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การขอเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

การรักษาพยาบาล หมายถึง การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแกผูมีสิทธิ  และบุคคลใน
ครอบครัวของผูมีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพที่จําเปนตอสุขภาพและการ
ดํารงชีวิต 

 

คารักษาพยาบาล หมายความวา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังตอไปน้ี  

1. คายา คาเวชภัณฑคาอุปกรณทางการแพทยคาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสาร ทดแทน 
คาน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกันท่ีใชในการบําบัดรักษาโรค  

2. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ
ดังกลาว  

3. คาบริการทางการแพทยคาบริการทางการพยาบาล คาตรวจวินิจฉัยโรค คาวิเคราะหโรคแต ไม
รวมถึงคาธรรมเนียมแพทยพิเศษ คาจางพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษและคาบริการอื่นทํานองเดียวกัน           
ที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ  

4. คาตรวจครรภคาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  
5. คาหองและคาอาหาร ตลอดระยะเวลาท่ีเขารับการรักษาพยาบาล 

6. คาใชจายเพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค  

7. คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ  

8. คาใชจายอื่นที่จําเปนแกการรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

 

สถานพยาบาล หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน  

คุณสมบตัิของผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล 
1. ผูมีสิทธิ  

1.1 ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ  

1.2 ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ 

1.3 ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

2. บุคคลในครอบครัว 
2.1 บิดาหรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ  
2.2 คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ  
2.3 บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสทิธิซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตเปนคนไร

ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูมีสิทธิ (บุตรเบิกได 3 คน) 
 

 



การเกิดสิทธิ  คลอดเปนทารก 

หมดสิทธิ  บรรลุนิติภาวะ  
  - บุตรมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ 
  - จดทะเบียนสมรส 
ทั้งนี้ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน  

** ผูเบิกมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกไดภายในกําหนด 1 ปนับแตวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน ** 

หลักเกณฑการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
1. นําใบเสร็จรับเงินที่สถานพยาบาลออกใหยื่นเบิกท่ีตนสังกัด 

2. กรณีจําเปนตองใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ตองแนบหนังสือรับรองการใชยานอก 

3. กรณีการนวดเพ่ือการบําบัดรักษาโรค ตองแนบใบรับรองแพทย 
4. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล ( แบบ 7131) 

หลักเกณฑการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินสถานพยาบาลเอกชน 
1. ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยฉุกเฉินตามประกาศกระทรวงการคลังฯ (ฉุกเฉินวิกฤตหรือ

ฉุกเฉินเรงดวนใหสถานพยาบาลเอกชนเปนผูเบิกคารักษาพยาบาลแทนผูมีสิทธิในระบบเบิกจายของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

2. กรณี สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไมอนุมัติจายเงินเนื่องจากไมเขาเงื่อนไขผูปวยฉุกเฉิน
ตามเกณฑคัดแยก หากแพทยผูรักษาออกใบรับรองแพทยระบุความจําเปนตองรักษาเน่ืองจากเปนผูปวยฉุกเฉิน
ไมรุนแรงตามเกณฑคัดแยก (ตองแนบใบประเมินคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน) ใหนําหลักฐานยื่นเบิกเงินท่ีตนสังกัด 
ตามสิทธิเบิกไดดังนี้ 

- คาหองและคาอาหาร ไมเกินวันละ 1,000 บาท 

- คารักษาพยาบาลอ่ืน ๆ เบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่จายจริงไมเกิน 8,000 บาท 

- คาอวัยะเทียมและอุปกรณท่ีใชบําบัดรักษา เบิกตามอัตราท่ีกรมบัญชกีลางกําหนด 

 

การเบิกคาตรวจสุขภาพประจําป (เบิกไดเฉพาะผูมีสิทธิโดยตรงเทานั้น บุคคลในครอบครัวไมสามารถเบิกได) 
1. ผูมีสิทธิอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ เบิกได 7 รายการ (อัตราตามกรมบัญชีกลางกําหนด) 
2. ผูมีสิทธิอายุมากกวา 35 ปบริบูรณข้ึนไป เบิกได 16 รายการ (อัตราตามกรมบัญชีกลางกําหนด) 
** ผูมีสิทธิสามารถเบิกคาตรวจสุขภาพประจําปได ปละ 1 ครั้ง ตามปงบประมาณ ** 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

1. กรณีเบิกใหบิดามารดา 
 - สําเนาทะเบียนบานผูเบิก (ขาราชการ) 
 - ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี) 
2. กรณีเบิกใหคูสมรส 
 - สําเนาทะเบียนสมรสของผูเบิก (ขาราชการ) 
 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคูสมรส 
 - ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี) 
3. กรณีเบิกใหบุตร 
 - สําเนาสูติบัตร/ทะเบียนบานบุตร 
 - หากผูใชสิทธิประสงคจะเบิกใหบุตรแตเพียงผูเดียวใหแนบหนังสือแจงการใชสิทธิหรือการงดเบิกของ     
อีกฝายดวยทุกครั้ง 
 

แบบฟอรมที่ใช 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 

2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
2553 และหนังสือกระทรวงการคลังที่เก่ียวของ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(แบบ 7131) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับขาราชการและลูกจางประจํา 
ขั้นตอนการเบิก 
ขั้นตอนท่ี 1 โรงเรียนสงเอกสารหลักฐานขอเบิกท่ีสารบรรณกลาง 

เอกสารหลักฐานท่ีขอเบิก ประกอบดวย  
- หนังสือนําสงของโรงเรียน 

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131 )  
- เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  

 

ขั้นตอนท่ี 2 เจาหนาที่สารบรรณกลางสงเอกสารหลักฐานขอเบิกที่ธุรการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
 

ขั้นตอนท่ี 3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องจากธุรการกลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิก 

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131 ) กรอกขอมูลรายละเอียดและ
จํานวนเงินครบถวน ผูขอรับเงินสวัสดิการและผูอนุมัติลงลายมือชื่อเรียบรอย 

- ใบเสร็จรับเงิน 

- ใบรับรองยานอกบัญชีหลัก (กรณีเบิกยานอกบัญชีหลัก) 
- ใบประเมินคัดแยกผูปวย (กรณีเขารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเอกชน ประเภท

ผูปวยใน) 
- เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลครบถวน 

 

ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทํารายละเอียดขอเบิก  
- บันทึกขอความขออนุมัติเบิก 

- รายละเอียดงบหนาประกอบฎีกา 
- รายละเอียดหนางบใบส่ังจาย 

 

ขั้นตอนท่ี 5 เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนามอนุมัติการขอเบิก 

- ตรวจเอกสารหลักฐาน พรอมลงนามในบันทึกขอความและรายละเอียดงบหนาประกอบฎีกา 
 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนท่ี 6 การวางฎีกา และเสนอผูมีอํานาจ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนท่ี 7 รวบรวมเอกสารหลักฐานขอเบิกท้ังหมด สงเจาหนาที่จายเงิน ทําการตรวจสอบการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง และจัดทํารายละเอียดการจายเงินในระบบ KTB Corporate Online เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
การจายเงิน เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิตอไป 

 
ระยะเวลาการโอนเงินเขาบัญชี 10 - 15 วัน 
    การสงเอกสารหลักฐานขอเบิก  สงภายในวันที่ 5 ไดรับเงินวันที่ 15 ของเดือน 

    สงภายในวันที่ 15 ไดรับเงินวันที่ 25 ของเดือน 
ผูรับผิดชอบ  นางนิเวศน  ศรีสําอางค 
 

 


