. แบ่งชุดการตรวจเป็น 2 กลุ่ม คือ อายุต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์เบิกได้ 7 รายการ และอายุตั้งแต่ 35 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป เบิกได้16 รายการ 3. การตรวจให้ตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง (ตามปีงบประมาณ)  4. การเบิก เบิกได้ตาม
รายการ และอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด 5. ให้ผู้มีสิทธิทดรองจ่ายไปก่อน และน าใบเสร็จมาเบิกจากส่วนราชการต้น
สังกดั (ห้ามจ่ายตรง)  6. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ค่า Chest X-
ray ค่าเอ็กซเรย์ปอดมีการน าระบบดิจิตัล จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เบิกเดิม (170+50) และก าหนดให้ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 170 บาท โดยไม่ต้องระบุรหัส ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ . 2555 เป็นต้นไป 
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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 วางวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไว้ดังต่อไปนี้  การใช้สิทธิเบิก
เงินค่ารักษาพยาบาล แบ่งออกได้ดังนี้ 1. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลจาก หน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 หรือใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่น โดยกรอกข้อมูลตามแบบแจ้งการเลือกสิทธิและเปลี่ยนแปลง 
การใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (แบบ ๗๑๓๑  )พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง เสนอต่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การเลือกหรือ การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเลือกหรือเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (หนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 377 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553) 2. การใช้สิทธิเบิกเงินค่า

รักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีสิทธิ เช่นเดียวกัน ให้ต่างฝ่ายต่างใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ของตนเอง 3. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตร (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 5) ก าหนดไว้ดังนี้ 3.1 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่
สมรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรทุกคนแต่เพียง
ฝ่ายเดียว โดยให้ปฏิบัติดังนี้ - ถ้าอยู่ส่วนราชการผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงิน ค่า
รักษาพยาบาลว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว - ถ้าอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก 
หรือต่างส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือมีการเปลี่ยน ส่วนราชการภายหลังจากท่ีมีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว 
ผู้ใช้สิทธิจะต้องขอให้ ส่วนราชการของตน แจ้งการใช้สิทธิตามแบบ 7132 ให้ส่วนราชการของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
แล้วแต่กรณี และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งด าเนินการตอบรับตามแบบ 7133 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที ่กค 0422.2/ว 379 ลงวนัที่ 30 กันยายน 2553) 3.2 กรณีผู้มีสิทธิมีคูส่มรสเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกันส าหรับกรณี
การหย่า ไม่ว่าการหย่าจะ เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากท่ีมีการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว ก็ให้ปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้อ 3.1 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หน้าที่ ๑๕ 4. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
บุคคลในครอบครัวกรณีผู้มีสิทธิมีหลายราย ให้ผู้มีสิทธิคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคล
ดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 3.1 5. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลใน
ครอบครัวซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ให้ผู้มีสิทธิใช้สิทธิเบิกเงินค่า
รักษาพยาบาลได้เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่า สิทธิที่พึงได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้เท่านั้น (หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 7 วรรคหนึ่ง) 6. 
การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อ่ืนซึ่ง มีสิทธิได้รับเงินค่า
รักษาพยาบาลส าหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอ่ืนเช่นเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิ มีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
ส าหรับบุคคลในครอบครัวตามหลักเกณฑ์นี้ได้ (ห ลักเกณฑ์ฯ ข้อ 7 วรรคสอง  )การรับรองสิทธิ  ให้ผู้มีสิทธิเป็นผู้รับรอง
การมีสิทธิของตนเองและของบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยสิทธิของตน ตามแบบ 7130 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค 0422.2/ว 379 ลงวนัที่ 30 กันยายน 2553) ทั้งนี้ สถานะความเป็นผู้มีสิทธิและผู้อาศัยสิทธิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553)  ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 1. ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ผู้มีอ านาจอนุมัติได้แก่ (1) หัวหน้าส่วนราชการ  
ระดับกรม หรือ (2) ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภท ทั่วไป ระดับ 
ช านาญงาน หรือต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการหรือเทียบเท่า หรือด ารง ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 6 หรือ
เทียบเท่า หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท นาวาโท หรือพันต ารวจโทข้ึนไป การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึน ไปหนึ่งชั้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือผู้ที่ 
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ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ซึ่ง ปฏิบัติงานอยู่ส่วนราชการระดับกรมแห่งนั้นเป็นผู้อนุมัติค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับ กรม ทั้งนี้ การมอบหมายต้องมิใช่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง
ที่มีส านักงานอยู่ในภูมิภาค หรือแยกต่างหากจาก กระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้า 
ส านักงานเป็นผู้อนุมัติส าหรับ หน่วยงานนั้นก็ได้ เว้นแต่ การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส านักงาน ให้หัวหน้า
ส่วนราชการ ระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานแห่งนั้นเป็น 
ผู้อนุมัติค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส านักงาน ทั้งนี้ การมอบหมายต้องมิใช่หัวหน้าส านักงาน 2. ส่วนราชการในราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ผู้มีอ านาจอนุมัติ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เบิก เว้นแต่ การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้า
ส่วนราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติค่ารักษาพยาบาลของหัวหน้าส่วน
ราชการ ทั้งนี้ การมอบหมายต้องมิใช่หัวหน้าส่วนราชการ 3. ผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ได้รับ 
บ านาญหรือเบี้ยหวัด ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบ านาญหรือเบี้ยหวัด หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกมอบหมาย 
4. กรณีผู้มีสิทธิได้รับค าสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการ ผู้เบิก ให้บุคคลตามข้อ 
1 หรือข้อ 2 ณ สถานที่ท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หน้าที่ ๑๖ 
การยื่นขอเบิกเงินและการขอหนังสือรับรองฯ 1. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้ยื่นใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 

(แบบ 7131) ต่อผู้มี อ านาจอนุมัติตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิก แล้วแต่
กรณี เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีผูม้ีสิทธิได้รับค าสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่าง ส่วน
ราชการผู้เบิก ให้ยื่นใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือ ไปปฏิบัติราชการ (2) กรณี
ผู้มีสิทธิพ้นสภาพความเป็นผู้มีสิทธิก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ณ ส านักงานที่รับราชการครั้ง
สุดท้าย 2. ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิที่ได้รับค าสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือ ไปปฏิบัติราชการ
ซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ต้องมีหนังสือแสดงเจตนาขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7134) แจ้งต่อส่วนราชการที่
ไปช่วยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการ และเม่ือส่วนราชการที่ ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่ง
คู่ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองความ ถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย 3. การขอหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเพ่ือเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็น ผู้ป่วยในสถานพยาบาล ให้ยื่นค าขอตามแบบ 
7129 ต่อผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือ ข้อ 4 แล้วแต่กรณี และให้ส่วนราชการผู้ออกหนังสือจัดท า 
หนังสือรับรอง 2 ฉบับ ตามแบบ 7130 โดยมอบต้นฉบับให้ผู้ยื่นค าขอเพ่ือน ไปมอบให้แก่สถานพยาบาล และให้ส่วน
ราชการผู้ออกหนังสือ เก็บส าเนาคู่ฉบับไว้ 1 ฉบับ 4. กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
หรือไม่สามารถยื่นค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง ให้ด าเนินการดังนี้ (1) กรณีผู้มีสิทธิ
ถึงแก่กรรม ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดก เป็นผู้ยื่นใบเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาลหรือค าขอหนังสือรับรอง 
(2) กรณีผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการ ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งให้มี
พยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิก เงินค่ารักษาพยาบาลหรือยื่นค าขอหนังสือ
รับรองฯ (3) กรณีผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีค าสั่งศาลให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือรับรอง ของแพทย์ผู้ท าการรักษาว่าผู้มี
สิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะด าเนินการได้ หากไม่มี บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดด าเนินการแทน  การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด)  
1. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณี เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยในกรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากมิได้รับการ
รักษาพยาบาลทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือกรณีใช้สิทธิ เบิกเพ่ิมเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ ให้ยื่นใบเบิกเงินค่า 
 



๙ 

 

รักษาพยาบาลพร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของ สถานพยาบาลต่อผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลา 1 ปีนับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้
มีสิทธิ ไม่ประสงค์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกของ คู่มือ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หน้าที่ ๑๗ ผู้มีสิทธิเป็นผู้เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง หรือส านักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณี และเมื่อส่วนราชการ ได้อนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมวันเดือนปีที่จ่ายก ากับไว้ใน 
หลักฐานการรับเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ หลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาลของเอกชนอย่างน้อย
ต้องมีสาระส าคัญตาม แบบ 7138 2. กรณีผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏใน
ภายหลังว่า ได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักหรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวยื่น ใบ
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 3. กรณีผู้มีสิทธิออกจากราชการ และอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบ านาญหรือ เบี้ยหวัด ให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวยื่นใบเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มี 
ค าสั่งจ่ายเงิน บ านาญหรือเบี้ยหวัด 4. กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
และ สถานพยาบาลของทางราชการได้ออกหนังสือรับรองตามแบบ 7135 ให้ซื้อยา เลือดและส่วนประกอบ ของเลือด 
หรอืสารทดแทน น้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ บ าบัดรักษาโรค หรือเข้ารับ
การตรวจทางห้องทดลองหรือเอกซเรย์จากสถานที่อ่ืนซึ่งอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้มีสิทธิน าหนังสือรับรองดังกล่าวพร้อมกับ
หลักฐานการเงินยื่นขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 1  การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยระบบเบิกจ่ายตรง  
1. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ หรือกรณี เข้ารับการรักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ก าหนด หรือกรณีเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนเป็นครั้งคราวเพราะเหตุ สถานพยาบาลของทางราชการมีความจ าเป็นต้องส่ง
ตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชน ให้สถานพยาบาล เป็นผู้เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยตรงกับกรมบัญชีกลาง เว้นแต่
กรณีผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือให้ ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏในภายหลังว่าได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่ง
พักหรือในระหว่าง ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือกรณีผู้มีสิทธิออกจากราชการ และอยู่ในระหว่างการพิจารณา 
สั่งจ่ายเงินบ านาญหรือเบี้ยหวัด ให้ผู้มีสิทธิทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล และน าหลักฐานการรับเงิน ดังกล่าวมายื่นขอ
เบิก แล้วแต่กรณี การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกสถานพยาบาลของทางราชการ ผู้มีสิทธิ หรือบุคคล
ในครอบครัว ซึ่งเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรงแล้ว อาจขอให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกแทนก็ได้ 2. กรณีเข้ารับการ
รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ ให้ผู้มีสิทธิ ยื่นค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่า
รักษาพยาบาล (แบบ 7129) หรือให้สถานพยาบาล ขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับหน่วยงานที่
กรมบัญชีกลางมอบหมาย เพื่อใช้เป็น หลักฐานประกอบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลก็ได้  การตรวจสอบและการเรียก
คืนเงิน 1. ให้ส่วนราชการ สถานพยาบาลของทางราชการเก็บรักษาหลักฐานการรับเงินหรือเอกสาร แบบพิมพ์ที่ใช้ในการ
เบิกจ่ายเงินไว้ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่ กรมบัญชีกลางมอบหมายตรวจสอบ และให้
กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย สามารถเรียกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้มี
สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวใน คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หน้าที่ ๑๘ สถานพยาบาลของทางราชการเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงิน ค่ารักษาพยาบาลได้ 2. กรณีผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลเบิกเงิน
ค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดกิารเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553 หรือเกินสิทธิที่
จะได้รับตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว ให้ด าเนินการส่งเงินคืนกระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
การส่งเงินคืนคลัง 
 
 



๑๐ 

 

กระบวนงานวิธีการเบิกจา่ยค่ารักษาพยาบาล  
(ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ . 2553) 
 
 

            
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 
 

 การใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิต้องแนบเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิและบุคคลใน
ครอบครัว ต้องแนบเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุก
ครั้งโดยด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 

ขัน้ตอนการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 
 

  1. กรอกแบบค าขอ ค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131  
๒. แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
๓. ส่งหลักฐานใหเ้จา้หน้าทีผู่้รับผิดชอบของโรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น 
    แล้วรวบรวมส่งไปยัง สพม.นค )หรือส่งตรงไปยัง สพม.นค กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๔. สพม.นค ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและหลักเกณฑ์การเบิกของแต่ละกรณี 
๕. เอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง สพม.นค ตั้งเบิกเงิน และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแต่ละบุคคล 
)เว้นแต่มีหนังสือแจ้งไว้เป็นอย่างอ่ืน เช่น หนังสือระบุให้ออกเป็นเช็คในนามโรงเรียน( 
 
            ส่งเอกสารเบิก ถูกต้องครบถ้วน ถึง สพม.นค ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ 
                                   จะได้รับเงินภายใน 2 สัปดาห์ 

 
              เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก (แล้วแต่กรณี) 
 

ผู้มีสิทธ ิ
- ส าเนาข้าราชการหรือบัตรประชาชน 1   ชุด 
- ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล )ถ้ามี( 1   ชุด 

 

 เบิกให้บุคคลในครอบครวั โดยแนบเอกสารเพ่ิมจากข้อ 1  ดังนี้  
 

- เบิกของบิดา - มารดา  แนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสิทธิ  
- เบิกของคู่สมรส  แนบสำเนาทะเบียนสมรส  
- เบิกของบุตร   แนบสำเนาทะเบียนบ้านบุตรที่ขอเบิก 
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