
หนังสือสังการและข้อหารือ 
การขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 

ค่ารักษาพยาบาล



ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๑ . กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๙ มกราคม ๒๔๔๗
เร่ือง การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย 

แล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๘.๒ /ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๔๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน 

๒. แบบหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก 

จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว 
ยังไม,ครอบคลุมถึงกรณีช้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการ ด้วยเหตุเกษียณ 
อายุโดยกรณียังไม,ถึงที่สุด น้ัน

กระทรวงการคลังพ ิจารณาแล้วเห ็นว่า เพ ื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพ ื่ออำนวยความ 
สะดวกของช้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุโดยกรณี 
ยังไม'ถึงท่ีสุด ให้สามารถขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวได้ 
โดยไม'ต้องรอหลักฐานการพิจารณาตอบรับทราบว่ากรณีเป็นการถึงที่สุดแล้วจากกระทรวงเจ้าสังกัดโดยจัด 
ให้มีการประกันด้วยบุคคลตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ช้าราชการซึ่งออกจากราขการโดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวิน ัย แล้วออก 
จากราชการด้วยเหตุเกษียณอายุโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด จะต้องเป็นผู้ฃอรับบำนาญต่อทางราชการ โดยจัดหา 
บุคคลหรือทรัพย์สินไว้เป็นประกันการรับเงินบำนาญกับส่วนราชการเจ้าสังกัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๔๒

๒. การประกันด้วยบุคคลให้หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น

๒.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย 
และประกอบอาชีพเป็นช้าราชการประจำ (เข่น ช้าราชการกระทรวงกลาโหม ช้าราชการตำรวจ ช้าราชการ 
พลเรือน ช้าราชการตุลาการ ช้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ) 
หรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ตํ่ากว่าอัตรา 
เงินเบี้ยหวัดบำนาญของผู้ฃอรับสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการดังกล่าวจึงจะทำการคํ้าประกันได้ในกรณี 
ที่ไม่สามารถหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นผู้คํ้าประกันได้ ก็อาจจัดให้บุคคลไม'เกินสองคน ซึ่งมีเงินเดือน 
หรือค่าจ้างรวมกันไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเบี้ยหวัดบำนาญของผู้ขอรับเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการก็ให้

๔ ๘ ๑



ทำการคํ้าประกันได้ โดยย่อมผูกพันรับผิดในเงินค่ารกษาพยาบาลอย่างไม,จำกัดวงเงิน แต่ไม่เกินจำนวนเท่า 
ที่เบิกจ่ายไปจริง ทั้งนี้ การดำเนินดังกล่าวให้มีผลูกพันภายในกำหนดระยะเวลาคราวละไม,เกิน ๑ ปี หรือเมื่อ 
กรณีถึงที่สุดและได้มีการตอบรับทราบการลงโทษจากกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์การกลางบริหารงานบุคคล 
แล้ว

๒.๒ กรณีเป็นบุคคลจะต้องมีข้อกำหนดไว้!นฃ้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งให้มื่สิทธิที่จะคํ้า 
ประกันการชำระหนี้ได้ (เซ่น ธนาคาร บริษัทจำกัด บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ฯลฯ) โดยย่อมผูกพันรับผิดในเงินค่ารักษาพยาบาลอย่างไม,จำกัดวงเงินแต่ไม,เกินจำนวนเท่าที่เบิกจ่ายไปจริง 
ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาไม'เกิน ๑ ปี หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได้มีการตอบรับทราบการลงโทษจาก 
กระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์การกลางบริหารงานบุคคลแล้ว

๓. การขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
๓.๑ กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป ีว'ย 

ภายใน ให ้ส ่วนราชการต ้นส ังก ัดออกหน ังส ือร ับรองการม ีส ิทธ ิร ับ เง ินค ่าร ักษาพยาบาลตามระเบ ียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล -พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยส่วนราชการ 
ต้นสังกัดจะต้องระบุในหนังสือรับรองการมีสิทธิแจ้งให้สถานพยาบาลทราบถึงสถานะชองผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 
ผู้น ี้ว ่าเป็นผู้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแบบมีสัญญาคํ้าประกัน ดังน้ัน เมื่อสิ้นสุดการรักษา 
พยาบาลและสถานพยาบาลจะวางเบิกจะต้องแจ้งรายการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้ส่วนราชการด้นสังกัด 
ทราบด้วย

๓.๒ กรณ ีเข ้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ปวย 
ภายนอก หรือกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกซนหรือกรณีการใช้สิทธิเบิกเพิ่มเฉพาะ 
ส่วนที่ยังขาดอยู่ เมื่อส่วนราชการต้นสังกัดมีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก'บุคคลดังกล่าวแล้วให้แยกกับ 
หลักฐานที่เกี่ยวกับการเบิกเงินไว้จนกว่าจะมีคำสั่งกรณีถึงที่สุด

๔. เมื่อส่วนราชการต้นสังกัดได้จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามข้อ ๓. แล้ว 
ให้บันทึกหลังฎีกาเงินในงบประมาณที่ใซในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ปวยภายใน และ/หรือใบเบิกเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ซัดเจนว่า ผู้ฃอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกล่าว 
ได้จัดท่าหนังสือสัญญาการใช้เงินคืนและหนังสือสัญญาคํ้าประกันแล้ว โดยรวบรวมเอกซนดังกล่าวไว้ทั้งหมด 
จนกว่าจะมีคำสั่งกรณีถึงที่สุด

๕. ในกรณีที่การออกจากราชการถึงที่ส ุดว่าเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วนราชการด้นสังกัด 
รวบรวมสำเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราวหรือรับรองการถึงที่สุดของกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์การกลางบริหาร 
งานบุคคลพร้อม่กับดำสั่งถึงที่สุดโดยต่วน เพื่อว่าหากกรณีที่สุดนั้นปรากฏว่าได้มีการสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลด 
ออกจากราชการ ส่วนราชการด้นสังกัดจะได้พิจารณาดำเนินการเรียกเงินคืนให้เสร็จสิ้นได

.๖. เมื่อใกล้จะครบกำหนด ๑ ปี หากกรณียังไม'ถึงที่สุดให้ส่วนราชการต้นสังกัดรีบแจ้งให้ผู้ 
ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกล่าวดำเนินการประกันการรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลด้วยบุคคลต่อไปอีก ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อจะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลต่อเนื่องไปได้พร้อมกันนี้ส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จ 
โดยเร็วด้วย

๕๘๒



จึงเรียนมาเพื่อโปรดท'ราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

^ 4 ) 3 / * * * ' * -  ^  ‘

(นายสมหมาย ภาษี)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๕๖๑

๙ ๘ ฅ



หนังคือสัญณาการใช้)'งินคืน

เขียนที่..........................(๑)......................
วันที่....... เดือน................(๒)...........พ.ศ.................

ข ้าพเจ ้า.....................................................(๓).................................... อาย ุ.......................... ปี ผู้ให้สัญญา
อยู่บ ้านเลขที.่....................... !............... ถนน..............................................ตำบล/แขวง.................................................
อำเภอ/เขต......................................................................................จังหวัด.......................................................................
ก่อนออกจากราชการดำรงตำแหน่ง.............................................สำนัก/ส่วน/กอง.......................................................
กรม............................... กระทรวง................................ผู้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ได้ทำหนังสือสัญญาใบ้ไว้กับ................................(๔)........................... ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ................ (๔)...........
ได้ส ั่งจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้แก'ข้าพเจ้า ถ ้าปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปโดยไม'มีสิทธิ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม'มีสิทธิให้แก'ทาง 
ราชการภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากทางราชการ

๒. หากข้าพเจ้าไม'คืนเงินให้แก'ทางราชการภายในกกำหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอม ให้ทาง 
ราชการเรียกร้องเงินคืนและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. ข้าพเจ้าได้นำ........................................................................................มาเป็นผู้คํ้าประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญานี้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับข้อความตรงกัน เก็บรักษาไว้ที่.........................(๔).....................หน่ึงฉบับ
เก็บไว้ที่ข้าพเจ้าหนึ่งฉบับ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อใบ้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ............................................................ผู้ให้สัญญา
(...................................... 1)

ลงชื่อ..........................(๔)..........................ผู้รับสัญญา
(...................................... 1)

ลงซื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)

ลงชื่อ............................................................พยาน
(.........................................:................ )

(8̂(ฬ (ฐิน้ี



หมายเหตุ
(๑) กระทรวง ทบวง กรม เจ้าสังกัด หรือจังหวัด
(๒) วัน เดือน ปี ที่ทำสัญญา
(๓) ซื่อผู้ทำสัญญาพร้อมทั้งรายละเอียด
(๔) ส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือจังหวัด
(๔) หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้!ด้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติระเปียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔

๔๔๔



หนังสือสัณณาคํ้าประกัน

เขียนที.่....................
วันที่............ เดือน...................... พ.ศ.

ข ้าพเจ ้า...................................................................... ตำแหน่ง...................................................................
สังกัด...........................................................................................อัตราเงินเดือน...................................................... บาท
อยู่บ ้านเลขที.่............................... ถนน............................................... ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต............................ ...........................................................จังหวัด......................................................................
ขอทำสัญญาคํ้าประกันให้ไว้กับ............ .........................(๑)........................................... ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑. ตามที่............................................(๒)........................................ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้ทำหนังสือสัญญาการไข้เงินคืน ฉบับลงวันที่............... เดือน.................. พ.ศ.............
ไว้ต่อ........................................... (๑).............................................. น้ัน

ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความดังกล่าวโดยตลอดแล้วยินยอมผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกัน.............................
............................ (.(๒)........................................(ต่อ).................................... (๑)..............................................................
โดยไม'จำกัดวงเงิน แต่ไม,เกินจำนวนเท่าที่เบิกจ่ายไปจริง

ข้อ ๒. หาก..........................................(๒)........................................ ปฏิบัติผิดสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
ซึ่ง...................................... (๑)............................... มีสิทธิเรียกให้................................. (๒)......................... ,.1ชำระหนี้
รวมทั้งค่าเสียหายต่างๆ จากหนี้ดังกล่าวจาก................................................. (๒).............................................:.ได้แล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินตามจำนวนที่เรียกร้องให้แก'...................................(๑).................................................. ทันที
โดย......... ....................(๑).......................... มิต้องเรียกร้องให.้......................... (๒).........................ชำระก่อน

ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะไม'เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่......................... (๒)...............................
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามหนังสือสัญญาการไข้เงินคืน

ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายอมรับรู้และยินยอมด้วยในการที่.......................................(๑ ..................
ได้ผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืนให้แก่......................(๒),
............................. ในทุกกรณี โดยไม่จำต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

ข ้อ ๕. หาก....................................................... (๒).................. , ........................ ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่โดยมิได้แจ้งให้
...................................... (๑).........................................ทราบ หรือด้วยเหตุอื่นๆ อันทำให.้............................................
ไม'สามารถชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาการไข้เงินคืนได้ ข้าพเจ้ายินยอมให.้....................................................... .......
เรียกร้องเงินทั้งหมดที.่................................................. (๒)......................................ด้างชำระจากข้าราขการทันที

๕ ๘ ๖



ข ้อ๖. ข้าพเจ้าขอแสดงทรัพย์สินที่ข้าพเจ้ามีอยู่โดยปลอดภาระผูกพัน ดังนี้
( ๑ ) ..................................................................................................

(๒ )........................................................ :......................
( ๓ ) .............................................................................................................

ข้าพเจ้าจะไม่ก่อหนี้สินหรือภาระผูกพันใดๆในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระย 
เวลาที่สัญญานี้มีผลบังคับอยู่

ลงซื่อ..............................................................ผู้คํ้าประกัน
(-............................ ;........ ....................... )

ลงชื่อ..............................................................สามี /  ภรรยา
(..........................................................) ผู้ให้ความยินยอม

ลงชื่อ
(

.พยาน
-)

ลงซื่อ...............................................................พยาน
(-............... ...... ...................................)

หมายเหตุ
(๑) ส่วนราชการเจ้าสังกัดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือ่จังหวัด 
(๒) ซื่อผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

๙๘๗



ด่วนมาก บํ

ท่ี กค ๐๕๒๖.๕/ว ๔ 1 1 1 1 1 ^  กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๔๒
เรื่อง การรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการ 

โดยกรณียังไม,ถีงท่ีสุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๕๐๔/ ๒๗๘๓๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๒ และ 

ท่ี กค ๐๕๑๔/ ๓๔๒๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน 

๒. แบบหนังสือสัญญาคํ้าประกัน
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับบำเหน็จบำนาญของ 

ข้าราชการผู้ซึ่งถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษให้ออกจากราชการโดยไม,ต้องรอหนังสือยินยอมตอบรับทราบว่า 
กรณีเป็นการถึงที่สุดขององค์การกลางบริหารงานบุคคลไปก่อน โดยให้มีการประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน 
ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จ 
บำนาญ และเพื่อความรวดเร็วในการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายแก,ทางราชการ จึง 
ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ตามนัยหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึงข้างต้น และให้ใช้หลักเกณฑ์การขอรับบำเหน็จ 
บำนาญของข้าราชการผู้ซึ่งออกจากราชการโดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยก่อนออกจากราชการ 
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะหย่อนความสามารถ เพราะประพฤติตนไม,เหมาะสม เพราะบกพร่องใน 
หน้าที่ เพราะมีมลทินมัวหมอง หรือมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา และกรณียังไม่ถึงที่สุด โดย 
ไม่ต้องรอหลักฐานการพิจารณาตอบรับทราบว่ากรณีเป็นการถึงที่สุดแล้วจากกระทรวงเจ้าลังกัดหรือองค์การ 
กลางบริหารงานบุคคล โดยให้มีการประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดดัง 
ต่อไปนี้

๑. ให้ข้าราชการซึ่งออกจากราขการโดยมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยหรืออาญา 
ดังกล่าว แต่กรณียังไม่ถึงที่สุดและได้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญต่อทางราชการดำเนินการวัดหาบุคคลหรือ 
ทรัพย์สินไว้เป็นประกันการรับเงินบำเหน็จบำนาญกับส่วนราชการเจ้าสังกัดด้วย

สำหรับการประกันด้วยบุคคลให้หมายถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น

๑.๑ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย 
และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการประจำ (เซ่น ข้าราฃการกระทรวงกลาโหม ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการ 
พลเรือน ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนวังหวัด ฯลฯ) หรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไค้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง

(เ̂ (ฬ(ฬ



ไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวจึงจะทำการคํ้าประกันได้ในกรณีที่ไม'สามารถหา 
บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นผู้คํ้าประกันได้ก็อาจจัดให้บุคคลไม่เกินสองคนซึ่งมีเงินเดือนหรือค่าจ้างรวมกัน 
ไม1ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญก็ให้ทำการคํ้าประกันได้ ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลา 
ไม'เกิน ๓ ปี หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได้มีการตอบรับทราบการลงโทษจากกระทรวงเจ้าสังกัดหรือองค์การ 
กลางบริหารงานบุคคลแล้ว

๑.๒ กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีข้อกำหนดไว้ในข้อบังคับหรือราชการจัดตั้งให้มีสิทธิ 
ท ี่จะคํ้าประกันการชำระหนี้ได้ (เข่น ธนาคาร บริษัทจำกัด บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท 
เครดิตฟองซิเอร์ ฯลฯ) โดยคํ้าประกันภายในวงเงินที่ผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวจะได้รับไป ทั้งนี้ ภายใน 
กำหนดระยะเวลา ๓ ปี หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได้มีการตอบรับทราบการลงโทษจากกระทรวงเจ้าสังกัดหรือ 
องค์การกลางบริหารงานบุคคลแล้ว

๑.๓ กรณีประกันด้วยทรัพย์สิน ให้หมายถึง ทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ อสังหา'ริมทรัพย์ (บ้านและหรือที่ดิน)ให้ติดตามราคาประเมินการเสียภาษี 
ของทางราชการ และมีราคาไม่ตํ่ากว่าวงเงินที่ผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวจะได้รับไปโดยจดทะเบียนจำนอง 
ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ทั้งนี้ภายในกำหนดระยะเวลา ๓ ปี หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได้มีการตอบรับทราบ 
การลงโทษจากกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์การกลางบริหารงานบุคคลแล้ว

๑.๓.๒ ลังหาริมทรัพย์อื่นใดซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะกาลให้มี 
ราคาประเมินไม่ตํ่ากว่าวงเงินที่ผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวจะได้รับไปโดยจดทะเบียนจำนำไว้เป็นประกัน 
การชำระหนี้ ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓ ปี หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได้มีการตอบรับทราบการลงโทษ 

'จากกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์การกลางบริหารงานบุคคลแล้ว
๑.๓.๓ หลักทรัพย์อื่นๆ เข่น ต๋ัว เงินคลังหรือพันธบัตรตั๋วเงิน หรือตราสารพาณิชย์ 

อ่ืน หรือหุ้น หรือหุ้นกู้ ฯลฯ โดยมีราคาไม1ตํ่ากว่าวงเงินที่ผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวจะได้รับไป และได้ 
จดทะเบียนไว้เป็นประกันการชำระหนี้ ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓ ปี หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได้มีการ 
ตอบรับทราบการลงโทษจากกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์การกลางบริหารงานบุคคลแล้ว

๒. เมื่อกระทรวงการคลังได้สั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญแล้วให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดบันทึกหลัง 
ฎีกาเบิกเงินบำเหน็จบำนาญให้ซัดเจนว่า ผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวได้จัดทำหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน 
และหรือหนังสือสัญญาคํ้าประกันแล้ว

๓ . ในกรณีที่การออกจากราชการถึงที่สุดว่าเป็นประการใดแล้ว ขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
ส่งสำเนาหนังสือที่แจ้งเรื่องราว หรือรับรองการถึงที่สุดของกระทรวงเจ้าสังกัด หรือองค์การกลางบริหารงาน 
บุคคลพร้อมกับคำสั่งถึงที่สุดนั้นไปให้กระทรวงการคลังโดยด่วนต่อไป เพื่อว่าหากกรณีที่ถึงที่สุดนั้นปรากฏว่า 
ได้มีการสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราซ่การ กระทรวงการคลังจะได้พิจารณาดำเนินการเรียกเงินคืนให้ 
เสร็จส้ินไป

๔. เมื่อใกล้จะครบกำหนดระยะเวลา ๓ ปี หากกรณียังไม่ถึงที่สุดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรีบแจ้ง 
ให้ผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญดังกล่าวดำเนินการประกันการรับบำเหน็จบำนาญด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินต่อไปอีก 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อจะได้รับบำเหน็จบำนาญต่อเนื่องไปได้พร้อมกันนี้ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดจะต้องเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย

๔๘๙



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแล:

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภซัย พิศิษฐวานิซ) 
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักการเงินการคลัง ๓
ส่วนกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. 02-273-9664

ถือปฏิบัติต่อไป

๙๙๐



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ....กรงเทพมหานท.ร.(สำนักการ!จุ.ลังโ'^รุ.;๐.๒1๒๒๔๔๖๘®.หรือโทร..๑;๖๖๑โทรุเสาร.๐๒'๒๒๖๖๒๓๖)

เร่ือง...การใเส ทธินุ0กผิ.,นุสวัสติการเกี่ยว[กับค่ารักษา'พยาบาลของ;..!บิดา.”.

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานครเลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

เร่ือง การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาบฃอง “บ ิดา’' มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ:

V I 0 น .® .๓ .0๕1๔ ๙ ๆนท่ี.....!??..พฤษภ:1เ?[ม..๒'๕!๕๘

พร้อมนี้ฃอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0417/ว 129 ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม 2548

(คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๕ ๙ ๑



ท กค ๐๔๑๗/ว ๑๒๙ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๔๔๘
เรื่อง การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ “บ ิดา”
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับข้อหารือกรณีบุตรที่เป็นช้าราชการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา 
ซึ่งเป็นคนต่างด้าวโดยบิดาและมารดาไม,ได้จดทะเบียนสมรสกันและบิดาไม,ได้จดทะเบียนรับรองบุตร แต่ใช้ 
นามสกุลเดียวกับบิดามาตั้งแต่เกิด และปรากฏความสัมพันธ์ว่าเป็นบิดาและบุตรกันจริงจากสูติบัตร ทะเบียน 
บ้าน ซึ่งเป็นเอกสารชองทางราชการที่แสดงว่าเป ็นบิดาโดยกำเนิด กรณ ีด ังกล่าวจะสามารถเบ ิกจ่ายเง ิน 
สวัสดิการรักษาพยาบาลได้หรือไม'

กรม บ ัญ ช ีกลางพ ิจารณ าแล ้ว  ได ้ห าร ือไป ย ังส ำน ักงาน คณ ะกรรมการกฤษ ฎ ีกาและ 
ได้รับแจ้งผลว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า บิดาซึ่งเป็นคนต่างด้าวและมารดาของช้าราชการไม,ได้จดทะเบียน 
สมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตรในประเทศไทย อีกท้ังไม,ปรากฏว่ามีคำพิพากษาว่าช้าราชการเป็นบุตรที่ 
ขอบด้วยกฎหมาย ช้าราชการดังกล่าวจึงมิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
จึงไม,มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ทีนร ๐๙๐๑/ ๐๖๙๒ ลงวันท่ี ๑ ๙ พฤษภาคม ๒๔๔๗ ซึ่งสามารถ ว ๐ผก ๒ลฟได้จาก กํฟ:[ว://ผผผ.เ:ฐฟ.ฐอฟเา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ ต่อ ๔๔๔๑, ๔๔๓๗

๔๙๒



ความเห็นฉบับเต็ม

เรื่องเสร็จที่ ๔๑๖/ ๒๕๔๗

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ “บิดา”

กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๗/ ๓๗๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗ ถึงสำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ด้วยกรมบัญชีกลางได้รับการร้องขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ 
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีช้าราชการได้ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาซึ่งเป็นคน 
ต่างด้าวโดยบิดาและมารดาไม'ได้จดทะเบียนสมรสกันและบิดาไม,ได้จดทะเบียนรับรองบุตร แต่อย่างไรก็ตาม 
ช้าราขการไดิใช้นามสกุลเดียวกับบิดามาตั้งแต่เกิด และปรากฏความสัมพันธ์ว่าเป็นบิดาและบุตรกันจริงจากสูติบัตร 
ทะเบียน,บ้าน,ของผู้มีสิ,ทธิ ซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการที่แสดงว่าเป็นบิดาโดยกำเนิด กรณีดังกล่าวช้าราชการ 
จะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม'

กรมบัญชีกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่า
๑. ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา ๔ ได้กำหนดความหมายของ “บุคคลในครอบครัว” ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลให้ความหมายถึง บิดาหรือ่มารดาของผู้มีสิทธิโดยกรณีของบิดาต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น 

๒. วิธ ีปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเง ินสวัสดิการเก ี่ยวก ับการรักษา 
พยาบาล พ.ศ. ๒๔๔๔ กำหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินพร้อมหลักฐานการรับเงินต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้รับรอง 
การใช้สิทธิ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ก็ให้เสนอ 
ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่อไป ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดเรื่องการแนบหลักฐานต่างๆ ที่แสดง 
สถานะระหว่างผู้มีสิทธิกับบุคคลในครอบครัว โดยเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีหนัาที่ในการตรวจสอบหลักฐาน 
ที่จะพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาต้อง 
มีหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นบิดา'โดย1ชอบด้วยกฎหมาย1ของบุตร1ซึ่งเป็นผู้มีสิ,ทธิ ทั้งนี้ การเป็นบิดาโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย พิจารณาหลักการเช่นเดียวกับเงื่อนไขของการเป็นบุตรโดยขอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์ คือ กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกันใช้สำเนาทะเบียนสมรสหรือบิดาได้จดทะเบียนรับรอง 
บุตรใช้สำเนาหนังสือรับรองบุตร หร ือกรณ ีศาลพ ิพากษาว ่าเป ็นบ ุตรใช ้สำเนาคำพ ิพากษาศาลว ่าเป ็นบ ุตร 
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

๓. เน ื่องจากกรณ ีของข ้าราชการผ ู้ร้องฃอนี้ ม ีบ ิดาและมารดาเป ็นคนต ่างด ้าวส ัญ ชาต ิจ ีนซ ึ่ง 
ขนบธรรมเนียมชองซาวจีนไม,มีการจดทะเบียนสมรสและไม,เคยจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตรใน 
ประเทศไทย ซึ่งช้าราชการผู้ร้องขอได้อ้างอิงว่าในเอกสารทางราขการเช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน รวมทั้งประวัติ

๔ ๙ ฅ



ก.พ.๗ ก็ระบุซื่อบิดาคนเดียวกัน จึงขอหารือว่า กรณีดังกล่าวจะถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ อย่างไร เพื่อจักได้เป็นแนวทางในการพิจารณาการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษา 
พยาบาลต่อไป

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๒) ได้รับพิงคำซี้แจงข้อเท็จจริงชองผู้แทนกระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า บิดาและมารดาชองข้าราชการผู้ร้องขอเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็น 
คนต่างด้าวสัญชาติจีนได้จดทะเบียนเป็นบคนต่างด้าวตั้งแต่มาอยู่ในประเทศไทยเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนพ.ศ. 
๒๔๙๐โดยมีการต่ออายุอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงบีจจุบัน และไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตร 
ในประเทศไทย แต่ข้าราชการผู้ร้องชอนี้เคยเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาได้เนื่องจากในทางปฏิบัติที่ผ่านมา เม่ือ 
ข้าราชการได้ยื่นขอเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นครั้งแรก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาลจะ 
ตรวจสอบการเป็นบิดาและบุตรจากสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวข้าราชการเท่านั้น ส่วนการเบิกค่ารักษา 
พยาบาลในครั้งต่อๆ ไปจะมีเพียงแบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาลและใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลต่อมาได้มีส่วนราชการ 
ต่างๆ หารือไปยังกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีชองบิดาเป็นจำนวนมาก กรมบัญชีกลาง 
จึงได้วางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนว่า คำว่า “บ ิดา” ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๒๓ นั้นต้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้ตรวจสอบจาก 
(๑) ทะเบียนสมรสกับสูติบัตรในกรณีที่บิดามารดาสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสกันภาย 
หลังที่มีบิดา (๒) ทะเบียนการรับรองบุตร ในกรณีที่บิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือ (๓) คำพิพากษาถีงที่สุดว่า 
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายชองบิดา ดังน้ัน แม้จะมี 
หลักฐานอื่น เซ่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือการใช้นามสกุลเดียวกันกับบิดามาตั้งแต่เกิดอันแสดงว่าเป็นบิดาโดย 
กำเนิด ก็ไม'มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบิดาตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๒) ไต้พิจารณาข้อหารือประกอบคำขี้แจงของผู้แทน
[๑]

กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) แล้วเห็นว่า มาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) 
พ .ศ .๒๕๓๓ไต้กำหนดให้บุคคลในอนุมาตรา (๑ )ถึง (๓) เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
สำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งนิยามของคำว่า “บุคคลในครอบครัว” ใน 
มาตรา ๔ 
[๒]

แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลๆ หมายถึง (๑) บุตรชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) คู่สมรส และ (๓) บิดาหรือมารดา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการสำหรับ 
กรณีของบิดานั้น เห็นว่า แม้พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ มิไต้ระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า 
จะต้องเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาจากความหมายชองบุคคลในครอบครัวในกรณีอื่น คือ บุตร 
ชอบด้วยกฎหมายและคู่สมรสแล้วจะเห็นได้ว่า กฎหมายมีเจตนามุ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับผู้มี 
ส ิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาง!าลเฉพาะที่กฎหมายรองรัใเไว้ ดังนั้น ในกรณีชอง “บ ิดา” ใน 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ จึงต้องเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายเซ่นกัน

๕๙๔



ในการพิจารณาความเป็นบิดา'ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้พิจารณา 
จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัวอันเป็นกฎหมายที่กำหนด

[ ๓ ]

ฐานะและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ซึ่งมาตรา ๑๕:๔๗ กำหนดว่า เด็กซึ่งเกิดจากบิดามารดาที่ไม,ได้ 
สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสกันภายหลังหรือบิดาได้จด 
ทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลได้พิพากษาว่าเป็นบุตร เมื่อเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายแล้ว บิดาก็ย่อมเป็นบิดาชอบ 
ด้วยกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติในมาตราอื่นๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วยครอบครัว 
และบรรพ ๖ ว่าด้วยมรดก ได้รับรองสิทธิและหน้าที่ของบิดาและบุตรชอบด้วยกฎหมาย อันได้แก่ การใชชื่อสกุล 
ของบิดา การอุปการะเลี้ยงดูระหว่างบิดาและบุตร การให้การศึกษาแก'บุตรผู้เยาว์ อำนาจปกครองของบิดา ติลอด 
จนสิทธิในการรับมรดก ส่วนในกรณีของบิดาและบุตรที่ไม'ชอบด้วยกภหมาย

“ . 7 .  โมีเพียงมาตรา ๑๖๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิของบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่บิดารับรองแล้วไว้โดยให้ถือํว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทำให้มีสิทธิ 

;  ' . [ ๕ ] . .
ได้รับมรดกของบิดาตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑)

สำหรับประเด็นตามที่หารือมานั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า บิดาและมารดาของผู้ร้องขอเบิกค่ารักษา 
พยาบาลเป็นคนต่างด้าวสัญชาติจีนซึ่งไม่เคยจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรในประเทศไทย อีกทั้ง 
ไม'ปรากฏว่ามีคำพิพากษาว่าผู้ร้องขอนั้นเป็นบุตร ผู้ร้องขอดังกล่าวจึงมิใซ่บุตรชอบด้วยกฎหมายตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม'มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดาได้

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ 
(คุณพรทิพย์ จาละ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤษภาคม ๒๕๔๗

ศศิธ,ร/ธัญกมล ตรวจทาน

* ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/ ๐๖๙๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

[๑]

- มาตรา ๖ ภายใต้บังคับมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ ทวิ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิได้รับ 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามพระราชกฤษฎีกานี้

๕๙๕



(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม

(ต่อจากเซิงอรรถที่ ๑)
(มีต่อหน้าถัดไป)

(๒) ลูกจ้างซาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและ 
สัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้

.(๓) ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้!,ด้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

[๒]

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า

(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม,บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความ 
สามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แต่ทั้งนี้ ไม,รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรม 
ชองบุคคลอื่นแล้ว

(๒) คู'สมรสชองผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
(๓) บิดาหรือมารดาของผมสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
1: ,  ^ "  ^

มาตรา ๑๕:๔๗ เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อ 
บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบตร

‘ ๔ ’ 1 !  *มาตรา ๑๖๒๗ บุตรนอกกฎหมายที่งบิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้
สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ 

[๕\

มาตรา ๑๖๒ ๙ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา.๑๖ ๓ ๐วรรค 
๒ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ ดือ 

(๑) ผู้สืบสันดาน
ฯลฯ ฯลฯ

๔๙๖



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราซการ....กรุง!'ทพ.มหานค[ร.1(ส0านักการ! ลัๆงโ:ฅรฺโ..๐๒๒๒๔๔๖๘๑หรือโทร..๑๖๖๑โทรสาร๐.๒๒๒๖๖๒๓๖)

เร ื่อ ง ...การ'ขอใซึ่สทธิสวัส ุด ิ[การ!เก ี่ยวกับภารรักษาพยาบาลของข้าราชการ...ซ ึ่งม ี.กร.ณ ีหรือต้องหา.ว่า
กระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม,ถึงท่ีสุด

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลชานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ชองกรุงเทพมหานคร

๒๕:๔๗ เรื่องการขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของช้าราชการ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำ 
ผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม'ถึงที่สุด มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

71 ก.ท.®.๓9๔/ ๒๗'๐ ว ัน 7) ๓ ม ีน าคม๒๔๔๘

พร้อมนี้ฃอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๗/ ว ๑๔๔ ลงวันที่๒๔ ธันวาคม

(นายพงศ์คักติฐ์ เสมสันต์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๔๙๗



ด่วนท่ีสุด
ท กค ๐๔๑๗/ว ๑๔๔ กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๒๔ ธันวาคม ๒๔๔๗

เรื่อง การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย 
แล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม'ถึงที่สุด

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๘.๒/ว ๓๖ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๔๔

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ .ศ .๒๔๔๔ ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ยังไม' 
ครอบคลุมถึงการใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิด 
วินัยแล้วถูกสั่งพักราชการและมีคู'สมรสซึ่งต่างเป็นผู้มีสิทธิเซ่นกัน น้ัน

ผู้มีสิทธิ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วถูกสั่งพักราชการและมีคู'สมรสซึ่งต่างเป็นผู้มีสิทธิเซ่นกันให้ 
คู่สมรสซึ่งเป็นผู้มีสิทธิของช้าราชการผู้นั้น สามารถขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในระหว่าง 
นั้นแทนไต้ โดยไม'ต้องรอผลของคดี

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังไต้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ ตันติยาพงศ์)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญขีกลาง
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๔๖๑

๔๙๘



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ กรง.เทพ;มหานคร.(สำนักการค.ลง).'โ'ท.ร....๐.๒!๒๒๔.๔๖๘๑.หรือ!1ทรส.ารุ..๐.]๒!อ๒๖..’๖๒๓๖)

1ร่ือง การเ.บิ.ก.'จ่าย!เงินสวัสดิการเกี่.ยวกับการ!ศึกษาของ;บุตรและ!การรักษาพยา.,ขา.'ลสำ,หรับบตรในกรณีที่ผ้มี 
สิทธิและคู1สมรสได้หย่ากัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผ ู้อำนวยการสำน ัก'ห ัวหน ้าสำน ักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

เร่ือง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิ 
และคู่สมรสได้หย่ากัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

น  ฎ .บ ุ. . ๑ ๓ ๐ ๔ / .® ๑ ๘ ๙ . ว ัน ท ี่ ๑๑..ต.ลา.คม..๒^๔๙,

พร้อมนี้ขอส่งลำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๓๖ ลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๔๔๙

. (นายพงศคักติฐ์ เสมสันต์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๔๙๙



ท กค ๐๔๑๗/ว ๓๖ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ กันยายน ๒๔๔๙
เรื่อง การเบ ิกจ ่ายเง ินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีท ี่ 

ผู้มสิ,ทธิและคู,สมรส'ใต้'หย่ากัน หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย
เรียน ผู้ว่าราซการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. ระเบ ียบ กระท รวงการคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ิน ส ว ัส ด ิการเก ี่ยวก ับ การศ ึกษ าของบ ุตร 

พ.ศ. ๒๔๔๗
๒. ระเบ ียบ กระท รวงการคล ังว ่าด ้วยการเบ ิกจ ่ายเง ิน ส ว ัส ด ิการเก ี่ยวก ับ การศ ึกษ าของบ ุตร 

พ.ศ. ๒๔๔๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ (แบบ ๗๑๒๔)

๒. แบบหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ (แบบ ๗๑๒๖)
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ได้กำหนดหลักการใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 

ศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตร กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่า 
กันตามกฎหมายว่า ให้ฝ่ายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูของตนแล้วแต่กรณี น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากการกำหนดหลักการดังกล่าวทำให้ผู้มีสิทธิ 
ที่เป็นบิดาหรือมารดาที่ขอบด้วยกฎหมายของบุตร ที่ได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายกับ 
คู,สมรส และมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรแล้วแต่กรณี ไม่สามารถเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรของตนได้ ดังน้ัน เพื่อเป็นการผ่อน 
คลายเงื่อนไข และบรรเทาความเดือดร้อนตามหลักการดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีผู้มีสิทธิและคู,สมรสเป็นช้าราชการทั้งสองฝ่ายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับ 
เงินสวัสดิการสำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตนโดยผู้ใช้สิทธิ 
ขอรับเงินสวัสดิการสำหรับบุตรของตน จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่ฝ่ายเดียว โดยให้ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ตามแบบ ๗๑๒๔ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู,สมรสอีกฝ่ายได้ 
ทราบและตอบรับตามแบบ ๗๑๒๖ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสำหรับุตรด้วย 

๒. กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นช้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากัน 
ตามกฎหมายกับคู่สมรส ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่าย 
ปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน

๓ . กรณ ผี ู้ม ีส ทิธมิ คีู'สมรสท ี่ม ีส ทิธิได้ร ับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหรือเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของหน่วยงานอื่น เมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย 
แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ายปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการ



เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ เฉพาะส่วนที่ตํ่ากว่าสิทธิที่พึงจะ 
ได้ร ับตามที่กำหนดไวในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกาาฃองบุตรหรือกฎหมายว่าด้วยเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ การใช้สิทธิเรื่องเงินสวัสดิการดังกล่าวครั้งแรกในแต่ละกรณี ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
เรียกเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายโดยกรณีที่ม ีการหย่ากันตามกฎหมายให้แนบส่าเนาทะเบียนการหย่า 
ส่วนกรณีที่แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายให้แนบสำเนาทะเบียนการสมรส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดทราบ

(นางพัฒนพร วินิจฉัยกุล) 
เลขานุการสำนักการคลัง

๑!อ ก.ย. ๒๕๔๙

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๔๖๑, ๐-๒๒๗๑-๒๔๒๔ 

ฟ.ฐ๐.'ปา

(นายสุขัย สกุลรุ่งเรืองชัย)
นิติกร ๗ ว กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง

กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำบกการคลง
หัวหน้ากลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง

(นายวศิน แก้วม่วง)
หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สำนักการคลัง 

๑๒ มิ.ย. ๒๔๔๙

๖ ๐ ๑



แบบ ๗๑!อ๕!

แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ

ที.่.......................... (๑).................  ส่วนราชการ................... (๒)...................
วันที่........... เดือน............... .พ.ศ...................

เรื่อง การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล /  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกรณี 
หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)

ด้วย........................... (๓)..............................  ได้แจ้งความประสงค์จะเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล /  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เนื่องด้วย 

0  ได้จดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสซื่อ 
0  แยกกันอยู่โดยไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายกับ

.......................................... (๔).................................................ตำแหน่ง............................................ สังกัด /  รับบำนาญ
กอง.................................................................. กรม........................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และมิให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล /  เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก'....................................(๔)....................................... ..และขอให้แจ้งตอบรับหนังสือ
แจ้งการใช้สิทธิการเพื่อ.......................... (๒)........:...................... ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ (๑) ให้ใช้เซ่นเดียวกับหนังสือราชการ 
(๒) ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฃอใช้สิทธิ .
(๓) ซื่อช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญเบี้ยุหวัด ซึ่งประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาๆ)องบุตร 
(๔) ซ่ือคู,สมรสที่จดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่าตามกฎหมายของผู้ท ี่ประสงค์เป ็น 

ผู้ใช้สิทธิ

๖ ๐ ๒



แบบ ๗๑๒๖

แบบหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ

ที่........................... (๑).................  ส่วนราชการ................... (๒)....................
วันที่........... เดือน................ พ.ศ. ........ .......

เรื่อง ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล /  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตรกรณีหย่าหรือแยกกันอยู่โดยไม,ได้หย่ากันตามกฎหมาย 

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)
อ ้างถ ึง ........... (๓)..............

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล /  เงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของ.............................. (๔)....................... น้ัน

.................................... (๒)................................. รับทราบแล้ว และได้งดเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล /  ใงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก,............................... (๔).............................แล้ว
ทั้งนี้ได้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรครั้งสุดท้ายสำหรับภาคการเรียนที.่..... -.............................
ปีการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ (๑) ใหใช้เซ่นเดียวกับหนังสือราชการ
(๒) ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฃอใช้สิทธิ 
(๓) หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
(๔) ซื่อช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัด ซึ่งแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับ 

การรักษาพยาบาลหรือเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาของบุตร
(๔) ซื่อคู่สมรสที่จดทะเบียนหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่าตามกฎหมายของผู้แจ้งการใช้สิทธิ

๖ ๐ ฅ



ด่วนท่ีสุด
ท กด 0๔๒๒.๒/ว ๓๓๙

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑ ตุลาคม ๒๔๔๑

เรื่อง การระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการรักษาพยาบาลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวถูกระงับการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
ด้วยกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่ามีผู้สิทธิ (ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 

และบุคคลในครอบครัวบางราย เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล 
ช้าราชการผิดปกติ กล่าวคือ มีการเช้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งใน 
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน และมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการระงับการ 
ใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าวในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ 
แล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อมิให้มีการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลโดยใม่ถูก 
ต้องในระบบการเบิกจ่ายตรง และเพื่อประโยซนในการควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดัง 
กล่าว และบุคคลอื่นที่อาจตรวจพบใอนาคตว่ามีการดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโครงการเบิกจ่าย 
ตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการผิดปกติ ซึ่งยังคงสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจาก 
ส่วนราชการด้นสังกัดได้หากถูกระงับการเบิกจ่ายตรงแล้ว จึงเห้นควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

๑. กรณีกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่าบุคคลใดมีพฤติกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ในโครงการเบิกจ่ายตรงผิดปกติ จะระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าวในโครงการเบิกจ่าย 
ตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการโดยทันที

๒. กรมบัญชีกลางจะดำเนินการแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของบุคคลดังกล่าวให้ทราบว่าบุคคล 
ในสังกัดมีพฤติกรรมเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผิดปกติ ’และอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด

๓. ห ากบ ุคคลท ี่ถ ูกระง ับการเบ ิกจ ่ายตรงค ่าร ักษาพ ยาบาลน ำใบเสร ็จร ับ เง ิน ค ่าร ักษา 
พยาบาลมายื่นเบิก ณ ส่วนราชการด้นสังกัด ขอให้ส่วนราชการต้นสังกัดเรียกรายละเอียดการรักษาพยาบาล 
เพื่อประกอบการเบิกจ่าย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) หากไม่มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายดังกล่าวจะไม'สามารถเบิก 
ค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการต้นสังกัดอนุมัติให้บุคคลดังกล่าวเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว ขอให้ 
จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้กรมบัญชีกลางทราบโดยด่วนด้วย
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ทั้งนี้เมื่อกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียน และเอกสารประกอบการพิจารณา 
ครบถ้วนแล้ว หากไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง หรือส่อไปในทางทุจริตแล้ว กรมบัญชีกลาง 
จะแจ้งการคืนสิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ส่วนราขการด้นสังกัดทราบ 
เพื่อแจ้งบุคคลดังกล่าวต่อไป

จึงเรืยนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยพันธุ นิมมานเหมนท์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ ต่อ ๔๑๐๐, ๔๓๑๙, ๔๖๘๔ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๖๐๘๙
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รายละเอียดการรักษาพยาบาลเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายตามใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 
กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอครัวถูกระงับการใช้สิทธิการเบิกจ่ายตรง

ยา อุปกรณ์และอวัยวะเทียม** อัตราค่าบริการ***

๑ . ชนิดของยา (ซ่ือสามัญ) ๑ . ประเภทอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ๑ . ประเภทอัตราค่าบริการ

๒. ซื่อยา (ซื่อการค้า) ๒. รหัสอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ๒. รหัสอัตราค่าบริการ

๓ . ขนาด/ความแรง* ๓ . จำนวน (ชิ้น/อัน/ชุด) ๓ . จำนวน (ครั้ง/ณ๓/เ:651:)

๔. จำนวน (เม็ด/ขวด/ซอง) ๔. ราคา (บาท) ๔. ราคา (บาท)

๔. ราคา (บาท)

**อุปกรณ์และอวัยวะเทียมตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
๑. ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๑๗/ว ๗๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘ 
๒. ด่วนที่สุด ท่ี กด ๐๔๑๗/ว  ๑๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๔๐ 
๓. ด่วนที่สุด ท่ี กด ๐๔๑๗/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๔๐ 
๔. ด่วนที่สุด ท่ี กด ๐๔๒๒.๒/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๔๔๑

***อัตราค่าบริการสาธารณสุขตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
๑. ด่วน'ทสุด ท กด ๐๔๑๗/ว ๑๗๗ ลงวันที ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ 
๒. ด่วนที่สุด ท่ี กด ๐๔๑๗/ว  ๓๐๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๔๐
๓. ด่วนท่ีสุด ท่ี กด ๐๔๑๗/ว  ๔๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๐ 
๔. ด่วนที่สุด ท่ี กด ๐๔๒๒.๒/ว ๒๙๗ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๔๑
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ด่วนท่ีสุด -
ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๒ กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๒ -

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำ 
ผ ิดว ิน ัยอย ่างร ้ายแรง หร ือม ีกรณ ีถ ูกฟ ัองคด ีอาญาหรือต ้องหาว ่ากระทำความผ ิดอาญาโดยกรณ ี 
หรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด.

เรียน ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้บัญซาก่าร ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๔๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (แบบ ชง'ค.)

๒. หนังสือสัญญาคํ้าประกัน (แบบ คปก.)
ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงการคลังได้กำหนดเรื่อง การรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ 

ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการ โดยกรณียังไม่ถึงที่สุด โดยกำหนดให้ข้าราชการ 
ดังกล่าวต้องทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินไว้กับส่วนราชการเจ้าลังกัดตาม 
วิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด น้ัน

โดยที่ปีจจุบันได้มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบบางฉบับซึ่งมีผลทำให้วิธีปฏิบัติตาม 
หนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวไม,สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ได้ปรับปรุงแกไชใหม่สมควรที่จะ 
กำหนดวิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จบำนาญชองข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำ 
ผิดวินัย หรือมีกรณีถูกฟัองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม,ถึงท่ีสุด ให้ 
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเบีนการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ขอรับบำเหน็จบำนาญ 
และเพื่อให้การจ่ายบำเหน็จบำนาญไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก'ทางราชการ จึงให้ยกเลิก เร่ือง การรับบำเหน็จ 
บำนาญของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการ โดยกรณียังไม'ถึงที่สุด ตาม 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๔๒ และกำหนดวิธีปฏิบัติ 
ในการขอรับบำเหน็จบำนาญชองข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้าย 
แรง หรือมีกรณีถูกฟัองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ดังนี้ 

๑. ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา อันมิใซ่ความผิดที่ไต้กระทำโดยประมาทที่ไม' 
เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมีกรณีถูกซี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การบีองกันและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว หรือมีกรณีที่อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ตามกฎหมายเฉพาะ 
อ่ืนใด และออกจากราชการ โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม'ถึงที่สุด ทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญด้วย 
บุคคลหรือทรัพย์สินไว้ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยระเบียบของข้าราชการประเภทนั้นๆ 
หรือระเบียบลูกจางประจำมิได้บัญญัติหรือกำหนดโห้ผู้มีอำนาจสามารถดำเน็นการทางวินัยแก่ข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างประจำดังกล่าวต่อไปได้ภายหลังจากที่ผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว
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๒. การประกันด้วยบุคคล -
(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ผู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการทำนิติกรรม 

ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ผู้รับ 
เบี้ยหวัดบำนาญ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เรียกซื่ออย่างอื่นชองหน่วยงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ 
อื่นชองรัฐ จำนวนไม่เกินสองคน ซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการ 
หรือลูกจ้างประจำ หรือได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำรวมกันไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือ 
ลูกจ้างประจำผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญมาคํ้าประกัน

(๒) ในกรณีที่ไม่สามารถหาบุคคลซึ่งประกอบอาชีพตาม (๑) มาคํ้าประกันได้ให้หาบุคคล 
ซึ่งประกอบอาชีพอื่นไม,เกินสองคน ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการ 
หรือลูกจ้างประจำผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญ หรือได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำรวมกันไม'ตํ่ากว่าอัตราเงิน 
เดือนของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญมาคํ้าประกันก็ได้

(๓) กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งตราสารจัดตั้งหรือข้อบังคับชองนิติบุคคล 
น้ัน กำหนดให้สามารถคํ้าประกันการชำระหนี้ได้ด้วย เซ่น ธนาคาร บริษัทจำกัด บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ 
หรือบริษัทเครดิตฟอง1ซิเอร์ เป็นด้น

(๔) การประกันด้วยบุคคลจะต้องทำสัญญาคํ้าประกันภายในวงเงินบำเหน็จปกติ ท่ี 
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำจะได้รับ แต่ในกรณีที่ฃอรับบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนให้ทำสัญญาคํ้าประกัน 
ภายในวงเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำจะได้รับภายในระยะเวลา ๓ ปี 

๓ . การประกันด้วยทรัพย์สินให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณตามราคาประเมินการเสียภาษีชองทาง 

ราชการ ซึ่งจะต้องมีราคาไม่ตํ่ากว่าวงเงินคํ้าประกันตามข้อ ๒ (๔)
(๒) กรณีประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็นลังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ 

ให้จดทะเบียนเฉพาะการ และมีราคาประเมินตามที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในวันที่จดทะเบียนไม่ตํ่า 
กว่า'วงเงินคํ้าประกันตาม1ข้อ ๒ (๔)

(๓) กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์อื่น เซ่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หรือหุ้นกู้ ซ่ึง 
มีราคาไม่ตํ่ากว่าวงเงินคํ้าประกันตามข้อ ๒ (๔) ให้ดำเนินการตามวิธีการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้ 

๔. ภายในระยะเวลา ๓ เดือนก่อนครบกำหนด ๓ ปีนับแต่วันทำสัญญา หากการดำเนินการ 
ทางวินัยยังไม,ถึงที่สุดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่รับบำนาญหรือ 
บำเหน็จรายเดือนมาดำเนินการทำประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินตามวิธีปฏิบัติชองหนังสือฉบับนี้ต่อไปอีก 
เพื่อที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดังกล่าวได้รับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน ต่อเนื่องต่อไปได้ และให้ส่วน 
ราชการเจ้าสังกัดเร่งดำเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. เมื่อการดำเนินการทางวินัยแก,ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญถึงที่ 
สุดว่าเป็นประการใดแล้วให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบโดยด่วนพร้อมแนบหลักฐาน 
ในการดำเนินการทางวินัยถึงที่สุดไปด้วย

๖. หากการดำเนินการทางวิน ัยถึงที่ส ุดแล้วปรากฏว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมีส ิทธิ 
ได้รับบำเหน็จบำนาญ ให้การประกันที่ทำไว้ระงับไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แต่หากการดำเนินการทางวิน ัยถึงที่ส ุดแล้วปรากฏว่าข้าราชการหรือลูกจ้างประจำไม,มีสิทธิได้รับบำเหน็จ

๖ ๐ ๘



บำนาญ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเรียกเงินบำเหน็จบำนาญคืนจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจำดังกล่าว หาก 
ไม่สามารถเรียกเงินคนได้ก็ให้บังคับชำระหนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และนำเงิน 
ส่งคลังตามระเบียบของทางราชการต่อไป

๗. สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ทำประกันในการขอรับบำเหน็จบำนาญตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๒๖.๔/ว ๔ ลงวันท่ี ๑ ๑ มกราคม ๒๕:๔๒ไว้แล้วก่อนการกำหนดวิธีปฏิบัติ 
นี้ให้การประกันดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ส่วนกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผูไต้รับบำนาญหรือ 
บำเหน็จรายเดือนที่ต้องมาดำเนินการทำประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินต่อไปอีกเพราะการดำเนินการทาง 
วินัยยังไม่ถึงที่สุดภายในระยะเวลา ๓ ปี ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๔ ของวิธีปฏิบัตินี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปีนต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 
โทรดัพฑ ๐-๒๒๗๓-๙๖๐๗ 
โทรสาร ๐-๒๖๑๘-๔๘๓๐

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ ชัยสูตร)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจต้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

๖๐๙



หนังคือสัฌฌาการใช้เงินคืน

วันท่ี
เขียนที่.....................................................(๑)

เดือน.......................................พ.ศ.................

ข้าพเจ้า
อยู่บ ้านเลขที่..............
อำเภอ/เขต................
ดำรงตำแหน่ง............
กรม............................

...............................(๒)อาย ุ.......................................ปี ผู้ให้สัญญา
..ถนน............................................ตำบล/แขวง...............................
จังหวัด.........................................................ก่อนออกจากราชการ

..................................... สำนัก/ส่วน/กอง.............;......................................
กระทรวง.....................................................................ผู้ยื่นเรื่องราวขอรับ
.............. (๓) ได้ทำหนังสือสัญญาให้ไว้กับ........................................... (๔)

ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข ้อ ๑ ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องขอรับเงิน.................................................................................. (๓) และ

กรมบัญขีกลางได้สั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้แก,ข้าพเจ้าตามหนังสือ................................................................ (๔)
ลงวันที.่....... ...........เดือน................................ พ.ศ................ เป็นเงินบำเหน็จปกติ......................... บาท...........สตางค์
หรือเป็นเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน เดือนละ.............................บาท.....................................สตางค์ และเมื่อ
คำนวณเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนภายในระยะเวลา ๓ ปี เป็นเงิน............................... บาท............... สตางค์

ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ข้าพเจ้าได้รับเงิน............................................................. (๓) ไปโดยไม่มีสิทธิ
ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิให้แก่ทางราชการภายใน ๓ ๐ วันนับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจาก 
ทางราชการ

ข้อ ๒ หากข้าพเจ้าไม,คืนเงินให้แก่ทางราชการภายในกกำหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
ทางราชการเรียกร้องเงินคืนและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตำเนินการเรียกเงินดังกล่าวคืนด้วย 

ข ้อ ๓ เพื่อเป็นการประกันการปกิบัติตามสัญญานี้ข ้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้(๖)
๓.๑ ข้าพเจ้าได้นำทรัพย์สินของข้าพเจ้ามาเป็นประกันการชำระหนี้ ดังทรัพย์สินที่ระบุไว้ต่อไปนี้

(๑)...............................................................
( ๒ ) ......................................................................................... .....................................

(๓)............................................................................
และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ก่อให้เกิดการรอนสิทธิ หรือภาระผูกพนแก,ทรัพย์สินดังกล่าว

๓.๒ ข้าพเจ้าได้นำ......................................................................................... (๗) มาเป็นผู้คํ้าประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้โดยได้ทำหนังสือสัญญาคํ้าประกันไว้ต่อ...........................................................................(๔)
ตามหนังสือสัญญาคํ้าประกันลงวันที่...................เดือน....................................................พ.ศ........................................

ข ้อ ๔ ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงิน.......................................................................................(๓) ไปโดยไม'มีสิทธิ
เมื่อ.............................................................. (๔)ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้าจะนำเงินไปชำระให้ตามระยะเวลา
ในข้อ ๑ ถ้าข้าพเจ้าไม,นำเงินไปชำระให้ตามระยะเวลาในข้อ ๑ ข้าพเจ้ายอมให้.......................................................
.......................(๔) ดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินตามข้อ ๓ .๑ ได้ทันทีโดยไม,จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน

๖ ๑ ๐



ในการแจ้งเรื่องใดๆ แก,ข้าพเจ้านั้น หาก........................:...............................................(๔) มีหนังสือถึง
ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ระบุไวในสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับทราบเรื่องนั้นๆ แล้ว

ข้อ ๕ เม ื่อ ........................................................... ..........................................................(๔) ได้รับเงินคืน
การบังคับชำระหนี้ตามข้อ ๔ ได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใด ให้จัดสรรชำระหนี้ของข้าพเจ้าจนครบ ล้ามีเงินเหลือ
................................................................ (๔ )จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อมารับเงินดังกล,ว หากข้าพเจ้าไม,มารับเงิน
ที่เหลือภายในเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมให้เงินที่เหลือตกเป็นของแผ่นดิน

ล ้า................................................. ............................... (๔)ได้รับเงินจากการบังคับชำระหนี้ไม'ครบตาม
จำนวนที่ข้าพเจ้าได้รับ........... ,.......... .-..................................... (๓) ไปโดยไม่มีสิทธิ ข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินจำนวน
ที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก........................................................................... (๔)

ข ้อ ๖ ........................................................................(๔)โดย.............................................................. (๘)
ตำแหน่ง.................. .......................................เป็นผู้แทนดำเนินการทำประกันด้วยทรัพย์สินตามที่ระบุไว่ในข้อ ๓ .๑
กับ.................................................................. (๒) ถูกต้องแล้ว โดยได้เก็บรักษาหลักฐานการประกันไว้ที่แผนก/ฝ่าย
....................................................................................สำนัก/ส่วน/กอง.................. ;........................................................
กรม........................................ กระทรวง......................................จังหวัด...........................................................................

หากปรากฏว่าข้าพเจ้าได้ขดใข้หนี้ตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม,ต้องรับ
ผิดซดใช้เงินตามสัญญานี้............. .................................................................................................(๔) ยินยอมให้ข้าพเจ้า
ไถ'ถอนการประกันหนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้ายื่นคำขอ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับข้อความตรงกัน เก็บรักษาไว้ที.่........................................................... (๔)
หนึ่งฉบับ เก็บไว้ที่ข้าพเจ้าหนึ่งฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ดีแล้วจึงได้ลงลายมือซื่อ 
ให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงซื่อ............................................................ (๒)ผู้ให้สัญญา
(......................................................... )

ลงซื่อ..........................................................สามี/ภริยาผู้[ห้ความยินยอม
(......................................................... )

ลงซื่อ..........................................................(๘) ผู้รับสัญญา
(......................................................... )

ลงซื่อ..........................................................พยาน
(......................................................... )

ลงซื่อ.. 
(.

พยาน
- . )



(๑) กระทรวง ทบวง กรม เจ้าสังกัด หรือจังหวัด
(๒) ซื่อผู้ฑำสัญญาพร้อมทั้งรายละเอียด
(๓) บำเหน็จปกติ บำนาญ บำเหน็จรายเดือน
(๔) ส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือจังหวัด
(๔) หนังสือสั่งจ่าย บำเหน็จ บำนาญ
(๖) กรณ ีผ ู้ฃอรับบำเหน็จบำนาญนำทรัพย์ส ินมาเป ็นประกันให ้กรอกรายละเอียดตามข้อ ๓.๑ 

หากนำบุคคลมาประกันให้กรอกรายละเอียดเฉพาะข้อ ๓.๒ โดยไม'ต้องกรอกรายละเอียดใน 
ข้อ ๔ ข้อ ๔ และข้อ ๖ 

(๗) ซื่อผู้คํ้าประกัน
(๘) หัวหน้าส่วนราชการ หรือผูไต้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๔๓๔



(แบบ คปก.)
หนังสือสัณณาคํ้าประกัน

เขียนที่
วันที่................... เดือน........... .พ.ศ.

ข ้าพเจ ้า.......................................................... (๑) อาย ุ.......................... ปี อาชีพ.....................................
ตำแหน่ง......... ............................................................. ..สังกัด................................................................. อัตราเงินเดือน
.................................................................บาท อยู่บ ้านเลขที่..,........ .................................. ถนน....................................
ตำบล/แขวง.............................................................................. อำเภอ/เขต......................................................................
จังหวัด..................................., .....................................................-,..........'........ขอทำหนังสือสัญญาคํ้าประกันให้ไว้ต่อ
....................................................................................... (๒) เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที.่................................................................ (๓)ได้ขอรับ.................................................... (๔)
โดยทำหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน ฉบับลงวันที่............................... ..เดือน......................... พ.ศ.......................ไว้ต่อ
......................................................................(๒) เพื่อประกันการขอรับเงิน................................................................ (๔)
ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมภายในวงเงิน..................................................ไ.............................. บาท (๔)

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันตามหนังสือสัญญาการใช้เงินคืบของ............................................... (๓)
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกันการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาการใช้เงินคืนนั้นทุกประการ

ข้อ ๓ หาก....................................................................................(๓) ไม,ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใด และ............................................. (๒)ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชำระหนี้รวมทั้ง
ค่าเสียหายต่างๆ จากหนี้ดังกล่าวแทน...................................................................... (๓) ภายในวงเงินคํ้าประกันทันที
โดยมิพักใช้สิทธิของผู้คํ้าประกันตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และ ๖๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ 
ประการใด

ข้อ ๔ ในกรณีที่....................................................................................... (๒) ยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาการใช้เงินคืนให้แก'.................................................................(๓) ในทุกกรณี
ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นๆ ด้วย โดยไม,จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบ

ข้อ ๔ ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า ข้าพเจ้าไม่หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้จนกว่ามูลหนี้ตามสัญญา
การใช้เงินคืนจะระงับสิ้นไป และจะไม่เพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาที่......................... :................... (๓)
ต้องรับผิดซอบอยู'ตามหนังสือสัญญาการใช้เงินคืน

ข ้อ ๖ หาก................................... ............. ;............... ..:..............................(๓) ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือตาย ห ร ือกลายเป ็น บ ุคคลไร ้ความสามารถ หรือสาบสูญ ห ร ือไปเส ียจากถ ิ่น ท ี่อย ู่โดยม ิได ัแจ ้งให ้ 
........................... (๒) ทราบ หรือด้วยเหตุอื่นใด อันทำให.้................(๓) ไม'สามารถชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาการ

๖ ๑ ฅ



ใช้เงินคืนได้ข้าพเจ้ายินยอมให้............................................... (๒)เรียกร้องเงินทั้งหมดที.่...................................... (๓)
ค้าชำระจากข้าพเจ้าได้ทันที

หนังสือสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ทำ'ไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเข้าใจดีแล้ว 
จึงได้ต้องลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงซื่อ.. 
(

ลงซื่อ...........................................................สามี/ภริยาผูให้ความยินยอม.
(........................)

ลงซื่อ.......................................................... พยาน
น.... ............................ )

.ผูให้สัญญา
1)

ลงซื่อ.. 
(.

.พยาน
- . )

หมายเหตุ
(๑) ซื่อผู้คํ้าประกัน
(๒) ส์วนราซการเจ้าสังกัด ซึ่งมืฐานะเป็นนิติบุคคล หรือจังหวัด 
(๓) ซื่อผู้ขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
(๔) ประเภทของเงินที่ขอรับ (บำเหน็จปกติ /  บำนาญ /  บำเหน็จรายเดือน)
(๕) จำนวนเงินที่คํ้าประกันซึ่งจะต้องไม,ตํ่ากว่าจำนวนเงินบำเหน็จ หรือจำนวนเงินบำนาญหรือ 

บำเหน็จรายเดือน ล้าเป็นจำนวนเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนให้คำนวณภายในระยะเวลา 
๓ปี

๖ ๑ ๔



ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๑๔ มิถุนายน ๒๔๔๓

เรื่อง การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ็องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญา 
ยังไม,ถึง'ท่ีสุด

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๗/ว ๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๔๗
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๔๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังไต้กำหนดเรื่อง การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาลของช้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการด้วยเหตุเกษียณ 
อายุโดยกรณียังไม่ถึงที่สุด ให้สามารถขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของตนเองหรือบุคคลใน 
ครอบครัวได้- โดยไม'ต้องรอหลักฐานการพิจารณาตอบรับทราบว่ากรณีเป็นการถึงที่สุดแล้วจากส่วนราชการ 
เจ้าลังกัด โดยจัดให้มีการประกันด้วยบุคคลตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแกไชวิธีปฏิบัติในการขอรับ 
บำเหน็จบำนาญของช้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรงหรือ 
มีกรณีผูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและออกจากราชการ โดยกรณีหรื!)คดีอาณาไม, 
ถึงท่ีสุด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ซึ่งมีผลทำให้วิธีปฏิบัติในการขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ไม,ครอบคลุมและสอดคล้องกัน จึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๑ และกำหนด 
วิธีปฏิบัติในการขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการผู้ขอรับบำนาญซึ่งมีกรณีหรือ 
ต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และ 
ออกจากราชการ โดยกรณีหรือคดีอาญายังไม'ถึงที่สุด โดยจัดให้มีการทำประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินตาม 
แบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

๑. ช้าราชการผู้ฃอรับบำนาญ ซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือ 
มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา อันมิใซ่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทที่ไม่เกี่ยว - 
กับราชการหรือความผิดลหุโทษ หรือมีกรณีถูกซี้มูลความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้แล้ว หรือมีกรณีที่อาจถูกดำเนินการทางวินัยได้ตามกฎหมายเฉพาะอื่น 
ใด และออกจากราชการโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม'ถึงที่สุด ซึ่งขอใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจะต้องเป็น 
ผู้ฃอรับบำนาญต่อทางราชการโดยจัดหาบุคคลหรือทรัพย์สินไว้เป็นประกันการรับเงินบำนาญกับส่วนรา6ซการ 
เจ้าสังกัด เว้นแด่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบชองช้าราชการประเภทนั้นๆ มีได้บัญญัติ หรือกำหนดให้ผู้มีอำนาจ 
สามารถดำเนินการทางวินัยแก'ช้าราชการดังกล่าวต่อไปได้ภายหลังจากที่ผู้นั้นออกจากราชการไปแล้ว ตาม 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนุ ๒๔๔๒

๖ ๑ ๔



๒. การประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สิน 
๒.๑ การประกันด้วยบุคคล

(๑) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ผู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความส่ามารถในการทำ 
นิติกรรมได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ 
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เรียกซื่ออย่างอื่นชองหน่วยงานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ 
อื่นชองรัฐ จำนวนไม,เกินสองคน ซื่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำไม,ตํ่ากว่าอัตราเงินเบี้ยหวัดบำนาญของ 
ข้าราชการของผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำรวมกัน 
ไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเบี้ยหวัดบำนาญชองผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาคํ้าประกัน

(๒) ในกรณีที่ไม่สามารถหาบุคคลซึ่งประกอบอาชีพตาม (๑) มาคํ้าประกันได้ให้หา 
บุคคลซึ่งประกอบอาชีพอื่นไม,เกินสองคน ที่ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง ไม'ตํ่ากว่าอัตราเงินเบี้ยหวัดบำนาญ ผู้ 
ขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง รวมกันไม'ตํ่ากว่าอัตราเงินเบี้ย 
หวัดบำนาญชองผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาคํ้าประกันก็ได้

(๓) กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งตราสารจัดตั้งหรือข้อบังคับของ 
นิติบุคคลนั้นกำหนดให้สามารถคํ้าประกันการชำระหนี้ได้ด้วย เซ่น ธนาคาร บริษัทจำกัด บริษัทเงินทุน บริษัท 
หลักทรัพย์ หรือบิรษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น

(๔) การประกันด้วยบุคคลจะต้องทำสัญญาศํ้าประกันโดยยอมผูกพันรับผิดในเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลอย่างไม'จำกัดวงเงิน แต่ไม'เกินจำวนเท่าที่เบิกไปจริง ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวให้มีผลูก 
พันภายในกำหนดระยะเวลาคราวละไม่เกิน ๓ ปี หรือเมื่อกรณีถึงที่สุดและได้มีการตอบรับทราบผลการดำเนิน 
การจากส่วนราชการเจ้าสังกัด

๒.๒ การประกันด้วยทรัพย์สินให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้คำนวณตามราคาประเมินการเสียภาษี 

ของทางราชการซึ่งจะต้องมีราคาไม'ตํ่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีประกันด้วยลังหาริมทรัพย์ จะต้องเป็นลังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายบัญญัติ 

ไวิให้จดทะเบียนเฉพาะกาล และมีราคาประเมินตามที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในวันที่จดทะเบียนไม' 
ตำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์อื่น เซ่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร ตั๋วเงิน หุ้น หรือ 
หุ้นกู้ ซึ่งมีราคาไม'ตํ่ากว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการตามวิธีการตามกฎหมายในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้

๓. ภายในระยะเวลา ๓ เดือนก่อนครบกำหนด ๓ ปีนับแต่วันทำสัญญา หากการดำเนินการ 
ทางวินัยยังไม่ถึงที่สุดให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งให้ผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมาดำเนิน 
การ ทำประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินตามวิธีปฏิบัติชองหนังสือฉบับนี้ต่อไปอีก เพื่อที่ผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกล'าวมีสิทธิต่อเนื่องไปได้ และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเร่งดำเนินการทางวินัยให้ 
แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนั้น สามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อส่วน 
ราชการด้นสังกัดส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินบำนาญผ่านระบบำเหน็จบำนาญให้กรมบัญชีกลางโดยผู้รันเบี้ยหวัด 
บำนาญสามารถใช้สิทธิ ทั้งในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลช้าราชการ หรือกรณีใบเสร็จรับเงิน 
ค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการต้นสังกัด'มีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแก,บุคคลดังกล่าวแล้วให้แยก 
เก็บหลักฐานที่เกี่ยวกับการเบิกเงินไว้จนกว่าจะมีคำสั่งกรณีถึงที่สุด

๖๑๖



๔. เมื่อการดำเนินการทางวินัยแก'บุคคลดังกล่าวถีงที่ส ุด ว่าเป็นประการใดแล้ว ให้ส่วน 
ราชการเจ้าสังกัดแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบโดยด่วน พร้อมแนบหลักฐานในการดำเนินการทางวินัยถึงที่ 
สุดด้วย เพื่อว่า

๕.๑ หากการดำเนินการทางวินัยถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้การประกันที่ทำไว้ระงับไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์

๕.๒ หากการดำเนินการทางวินัยถึงที่สุดแล้วปรากฏว่าผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
รักษาพยาบาลไม,มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบำนาญให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งให้สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและ 
สวัสดิการ กรมบัญชีกลาง ทราบโดยด่วน เพื่อตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรง สวัสดิการรักษา 
พยาบาลช้าราชการของบุคคลดังกล่าวและครอบครัว และพิจารณาดำเนินการเรียกเงินคืนให้เสร็จสิ้น หากไม' 
สามารถเรียกเงินคืนได้ก็ให้บังคับชำระหนี้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และนำเงินส่ง 
คืนคลังตามระเบียบของทางราชการต่อไป

๖. สำหรับผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี 
กค ๐๔๑๗/ว ๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๔๔๗ ไว้แล้วก่อนการกำหนดวิธีปฏิบัตินี้ ให้การประกันดังกล่าวยังคง 
มีใช้บังคับต่อไป ส่วนกรณีที่ผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ต้องดำเนินการทำประกันด้วย 
บุคคลหรือทรัพย์สินต่อไปอีกเพราะการดำเนินการทางวินัยยังไม่ถึงที่สุดภายในระยะเวลา ๑ ปีก็ให้ดำเนินการ 
ตามวิธีปฏิบัตินี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ ชัยสูตร)
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง 
สำนักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ 
โทรดัพท 0-๒๒๙๘-๖๐๘๘

๖๑๗



หนังสือสัญญาการใช้เงินคืน

เขียนที่..........................................(๑).............................
วันที.่....... เดือน............................ พ.ศ.................

ข ้าพเจ ้า................................................. (๒).................................................อาย ุ................ .ปี ผู้ให้สัญญา
อยู่บ ้านเลขที.่........ '.................. :...... ......................ถนน.......................................... ตำบล/แขวง....................................
อำเภอ/เขต..................... ......................................... จังหวัด................................................................................ ..............
ก่อนออกจิากราฃการดำรงตำแหน่ง.................................................................................................................................
สำนัก/ส่วน/กอง....................................กรม.............................................กระทรวง.......................................................
ผู้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้ทำหนังสือสัญญาให้ไว้กับ
.................... ....................... (๓)................................. ........................ ผู้รับสัญญา ดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องขอไข้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง และ
.................................. ......... (๓)........................................ได้เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับการ
ไข้สิทธิของข้าพเจ้า ถ้าปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้าไม,มีสิทธิ ข้าพเจ้ายินยอมคืนเงินตามจำวนที่ไดิไข้สิทธิไปให้ 
แก'ทางราชการภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจากทางราฃการ

ข้อ ๒ หากข้าพเจ้าไม,คืนเงินให้แก,ทางราชการภายในกกำหนดเวลาตามข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
ทางราชการเรียกร้องเงินคืน รวมทั้งค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเรียกเงินดังกล่าวคืนด้วย 

ข้อ ๓ เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้
๓.๑ ข้าพเจ้าได้นำทรัพย์สินของข้าพเจ้ามาเป็นประกันการชำระหนี้ ดังทรัพย์สินที่ระบุไว้

ต่อไปนี้
(๑).............................................................................................
(๒).............................................................................................
(๓)..............................................................................................

และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม'ก่อให้เกิดการรอนสิทธิ หรือภาระผูกพันแก'ทรัพย์สินดังกล่าว
๓.๒ ข้าพเจ้าได้นำ.....................................................(๔)..................................... มาเป็นผู้คํ้าประกัน

การปฏิบัติตามสัญญานี้โดยได้ทำหนังสือสัญญาคํ้าประกันไว้ต่อ..................... 1'..........(๓)  ..................................
ตามหนังสือสัญญาคํ้าประกันลงวันที่................ เดือน........................................................พ.ศ.......................................

ข้อ ๔ เมื่อ............................................. (๓)......................................ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าไม'มีสิทธิ
ข ้าพเจ้าจะนำเงินไปชำระให้ตามระยะเวลาใบข้อ ๑ หากข้าพเจ้าไม'ดำเน ินการดังกล่าว ข ้าพ ่เจ ้าย ินยอมให ้
.............. .'.........................(๓)............................ ดำเนินการบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินตามข้อ ๓.๑
ได้ทันทีโดยไม'จำเป็นต้องอบกกล่าวก่อน

ในการแจ้งเรื่องใดๆ แก่ข้าพเจ้านั้น หาก....................................(๓)............. ............ มีหนังสือถึงข้าพเจ้า
ตามที่อยู่ที่ระบุไวในสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับทราบเรื่องนั้นๆ แล้ว

๖๑๘



ข้อ ๕ เมื่อ -'.....................บ ั.......................(๓)........... './.................................ได้รบเงินคืนการบังคับ
ชำระหน ี้ตามข ้อ ๔ ได ้เง ินจำนวนส ุทธ ิเท 'าใด ให ้จ ัดส รรชำระห น ี้ของข ้าพ เจ ้าจน ครบ  ถ ้าม ีเง ิน เห ล ือ
................................ (๓).................. -............จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อมารับเงินดังกล่าว หากข้าพเจ้าไม'มารับเงิน
ที่เหลือภายในเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมให้เงินที่เหลือตกเป็นของแผ่นดิน

หาก..........................................(๓).................................... ได้รับเงินจากการบังคับชำระหนี้ไม่ครบตาม
จำนวนที่ข้าพเจ้าไดิใข้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปโดยไมมสิทธิ ข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินจำนวน
ที่ขาดอยู่ให้ครบถ้วนทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก.............................................(๓)...................................................

ข้อ ๖ ............................. (๓).................................. โดย...........................................(๕).............................
ตำแหน่ง................................................... เป็นผู้ดำเนินการทำประกันด้วยทรัพย์สินตามที่ระบุไวในข้อ ๓.® กับ
.......................................................:........................ถูกต้องแล้วโดยได้เก็บรักษาหลักฐานการประกันไว้ที่แผนก/ฝ่าย
.............................................................สำนัก/ส่วน/ก'อง..............................................กรม.......................................... .
กระทรวง...................................................จังหวัด...................................................................

หากปรากฏว่าข้าพเจ้าได้ซดใข้หนี้ตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม'ต้องรับ
ผิดซดใช้เงินตามสัญญานี้.............................(๓).........................................ยินยอมให้ข้าพเจ้าไถ'ถอนการประกันหนี้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ข้าพเจ้ายื่นคำขอ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับข้อความตรงกัน เก็บรักษาไว้ที.่........................... (๓)................................
หนึ่งฉบับ เก็บไว้ที่ข้าพเจ้าหนึ่งฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือ 
ซื่อให้ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงซื่อ...............
(............

............ (๒).............. ............ ผให้สัณฌา
............ )

ลงซื่อ...............
(............

............ สามี/ภริยาผให้ความยินยอม
1..:... )

ลงซื่อ...............
(............

............. ((ะ)............. ..............ผ้รับสัถ]ฌา
............ )

ลงซื่อ...............
(............

..............พยาน

............ )

ลงขื่อ...............
(............

..............พยาน

............ )

๖ ๑ ๙



หมายเหต ุ
(๑) กระทรวง ทบวง กรม เจ้าสังกัด หรือจังหวัด
(๒) ขื่อผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพร้อมรายละเอียด
(๓) ส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือจังหวัด
(๔) ขื่อผู้คํ้าประกัน
(๔) หัวหน้าส่วนราชการ หรือผูได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๔๓๔

กรณีผู้ฃอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนำทรัพย์สินมาเป็นประกันให้กรอกรายละเอียด 
ตามข้อ ๓ .๑ หากนำบุคคลมาประกันให้กรอกรายละเอียดเฉพาะข้อ ๓ .๒ โดยไม'ต้องกรอกรายละเอียดในข้อ ๔ 
ข้อ ๔ และข้อ ๖

๖ ๒ ๐



หนังสีอฝึฌณาคํ้าประกัน

เขียนที.่................... (๑).
วันท่ี. .เดือน...................................... พ.ศ.

ข ้าพเจ ้า............................... (๒)............... ......................อาย ุ......................... ปี อาชีพ..............................
ตำแหน่ง.................................................................สังกัด.......................................................................... อัตราเงินเดือน
..............................................................บาท อยู่บ ้านเลขที.่.......................................... ถนน...........................................
ตำบล/แขวง.................................................................. อำเภอ/เขต..............................!...................................................
จังหวัด............................................ขอทำหนังสือสัญญาคํ้าประกันให้ไว้ต่อ..................................(๓)...........................
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที.่............................... (๔).....................ได้ขอไข้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
โดยทำหนังสือสัญญาการไข้เงินคืน ฉบับลงวันที.่................ เดือน................................. พ.ศ...............................ไว้ต่อ
............................................(๓)................................. เพื่อประกันการขอไข้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันอย่างลูกหนี้ร่วม

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันตามหนังสือสัญญาการไข้เงินคืนของ......................... (๔)......................
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู้คํ้าประกันการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาการไข้เงินคืนนั้นทุกประการ

ข้อ ๓ หาก...................................(๔).........................................ไม'ปฏิบัติตามสัญญาไม'ว่าข้อหนึ่งข้อใด
และ.............................. (๓)..........................ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชำระหนี้รวมทั้ง
ค่าเสียหายต่างๆ จากหนี้ดังกล่าวแทน........................ (๔)........................... .โดยมิพักไข้สิทธิ
ของผู้คํ้าประกันตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙ และ ๖๙๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ประการใด

ข้อ ๔ ในกรณีที่.....................................(๓).................................ยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาการไข้เงินคืนให้แก'...................................... (๔)....................................ในทุกกรณีถือว่า
ข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นๆ ด้วยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 

ข้อ ๔ ข ้าพ เจ ้ายอม ผ ูกพ ัน ว ่า ข ้าพเจ ้าไม'หล ุดพ ันจากความร ับผ ิดตามส ัญญ าน ี้จนกว ่าม ูลหน ี้ 
ต าม ส ัญ ญ าก าร ใ ช ้เง ิน ค ืน จ ะ ร ะ ง ับ ส ิ้น ไ ป  แ ล ะ จ ะ ไ ม 'เพ ิก ถ อ น ก าร ค ํ้า ป ร ะ ก ัน ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล าท ี่
............................ (๔)............................... ต้องรับผิดชอบอยู่ตามหนังสือสัญญาการไข้เงินคืน

ข้อ ๖ หาก..........................................(๔)..........................................................ตกเป็นบุคคลล้มละลาย
หรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่โดยมิได้แจ้งให้
.................................... (๓)........................... ทราบ หรือด้วยเหตุอื่นใด อันทำให.้........................ (๔).............................
ไม,สามารถชำระหนี้ตามหนังสือสัญญาการไข้เงินคืนได้ข้าพเจ้ายินยอมให.้............................... (๓)..........................
เรียกร้องเงินทั้งหมดที.่............................... (๔).........................ด้างชำระจากข้าพเจ้าได้ทันที

๖๒๑



หนังสือสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ทำไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเข้าใจดีแล้ว 
จึงได้ต้องลายมือซื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงซื่อ......................................................... ผู้คํ้าประกัน
(.....................      .ง

ลงซื่อ............ ;............... ..............................สามี/ภริยาผู้ให้ความยินยอม
(....................... )

ลงซื่อ.........................................................พยาน
( ........................................................... )

ลงซื่อ.........................................................พยาน
( ..................................................... )

หมายเหตุ
(๑) กระทรวง ทบวง กรม เจ้าสังกัด หรือจังหวัด 
(๒) ซื่อผู้คํ้าประกัน
(๓) ส่วนราชการเจ้าสังกัด ซึ่งมืฐานะเป็นนิติบุคคล หรือจังหวัด
(๔) ซื่อผู้ฃอรับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งใช้สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

๖'เฮ'๒


