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ค่ารักษาพยาบาล

“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ให้หมายความรวมถงึการตรวจ
สุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเพ่ือประโยชน์
ด้านสาธารณสุข แต่ไม่รวมถงึการเสริมความงาม



“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้จากการ
รักษาพยาบาล ดังต่อไปนี ้

1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและ
ส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน า้ยาหรืออาหารทาง เส้น
เลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆ ท านองเดียวกันที่ใช้ในการบ าบัดรักษา
โรค

2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั ้งค่า
ซ่อมแซมอวัยวะเทยีมและอุปกรณ์ดังกล่าว

3. ค่ารักษาทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ 
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นท านอง
เดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงนิตอบแทนพเิศษ



4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอด
บุตร
5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการ

รักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกัน

โรค
7. ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด



สิทธิเกดิขึน้เม่ือใด

มีสิทธิตัง้แต่ : ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า วันท่ีเข้ารับราชการ
ข้าราชการบ านาญ วันท่ีเร่ิมรับบ านาญ
ข้าราชการบ านาญท่ีเปล่ียนสถานภาพ      วันท่ีเร่ิมรับบ านาญ

สิน้สุดเม่ือ  : วันท่ีพ้นจากการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ าทุกกรณี
ลาออก  (รับราชการไม่ถงึ10ปี)
เกษียณอายุราชการ (รับบ าเหน็จ)
พักราชการ (คดีถงึท่ีสุดให้ออกจากราชการ)
ไล่ออก
เสียชีวติ

บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ : องิการเกิดสิทธิและหมดสิทธิของผู้มีสิทธิ



ใครบ้าง...ที่มีสิทธิ
เบิกค่าพยาบาล

1. ข้าราชการ                                            1. คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(จดทะเบียนสมรส)

2. ลูกจ้างประจ าเงนิ                                    2. บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย
งบประมาณแผ่นดนิ                                 3. บิดา มารดา ท่ีชอบด้วย

กฎหมาย
3. ข้าราชการบ านาญท่ีเกษียณ/ข้าราชการ

บ านาญท่ีเปล่ียนสถานภาพ

กรณีผู้มีสิทธิมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้มีสิทธิเช่นเดียวกัน  ให้ต่างฝ่าย
ใช้สิทธิเบิกเงนิของตนเอง

ผู้มีสิทธิ 
บุคคลในครอบครัว

ของผู้มีสิทธิ



บุคคลในครอบครัว

บิดา มารดา

คู่สมรส บุตร (                คน)



การใช้สิทธิบิดาเบิกค่ารักษาพยาบาล – บุตร

1. เป็นบุตรที่เกดิในระหว่างการสมรส (จดทะเบียนสมรส) ให้ถือเป็นบุตร 
ชอบด้วยกฎหมายของบดิา

2. เป็นบุตรเกดินอกสมรส (ระหว่างที่บดิา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน)
จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบดิาเมื่อ

บดิา มารดาได้ท าการจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง
บดิาจดทะเบียนรับรองบุตร
ค าพพิากษาของศาลให้เป็นบุตรของตน

ทัง้นีผ้ลของความเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะย้อนหลังไปจนถงึวันที่บตุรเกดิ
หลักฐานอ้างองิ : - สูจบิัตร หรือทะเบียนสมรส

- ทะเบียนรับรองบุตร
- ค าสั่งศาล



การใช้สิทธิเป็นมารดา

1.   กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิ : เดก็ท่ีเกิดจากผู้เป็นมารดา
ผู้ให้ก าเนิดย่อมเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของหญิง
นัน้เสมอไม่ว่ากรณีใดๆ (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1546)

หลักฐานอ้างอิง : สูตบัิตร หรือ ทะเบียนบ้านของบุตร



การพจิารณาการบรรลุนิตภิาวะของบุตร

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

แบ่งเป็น 2 กรณี

หรือ
มาตรา 19
เม่ืออายุครบ 
20 ปี บริบูรณ์

มาตรา 20
จากการจดทะเบียนสมรส  
(กฎหมายให้จดทะเบียน
สมรสได้เมื่ออายุครบ 17 ปี 

บริบูรณ์)



การนับล าดบับุตร

ผู้มีสิทธิได้รับเงนิสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาลของบุตรได้เพียง
คนท่ี 1 ถงึคนที 3 ถ้าคนที่ 3 เป็นแฝดให้มีสิทธิถงึคนสุดท้าย

ถ้ามีบุตรเกิน 3 คน ต่อมาบุตรคนที่ 1ถงึ 3 ที่มีสิทธิเบิกอยู่ มีคน
ใดคนหน่ึง ตายลงก่อนจะบรรลุนิตภิาวะ ให้น าบุตรล าดับถัดไปมาใช้
สิทธิเบิก

การนับให้นับเรียงล าดับการเกิดก่อน – หลัง ไม่ว่าจะเกิดจาก
การสมรสครัง้ใด



ตัวอย่างที่ 1

บุตร 5 คน

1. น.ส. ดาว อายุ 18 ปี

2. น.ส. เดือน อายุ 16 ปี

3. นายดิน อายุ 14 ปี

4. นายฟ้า อายุ 14 ปี

5. ด.ช. เก่ง อายุ 10 ปี     

ถ้า

น.ส. เดือน เสียชีวิตในขณะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นาย ก. ไม่มีสิทธิเบิกของ 
ด.ช. เก่ง ซึ่งเป็นบุตรในล าดับถัดไปได้ เพราะบุตรที่ใช้สิทธิเบิกครบ 3 คนแล้ว

นาย จ. + นาง ต. 
จดทะเบียนสมรส

ฝาแฝด

บุตรที่มีสิทธิเบิก
คือ ล าดับที่ 1-4



การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตร
กรณเีป็นผู้มสิีทธิทั้งบิดามารดา

• ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ใช้สิทธิเบกิค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
บุตรทุกคนเพียงฝ่ายเดียว 

• ผู้ใช้สิทธิรับรองตนเองในแบบ 7131

• ถ้าคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบกิ หรือต่างสังกัดหรือมีการเปลี่ยน
ส่วนราชการหลังจากใช้สิทธิไปแล้ว  ผู้ใช้สิทธิต้องขอให้ส่วนราชการ
ของตน แจ้งการใช้สิทธิให้ส่วนราชการของคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงทราบ 
ใช้แบบ 7132

• ส่วนราชการของคู่สมรสที่ได้รับแจ้ง ตอบรับตามแบบ 7133



สิทธิการเบิก

• ** การจ่ายเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ต้องจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์    
ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด** 

สถานพยาบาลของ
ทางราชการ

สถานพยาบาลของเอกชน

1. ผู้ป่วยนอก เบิกได้เต็มจ านวน
ที่จ่ายจริงหรือต ่ากว่า

1. ผู้ป่วยนอก เบิกไม่ได้

2. ผู้ป่วยใน เบิกได้เต็ม  
จ านวนเท่าที่จ่ายจริง   
หรือต ่ากว่า

2. ผู้ป่วยใน เบิกได้โดยให้ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) เป็นผู้ด าเนินการประสานงานในเร่ืองเบิกจ่ายระหว่าง 
โรงพยาบาลเอกชน กับ กรมบัญชีกลาง และจะเบิกได้เฉพาะกรณี
ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากมิได้มา
รับการรักษาในทันทีจะเป็นอันตรายต่อชีวิต (ต้องมีใบรับรองแพทย์)

สปสช. Tel.1330



1. ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงนิค่ารักษาพยาบาล (พร้อมหลักฐานการรับเงนิของ
สถานพยาบาลต่อผู้บังคับบัญชาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
ปรากฏในหลักฐานการรับเงนิ)

กรณียานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

ต้องมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์
ระบุเหตุผลว่าเหตุใดจงึไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาตไิด้ จงึจ าเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแทน
ผู้เซน็รับรองหนังสือ จะเซน็ก่ีท่านก็ได้ หรือเซน็เพียงท่าน
เดียวก็ได้ แต่ต้องเซน็ในนาม “คณะกรรมการแพทย์”



เคลด็ไม่ลบักบัการเบิกค่าท าฟัน

ฟันปลอม 

• ฟันปลอมทัง้ปากถอดได้

• ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ 1-2 ซี่

• ฟันปลอมทัง้ปากถอดได้ 2 ชิน้

• ฟันปลอมบางส่วนถอดได้มากกว่า 5 ซี่

อัตราเบิกจ่าย

• ไม่เกิน 2,400 บาท (รหสั 9202)

• ไม่เกิน 1,300 บาท (รหสั 9204)

• ไม่เกิน 4,400 บาท (รหสั 9203)

• เกิน 1,500 บาท (รหสั 9205)

เบิกจ่ายได้คนละ 1 รายการ 
ภายในระยะเวลา 5 ปี



เคลด็ไม่ลบักบัการเบิกค่าท าฟัน

ครอบฟัน

• ครอบฟันน า้นม

• ครอบฟันแท้

• ฟันเทยีมบางส่วนติดแน่น

• ฟันเดือย

อัตราเบิกจ่าย

• ไม่เกิน 600 บาท (รหสั 9211)

• ไม่เกิน 2,100 บาท (รหสั 9212)

• ไม่เกิน 6,700 บาท (รหสั 9213)

• ไม่เกิน 1,000 บาท (รหสั 9214)

เบิกจ่ายได้คนละ 1 รายการ 
ภายในระยะเวลา 10 ปี



จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ผู้มีสิทธิ : ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ/ข้าราชการบ านาญที่เปล่ียนสถานภาพ
ลูกจ้างประจ าเงนิงบประมาณแผ่นดนิ

ขัน้ตอนการด าเนินการ : 
1. ผู้มีสิทธิตรวจสอบสิทธิจากหลักฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง  

(www. cgd.go.th)

2. หากไม่พบข้อมูลให้ตดิต่อส่วนราชการ (นายทะเบียน) ต้นสังกัดเพื่อท า
ประวัติ
สิทธิประโยชน์
 ไม่ต้องส ารองวงเงนิจ่ายไปก่อน
 ครอบคลุมทุกโรค



ตวัอย่าง การเบิกจ่าย
ผดิระเบียบ/หลกัเกณฑ์ ที่พบ

อาหารเสริม

ยาลดความอ้วน

เสริมสวย การมบุีตรยาก

นวดสุขภาพ/ผ่อนคลาย



 บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ล าดบัท่ี 1-3 ยกเวน้บุตรแฝด
อายคุรบ 3 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

ยกเว้น บตุรบญุธรรม



ต้องยื่นเมื่อไร
ผู้มีสิทธิ                          ผู้บังคับบัญชา

ภายใน 1 ปี     นับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค
กรณีเรียกเกบ็เงนิเป็นรายภาคเรียน

ภายใน 1 ปี      นับแต่วันปิดภาคเรียนภาคต้นของปี     
การศึกษา กรณีที่เรียกเกบ็เงนิค่า   
การศึกษาครัง้เดียวตลอดปี



เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเบกิเงนิสวัสดกิาร
การศึกษาบุตร

1.   ใบเบิกเงนิสวัสดิการการศึกษา (แบบ 7223) โดยผู้ สิทธิต้องกรอกแบบฟอร์มให้
ครบถ้วนทุกรายการ

2.   ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการช่ือ/ที่อยู่ ของสถานศึกษา วัน 
เดือน ปีที่ รับเงิน ชื่อ-สกุลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา รายการรับเงิน ระบุว่า
เป็นค่าอะไร จ านวนทัง้ตัวเลขและตัวอักษร และรายมือช่ือผู้ รับเงนิ

3.   ข้อบังคับหรือประกาศของสถานศึกษาให้เรียกเก็บเงินตามรายการที่ได้รับ
อนุญาตให้เรียกเก็บ

ต่อ



ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 21

ลงวนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2557

1. สถานศึกษาทางราชการเบิกได้เท่าทีจ่่ายจริง

ไม่เกนิปีการศึกษาละ 22,000 บาท  (เดิม 20,000 บาท)
2.สถานศึกษาของเอกชน ให้เบิกได้คร่ึงหน่ึงของทีจ่่ายจริง
ไม่เกนิปีการศึกษาละ 22,000 บาท   (เดิม 20,000 บาท)

*http://dbcar.car.chula.ac.th/km/*



ประเภท อัตราใหม่ อัตราเดิม

1. ระดับอนุบาล ปีละไม่เกิน 5,110 บาท 4,650 บาท

2. ระดับประถมศึกษา ปีละไม่เกิน 3,520 บาท 3,200 บาท

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีละไม่เกิน 4,290 บาท 3,900 บาท

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปีละ
ไม่เกิน

4,290 บาท 3,900 บาท

5. ระดับอนุปริญญา ปีละไม่เกิน 12,100 บ 11,000 บาท



ประเภท อัตราใหม่ อัตราเดิม

1. ระดับอนุบาล หรือเทยีบเท่า 11,940 บาท 10,856 บาท

2. ระดับประถมศึกษา หรือเทยีบเท่า 11,610 บาท 10,556 บาท

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทยีบเท่า 13,910 บาท 12,647 บาท

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทยีบเท่า

14,240 บาท 12,947 บาท



ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน

1. เบิกได้ตัง้แต่เกิดจนถึงบรรลุนิติภาวะ หมายถึง  
อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์  หรือจากการจดทะเบียน
สมรส

1. เบิกได้ตัง้แต่อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ
ครบ 25 ปีบริบูรณ์ (ไม่ว่าบุตรจะท างานแล้วหรือ
จดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม)

2. มีสิทธิน าบุตรมาเบิกได้ไม่เกิน 3 คน ไม่ว่าจะ
เป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครัง้ใด

2. เหมือนกัน ไม่เกิน 3 คน

3. ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 3. เหมือนกัน

4 ยื่นแบบ 7131 เพื่อขอเบิกได้ภายใน 1 ปี นับ
จากวันที่ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

4. ยื่นแบบ 7223 เพื่อขอเบิกภายใน 1 ปีนับแต่
วันเปิดภาคเรียน แต่ละภาคหรือกรณีที่จ่ายปีละ
ครัง้ ก็ให้ยื่นภายใน 1 ปีนับแต่วันเปิดภาคเรียน
แรก ถ้าเกินก าหนดก็หมดสิทธิเบิก



ฝ่ายบริหาร 
ยนิดีให้บริการทุกท่านค่ะ


