






สวัสดิการ 
สําหรับ 

ผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปน
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  



 กรุงเทพมหานคร เปนมหานครซึ่งมีภารกิจท่ีตองดูแล
คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของคนกรุงเทพ ฯ ในดานตาง ๆ 
มากมาย โดยกรุงเทพมหานครไดจัดใหมีโครงการท่ีรองรับเพื่อ
สรางเสริมปจจัยพื้นฐานตาง ๆ ท่ีใหบริการแกประชาชนเพื่อให
เปนมหานครแหงความสุขของทุกคน อาทิเชน การกอสรางและ
ปรับปรุงสะพาน การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง
การเพิ่มบริการเก็บขยะไมใหตกคางในตรอก ซอย  การใหบริการ
ดานการศึกษาอยางท่ัวถึง  เปนตน 



ที่กลาวมาแลว เปนเพียงภารกิจบางสวนที่กรุงเทพมหานคร   
ตองดําเนินการเพื่อความสุขและความเปนอยูที่ดีของประชาชน       
และเมื่อประชาชนกรุงเทพมหานครมีความสุขแลว  ขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่เปนผูสานตอนโยบายตาง ๆ ใหสัมฤทธิ์ผล          
ตองไดรับการดูแลในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางขวัญ
กําลังใจและชีวิตความเปนอยูที่ดี ซ่ึงในสวนนี้ขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่รับราชการในปจจบัุนอาจไดรับทราบกันแลว 

 



ในเรื่องของสวัสดิการตาง ๆ สําหรับขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหม  

อาจยังไมทราบถึงสวัสดิการตาง ๆ เหลาน้ี  

 สํานักงาน ก.ก. เห็นวาเรื่องดังกลาวเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญและตองการประชาสัมพันธใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหมได 

รับทราบถึงสวัสดิการที่กรุงเทพมหานครจัดใหกับ
ขาราชการ ทุกคน โดยสวัสดิการตาง ๆ มีดังน้ี 



เงินเพ่ิมการครองชีพ

ช่ัวคราว  และเงิน

ชวยเหลือคาครองชีพ   

คารักษาพยาบาล 

อาคาร

สงเคราะห 

โครงการเงินกู 

เพื่อที่อยูอาศัยฯ 

เงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร 

เงินทุนสนับสนุน

การศึกษาแกบุตร

ขาราชการ กทม. 

การตรวจสุขภาพและ

การรักษาพยาบาล 

รถบริการรับ – สง

ขาราชการ กทม. 

สวัสดิการอ่ืนๆ 

สวัสดิการ กทม. 



๑.  เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว  และ
เงินชวยเหลือคาครองชีพ   

-  ขาราชการตําแหนงประเภทท่ัวไป  ระดับปฏิบัติงาน   
      จะไดรับเงินเดือน + เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวจากรัฐบาล +  
      เงินชวยเหลือคาครองชีพจาก กทม.  
      (แตตองไดรับไมเกิน ๑๓,๕๐๐ บาทตอเดือน) 
      วุฒิ  ปวช.  =  ๙,๔๐๐ + ๑,๕๐๐ + ๒,๐๐๐ บาทตอเดือน   
   =  ๑๒,๙๐๐  บาทตอเดือน   
      วุฒิ ปวท. และอนุปริญญา หลักสูตร ๒ ป   
   =  ๑๐,๘๔๐ + ๑,๔๔๕ + ๑,๒๑๕ บาทตอเดือน   
   =  ๑๓,๕๐๐ บาทตอเดือน  
      วุฒิ ปวส. และอนุปริญญา หลักสูตร ๓ ป    
   =  ๑๑,๕๐๐ + ๗๘๕ + ๑,๒๑๕ บาทตอเดือน   
                              =  ๑๓,๕๐๐ บาทตอเดือน     
- ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   
    ไดรับเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (ไมมีเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวจากรัฐบาล และ  

     เงินชวยเหลือคาครองชีพจาก กทม.)  



 ๒.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

 ขาราชการและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 

การรักษาพยาบาลตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง  การชวยเหลือใน 

การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับ 

การรักษาพยาบาล  พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยสรุปไดดังน้ี   
 

           บุคคลในครอบครัว ไดแก   

                      

 
• (๑)  บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ

ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติ

ภาวะแลว แตเปนคนไรความสามารถหรือ

เสมือนไรความสามารถซ่ึงอยูในความ

อุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ แตทั้งน้ีไมรวมถึง

บุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญ

ธรรมของบุคคลอื่น                                                                   

• (๒)  คูสมรสที่

ชอบดวยกฎหมาย

ของผูมีสิทธิ  

• (๓)  บิดาหรือ

มารดาที่ชอบดวย

กฎหมายของผูมี

สิทธิ  
 

 

 



๓.  อาคารสงเคราะหขาราชการ 
ของกรุงเทพมหานคร 

อาคารสงเคราะหฯ ของกรุงเทพมหานคร  
มีจํานวน ๒๒ แหง ๕๐ อาคาร 

๑. ดินแดง   
๒. อินทามะระ  ๒๓   
๓. ลาดพราว  ๗๑   
๔. รามอินทรา  ๓๙ 
๕. หลักส่ี   
๖. ทุงครุ   
๗. ประชาอุทิศ ๗๖   
๘. ประเวศ  
๙. ออนนุช ๘๖   
๑๐. เลียบวารี   
๑๑. เลียบคลองภาษีเจริญ  

๑๒. มีนบุรี   
๑๓. บึงกุม   
๑๔. พิชัย   
๑๕. เชื่อมสัมพันธ   
๑๖. ยิ้มประยูร   
๑๗. สุวินทวงศ   
๑๘. ลาดกระบัง   
๑๙. บางคอแหลม   
๒๐. ประชารวมใจ  
๒๑. บางขุนเทียน 
๒๒. บางบอน   



 ขาราชการท่ีมีความประสงคจะขอเขาพักอาศัยในอาคารสงเคราะหฯของกรุงเทพมหานคร
จะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการพักอาศัยในอาคารสงเคราะห
ขาราชการและลูกจางประจําของกรุงเทพมหานครและการใชจายเงินบํารุงอาคารสงเคราะห  
พ.ศ. ๒๕๓๘  ขอ ๗ ดังนี้                       

       ท้ังนี้  เม่ือมีหองวาง  หรือหากมีผูขอเขาพักอาศัยในอาคารสงเคราะหฯ มีมากกวา
จํานวนหองวาง  กรุงเทพมหานครจะพิจารณาจัดสรรหองวางโดยคณะกรรมการฯ ซ่ึงคณะกรรมการฯ 
จะดําเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑและหรือวิธีการท่ีกําหนด 

 

  ๑.  เปนขาราชการหรือลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร 
 ๒.  ขาราชการตองเปนผูดํารงตําแหนงไมเกินระดับ ๕  
 ๓.  ไมมีบานพักอาศัยเปนของตนเองหรือคูสมรส 
 ๔.  ไมมีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามกฎหมายวาดวยคาเชาบานขาราชการ 
 ๕.  ไมไดรับการสงเคราะหจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารใหมีสิทธิกูเงินเพ่ือ          
                 กิจการท่ีพักอาศัยของตนหรือคูสมรส 
 ๖.  เปนผูมีความประพฤติดี ไมเสพติดสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติดทุกชนิด ไมหมกมุนใน 
                 การพนัน 
 ๗.  ตนเองหรือคูสมรสไมไดเขาพักอาศัยในอาคารสงเคราะหของกรุงเทพมหานครแหงหนึง่ 
                 แหงใดอยูแลว 
 ๘.  ไมเคยถูกเพิกถอนสิทธิการพักอาศัยในอาคารสงเคราะหของกรุงเทพมหานครมากอน 

๓. อาคารสงเคราะหขาราชการ 
     ของกรุงเทพมหานคร (ตอ) 



๔.  โครงการเงินกูเพ่ือที่อยูอาศัยแก
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

  ขาราชการสามารถกูเงินซื้อบาน/ที่ดิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
ตามเง่ือนไขที่กําหนด กรุงเทพมหานครไดจัดโครงการสวสัดิการ
เงินกูเพื่อที่อยูอาศัยแกขาราชการกรุงเทพมหานคร  

โดยใหขาราชการกรุงเทพมหานครกูเงิน ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัย และเสริมสรางขวญั 
กําลังใจในการปฏิบัติงาน  โดยการกูยืมเงินมีวงเงินและหลักเกณฑ
ของแตละธนาคารกําหนดไวขึ้นอยูกับเวลาและสถานการณ  ซึ่งมี
ธนาคารที่เขารวมโครงการกับกรุงเทพมหานคร ไดแก 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห 



๕.  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา                   
     ของบุตร 

 ขาราชการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
๒๕๒๓ 
          ผูมีสิทธิ (ขาราชการ)  มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรไดเพียงคนท่ีหนึ่งถึงคนท่ีสาม  บุตรตองเปนบุตรโดย
ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบหาป  ท้ังนี้  ไมรวมถึง
บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น 
 
 การจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
ประเภทและอัตรา ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 



๖.  ทุนการศึกษาบุตรขาราชการและ     
     ลูกจางกรุงเทพมหานคร 

  

           กรุงเทพมหานครกําหนดใหมีทุนการศึกษาบุตรขาราชการและ
ลูกจางกรุงเทพมหานคร โดยทุนการศึกษาแบงออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้  

 ๑. ระดับประถมศึกษา ทุนละไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

 ๒. ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทา 

     ทุนละไมเกิน  ๓,๐๐๐ บาท 

         ๓. ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา ทุนละไมเกิน ๔,๐๐๐ บาท 

  * การมอบทุนการศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกรุงเทพมหานคร        
กําหนด 

                            

  



๗.  เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร
ขาราชการกรุงเทพมหานคร 

 ขาราชการจะไดรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร  ตามขอบัญญัติและ
ระเบียบกรุงเทพมหานครท่ีกําหนด ซ่ึงการใหเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแกบุตร
ขาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนขวัญกําลังใจ                                      
สนับสนุนใหบุตรขาราชการกรุงเทพมหานครไดรับการศึกษา                                       
ตอเนื่องต้ังแตระดับช้ันอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี 

 กรุงเทพมหานคร กําหนดใหมีอัตราการใหเงินทุน 

สนับสนุนการศึกษาแกบุตร ฯ ดังน้ี                             

  ทุนอนุบาลและประถมศึกษา  คนละ ๓,๐๐๐  บาท 

ทุนมัธยมศึกษาตอนตน คนละ ๓,๕๐๐  บาท 

ทุนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  คนละ ๔,๐๐๐  บาท 

ทุนอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา 

คนละ ๔,๕๐๐  บาท 
 

ทุนปริญญาตรี  คนละ ๕,๐๐๐  บาท 



๘.  การตรวจสุขภาพและ                       
การรักษาพยาบาล 

 ขาราชการสามารถตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลไดท่ีศูนยบริการสาธารณสุข               
จํานวน ๖๘ แหง  ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา จํานวน ๗๖ แหง  และโรงพยาบาลในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน  ๘  แหง  โดยกรุงเทพมหานครไดจัดใหการบริการสาธารณสขุ                
เพ่ือใหบริการแกขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร  ตลอดจนประชาชน  ใหสุขภาพสมบูรณ            
ท้ังกายและใจ  ดังนี้ 

สํานักอนามัย สํานักการแพทย มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช 

-  ศูนยบริการ
สาธารณสุข มี  ๖๘  
แหง 

-  ศูนยบริการ
สาธารณสุขสาขา           
มี  ๗๖  แหง   
 

 -  โรงพยาบาลกลาง 

-  โรงพยาบาลตากสิน 

-  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ 

-  โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักด์ิ ชุตินโร          

   อุทิศ 

-  โรงพยาบาลเวชการุณยรัศม์ิ 

-  โรงพยาบาลลาดกระบัง 

-  โรงพยาบาลราชพิพัฒน 

-  โรงพยาบาลสิรินธร 

- โรงพยาบาล                   
    วชิรพยาบาล 
 



      ๙.  รถบริการรับ – สง                           
           ขาราชการกรุงเทพมหานคร  

 กรุงเทพมหานครไดจัดใหมีรถบริการรับ – สงขาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อเปนสวัสดิการในการเดินทางไป – กลับ จากปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ท้ังชวงเชา
และชวงเย็น จํานวน  ๑๗  สาย  ไดแก 

 รถบริการประจํา กทม.๑            
(จํานวน ๑๑ สาย) 

รถบริการประจํา กทม.๒                        
(จํานวน ๖ สาย) 

 - สาย กทม.๑ – แจงวัฒนะ 
-  สาย กทม.๑ – รามอินทรา 
-  สาย กทม.๑ – ปฐวิกรณ 
-  สาย กทม.๑ – บางขุนเทียน 
-  สาย กทม.๑ – ทุงครุ 
-  สาย กทม.๑ – ปากเกร็ด 
-  สาย กทม.๑ – จอมทอง 
-  สาย กทม.๑ – บางบัวทอง 
-  สาย กทม.๑ – หนองแขม 
-  สาย กทม.๑ – สําโรง 
-  สาย กทม.๑ – ดอนเมือง 

-  สาย กทม.๒ – ดอนเมือง 
-  สาย กทม.๒ – ปากเกร็ด 
-  สาย กทม.๒ – มีนบุรี 
-  สาย กทม.๒ – หนองแขม 
-  สาย กทม.๒ – สําโรง 
-  สาย กทม.๒ – บางบัวทอง 



๑๐.  สวัสดิการอื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร 

1. สวัสดิการ
ขาราชการ

กรุงเทพมหานคร   

2. สหกรณออม
ทรัพย กทม. จํากัด   

3. การฌาปนกิจ
สงเคราะห

กรุงเทพมหานคร 
(ก.ฌ. กทม.) 

4. กองทุนสงเคราะห
ขาราชการและลูกจาง

กรุงเทพมหานคร   

5. ดานสันทนาการ   

6. โบนัส 



๑๐.๑  สวัสดิการขาราชการ
กรุงเทพมหานคร  

เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกสวัสดิการขาราชการและลูกจาง
กรุงเทพมหานคร  

เพื่อใหการสงเคราะหทางดานการเงินแกสมาชิก  และใหความ
ชวยเหลือสมาชิกในกรณีตางๆ  ไดแก การใหกูยืมเงินระยะยาว
เงินกูระยะสั้น เงินกูเพื่อการศึกษา การใหความชวยเหลือกรณี
สมาชิกสมรส กรณีสมาชิกมีบุตรคลอดใหม  กรณีสมาชิกไดรับ
ความเสียหายจากการประสบสาธารณภัยตางๆ  และกรณีสมาชิก
ถึงแกกรรม   

  



๑๐.๒  สหกรณออมทรัพย กทม.จํากัด 

เมื่อสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด 

 สหกรณฯ จะใหความชวยเหลือขาราชการบรรจุใหมท่ีเปน

สมาชิก ดังนี้ 

๑. สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 

๒. ทุนสาธารณประโยชน 

 



๑๐.๒  สหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด 
(ตอ) 

๑.  สหกรณใหเงินกูแกสมาชิก 

     -  เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  

     -  เงินกูสามัญใชบุคคลคํ้าประกัน  

     -  เงินกูสามัญใชทุนเรือนหุนคํ้าประกัน 



๑๐.๒  สหกรณออมทรัพย กทม. จํากัด 
(ตอ) 

๒.  ทุนสาธารณประโยชน 
         -  ทุนสงเสริมการศึกษาบุตร  เปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขท่ีสหกรณ
กําหนด  โดยมีการเวียนหนังสือแจงหลักเกณฑ เงื่อนไข และเปดใหย่ืนคําขอ
ตอคณะกรรมการดําเนินการภายในกําหนดเวลา ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 
ปละ ๑ คร้ัง มีการกําหนดทุน ดังน้ี 

          ๑.  ระดับประถมศึกษา  

 ๒.  ระดับมัธยมศึกษา, ปวช. หรือเทียบเทา  

 ๓.  ระดับ ปวท., ปวส. หรือเทียบเทา 

 ๔.  ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

      -  ทุนสงเคราะหศพของสมาชิกหรือคูสมรส  

      -  ทุนสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ 



๑๐.๓  การฌาปนกิจสงเคราะห
กรุงเทพมหานคร (ก.ฌ. กทม.)  

เม่ือสมัครเขาเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห
กรุงเทพมหานคร 

 เพื่อใหสมาชิกไดมีสวนชวยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพ  

ขาราชการที่เปนสมาชิกจะไดรับเงินสงเคราะหตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 -  การจายเงินสงเคราะหจายใหกับผูรับเงินสงเคราะหตามที่
สมาชิกไดแจงความประสงคไวกับการฌาปนกิจสงเคราะห ฯ และจะ 

หักเงินเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการในอัตรารอยละ ๔  

ของเงินสงเคราะหทั้งหมดที่เก็บได สวนที่เหลือ 

จากหักคาใชจายแลว จะจายใหกับผูรับ 

ผลประโยชนของสมาชิกที่เสียชีวิต 



   ๑๐.๔  กองทุนสงเคราะห    
           ขาราชการและลูกจาง   
           กรุงเทพมหานคร  

     กองทุนสงเคราะหขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานคร 
ใหความชวยเหลือแกขาราชการและลกูจางกรุงเทพมหานคร 
ที่ประสบภัยพิบัติ  เชน  อัคคีภัย  วาตภัย  หรืออุทกภัย               
เปนเหตุใหไดรับอันตรายแกชีวิติและทรัพยสิน  หรือใหความ
ชวยเหลือในกรณีอ่ืนๆ  ตามความเหมาะสมและตามที่ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กําหนด   

 



๑๐.๕  ดานสันทนาการ  

     กรุงเทพมหานครไดจัดบริการสันทนาการสาธารณะแกขาราชการและ 
ลูกจางกรุงเทพมหานคร  และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ใชเปน
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  การกีฬา  และเปนแหลงรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ  
เชน  ศิลปหัตถกรรม  และกิจกรรมพิเศษเน่ืองในวันสําคัญตางๆ  เปนตน   
ซึ่งสถานท่ีจัดบริการสันทนาการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร  มีดังน้ี 
 

      -  ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุน)   จํานวน    ๑  แหง 
         สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว 
      -  ศูนยเยาวชนในสังกัดกองนันทนาการ      จํานวน  ๓๗  แหง 
         สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว     
      -  ศูนยกีฬาในสังกัดกองการกีฬา      จํานวน  ๑๐  แหง 
         สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว 
      -  สวนสาธารณะในสังกัดสํานักงานสวนสาธารณะ    
          สํานักสิ่งแวดลอม         จํานวน  ๓๑  แหง 
          



๑๐.๖ โบนัส  

 กรุงเทพมหานครอาจจัดสรรส่ิงจูงใจเปนตัวเงิน 
(โบนัส) ใหแกหนวยงานตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ และหลักเกณฑที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด จายปละ ๑ ครั้ง (ตามสถานะการเงินการ
คลังในแตละป) 

   

 
 หมายเหตุ  กรุงเทพมหานคร  อาจมีการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการท่ี
กรุงเทพมหานครจัดใหแกขาราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อใหมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ  และหรือสถานะการเงินการคลัง 
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