
 
ค่ารักษาพยาบาล 

  ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการส าหรับตนเอง บิดาและมารดา  คู่สมรส 
และบุตร กรณีบุตรนั้นให้ไม่เกิน 3 คน เรียงล าดับก่อนหลัง โดยต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่บรรลุ                    
นิติภาวะหรือบรรลุนิติภาวะแต่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของข้าราชการ 
(ไม่รวมบุตรบุญธรรมและบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อ่ืน)  หากบุตรคนใดตายลงก่อนบรรลุนิติภาวะให้สามารถ
เบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรคนถัดไปแทนได้ (กรณีบุตรมากกว่า 3 คน) 
  1)  ค่ารักษาพยาบาล ได้แก่ 
       (1)  ค่ายา ค่าเลือด และส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนค่าน้ ายา หรืออาหารทาง                   
เส้นเลือด ค่าออกซิเจน 
       (2)  ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
       (3)  ค่าบริการทางการแพทย์  ค่าตรวจ  ค่าวิเคราะห์โรค 
       (4)  ค่าห้อง  ค่าอาหาร 
       (5)  ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
  2)  อัตราค่ารักษาพยาบาล 
       (1)  ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ เบิกได้เต็มตามที่จ่ายจริงทั้งคนไข้ในและคนไข้
นอก  ส าหรับในสถานพยาบาลของเอกชน เบิกได้เฉพาะกรณีที่มีอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจ าเป็นรีบด่วน  ซึ่งหาก
มิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต  โดยให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของ   ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) หากเป็นการเข้ารับการรักษาพยาบาลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2557 ให้เบิกได้
ครึ่งหนึ่งของจ านวนเงินทั้งหมดที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 4,000 บาท 
       (2)  ค่ายา เบิกได้ไม่เกินที่ใบเสร็จรับเงินระบุว่าเป็น “ค่ายาที่เบิกได้” หรือ “ค่ายาในบัญชียา
หลักแห่งชาติ” หรือ “ค่ายาในบัญชียาของสถานพยาบาล” หรือ “ค่ายานอกบัญชียา” แต่สถานพยาบาลออกหนังสือ
รับรองให้ว่าจ าเป็นต้องใช้ยานั้น 
       (3)  ค่าอวัยวะเทียม ค่าอุปกรณ์ในการบ าบัดรักษา และค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมเบิกได้ตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
       (4)  กรณีคนไข้ใน ค่าเตียงสามัญ และค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 400 บาท กรณีอ่ืนเบิกได้
ไม่เกินวันละ 1,000 บาท และไม่เกิน 13 วัน 
       (5)  การตรวจสุขภาพประจ าปีให้ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดบ านาญ
ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการมีสิทธิเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปี    ดังอัตราต่อไปนี้ 

 
  3) หลักฐานการเบิกจ่าย 
  3.1 แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
  3.2 ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล  
  3.3 ใบรับรองรายการยาและอภัยวะเทียมท่ีไม่มีจ าหน่ายในสถานพยาบาล (แบบ 7135)  
   
หมายเหตุ :  ปัจจุบันมีการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องส ารองจ่าย  

กลุ่มผู้มีสิทธิ อัตราค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
          อายุไม่เกนิ  35  ปีบริบูรณ์ 
          อายุเกินกว่า  35  ปีบริบูรณ์ 

                    ไม่เกิน  450  บาท 
                    ไม่เกิน  910  บาท 



 
ใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาประเภทผู้ป่วยนอก 

ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวใช้บัตรประชาชนยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษา ประเภทผู้ป่วยนอก  
ได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,317 แห่งทั่วประเทศ 
 

ส าหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีหรือไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ โดย 
1.กรณีเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 7 ปี ให้ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของเด็กที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน  

(ของเด็ก) ยื่นร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลที่พาเด็กไปโรงพยาบาล 
2.กรณีคู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจ าตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้  

บัตรประจ าตัวคนต่างด้าว หรือทะเบียนบ้านได้ แต่ถ้าไม่มีเลขประจ าตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติ   
ที่มีเลข 12 หลัก และขึ้นต้นด้วยตัว B โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ 

3.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถ มาแสดงตนได้ ให้ผู้ดูแลน าบัตร 
ของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ 

4.กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุหรือมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ที่เข้ารับการรักษาเสร็จแล้ว  
แต่ไม่สะดวกในการท าธุรกรรมด้วยตนเอง สามารถให้ผู้ดูแลน าบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแล 
เพื่อใช้สิทธิ 

ทั้งนี้ หากบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิไม่สะดวกพกเอกสารดังกล่าว ผู้มีสิทธิสามารถยื่นค าร้องขอท าบัตรสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ กับนายทะเบียนที่หน่วยงานของตนได้ 
 

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ผู้มีสิทธิต้องตรวจสอบสิทธิก่อนไปใช้บริการ หากพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียน
ที่สังกัด เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง โดยตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cgd.go.th/


 
 

ค่าเล่าเรียนบุตร 
  1)  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร 
       ให้ข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรส าหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายคนที่  1 ถึงคนที่  3 
ตามล าดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)   ในกรณี
ที่ผู้ใดมีบุตรมากกว่า 3 คน  หากบุตรคนใดคนหนึ่งในจ านวน 3 คน ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร ตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ 
ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพ่ิมขึ้นเท่าจ านวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้
ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน   ไม่สมประกอบนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่
ล าดับถัดไปก่อน 
  2)  ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียน 
       สิทธิการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตามประเภทและอัตรา ดังนี้ 
       (1)  สถานศึกษาของทางราชการ 
      หลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
       (2)  สถานศึกษาของเอกชน 
      หลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็ม
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
      หลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 
  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ส าหรับบุตรที่ศึกษาใน
สถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น
หลักสูตรแรกเท่านั้น 
 
  3) หลักฐานการเบิกจ่าย 
    ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 
    ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา 
    ประกาศจัดเก็บของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน  
 
  4) อัตราที่กระทรวงการคลัง ก าหนด 
 
 
 
 
 



 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
  1)  การเดินทางไปราชการชั่วคราว  ได้แก่  การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่ง
ปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับ อนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน เป็นต้น 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
       1.  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
       2.  ค่าเช่าที่พัก 
       3.  ค่าพาหนะ 
       1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
     (1)  อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ข้าราชการเดินทางไปราชการจะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางในลักษณะเหมาจ่ายดังตารางต่อไปนี้ 
 

ข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา, ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ช านาญการพิเศษลงมา ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ฯลฯ 

240.- 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับ
เชี่ยวชาญทั่วไป ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ต าแหน่งประเภท
บริหารฯลฯ 

270.- 

 
     (2)  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
           (2.1)  การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับ ตั้งแต่
เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ
แล้วแต่กรณี 
           -  กรณีที่มีการพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือ
เกนิ 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมง หากนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 
           -  กรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนที่ ไม่ถึงนั้น
นับได้เกิน 12 ชั่วโมงให้ถือเป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไปให้ถือเป็น   ½ วัน 
           (2.2)  การเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแห่งเดียวกัน 
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางได้ไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ออกเดินทางถ้าเกินต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้า
สังกัด ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและประหยัดด้วย 
           (2.3)  ในกรณีเจ็บป่วย และจ าเป็นต้องพักเพ่ือรักษาพยาบาลให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรอง 



       1.2  ค่าเช่าที่พัก 
     อัตราค่าเช่าที่พัก การเดินทางไปราชการที่จ าเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรม ซึ่งโดย
ปกติต้องพักแรมในยานพาหนะ หรือพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทาง ไปราชการเบิก
ค่าเช่าที่พักได้ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
 
ค่าเช่าที่พัก (เบิกลักษณะจ่ายจริง) 

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว 
(บาท:วัน:คน) 

ห้องพักคู่ 
(บาท:วัน:คน) 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา , ต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา ฯลฯ 

1,500 850 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญทั่วไป  
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ฯลฯ 

2,200 1,200 

ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ประเภทบริหาร
ระดับสูง ฯลฯ 

2,500 1,400 

 
ค่าเช่าที่พัก (เบิกลักษณะเหมาจ่าย) 

ข้าราชการ อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา , ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ
พิเศษลงมา ฯลฯ 

800 

ต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ, ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ฯลฯ 1,200 

 
  กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่ก าหนดเพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 
       1.3  ค่าพาหนะ 
     (1)  การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิก   ค่า
พาหนะได้โดยประหยัด  ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์  แก่
ราชการ ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้เป็นหลักฐานการเบิกค่า
พาหนะนั้น 



  (2)  ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น และระดับสูง , ประเภทอ านวยการระดับต้น
และระดับสูง , ประเภทวิชาการระดับช านาญการ , ระดับช านาญการพิเศษ , ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ , 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ ฯลฯ เบิกได้กรณีดังต่อไปนี้ 

        -  การเดินทางไป – กลับระหว่างที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจ าทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน 

-  การเดินทางไป – กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกิน 2 เที่ยว 

-  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
หากเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ต้อง

ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ดังนี้ 
        -  การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ ให้ผู้

เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท 
-  การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้ผู้เดินทางไป

ราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 
กรณีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะดังกล่าวข้างต้น ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทางหรือ

สิ่งของเครื่องใช้ของทางราชการไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกค่า
พาหนะรับจ้างได ้

-  การใช ้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู ้เด ินทาง จะต้องได ้อน ุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ดังนี้ 

ประเภทของยานพาหนะ อัตราเงินชดเชย 
(กิโลเมตรละ) 

               รถยนต์ 
               รถจักรยานยนต์ 

4  บาท 
2  บาท 

 


