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ก
คำนำ
คูม่ ือฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (One Stop
Service) สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย
เขต 3 เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรกำรขอรับบริกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (One Stop Service)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มำ
รับบริกำรเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (One Stop Service) ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต3 ทุกคน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3

ข
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน

หน้าที่
2-6
7
8 - 12

1
กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (One Stop Service)
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
“สวัสดิกำร” คือ ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ได้ตำมควำมเหมำะสม
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถำนะกำรเงินกำรคลังของประเทศไทยในขณะนั้น เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำศึกษำบุตร เป็นต้น
คำดว่ำ “สวัสดิกำร” จะต่ำงกับ “ค่ำตอบแทน” ตรงที่ สวัสดิกำรทุกคนต้องได้สิทธิเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็น
ข้ำรำชกำรระดับสูงหรือระดับล่ำง แต่ค่ำตอบแทนไม่จำเป็นต้องเท่ำเทียมกันเพรำะเดือดร้อนไม่เท่ำกัน เช่น ค่ำ
เช่ำบ้ำน ข้ำรำชกำรระดับสูงจะได้ค่ำเช่ำบ้ำนมำกกว่ำข้ำรำชกำรระดับล่ำง “ค่ำรักษำพยำบำล” หมำยควำมว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำล ดังต่อไปนี้ (1) ค่ำยำ ค่ำเวชภัณฑ์ ค่ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำเลือด
และส่วนประกอบของเลือดหรือสำรทดแทน ค่ำน้ำยำหรืออำหำรทำงเส้นเลือด ค่ำออกซิเจน และอื่นๆ ทำนอง
เดียวกันที่ใช้ในกำรบำบัดรักษำโรค (2) ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค รวมทั้งค่ำซ่อมแซม
อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ ดังกล่ำว (3) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำล ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค
ค่ำวิเครำะห์โรคแต่ไม่รวมถึง ค่ำธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่ำจ้ำงพยำบำลพิเ ศษ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ และ
ค่ำบริกำรอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะ เป็นเงินตอบแทนพิเศษ (4) ค่ำตรวจครรภ์ ค่ำคลอดบุตรและกำรดูแล
หลังคลอดบุตร (5) ค่ำห้องและค่ำอำหำร ตลอดระยะเวลำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล (6) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็น
กำรเสริมสร้ำงสุขภำพและป้องกันโรค (7) ค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพร่ำงกำยและจิตใจ (8) ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นแก่
กำรรักษำพยำบำลตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
ระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำรอ้ำงอิง ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกั บกำร
รักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 รวมถึงหนังสือเวียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ รวมถึง ข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัด ได้รับเงินสวัสดิกำรค่ำ
รักษำพยำบำล โดยเร็ว มิต้องรอจนถึงสิ้นเดือน
2. เป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับข้ำรำชกำรในสังกัด
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. จ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (One Stop Service) ทุกวันอังคำรของสัปดำห์
เชิงคุณภำพ

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ข้ำรำชกำรบำนำญ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต
3 ได้รับเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลโดยเร็ว
2. เป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับข้ำรำชกำรในสังกัด
คำจำกัดควำม
“สวัสดิกำร” คือ ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ได้ตำมควำมเหมำะสม
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถำนะกำรเงินกำรคลังของประเทศไทยในขณะนั้น เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำศึกษำบุตร เป็นต้น
คำว่ำ “สวัสดิกำร” จะต่ำงกับ “ค่ำตอบแทน” ตรงที่ สวัสดิกำรทุกคนต้องได้สิทธิเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็น
ข้ำรำชกำรระดับสูงหรือระดับล่ำง แต่ค่ำตอบแทนไม่จำเป็นต้องเท่ำเทียมกัน เพรำะเดือดร้อนไม่เท่ำกัน เช่น ค่ำ
เช่ำบ้ำน ข้ำรำชกำรระดับสูงจะได้ค่ำเช่ำบ้ำนมำกกว่ำข้ำรำชกำรระดับล่ำง
“ค่ำรักษำพยำบำล” หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำล ดังต่อไปนี้
(1) ค่ำยำ ค่ำเวชภัณฑ์ ค่ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือ สำร
ทดแทน ค่ำน้ำยำหรืออำหำรทำงเส้นเลือด ค่ำออกซิเจน และอื่นๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในกำร บำบัดรักษำโรค
(2) ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค รวมทั้งค่ำซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์
ดังกล่ำว
(3) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำล ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค ค่ำวิเครำะห์โรคแต่ไม่
รวมถึง ค่ำธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่ำจ้ำงผู้พยำบำลพิ เศษ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ และค่ำบริกำรอื่น ทำนอง
เดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(4) ค่ำตรวจครรภ์ ค่ำคลอดบุตรและกำรดูแลหลังคลอดบุตร
(5) ค่ำห้องและค่ำอำหำร ตลอดระยะเวลำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
(6) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและป้องกันโรค
(7) ค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพร่ำงกำยและจิตใจ
(8) ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นแก่กำรรักษำพยำบำลตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
“สถำนพยำบำล” หมำยถึง สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร และสถำนพยำบำลของเอกชน
- “สถำนพยำบำลของทำงรำชกำร” หมำยควำมว่ ำ สถำนพยำบำลซึ่ ง เป็ น ส่ ว นรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และให้หมำยควำมรวมถึงสถำนพยำบำลของ มหำวิทยำลัยของ
รัฐ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวั สดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ องค์กำรมหำชน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำร งบประมำณ กรุงเทพมหำนคร
สภำกำชำดไทย และองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก โรงพยำบำล ประสำนมิตร และสถำนพยำบำลอื่น ตำมที่
กระทรวงกำรคลังกำหนด
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ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัดได้รับสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลที่รวดเร็ว
ลดภำระทำงกำรเงิน และบรรเทำควำมเดือดร้อน

แผนภำพ : ผู้มีสิทธิ

ผู้รับบำนำญปกติ

ลูกจ้ำงชำวต่ำงชำติ

ผู้รับบำนำญพิเศษ
เหตุทุพพลภำพ

ลูกจ้ำงประจำ

ผู้มีสิทธิ

ข้ำรำชกำร

ผู้รับเบี้ยหวัด

“บุคคลในครอบครัว” หมำยควำมว่ำ
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบรรลุนิติภำวะแล้วแต่เป็นคนไร้
ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถซึ่ง อยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึง บุตร
บุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ
(3) บิดำหรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ
คำอธิบำยเพิ่มเติมในส่วนของบุคคลในครอบครัว : บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ ที่ผู้มีสิท ธิ
สำมำรถนำค่ำรักษำพยำบำลมำเบิกจ่ำยเป็น ค่ำรักษำพยำบำลตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
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- “สถำนพยำบำลของเอกชน” หมำยควำมว่ ำ สถำนพยำบำลที่ มี ลั ก ษณะกำรให้ บ ริ ก ำรเป็ น
โรงพยำบำล ซึ่งได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรและดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล
“ผู้มีสิทธิ” หมำยควำมว่ำ
(1) ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจำจำกเงินงบประมำณ รำยจ่ำย
งบบุคลำกรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่ำงรับกำรศึกษำ
อบรมในสถำนศึกษำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติก่อนเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจำ
(2) ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญำจ้ำงที่ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย และ
สัญญำจ้ำงนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลไว้
(3) ผู้ได้รับบำนำญปกติหรือผู้ได้รับบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วย บำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรหรือกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุน มีเบี้ยหวัดตำม
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด

แผนภำพ : บุคคลในครอบครัว

คู่สมรส

บิดำ

บุคคลในครอบครัว
บุตร(3 คน)

มำรดำ

“ฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ ” หมำยควำมว่ำ ข้อมูลของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด
บำนำญ และลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศ รวมถึงบุคคลในครอบครัว เพื่อประโยชน์ในกำรจัดทำฐำนข้อมูล เกี่ยวกับ
กำรรักษำพยำบำล
“นำยทะเบียนบุคลำกรภำครัฐ ” หมำยควำมว่ำ นำยทะเบียนระดับกรม และส่วนภูมิภำคที่ได้รับ
แต่งตั้งจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมในส่วนกลำง หรือหัวหน้ำหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค ซึ่งมี รหัสผู้ใช้งำน
(Username) และรหัสผ่ำน (Password) ที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลำง มีหน้ำที่ดูแลข้อมูล (ตรวจสอบ เพิ่มเติม
ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน) ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศในสังกัด และ
บุคคลในครอบครัว
“นำยทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนำญ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ยกเว้นข้ำรำชกำรที่ช่วยรำชกำร ที่
ได้รับแต่งตั้งจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมในส่วนกลำง หรือหัวหน้ำหน่วยงำนในส่วนภูมิภำค ซึ่ งมี รหัส
ผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลำง มีหน้ำที่ดูแลประวัติ ของผู้รับ
เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว
“ผู้ป่วยใน” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลต้องพักรักษำตัวในสถำนพยำบำล
“ผู้ป่วยนอก” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลไม่ได้พักค้ำงในสถำนพยำบำล (ตรวจ และ
รับยำแล้วให้กลับบ้ำนได้)
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รักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 ได้นั้น ประกอบด้วยบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่
ชอบด้วยกฎหมำยด้วย สำหรับคำว่ำ “ชอบด้วยกฎหมำย” นั้น หมำยถึงจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนทำงรำชกำรรับรองควำมถูกต้อง
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โดยที่พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไข
ในสำระสำคัญของคำนิยำม “กำรรักษำพยำบำล” ให้หมำยควำมรวมถึงกำรตรวจสุขภำพ กำรสร้ำง เสริม
สุขภำพและกำรป้องกันโรค โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้ำนกำร “สร้ำงเสริมป้องกัน โรค” ให้
ครอบคลุมผู้มีสิทธิ และบุคคลในครอบครัว (มำตรำ 4)

ในกำรศึกษำเพื่อรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (One Stop Service) ได้
ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระรำชบัญญัติกำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินบำงประเภทตำมงบประมำณรำยจ่ำย
พ.ศ. 2518
2. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2555
3. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ.
2553
4. คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 304/2557 เรื่อง มอบอำนำจอนุมัติกำร
เบิกเงิน ค่ำสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
กำรดำเนินกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (One Stop Service) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผู้จัดทำได้สรุปสำระและขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวันที่อยู่ในตู้เซฟและนำเงินทดรองรำชกำรที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ
เงินจำกธนำคำรเบิกสำหรับกำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรในแต่ละครั้งมำจัดทำทะเบียนกำรจ่ำยเงิน
2. เจ้ำหน้ำที่จัดลำดับคิวผู้มำรับบริกำรตำมลำดับก่อนหลัง

3. ตรวจสอบแบบคำขอรับเงินพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบ โดยมีข้อกำหนด ในกำรเสนอผู้
มีอำนำจอนุมัติ ดังนี้
3.1 ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติในแบบเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ของข้ำรำชกำรครู
3.2 ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ หรื อ รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำที่ได้รับมอบหมำย เป็นผู้อนุมัติในแบบเบิกเงิน สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลของผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ข้ำรำชกำร และข้ำรำชกำรบำนำญในสังกัด
4. เมื่อเอกสำรพร้อมคำขอรับเงินสวัสดิกำร ถูกต้อง ครบถ้วน ตำมระเบียบ เจ้ำหน้ำที่ลงทะเบียนคุม
และจ่ำยเงินให้กับผู้ขอรับ โดยให้เซ็นชื่อรับ พร้อมระบุหมำยเลขโทรศัพท์
5. เมื่อสิ้นวัน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจัดทำรำยงำนสรุป พร้อมรำยละเอียดประกอบกำรวำงฎีกำ และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องกับทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงินที่จัดทำขึ้น
6. นำเงินคงเหลือฝำกธนำคำร พร้อมจัดทำรำยละเอียดสรุปยอดเงิน
7. จั ด ท ำรำยละเอี ย ดสรุ ป ยอดเงิ น คงเหลื อ มอบให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ค วบคุ ม เงิ น ทดรองรำชกำร และ
เจ้ำหน้ำที่ บัญชี เพื่อจัดทำบัญชีและรำยงำนเงินคงเหลือ
8. รวบรวมรำยละเอีย ด พร้ อ มจั ด ท ำสรุ ป เสนอผู้ บ ริ ห ำรทรำบและอนุ มัติ ใ นแบบค ำขอรับเงิน
สวัสดิกำร ค่ำรักษำพยำบำล
9. จัดส่งเอกสำรทั้งหมดให้เจ้ำหน้ำที่เพื่อวำงฎีกำเบิกเงินชดใช้เงินทดรองรำชกำร
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Flow Chart : กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ( One Stop Service )
ยื่นเอกสำร

ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
ข้าราชการ

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจความถูกต้อง

เอกสำรไม่ถูกต้อง

ลูกจ้างประจา
ข้าราชการบานาญ

(เอกสารตามระเบียบ)

เอกสำรถูกต้อง
(จ่ำยเงิน)
3 นำที
ผูอ้ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

อนุมัติ

ผูบ้ ริหาร (ผอ./
รอง ผอ.เขตพืน้ ที่)

วำงฎีกำ

เจ้าหน้าที่วางฎีกา
ชดใช้เงินทดรองรำชกำร

บัญชีเงินทดรอง
บันทึกทะเบียนคุม

เจ้าหน้าที่เงินทดรองราชการ
บันทึกบัญชี

เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี
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มำตรฐำนงำน
ผู้ขอรับเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลตำมโครงกำร One Stop Service
ภำยใน 3 นำที ทุกวันอังคำรของสัปดำห์
เงื่อนไข : เอกสำรในกำรเสนอขออนุมัติถูกต้องครบถ้วน
- หำกเป็นกำรเบิกสวัสดิกำรของตัวเอง แนบใบเสร็จพร้อมหลักฐำน
- กรณีเบิกเงินสวัสดิกำรของคู่สมรส ต้องแนบเอกสำรเพิ่ม
1. ทะเบียนสมรส
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน /สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของคู่สมรส
- กรณีเบิกเงินสวัสดิกำรของบุตร
1. สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตรหรือสำเนำใบสูติบัตร
- กรณีเบิกเงินสวัสดิกำรของบิดำ – มำรดำ
1. สำเนำทะเบียนบ้ำนของตัวผู้ใช้สวัสดิกำรที่ระบุชื่อ บิดำ – มำรดำ ที่ตรงกัน
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ของ บิดำ หรือ มำรดำ
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แบบพิมพ์ที่ใช้ :
แบบ 7131
แบบ 7131
ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อควำมเท่ำที่จำเป็น
1. ข้าพเจ้า..............................................................................ตาแหน่ง......................................................................
S,
สังกัด....................................................................................................................................................................

2. ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลของ






ตนเอง
คูส่ มรส
บิดา
มารดา
บุตร

ชื่อ...........................................................เลขประจาตัวประชาชน………………….…………….
ชื่อ...........................................................เลขประจาตัวประชาชน……………………….……….
ชื่อ..........................................................เลขประจาตัวประชาชน…………………….....……….
ชื่อ........................................................... เลขประจาตัวประชาชน……………………………….
เกิดเมื่อ......................................................เป็ นบุตรลาดับที่.......................................................

 ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ  เป็ นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
ป่ วยเป็ นโรค......................................................................................................................................................
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล (ชื่อสถานพยาบาล) ..................................................................................
ซึ่งเป็ นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตัง้ แต่วนั ที่ ....................................................................
ถึงวันที่...........................................................เป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ ................................................................บาท
(...............................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จานวน............................ฉบับ
3. ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั เงินค่ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 ตามสิทธิ  เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิที่ได้รบั จากหน่วยงานอื่น
 เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสัญญาประกันภัย
เป็ นเงิน............................................. บาท (.........................................................................................) และ
(1) ข้าพเจ้า

........
(2) …………ข้าพเจ้า







ไม่มีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
มีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแต่เลือกใช้สทิ ธิจากทางราชการ
มีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
เป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสาหรรับบุตรแต่เพียงฝ่ ายเดียว
ไม่มีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น

 ไม่มีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น แต่คา่ รักษาพยาบาลที่ได้รบั ต่า
กว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ฯ

 มีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
 มีสทิ ธิได้รบั ค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นในฐานะเป็ นผูอ้ าศัยสิทธิผอู้ ื่น
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4. เสนอ.....................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ตามจานวนที่ขอเบิก ซึ่งกาหนดไว้ในกฎหมาย และข้อความข้างต้นเป็ นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
(...........................................................)
วันที่...................เดือน....................................พ.ศ.............
5. คาอนุมตั ิ
อนุมตั ใิ ห้เบิกได้
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
6. ใบรับเงิน
ได้รบั เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จานวน.........................................บาท
(.............................................................................................................) ไว้ถกู ต้องแล้ ว
(ลงชื่อ)..........................................................ผูร้ บั เงิน
(........................................................)
(ลงชื่อ).........................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(........................................................)
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. .............
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รบั เงินแล้วเท่านัน้ )
คาชีแ้ จง
ก

ให้แนบสาเนาคาสั่งศาลที่ส่งั /พิพากษาให้เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ข

ให้มีคาชีแ้ จงด้วยว่ามีสทิ ธิเพียงใด และขาดอยู่เท่าใดกรณีได้รบั จากหน่วยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือขาดอยู่เท่าใดเมื่อได้รบั ค่า
รักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

ค

ให้เติมคาว่า คูส่ มรส บิดา มารดา หรือบุตร แล้วแต่กรณี

ง

ให้เสนอต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
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