
คําถามเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลที่พบบอย 

 

 

คําถาม : ใบเสร็จรับเงินท่ีจะนํามาเบิกไดมีอายุเทาไร  

คําตอบ : ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ 

รักษาพยาบาล (1) กรณีเขารับการรักษาสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภท ผูปวยนอก หรือเขา

รับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน ใหผูมีสิทธิย่ืนใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาลเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล พรอมหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน) ของสถานพยาบาลตอผูบังคับบัญชา ภายใน

หน่ึงปนับถัดจากวันท่ีปรากฏในหลักฐานการรับเงิน ดังน้ัน ใบเสร็จรับเงินจึงมีอายุหน่ึงปนับแตวันท่ีออก

ใบเสร็จรับเงิน 

 
 

คําถาม : คารถพยาบาลสามารถนํามาเบิกไดไหม 

คําตอบ : คารถพยาบาลในปจจุบัน กรมบัญชีกลางไดกําหนดใหมีการเบิกไดแคคารถ           

สงตอ(คารถ Refer) ใหกับโรงพยาบาลซ่ึงแบงจายเปน 2 สวน คือ   

1) เหมาจาย (คารักษา คาบริการในรถ Refer) อัตรา 500 บาทตอคร้ัง  

2) จายตามระยะทาง (คิดตามระยะทางไป – กลับ) ในอัตรา 4 บาทตอกิโลเมตร  

    เง่ือนไข   

    1. เปนการสงตอเฉพาะกรณีการสงตอระหวางโรงพยาบาลเทาน้ัน ไมรวมการสงตอ 

จากจุดเกิดเหตุ/บาน ไปโรงพยาบาล  

    2. โรงพยาบาลท่ีรับผูปวย (โรงพยาบาลปลายทาง) ตองรับเขารักษาเปนผูปวยใน  

 
 

คําถาม : ผูปวยในท่ีจําเปนตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐเกิน 13 วัน ตองใช

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทยท่ีผูอํานวยการแตงต้ังประกอบการเบิกจายหรือไม 

คําตอบ : การเบิกคาหองพิเศษ จากสถานพยาบาล (โดยคณะกรรมการแพทย) ไมตอง

ออกหนังสือรับรองจําเปนตองรักษาเกินกวา 13 วัน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด               ท่ี 

กค 0422.2/ว 112 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2554 

 
 

คําถาม : คาวิตามิน สามารถเบิกจายกับทางราชการไดหรือไม 

คําตอบ : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0422.2/ว 45 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2552 

กําหนดใหวิตามิน สามารถเบิกจายจากทางราชการได แตใหเบิกไดเฉพาะท่ีกําหนดไวในบัญชีหลัก

แหงชาติเทาน้ัน หากเปนวิตามิน และแรธาตุท่ีเปนยานอกบัญชีหลักแหงชาติ ไมสามารถเบิกจายไดทุก



กรณี ถึงแมวาคณะกรรมการแพทยจะออกหนังสือรับรองวาจําเปนตองใชยาก็ตาม ก็ไมสามารถ

เบิกจายได 
 

คําถาม : ลูกจางประจํา เปนโรคผิวหนัง ไปพบแพทย และแพทย วินิจฉัยวาจําเปนตอง

รักษาโดยใช “เคร่ืองสําอาง” เชน ครีมทาผิว หรือ แชมพู สระผม จะสามารถเบิกทางราชการได      

หรือไม 

คําตอบ : ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 ไม

ถือวากรณีดังกลาวเปนการรักษาพยาบาล เน่ืองจาก ผลิตภัณฑของเครื่องสําอาง ไมเปน “ยา” ท่ีจะ

นํามาเบิกกับทางราชการได 

 

คําถาม : ขาราชการพักหองพิเศษ ของผูปวยในสถานพยาบาลของทางราชการ       หาก

ผูปวยรายดังกลาว ประสงคจะทานอาหารเสริมหรืออาหารพิเศษตาง  ๆจะเบิกคาใชจายไดไหม 

คําตอบ : การเบิกคาอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการสําหรับหองพิเศษ หาก

ผูปวยตองทานอาหารเสริมหรืออาหารพิเศษ คาอาหารดังกลาวใหรวมเบิกกับคาหองและคาอาหาร 

อัตราวันละ 1,000 บาท สําหรับหองพิเศษ (400 บาท สําหรับเตียงสามัญ) หากมีสวนเกิน ผูปวยตอง

รับภาระเอง 

 

คําถาม : ขาราชการบํานาญเสียชีวิต แตมีคารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนกอนเสียชีวิต 

สามารถนํามา เบิกจายไดหรือไม  

คําตอบ : คารักษาพยาบาลท่ีเกิดข้ึนกอนเสียชีวิต สามารถนํามาเบิกจายกับทางราชการ

ได โดยใหทายาทหรือผูจัดการมรดกเปนผูย่ืนการเบิกจาย เน่ืองจากคารักษาดังกลาวเปนมรดก 

 

คําถาม : บิดา มารดา ของขาราชการเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปไดหรือไม  

คําตอบ : ไมสามารถเบิกได คาตรวจสุขภาพประจําปเบิกไดเฉพาะผูมีสิทธิเทาน้ัน  

 

คําถาม : บิดาของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา หยากับมารดา อยาก

ทราบวาบิดาของขาราชการยังสามารถ ใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดหรือไม  

คําตอบ : เบิกไดเพราะบุตรยังเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของบิดาหลังการหยา จนกวา

บิดา จะเสียชีวิตหรือผูมีสิทธิหมดสิทธิ 

 

คําถาม : ผูมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมมาเล้ียงดู สามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลไดหรือไม 

คําตอบ : เบิกไมไดเพราะไมไดเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 



คําถาม : ขาราชการบํานาญมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และมีสิทธิ

ประกันสังคมดวย จะสามารถใชสิทธิใดเวลาเขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 

คําตอบ: ตามมาตรา 10 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. 2553 กําหนดใหผูมีสิทธิมีสิทธิหลักมากกวา 1 สิทธิสามารถเลือกไดวาจะใชสิทธิใด ท้ังน้ีเม่ือเลือก

สิทธิอ่ืนแลว ไมสามารถใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการในปน้ัน  ๆไดอีก  

 

คําถาม : ลูกจางประจําในสังกัดปวยหนัก ตองการเบิกเงินคารักษาพยาบาล แตไม

สามารถลงลายมือช่ือในใบเบิกเงินคารักษาพยาบาลไดจะตองดําเนินการอยางไร  

คําตอบ : ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ    

การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  กําหนดวาในกรณีท่ีผูมีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แตไมสามารถ ลงลายมือ

ช่ือไดใหพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ พรอมท้ังใหมีพยาน 2 คน ลงลายมือช่ือรับรอง และให 

บุคคลในครอบครัวเปนผูย่ืนใบเบิกเงินคารักษาพยาบาล 
 

 

คําถาม : ขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย        

นําสําเนาใบเสร็จรับเงินของบุคคลในครอบครัวมาเบิกจายไดหรือไม 

คําตอบ : ขาราชการหรือลูกจางประจําท่ีเปล่ียนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย           

จะสามารถนําสําเนาใบเสร็จรับเงินมาเบิกจายไดในกรณีท่ีเปนช่ือของตนเองเทาน้ัน บุคคล              ใน

ครอบครัวไมสามารถเบิกจายได โดยใหนําตนฉบับใบเสร็จรับเงินเบิกกับสิทธิของกรมบัญชีกลาง        

และนําสําเนาใบเสร็จรับเงินเบิกกับสิทธิกองทุนสวัสดิการพนักงาน แตท้ังน้ีตองเบิกท้ัง 2 สิทธิ        

พรอมกันในคราวเดียวกัน หากไมเบิกจายพรอมกันจะถือวาไมประสงคเบิกในคร้ังน้ัน   
 

 

คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา สามารถ       

นําใบเสร็จรับเงินคาบริการทางทันตกรรม ของโรงพยาบาลเอกชนมาเบิกจายไดหรือไม 

คําตอบ : คาบริการทางทันตกรรมจะตองมีใบรับรองแพทยประกอบการเบิกจายทุกคร้ัง 

โดยแพทยตองรับรองวารายการทําฟนเก่ียวกับอะไร เชน อุดฟน ถอนฟน ซ่ึงถาเก่ียวกับการจัดฟน         

ไมสามารถเบิกจายได  
 

 

คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัย เบิกคาเบ้ียประกันสุขภาพ จะสามารถเบิกรายการใดได

บาง และตองใชเอกสารอะไรในการเบิกจาย 

คําตอบ : พนักงานมหาวิทยาลัย สามารถเบิกคาเบ้ียประกันสุขภาพ โดยจายคาเบ้ีย

ประกันเพ่ิมเติมสําหรับตนเองโดยหักจากเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลภายในวงเงินสะสม          ของ

ตนเอง ดังน้ี       



    1.  คาเบ้ียประกันชีวิต ไมสามารถเบิกจายได 

        2.  คาเบ้ียประกันท่ีเก่ียวกับการออมทรัพยไมสามารถเบิกจายได 

โดยแนบเอกสารดังน้ี คือ 

                 1. สําเนากรมธรรมประกันสุขภาพ 

                 2. หนังสือแจกแจงคาเบ้ียประกันสุขภาพ 

                 3. ใบเสร็จรับเงินคาเบ้ียประกันสุขภาพ 
 

 

คําถาม : พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางมหาวิทยาลัยประเภทประจํา สามารถ

เบิกจายคาฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง  ๆไดหรือไม 

คําตอบ : การเบิกคาใชจายในการฉีดวัคซีนปองกันโรคตามท่ีแพทยวินิจฉัยและมี

ใบรับรองแพทยประกอบการเบิกจายเงินใหถือเปนคารักษาพยาบาล จึงจะสามารถเบิกจายได 
 

คําถามเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตรที่พบบอย 

 

คําถาม : บุตรศึกษาระดับปริญญาตรี เทอมสุดทายอายุครบ 25 ป ระหวางเรียนเทอม 2 

สามารถ เบิกจายไดหรือไม  

คําตอบ : เบิกไดหากระยะเวลาการศึกษาของเทอมสุดทาย บุตรอายุยังไมเกิน 25 ป 
 

 

คําถาม : หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป ใบเสร็จรับเงินปท่ี 5 สามารถเบิกไดหรือไม  

คําตอบ : หากบุตรอายุไมเกิน 25 ป สามารถเบิกไดเน่ืองจากเปนการศึกษาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 
 

คําถาม : บุตรศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 มหาวิทยาลัย จะเบิกไดท้ัง 2 

มหาวิทยาลัยหรือไม 

คําตอบ: การเบิกเงินคาการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันและปการศึกษา เดียวกัน มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรไดเพียง      

หน่ึงแหงเทาน้ัน 

 

 

คําถาม : คาเลาเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาเอกชนภาคเรียนละ 

25,000 บาท จะเบิกจายคร้ังเดียว คือ 20,000 บาท ไดหรือไม หรือจะตองแบงเบิกจายเปนภาคเรียน

ละ 10,000 บาท 



คําตอบ : หากรายการคาใชจายในใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาไดรับอนุญาตตาม

ระเบียบ ขอบังคับ หรือ ประกาศของสถานศึกษา และเปนคาใชจายท่ีไมเขาเง่ือนไขขอยกเวนของ

กรมบัญชีกลาง ดังน้ัน สามารถเบิกจาย ไดตามสิทธิในอัตราของสถานศึกษาเอกชนคร่ึงหน่ึงของ        

จํานวนท่ีไดจายจริง เปนเงินจํานวน 12,500 บาท 
 

 

คําถาม : การเบิกจายคาการศึกษาบุตร มีระเบียบขอไหนแจงวาตองเปดเทอมกอน         

ถึงจะเบิกได 

คําตอบ : ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร         

กําหนดวา การย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการใหกระทําภายในหน่ึงปนับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค ในกรณี

ท่ีสถานศึกษา เรียกเก็บเงินคาการศึกษาเปนรายภาคเรียน และภายในหน่ึงปนับแตวันเปดภาคตนของ

ปการศึกษา ในกรณีท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษาคร้ังเดียวตลอดป 
 

 

คําถาม : บุตรศึกษาในโรงเรียนเอกชน โรงเรียนออกใบเสร็จรับเงินเปน “คาสนับสนุน

การศึกษาของ โรงเรียน” กรณีจะเบิกคาเลาเรียนบุตรไดหรือไม 

คําตอบ: เบิกไมได เน่ืองจาก กรณีสถานศึกษาของเอกชน ตามประเภทและอัตราท่ี

กระทรวงการคลังกําหนด ปจจุบันใหเบิกจายไดเฉพาะรายการคาธรรมเนียมการศึกษาเทาน้ัน 

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

คําถาม : บุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ “คาอาหารกลางวัน” เบิกได หรือไม 

คําตอบ: เบิกไดหากสถานศึกษาไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บและเบิกไดตามประเภทและ

อัตราท่ีกระทรวงการคลัง ตาม หนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี               

28 มิถุนายน 2559 
 

 

คําถาม : บุตรศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาของทางราชการ        

คาบํารุงการศึกษา ดังน้ี คาหองเรียนพิเศษ หลักสูตร EP เบิกได หรือไม 

คําตอบ : เบิกไดหากสถานศึกษาไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บและเบิกไดตามประเภทและ

อัตราท่ีกระทรวงการคลัง ตาม หนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี              

28 มิถุนายน 2559 
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Flow Chart  การตรวจสอบและเบิกจายคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตรในภาพรวม 
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