
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๒๓๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ 
เปนปที่ ๓๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาล 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว 
ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓” 
 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“คารักษาพยาบาล”๒ หมายความวา เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการ

รักษาพยาบาล ดังนี้ 
(๑) คายา คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาน้ํายาหรือ

อาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันที่ใชในการบําบัดรักษาโรค 
(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซม 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนพิเศษ ๑๗๘/หนา ๑/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ 

๒
 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ 

๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค แตไมรวมถึงคาจางผู
พยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทน
พิเศษ 

(๔) คาหองและคาอาหารตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล 
(๕) คาตรวจสุขภาพประจําป 
“สถานพยาบาล” หมายความว า  สถานพยาบาลของทางราชการและ

สถานพยาบาลของเอกชน 
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการ

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ สภากาชาดไทย คุรุสภา 
สมาคมปราบวัณโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย องคการสงเคราะหทหารผานศึกและ
สถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด 

“สถานพยาบาลของเอกชน”๓ หมายความวา สถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียง
รับผูปวยไวคางคืนเกินยี่สิบหาเตียง ซึ่งไดรับอนุญาตใหตั้งหรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล” 

 “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา 
(๑) บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว แต

เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือ
มารดาซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แตทั้งนี้ ไมรวมถึงบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแลว 

(๒) คูสมรสของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๓) บิดาหรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 “การรักษาพยาบาล”๔ หมายความรวมถึง การตรวจสุขภาพประจําป เพ่ือ
ประโยชนทางดานสาธารณสุข 

มาตรา ๕  การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนคารักษาพยาบาล ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้ สวนวิธีการเบิกจายนั้นให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๖ ๕ภายใตบังคับมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ ทวิ ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปนผู

มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

                                                 
๓
 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ ๒ 

๔
 เพ่ิมโดย พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ ๔ 

๕
 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ ๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ขาราชการและลูกจาประจําซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือนและคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม 

(๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงิน
งบประมาณรายจาย และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเก่ียวกับคารักษาพยาบาลไว 

(๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวา
ดวยเงินเบี้ยหวัด 

 
มาตรา ๖ ทวิ๖  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามพระราชกฤษฎีกานี้และบุคคลในครอบครัวของผูนั้นประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในคราว
เดียวกันและผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ไดเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
หรืออุบัติภัยในคราวนั้นใหบุคคลในครอบครัวของผูนั้น ซึ่งไดเขารับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกานี้เฉพาะการเจ็บปวยในครั้งนั้น” 

 
 
มาตรา ๗  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 

๖ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 
การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง 

ทั้งนี้ ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูใดมีบุตรเกินสามคน และ

ตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะก็ใหผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่
ตายนั้นโดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 

 
มาตรา ๗ ทวิ๗  ผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ผูใดยังไมมี

บุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๗ ยังไมถึงสาม
คน ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๗ สําหรับ
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตร
ของตนเอง ในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

                                                 
๖
 มาตรา ๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

ฉบับที่ ๗ 
๗

 มาตรา ๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
ฉบับที่ ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผูมี สิทธิได รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลดังกลาวตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลเหลือไมเกินสามคน และหลังจากนั้น ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลดังกลาว จึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไดตาม
มาตรา ๗ วรรคสาม 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ บทบัญญัติที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗ ตรี๘  การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายในกรณีที่ไมอาจทราบ

ลําดับการเกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๘๙  ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งอยูในระหวางรับการศึกษาอบรมใน

สถานศึกษาของกรมตํารวจ อันเปนการศึกษาอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา ไมมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาลตาม

พระราชกฤษฎีกานี้หรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้น มีสิทธิหรือไดรับเงินคารักษาพยาบาลจาก
หนวยงานอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราช
กฤษฎีกานี้ เวนแตคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มี
สิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เฉพาะสวนที่ขาดอยู 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม

พระราชกฤษฎีกานี้หรือบุคคลใดในครอบครัวของผูนั้นไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคา
รักษาพยาบาลจากผูอ่ืนแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระ
ราชกฤษฎีกานี้ เวนแตคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาลที่ไดรับนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยู 
                                                 

๘
 มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมโดยพระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

ฉบับที่ ๓ 
๙
 มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล ฉบับที่ ๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูมี สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ไปกอนแลว ภายหลังไดรับคาสินไหม
ทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นมีจํานวนเทาหรือเกินกวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลที่ไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหนําเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่
ไดรับไปนั้นสงคืน แตถาเงินคาสินไหมทดแทนที่ไดรับจากบุคคลอื่นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลที่ไดรับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหสงคืนเทาจํานวนที่ไดรับจากบุคคลอื่นนั้น 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๑๑๐  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอยางอ่ืน ซึ่งมิใช

การตรวจสุขภาพประจําป ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี ้
(๑)๑๑ ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้ง

ประเภทผูปวยภายนอกหรือผูปวยภายใน ใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง 
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจกําหนดอัตราใหเบิกไดต่ํากวาจํานวนที่ไดต่ํากวาจํานวนที่ไดจายไปจริง
ก็ได 

(๒) ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในจากสถานพยาบาลของ
เอกชน หรือสถานพยาบาลของเอกชนอื่นซึ่งมิใชสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลใน
ครอบครัวของผูนั้นประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเปนรีบดวน ซึ่งหากมิไดรับการ
รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิตของบุคคลดังกลาว เมื่อไดมีใบรับรองของ
แพทยจากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นมาประกอบใหเบิกคารักษาพยาบาลได ดังนี ้

(ก) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรครวมทั้งคาซอมแซม 
คาหอง และคาอาหาร ใหเบิกไดเชนเดียวกับผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของ
ทางราชการ 

(ข) คารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆ ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจาย
ไปจริง แตจะตองไมเกินสามพันบาท 

(๓) ผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนในกรณีที่
เปนการเขารับการรักษาพยาบาลเปนครั้งคราวเพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความ
จําเปนตองสงตัวใหแกสถานพยาบาลของเอกชนนั้น ใหเบิกคารักษาพยาบาลไดตามหลักเกณฑ
และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 

                                                 
๑๐

 มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ฉบับที่ ๗ 

๑๑
 มาตรา ๑๑(๑) แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล ฉบับที่ ๘ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑ ทวิ๑๒  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป ให
เปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี ้

(๑) ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําปตองเปน
ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือผูไดรับเบี้ยหวัดบํานาญ 

(๒)๑๓ เขารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการ 
(๓) คาตรวจสุขภาพใหเบิกไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๑๒๑๔  ในกรณีที่สถานพยาบาลตามมาตรา ๑๑ ไมมียาเลือดและ

สวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน น้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียม
และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหนาย หรือไมอาจใหการตรวจทางหองทดลอง หรือเอกซเรย
แกผูเขารักษาพยาบาลได เมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลของสถานพยาบาล
แหงนั้นลงลายมือช่ือรับรองตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว ก็ใหผู เขา รับการ
รักษาพยาบาลซื้อ หรือรับการตรวจทางหองทดลองหรือเอ็กซเรยจากสถานที่อ่ืนซึ่งอยูในประเทศ
ไทยแลวนํามาเบิกไดตามมาตรา ๑๑ 

 
 
มาตรา ๑๒ ทวิ๑๕  เมื่อปรากฏวาสถานพยาบาลของเอกชนใดมีพฤติการณในทาง

ทุจริตรวมกับผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวของผู
นั้นในเรื่องการเบิกจายคารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจแจง
ช่ือสถานพยาบาลของเอกชนดังกลาวใหกระทรวง ทบวง กรมทราบ เพ่ือมิใหเบิกจายคา
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชนนั้นอีกตอไป เวนแตจะเปนกรณีตามขอเวนของมาตรา 
๑๑ (๒)  

การแจงช่ือสถานพยาบาลของเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหมีผลเมื่อพนกําหนด
สามสิบวันนับแตวันที่มีการแจง 

การแจงช่ือสถานพยาบาลของเอกชนตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดสิทธิของผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จะเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ

                                                 
๑๒

 มาตรา ๑๑ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ฉบับที่ ๖ 

 
๑๓

 แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 
ฉบับที่ ๗ 

๑๔
 มาตรา ๑๒ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล ฉบับที่ ๒ 
๑๕

 มาตรา ๑๒ ทวิ เพ่ิมโดย พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ฉบับที่ ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลในครอบครัวในการเขารับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในการ
เขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในสถานพยาบาลตอเนื่องกันจนถึงวันที่การแจงมีผล 

 
มาตรา ๑๒ ตรี๑๖  ในกรณีที่ขาราชการตามมาตรา ๖ (๑) ไปมีตําแหนงหนาที่

ประจําอยูในตางประเทศ หลักเกณฑและอัตราของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ขาราชการดังกลาว รวมทั้งคูสมรสและบุตรซึ่งไปอยูในตางประเทศกับขาราชการผูนั้น ขณะที่อยูใน
ตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๑๓  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลใน

ครอบครัวของผูนั้น หากไดรับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในของสถานพยาบาลอยูกอน
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคัลและสถานพยาบาลนั้นเรียกคารักษาพยาบาลคาบเกี่ยวถึงวันที่ประ
ราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหไดรับคารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๑๔  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตร 

ผูใดมีบุตรเกินสามคนอยูแลวกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเหลานั้นตอไปจนกวาจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๑๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป.  ตณิสูลานนท 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๑๖

 มาตรา ๑๒ ตรี เพ่ิมโดย พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ฉบับที่ ๕ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๑ กําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล มีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรโดยไมจํากัดจํานวน ซึ่ง
หลักเกณฑดังกลาวไมสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการลดอัตราเพิ่มประชากร 
สมควรกําหนดเกณฑข้ึนใหม โดยใหมีสิทธิไดรับการชวยเหลือคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรได
เพียงสามคนเชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชวยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
นอกจากนี้ไดกําหนดใหผูที่เขารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่ซื้ออุปกรณในการ
บําบัดรักษาโรคสถานที่อ่ืนแลว ใหเบิกคาซื้ออุปกรณนั้นจากทางราชการไดเชนเดียวกับอวัยวะ
เทียม ทั้งนี้จํากัดเฉพาะกรณีเมื่อสถานพยาบาลแหงนั้นไมมีจําหนาย นอกจากนั้น ไดแกไขอัตราคา
หองและคาอาหารที่เคยเบิกไดรวมกันไมเกินวันละหนึ่งรอยยี่สิบบาทเปนใหเบิกไดตามอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนดเพื่อใหสามารถแกไขไดตามความเหมาะสมกับภาวะคาครองชีพ  จึง
จําเปนตองตามพระราชกฤษฎีกานี้ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา วาดวย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ฉบับที่ ๒  
 

มาตรา ๗  ในทองที่อําเภอหรือเขตใดไมมีสถานพยาบาลของเอกชน ตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
กฤษฎีกานี้ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวของผู
นั้นที่เขารับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวของผูนั้นที่เขารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูปวยภายในจากสถานพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงรับผูปวยไวคางคืนเกินสิบเตียงแตไมเกินยี่สิบ
หาเตียงซึ่งไดรับอนุญาตใหตั้งหรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอยูกอนวันที่พระ
ราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหเบิกคารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในมาตรา ๑๑ 
(๒) แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ได ทั้งนี้ เวนแต 

(๑) กรณีที่ทองที่อําเภอหรือเขตนั้นไมมีสถานพยาบาลเชนวานั้นอีก ผูมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือบุคคลในครอบครัวผูนั้นที่ เขารับการ
รักษาพยาบาลประเภทผูปวยภายในจากสถานพยาลของเอกชนอื่น ซึ่งไดรับอนุญาตใหตั้งหรือ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีนี้ใชบังคับใหเบิกคา
รักษาพยาบาลตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาได 

(๒) กรณีที่มีอุบัติเหตุ หรือมีความจําเปนรีบดวน ซึ่งหากผูปวยมิไดรับการ
รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิตของผูนั้นได ถาไดเขารับการักษาพยาบาล
ประเภทผูปวยภายในจากสถานพยาบาลของเอกชนอื่น ใหเบิกคารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ
และอัตราที่กําหนดในมาตรา ๑๑ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ได 

ใหนํามาตรา ๑๑ วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๒ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ มาใช
บังคับแกสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ในทองที่อําเภอหรือเขตวรรคหนึ่ง เมื่อมีการจัดตั้งสถานพยาบาลของเอกชนตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกฤษฎีกานี้แลวไมเปนการตัดสิทธิของผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่จะเบิกคา
รักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในการเขารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูปวยภายในจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่มีอยูกอนวันที่มีการจัดตั้งสถานพยาบาลของ
เอกชนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้โดยไดรับการรักษาพยาบาลตอเนื่องกันจนถึงวันที่มีการจัดตั้ง
สถานพยาบาลนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  สิทธิของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จะ
เบิกคารักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวในการเขารับการรักษาพยาบาล
ประเภทผูปวยภายในจากสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของเอกชนตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งมิใชสถานพยาบาลของ
เอกชนตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ที่มีอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับโดยไดรับการรักษาพยาบาล
ตอเนื่องกันจนถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/พิมพ 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

นันทนภัสร/จดัทํา 
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 


