
คำถามเกี่ยวเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
1.  คำถาม  ไดไปนวดแผนโบราณท่ีสำนักงานสาธารณสุขทำเปนคอรส มีใบเสร็จรับเงินและ
 ใบรับรองแพทยจะเบิกคารกัษาพยาบาลไดหรือไม  
 คำตอบ  เบิกจายไดตามหลักเกณฑการเบิกจายคารักษาพยาบาลดวยวิธีการทางแพทย 
 แผนไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0422.2/ว.33 ลว. 11 เม.ย. 2554 
 
2. คำถาม 2.1 กรณีมีสามีเปนชาวตางชาติ ไดจดทะเบียนสมรสแลว ตอมาสามีเจ็บปวยอยู 
 ตางประเทศสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกจายไดหรือไม  
 คำตอบ เบิกไมได เนื่องจากตองเปนเจ็บปวยและไดรักษาในสถานพยาบาลตามที่
 กระทรวงการคลังกำหนด 
  2.2 สามีตางชาติสามารถทำเบิกจายตรงไดหรือไม 
 คำตอบ คูสมรสตางชาติสามารถทำเบิกจายตรงไดเนื่องจากเปนคูสมรสชอบดวยกฎหมาย 
 
3. คำถาม กรณีบิดาเปนขาราชการบำนาญจะใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการของบุตรท่ีรับราชการ- 
 ไดหรือไม  
 คำตอบ ไมได ตองใชสิทธิของตนเองกอน 
 
4. คำถาม กรณีประสบอุบัติเหตุรถจักรยนตและเขารับการรกัษาโรงพยาบาลใชสิทธิจายตรง 
 แตทาง ร.พ. ใหสำรองเงินจาย และนำใบเสร็จไปเบิกกับบริษัทประกัน (พรบ.) แตเนื่องจาก 
 พรบ. ขาด ไมสามารถนำไปเบิกกับทางบริษัทประกันได จะสามารถนำใบเสร็จฯมาเบิกกับ
 ทางราชการไดหรือไม 
 คำตอบ ไมได ตองเบิกกับกองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถกอน 
 
 
5. คำถาม  ผูมีสิทธิปวยนอนโรงพยาบาลรฐัและไดทำจายตรง จะตองมีหนังสือรับรองจาก- 
 ตนสังกัดถึงโรงพยาบาลอีกหรือไม 
 คำตอบ  ไมตองทำหนังสอืรับรอง เนื่องจากไดทำจายตรงกับ ร.พ. ที่นอนรักษาตัวไวแลว 
 ผูมีสิทธิสามารถยื่นบัตรจายตรงและแจงสิทธิเบิกกับทาง ร.พ. ไดเลย 
 
 
 
 
6. คำถาม กรณีการถูกจำกัดสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล หัวขอ “ไดรับสินไหมทดแทนจาก
 ผูอื่น”บริษัทประกันไดรวมอยูในกลุมนี้ดวยหรือไม 
 คำตอบ  กรณไีดรับสินไหมทดแทนจากผูอ่ืน เชน หนวยงาน,องคกรอ่ืน ๆ สำนักงาน

 ประกันสังคม,บริษัทประกันชีวิต,องคการบริการสวนตำบล, องคการบริหารสวนจังหวัด, 
 กองทุนทดแทนผูประสบภัย เปนตน 



7. คำถาม กรณีมีบุตร 4 คน เบิกคารักษาพยาบาลคนที่ 1 ถึง 3  ตอมาคนที่ 1 อายุครบ 20 ป
 บริบูรณ จะสามารถนำบุตรคนท่ี 4 มาเบิกเปนคนที่ 3 ไดหรือไม 
 คำตอบ ไมได เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาไดกำหนดใหเบิกไดเฉพาะบุตรลำดับที่ 1-3 เทานั้น 
 เวนแตบุตรคนใดคนหนึ่งในสามคนตายลงกอนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ จึงสามารถนำบุตรลำดับ
 ถัดไปมาใชสิทธิได 
 
8. คำถาม ขาราชการอยูจังหวัด ก. นำคารักษาพยาบาลผูปวยในของโรงพยาบาลเอกชน ของ
 บุตรท่ีรักษา ณ จังหวัด ข. โดยแพทยออกใบรับรองวาถาไมไดรบัการรักษาอาจเปนอันตราย
 ถึงแกชีวิต จะสามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดหรือไม 
 คำตอบ เบิกจายตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคารักษาพยาบาล
 ประเภทผูปวยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรอืมีเหตุจำเปน
 เรงดวน 
 
9. คำถาม ขาราชการมีบุตรกำลังศึกษาอยู อายุ 18 ป ไดแตงงาน(ไมไดจดทะเบียน) ตอมา
 บุตรสาวตั้งครรภ ขาราชการสามารถนำคาคลอดบุตรของบุตรมาเบิกไดหรือไม 
 คำตอบ เบิกได เนื่องจากเปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ ยังไมบรรลุนิติภาวะ
 ตามกฎหมาย และคาคลอดบุตรถือเปนคารักษาพยาบาล 
       
10. คำถาม คารักษาพยาบาลเอกชนเบิกไดครึ่งหนึ่งของจายจริงไมเกิน 4,000 บาท เร่ิมใชเมื่อใด 
 คำตอบ เริ่มใช 29 กันยายน พ.ศ. 2553 เปนตนไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง  
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน สถานพยาบาลของเอกชน 
 กรณีประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีเหตุจำเปนเรงดวน 
 
11. คำถาม สิทธิการเบิกคาครอบฟน มีสิทธิการเบิกไดอยางไร 
 คำตอบ เบิกจายตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0422.2/ว.249 ลว. 15 ก.ค. 2553 
  
 
 
 
 
 
 
12. คำถาม กรณีเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแบบฉุกเฉิน มีใบรับรองแพทยระบุวาหาก
 ไมไดรับการรักษาจะมีอันตรายถึงแกชีวิต จะไดรับสิทธิในการเบิกคารักษาเทาไร 
 คำตอบ สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลได ดังน้ี 
 1. คาหองและคาอาหาร อวัยวะเทียมและอุปกรณที่ใชในการบำบัดรกัษาโรค ใหเบิกจายได
 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราคาบริการสาธารณสุขเพื่อใชสำหรับการเบิกจายคา
 รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 



 2. คารักษาพยาบาลประเภทอื่น ๆ ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ไดจายไปจริงแตจะตอง 
 ไมเกินสี่พันบาท  
  
13. คำถาม กรณี ร.พ. ของทางราชการสงตัวไปตรวจ ณ สถานพยาบาลเอกชน เบิกไดหรือไม 
 คำตอบ เบิกได เฉพาะกรณีเปนการสงไปตรวจทางหองทดลอง,หรือโดยวิธีการเอกซเรย, 
 ตามพระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มาตรา 13  
 
14. คำถาม กรณีรบับุตรบุญธรรมเบิกอะไรไดบาง  
 คำตอบ ไมมีสิทธิเบิกทั้งคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 
 
15. คำถาม  ผูมีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลไดนำใบเสรจ็รับเงินของบุตรที่ไดรบัการรักษากอน
 อายุครบ 20 ปบริบูรณ มายื่นเบิกหลังจากอายุครบ 20 ปบริบูรณ สามารถเบิกไดหรือไม 
 คำตอบ เบิกได เนื่องจากเปนการรักษาที่เกิดข้ึน ณ วันที่ยังไมไดบรรลุนิติภาวะ 
 
16. คำถาม สามีรับราชการใชสิทธิคารักษาพยาบาลของรฐั ภรรยาทำงานเปนลูกจางหนวยงาน
 อ่ืน ๆ  ใชสิทธิคารักษาพยาบาลประกันสังคม หากภรรยาประสงคจะขอใชสิทธิเบิกของ 
 คูสมรสไดหรือไม  
 คำตอบ ตามกฎหมายคุมครองแรงงานกำหนดใหบุคคลทุกคนซึ่งเปนลูกจางที่ทำงานใหกับ
 นายจางและไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนหรือที่เรียกชื่ออื่นใดก็ตาม จะตองนำสงเงนิสมทบ
 เขากองทุนประกันสังคมเพ่ือกอใหเกิดสิทธิประกันสังคม และจะตองใชสิทธิของตนเองกอน 
 จึงจะสามารถใชสิทธิของคูสมรสในลำดบัตอไป เนื่องจากมีการกำหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรค 2 
 
 
 
 
 
17. คำถาม กรณีทีมี่ประกันชีวิตเขารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับ 
 สวนราชการไดหรือไม 
 คำตอบ ไดตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 กำหนดวา  
 กรณีที่มีการทำสัญญาประกัน หากสิทธิที่ไดรับเงินคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้น
 ต่ำกวาคารักษาพยาบาลในคราวนั้น ใหผูมีสิทธิไดรับเงนิสวัสดิการคารักษาพยาบาลเฉพาะ
 สวนท่ีขาดอยู แตตองไมเกินไปกวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจรงิ (มาตรา 11)   
 
18. คำถาม ผูมีสิทธิไดเขารับการรักษาเปนผูปวยในโรงพยาบาลเอกชน เรียกเก็บคา
 รักษาพยาบาลเปนเงิน 7,500 บาทมีสวนลดให 100 บาท กรณีน้ีคิดจากยอดเงนิ 7,500 บาท 
 หรือยอดเงิน 7,400 บาท หลังหักสวนลด  
 คำตอบ เบิกจายจากยอดที่จายจริงตามใบเสร็จรับเงินที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ 



   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำถามเกี่ยวเงินสวัสดิการคาศึกษาบุตร 
1.  คำถาม  กรณีฝายชายใชสิทธิเบิกเงินคาเลาเรียนบุตร ตอมาฝายชายเกษียณอายุราชการไป 
 ฝายหญิงซ่ึงเปนมารดาจะใชสิทธิเบิกคาเลาเรียนบุตรแทน จะตองปฏิบัติอยางไร  
 คำตอบ  ขาราชการบำนาญยังคงเปนผูมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการคาการศกึษาบุตร แตหาก
 ประสงคจะใหคูสมรสเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการของบุตร ใหหนวยงานที่ภรรยาปฏิบัติ
 ราชการแจงขอใหสวนราชการเจาสังกัดแจงการใชสิทธินั้นใหสวนราชการของคูสมรสทราบ
 และใหสวนราชการที่ไดรับแจงดำเนินการตอบรบัตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด   
 
2. คำถาม หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป บุตรเรียน 5 ป ใบเสร็จรับเงินปที่ 5 สามารถเบิกไดหรอืไม
 คำตอบ หากบุตรอายุไมเกิน 25 ป สามารถเบิกไดเนื่องจากเปนการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
 
3. คำถาม บุตรศึกษาระดับปริญญาตรีป 4 เทอมสุดทายอายุครบ 25 ป ระหวางเรียนเทอม 2 
 สามารถเบิกจายไดหรือไม 
 คำตอบ เบิกได หากระยะเวลาการเรียนของเทอมสุดทายบุตรอายุยังไมเกิน 25 ปบรบิูรณ
 ทั้งนี้ ตองยื่นเบิกเงนิสวัสดิการคาการศึกษาบุตรกอนอายุครบ 25 ป 
 
4. คำถาม บุตรกำลังศึกษาอยูมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถนำใบเสร็จคาเลาเรียน 
 มาเบิกจายไดหรือไม 
 คำตอบ หากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนสถานศึกษาของทางราชการตาม 



 พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการคาการศึกษาบุตร และคาใชจายในใบเสร็จรับเงินของ
 สถานศึกษาไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บ และมีในประกาศ,ระเบียบ,ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย
 ก็สามารถเบิกจายได  
 
5. คำถาม บุตรศึกษาระดับปริญญาตรี 2 มหาวิทยาลัย จะเบิกไดทั้ง 2 มหาวิทยาลัยหรือไม
 คำตอบ  การเบิกเงินคาการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกัน 
 และปการศกึษาเดียวกัน มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงหนึ่ง
 แหงเทานั้น 
 
 
 
 
  
6.  คำถาม  กรณีคูสมรสเปนขาราชการสวนทองถ่ิน การเบิกคาเลาเรียนบุตรจำเปนตองใชสิทธิ
 สวนทองถ่ินกอนหรือไม 
 คำตอบ  ไมจำเปนใชสิทธิใครกอนก็ได ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิก
 จายเงินคาการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 กำหนดวา “กรณีคูสมรสเปนผูมีสิทธิทั้งสองฝาย  
 ใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง เปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรทกุคนแตเพียงฝายเดียว 
 โดยรับรองในเบิกวาเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการแตเพียงฝายเดียว” โดยรับรองในใบเบิก 
 แตหากมีการเปลี่ยนแปลงผูใชสิทธิเบิกภายหลัง ใหทำหนังสือแจงตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
 กำหนด 
  
7. คำถาม คาเลาเรียนระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาเอกชนภาคเรียนละ 25,000 บาท จะ
 เบิกจายครั้งเดียวคือ 20,000 บาท ไดหรือไม หรือจะตองแบงเบิกจายเปนภาคเรียนละ 
 10,000 บาท 
 คำตอบ หากคาใชจายในใบเสร็จของสถานศึกษามีในระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศของ
 สถานศึกษา และเปนคาใชจายที่กรมบัญชีกลางอนุญาตใหเรียกเก็บก็สามารถเบิกจายได 
 ตามสิทธิ ที่มีสิทธิเบิกตามจำนวนเงินในใบเสร็จนั้น ๆ  
 
8. คำถาม ปจจุบันบุตรศึกษาอยูมัธยมศึกษาปที่ 5 และไดเสียคาเรียนลวงหนาของ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะสามารถนำใบเสร็จคาเรียนลวงหนาของ ม.รามคำแหงมาเบิกได
 หรือไม  
 คำตอบ เบิกไมได เนื่องจากหนึ่งปการศึกษาเบิกไดหนึ่งระดับชั้นเรียน 
 
9. คำถาม การเบิกจายคาการศึกษาบุตร มีระเบียบขอไหนแจงวาเปดเทอมกอนถึงจะเบิกได
 คำตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร  
 พ.ศ. 2551 ขอ 11 กำหนดวา การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการใหกระทำภายในหนึ่งปนับแต 



 วันเปดภาคเรียนแตละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษาเปนรายภาคเรียน 
 และภายในหน่ึงปนับแตวันเปดภาคตนของปการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน 
 คาการศึกษาคร้ังเดียวตลอดป 
 
10. คำถาม บุตรอายุ 22 ป ทำงานรับราชการ และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี บิดาสามารถ
 ใชสิ่ทธิเบิกคาการศึกษาของบุตรไดหรือไม 
 คำตอบ  เบิกได เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาฯ กำหนดนิยามบุตร ไววาเปนบุตรโดยชอบ-
 ดวยกฎหมาย (ลำดับที่ 1-3 ของผูมีสิทธิ) ที่มีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบป โดยไมไดกำหนด
 เงื่อนไขเรื่องอ่ืน ๆ  
11. คำถาม การเบิกคาการศึกษาบุตรไดชำระคาเทอมโดยวิธีออนไลน สามารถนำใบนำฝากของ
 ธนาคารมาเบิกจายไดหรือไม 
 คำตอบ  เบิกได เนื่องจากตามระเบียบการเบิกเงนิจายเงินคาการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 ขอ8 
 กำหนดวา กรณีท่ีสถานศึกษามีขอตกลงกับธนาคารในการรับชำระเงนิคาเลาเรียนของ
 สถานศึกษา ใหใชใบแจงการชำระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการ 
 ในสาระสำคัญท่ีสวนราชการสามารถควบคุมและตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเงนิสวัสดิการได 
 เปนหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
  
12. คำถาม บุตรศึกษาในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา (ในพระราชูปถัมภภายใตการดูแล-
 ของวัด) ในโครงการพิเศษของโรงเรียน แตออกใบเสร็จรับเงินเปนใบอนุโมทนาบัตร  
 “คาสนับสนุนการศกึษาของโรงเรียน” กรณีจะเบิกคาเลาเรียนบุตรไดหรือไม 
 คำตอบ เบิกไมได เนื่องจากไมเขาลักษณะเปนสถานศึกษาเอกชน ตามพระราชกฤษฎีกา- 
 เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
 
13. คำถาม บุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ “คาอาหารกลางวัน” เบิกได หรอืไม 
 คำตอบ เบิกไมได เนื่องจากสถานศึกษาของทางราชการเบิกไดเฉพาะเงินบำรุงการศึกษา 
 ที่ประกอบไปดวยรายการคาใชจายในการศกึษา 6 รายการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
 ดวนท่ีสุด ที่ กค 0422.3/ว.390 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 
 
14. คำถาม บุตรศึกษาปริญญาตรี 4 ป ยังไมจบ เพราะไดลงเรยีนวิชาครูตออีก 1 ป อยากทราบ
 วาเบิกไดหรือไม  
 คำตอบ เบิกไมได เนื่องจากเบิกไดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตร ีวิชาครูมิใชหลักสูตรปริญญาตรี 
 
15. คำถาม บุตรศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาของทางราชการคาบำรุง
 การศึกษาดังนี้คือ คาหองเรียนพิเศษ EP, คาหองเรียนพิเศษ MEP , หลักสูตรกิฟเต็ท เบิกได
 หรือไม และเบิกไดจำนวนตามใบเสร็จหรือไม  
 คำตอบ สถานศึกษาของทางราชการเบิกไดเฉพาะเงินบำรุงการศึกษาที่ประกอบไปดวย
 รายการคาใชจายในการศึกษา 6 รายการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด  
 ที่ กค 0422.3/ว.390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 



 
.  


