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ภาคผนวก
. แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล (แบบ 7131)
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1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2555 พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ ส่วนวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร รักษำพยำบำล เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 และหนังสือเวียนหรือหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจวิธีปฏิบัติในกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบล
2. ความหมาย “ค่ารักษาพยาบาล” หมำยควำมว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรรักษำพยำบำล ดังต่อไปนี้
(1) ค่ำยำ ค่ำเวชภัณฑ์ ค่ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสำรทดแทน
ค่ำน้ำยำ หรืออำหำรทำงเส้นเลือด ค่ำออกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในกำรบำบัดรักษำโรค
(2) ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค รวมทั้งค่ำซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ดังกล่ำว
(3) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำล ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค ค่ำวิเครำะห์โรคแต่ไม่
รวมถึง ค่ำธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่ำจ้ำงผู้พยำบำลพิเศษ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ และค่ำบริกำรอื่นทำนองเดียวกัน
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
(4) ค่ำตรวจครรภ์ ค่ำคลอดบุตรและกำรดูแลหลังคลอดบุตร
(5) ค่ำห้องและค่ำอำหำร ตลอดระยะเวลำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
(6) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและป้องกันโรค
(7) ค่ำฟื้นฟูสมรรถภำพร่ำงกำยและจิตใจ
(8) ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จำเป็นแก่กำรรักษำพยำบำลตำมที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
“ผู้มีสิทธิ” หมำยควำมว่ำ
(1) ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำ งประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำ งประจำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยงบ
บุคลำกรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่ ำงรับกำรศึกษำอบรม
ในสถำนศึกษำ ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติก่อนเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจำ
(2) ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญำจ้ำงที่ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยและสัญญำ
จ้ำงนั้น มิได้ระบุเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลไว้
(3) ผู้ได้รับบำนำญปกติหรือผู้ได้รับบำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำรหรือกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดตำม
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด
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ดังนั้น หำกลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย แต่ในสัญญำจ้ำงระบุว่ำให้ได้รับ
กำรช่ ว ยเหลื อ ด้ ำ นกำรรั ก ษำพยำบำลจำกกำรท ำประกั น ก็ ไ ม่ ถื อ ว่ ำ เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ต ำมพระรำชกฤษฎี ก ำ
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 กรณีผู้รับบำนำญ/เบี้ยหวัดที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิตำมพระรำช
กฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 จะต้องเป็นผู้รับบำนำญปกติตำมมำตรำ 9 แห่ง
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 หรือผู้รับ บำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพตำมมำตรำ 36 แห่ง
พระรำชบัญญัติบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วย
เงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495 เท่ำนั้น ผู้รับบำเหน็จตำมกฎหมำยบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรไม่ใช่ ผู้มีสิทธิตำมพระรำช
กฤษฎีกำนี้
“บุคคลในครอบครัว” หมำยควำมว่ำ
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบรรลุนิติภำวะแล้วแต่เป็นคนไร้
ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็น บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ
(3) บิดำหรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ
ค ำอธิ บ ำยเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นของบุ ค คลในครอบครั ว : บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ มี สิ ท ธิ ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ ส ำมำรถน ำ
ค่ำรักษำพยำบำล มำเบิกจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
พ.ศ. 2553 ได้นั้นประกอบด้วย บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมำย
ด้วยสำหรับคำว่ำ “ชอบด้วยกฎหมำย” นั้น หมำยถึงจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยมี
หลักฐำนทำงรำชกำรรับรองควำมถูกต้อง
3. ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
กำรตรวจสุขภำพประจำปีเป็นกำรส่งเสริมป้องกันโรค มิใช่กำรรักษำพยำบำล ซึ่งตำมกฎหมำยเดิมได้
กำหนดยกเว้น เป็นกรณีพิเศษให้เฉพำะผู้มีสิทธิ(ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจำและผู้รับเบี้ยหวัดบำนำญ)สำมำรถเบิกค่ำ
ตรวจสุขภำพประจำปีได้ปีละ1ครั้ง ตำมรำยกำรและอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ซึ่งแบ่งกำรตรวจเป็น 2 ช่วง
อำยุคือ ผู้มีอำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ตรวจได้ 7 รำยกำร และผู้มีอำยุมำกกว่ำ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตรวจได้ 16
รำยกำร โดยมีสิทธิเบิกปีละ 1ครั้ง ตำมปีงบประมำณแต่สำมำรถ ยื่นเบิกได้ตำมปีปฏิทิน(1 ปี) นับถัดจำกวันที่
ปรำกฏในใบเสร็ จ รั บ เงิน และบุ คคลในครอบครัว ของผู้ มีสิ ทธิไ ม่ส ำมำรถเบิกค่ำตรวจ สุ ขภำพประจำปีไ ด้
(พระรำชกฤษฎีกำฯ มำตรำ ๑๘)
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สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันด้านการตรวจสุขภาพประจาปีประกอบด้วย
1. ตรวจได้เฉพำะผู้มีสิทธิซึ่งประกอบด้วย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และผู้รับเบี้ยหวัดบำนำญไม่รวมถึง
บุคคลในครอบครัว
2. แบ่งชุดกำรตรวจเป็น 2 กลุ่ม คือ อำยุต่ำกว่ำ 35 ปีบริบูรณ์เบิกได้ 7 รำยกำร และอำยุตั้งแต่ 35 ปี
บริบูรณ์ ขึ้นไป เบิกได้ 16 รำยกำร
3. กำรตรวจให้ตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง (ตำมปีงบประมำณ)
4. กำรเบิก เบิกได้ตำมรำยกำรและอัตรำที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
5. ให้ผู้มีสิทธิทดรองจ่ำยไปก่อน และนำใบเสร็จมำเบิกจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัด (ห้ำมจ่ำยตรง)
6. ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่กค 0422.2/ว 362 ลงวันที่5 ตุลำคม 2554 ค่ำ Chest X-ray ค่ำ
เอ็กซเรย์ปอด มีกำรนำระบบดิจิตัล จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เบิกเดิม (170+50) และกำหนดให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่
เกิน 170 บำท โดยไม่ต้องระบุรหัส ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมำณพ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
1. กรอกแบบคำขอ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. หน้ำงบใบสำคัญสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร จำนวน 3 ชุด
3. แนบเอกสำรใบเสร็ จ รั บ เงิน และหลั กฐำนอื่น ๆ แล้ ว แต่กรณีให้ ครบถ้ว น - ใบเสร็จรับเงิ น
นอกเหนือจำกค่ำยำในบัญชีหลักแห่งชำติเช่น ค่ำอุปกรณ์อวัยวะเทียมและค่ำบริกำร สำธำรณสุข สถำนพยำบำล
ต้องใส่รหัสของอุปกรณ์อวัยวะเทียมและค่ำบริกำรสำธำรณสุขรำยกำรนั้น ๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วย เพื่อส่วนรำชกำร
สำมำรถตรวจสอบรำยกำรเบิกจ่ำยตำมอัตรำที่กำหนด ค่ำยำ นอกบัญชีหลักแห่งชำติต้องมีหนังสือรับรองจำก
สถำนพยำบำลแนบด้วย (ใบเสร็จรับเงินมีอำยุ1 ปี นับจำกวันที่ที่ลงในใบเสร็จรับเงิน)
4. กรณีเบิกสำหรับตนเอง ต้องแนบเอกสำรดังนี้
สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
5. กรณีเบิกให้บิดำ ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - สำเนำบัตร
ประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ - สำเนำทะเบียนสมรสของบิดำ หรือ สำเนำหนังสือรับรองบุตร หรือ
สำเนำคำพิพำกษำศำล ว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ สำเนำทะเบียนหย่ำ - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
6. กรณีเบิกให้มำรดำ ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - สำเนำบัตร
ประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำ - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
7. กรณีเบิกให้คู่สมรส ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - สำเนำบัตร
ประชำชน หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส - สำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้เบิกและคู่สมรส) - ใบเปลี่ยน
ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
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8. กรณีบิดำเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - สำเนำสูติ
บัตร หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร - สำเนำทะเบียนสมรสของบิดำ หรือ สำเนำหนังสือรับรองบุตร หรือ
สำเนำคำพิพำกษำศำล ว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ สำเนำทะเบียนหย่ำ - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
- กรณีเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้บุตร บุตรตั้งแต่แรกเกิด – อำยุ20 ปีบริบูรณ์
9. กรณีมำรดำเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - สำเนำ
สูติบัตร หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร - กรณีที่คู่สมรสของฝ่ำยหญิงเป็นข้ำรำชกำร แต่ มำรดำมีควำมประสงค์
จะขอเบิกเงิน สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้แก่บุตร ให้แนบเอกสำรขอใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ขอรับเงิน สวัสดิกำรค่ำ
รักษำพยำบำล - กรณีที่คู่สมรสของฝ่ำยหญิงเป็นข้ำรำชกำร แต่จดทะเบียนหย่ำให้แนบสำเนำบันทึกกำรหย่ำ เพื่อดู
ว่ำบุตรอยู่ในควำมปกครองของฝ่ำยใด - กรณีเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้บุตร บุตรตั้งแต่แรกเกิด – อำยุ
20 ปีบริบูรณ์
10. กรณีเบิกค่ำตรวจสุขภำพประจำปี (เฉพำะข้ำรำชกำร) ต้องแนบคำชี้แจงประกอบกำรขอเบิกค่ำตรวจ
สุขภำพประจำปีด้วย
5. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ไข้ใน) โรงพยาบาลเอกชน
1. กรอกแบบคำขอ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงินและหลักฐำนอื่น ๆโดยจะต้องมีในรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลเอกชน
แนบมำด้วย
3. สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำทะเบียนบ้ำน (เบิกให้ตัวเอง)
4. สำเนำทะเบียนสมรส (กรณีที่มีกำรจดทะเบียนสมรสและเบิกค่ำรักษำพยำบำลให้บุตร หรือคู่สมรส)
5. สำเนำสูติบัตร หรือสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำทะเบียนบ้ำน ของบุคคลในครอบครัว
(กรณีเบิกให้บุคคลในครอบครัว)
6. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีสิทธิสำเนำทะเบียนบ้ำนของบุคคลในครอบครัว (กรณีเบิกให้บุคคลใน
ครอบครัว)
7. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
8. หลักฐำนเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)
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ขั้นตอนการขอเบิกเงิน
1. ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรกรอกแบบขอรับเงินฯ ส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนภำยในระยะเวลำหนึ่งปีนับ
ถัดจำกวันที่ปรำกฏในหลักฐำนกำรรับเงิน
** หากพ้นกาหนดดังกล่าวถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น**
2. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนรับเอกสำรและตรวจสอบใบเบิกสวัสดิกำรกับหลักฐำนต่ำงๆที่ผู้มีสิทธิยื่นขอ
เบิกตำมแบบ 7131 ให้ถูกต้องตำมระเบียบ โดยสำมำรถเข้ำไปยังเว็บไซด์กรมบัญชีกลำง( www.cgd.go.th) แล้ว
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
- คลิกสวัสดิกำรรักษำพยำบำล
- คลิกตรวจสอบอัตรำกำรเบิกจ่ำยอุปกรณ์ อวัยวะเทียมและค่ำบริกำร
- คลิกอัตรำค่ำบริกำรสำธำรณสุข หรืออัตรำอุปกรณ์อวัยวะเทียมแล้วแต่กรณี กรอกรหัสตำมที่ปรำกฎใน
ใบเสร็จรับเงิน
- คลิกค้นหำหรือ enter จะปรำกฏอัตรำค่ำบริกำรที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้
3. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนจัดทำงบหน้ำใบสำคัญโดยรวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจำกผู้มีสิทธิแสดงรำยชื่อ
ผู้ขอเบิกเงินสวัสดิกำร จำนวนเงินที่ขอเบิกแยกเป็นรำยบุคคล พร้อมทำหนังสือส่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5 เพื่อดำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป
หลักฐานประกอบการแบบขอรับเงินสวัสดิการฯ
1. ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (แบบ 7131)
2. หลักฐำนกำรรับเงินของสถำนพยำบำล(ใบเสร็จรับเงิน) ใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล (ถ้ำมี)
3. หลักฐำนอื่น ๆ เช่น สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำใบสำคัญกำรสมรส สำเนำใบสำคัญกำรหย่ำ สำเนำใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ฯลฯ ของผู้มีสิทธิและบุคคลใครอบครัว แล้วแต่กรณี
การใช้สิทธิ
1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ผู้ได้รับบำนำญเบี้ยหวัด ให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็น
ผู้ใช้แต่เพียงฝ่ำยเดียว
2. กรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร ,ลูกจ้ำงประจำ ,ผู้ได้รับบำนำญเบี้ยหวัด อยู่ในส่วนรำชกำรผู้
เบิกแห่งเดียวกันผู้ใช้สิทธิต้องรับรองตนเองในใบเบิกแต่เพียงฝ่ำยเดียว
3. กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสอยู่ต่ำงส่วนรำชกำร ในกรณีที่เปลี่ยนส่วนรำชกำรผู้เบิกของผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิ
ต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว โดยส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือส่วนรำชกำรผู้เบิกเงินเดือนของ
ผู้ใช้สิทธิแจ้งกำรใช้สิทธิตำมที่ร้องขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือส่วนรำชกำรผู้เบิกเงินเดือนของคู่สมรสอีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบและตอบรับ
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4. หย่ำหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำ ฝ่ำยที่ปกครองหรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ใช้สิทธิเฉพำะบุตรที่อยู่ในอำนำจ
ปกครองหรืออยู่ในอุปกำระเลียงดู
5. คู่สมรสเพียงฝ่ำยเดียวเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ หรือผู้ได้รับบำนำญเบี้ยหวัดได้หย่ำหรือแยกกันอยู่โดยมิได้
หย่ำให้คู่สมรสฝ่ำยที่มีสิทธิใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรได้เพียงบุตรที่อยู่ในอำนำจปกครองหรืออยู่ในอุปกำระเลี้ยงดู
ของตน
6. กรณีที่มีกำรใช้สิทธิแล้ว ต่อมำมีกำรเปลี่ยนแปลงอำนำจปกครองผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิตำมกำรเปลี่ยนแปลง
จะต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงหรือผู้รับบำนำญ เบี้ยหวัด
อยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิก กรณีอยู่ในส่วนรำชกำรเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งให้ผู้มีอำนำจอนุมัติกำรเบิกเงิน
สวัสดิกำรทรำบพร้อมหลักฐำนแสดงอำนำจปกครองหรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรเพื่ออนุมัติก่อน
การยื่นขอเบิกเงิน
สิทธิการยื่นเบิก
***ภำยใน 1 ปี นับถัดจำกวันที่ปรำกฏในหลักฐำนกำรรับเงิน เว้นแต่ กรณีออกจำกรำชกำรของผู้มีสิทธิรับ
บำนำญ เบี้ยหวัด
และอยู่ระหว่ำงพิจำรณำสั่งจ่ำยบำนำญเบี้ยหวัด นำมำเบิกภำยใน 1 ปีนับแต่วันที่รับทรำบกำรสั่งจ่ำยบำนำญ
เบี้ยหวัด
*** กรณีถูกสั่งพักรำชกำรหรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถ้ำปรำกฏว่ำผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนในระหว่ำงนั้นให้นำมำเบิกภำยใน 1 ปี นับแต่วันที่รับทรำบคดีหรือกรณีถึงที่สุด
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ขั้นตอนกำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (กรณีโอนเงินเข้ำบัญชี)

งานสารบัญ จ่ ายงานให้ กบั
เจ้ าของเรื่อง

เจ้ าของเรื่องรับเรื่องมาจาก
งานสารบัญที่โรงเรียนส่ งมา
ตั้งเบิก

แจ้ งโรงเรียนแก้ไข
ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารที่โรงเรียนส่ งมา

เสนอผู้มีอานาจอนุมัติพร้ อมการตั้ง
เบิก

เบิกจากเครื่อง GFMIS

โอนเงินเข้ าบัญชีเจ้ าของ
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ขั้นตอนการขอเบิกเงินสดเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร
(one stop servies )

รับบัตรคิวขอเบิกเงิน

กรอกแบบฟอร์มเบิกค่า
รักษาพยาบาล แบบ 7131
ค่าศึกษาบุตร แบบ 7223
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
( 2 นาที )

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความ
ถูกต้องของจานวนเงินทีข่ อ
เบิก และหลักฐาน
ประกอบการเบิก
( 5 นาที )


เจ้าหน้าที่จัดส่
งให้ฝ่าย
การเงิน(ฝ่ายจ่าย) เพื่อ
ทาการจ่ายเงินให้กับ
ผู้เบิก ( 1 นาที )



ผู้ขอเบิก เซ็นรับเงินสดในทะเบียน
คุมรับเงินสดและเซ็นชื่อผู้รับเงินใน
แบบ ฟอร์มเบิก (แบบ 7131)
หรือ แบบฟอร์มเบิก (แบบ 7223)
( 1 นาที )

ไม่ถูกต้องส่งคืนแก้ไข

เอกสำรถูกต้องครบถ้วน

9

ขั้นตอนการขอเบิกเงินสดเกี่ยวกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
(one stop servies )

รับบัตรคิวขอเบิกเงิน


กรอกแบบฟอร์มเบิกค่า
รักษาพยาบาล แบบ 7131
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน


เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความ
ถูกต้องของจานวนเงินทีข่ อ
เบิก และหลักฐาน
ประกอบการเบิก



เจ้าหน้าที่จัดส่
งให้ฝ่าย
การเงิน(ฝ่ายจ่าย) เพื่อ
ทาการจ่ายเงินให้กับ
ผู้เบิก



ผู้ขอเบิก เซ็นรับเงินสดในทะเบียน
คุมรับเงินสดและเซ็นชื่อผู้รับเงินใน
แบบ ฟอร์มเบิก (แบบ 7131)

ไม่ถูกต้องส่งคืนแก้ไข

เอกสำรถูกต้องครบถ้วน

ภาคผนวก
http://www.finance.chiangmaiarea5.go.th/fxrm-xeksar-daw-hold

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค่ำรักษำพยำบำล

