การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล : เป็นเงินสวัสดิการที่รัฐกําหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเมื่อยามเจ็บป่วย
และบรรเทาภาระของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ) และบุคคลในครอบครัวในด้าน
ค่ารักษาพยาบาล โดยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน
เบื้องต้นจะให้ทราบถึงคําจํากัดความของคําต่างๆ ที่ควรรู้ ดังนี้
การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อ
สุขภาพและการดํารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม
ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้
1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสาร
ทดแทน ค่าน้ํายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่นๆ ทํานองเดียวกันที่ใช้ในการ บําบัดรักษาโรค
2. ค่าอวั ยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ดังกล่าว
3. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่
ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบริการอื่นทํานองเดียวกัน
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ
4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร
5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
6. ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน
สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรั ฐ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชนตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารมหาชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ กรุ ง เทพมหานคร
สภากาชาดไทยและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่น ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
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ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากร
2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และ
สัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้
3. ผู้ได้รับบํ านาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมี
เบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
ผู้มีสิทธิสามารถนําค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) มาเบิกเงินบุคคลใน
ครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้ บุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) ได้แก่
(1) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(3) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ
(4) ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
หมายเหตุ :

การเบิกค่ารักษาพยาบาลยื่นแบบขอเบิกเงินได้ที่หน่วยงานที่สังกัดอยู่ หรือหน่วยงานที่ไป
ช่วยปฏิบัติราชการ
บุตรเบิกได้ไม่เกินอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะ
ผู้เบิกมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกได้ภายในกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ระบุใน
ใบเสร็จรับเงิน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ประเภทรายจ่าย

ค่ารักษาพยาบาล

หลักฐาน/เอกสารทีใ่ ช้เบิกจ่าย
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)
ตรวจสอบในเรื่องชื่อและตําแหน่งผู้มีสิทธิขอเบิก โรคและ
รหั ส โรค สิ ท ธิก ารเบิ ก บุ ค คลในครอบครัว ของผู้ มีสิ ท ธิ ฯ
จานวนเงิน ลายมือชื่อผู้ขอเบิกฯลฯ
2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล (ระบุรหัสรายการรักษาฯ,
รหัสอุปกรณ์) อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
2.1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
2.2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2.3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลอะไร
2.4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
2.5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
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ประเภทรายจ่าย

หลักฐาน/เอกสารทีใ่ ช้เบิกจ่าย
3. ใบสั่งยา กรณีที่โรงพยาบาลไม่มียาจําหน่าย
4. ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมที่ไม่มีจําหน่ายใน
สถานพยาบาล
5. สําเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, สูติบัตร(ถ้ามี)
6. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
7. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการรับรองบุตร กรณีไม่ได้จด
ทะเบียนสมรส
8. ใบรับรองยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ (กรณีมียานอกบัญชียาหลัก
แห่งชาติ)
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา : การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล
ลําดับ

ระยะเวลา
(วัน)

ผังกระบวนการ

ขึ้นอยู่กับผู้เบิก
(ต้องไม่เกิน
1 ปี นับแต่
วันที่ระบุใน
ใบเสร็จ)

1.
ผู้ขอเบิกจัดทําแบบขอเบิกเงิน

2.

2 วัน

กบค. สล. รับเรื่องเพื่อตรวจสอบ
สิทธิ และระเบียบเบิกจ่าย

3.

2 วัน

ผู้มีอํานาจอนุมัติ

4.
ไม่เกิน 50,000 บาท

50,000 บาท ขึ้นไป

ใช้เงินทดรอง

เบิกตรง GFMIS

1  10,000 บ.

10,001  50,000 บ.

1 วัน

เขียนเช็ค
เสนอลงนามเช็ค

- เรียกรับเงินสด/เช็ค
- เข้าบัญชีเงินฝากกรณี ขรก.บํานาญ
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รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ขอเบิก
ผู้ขอเบิกเงินจัดทําแบบขอเบิกเงินตาม
แบบฟอร์ม
1. ค่ารักษาพยาบาล : แบบ 7131
2. แนบใบเสร็จรับเงิน+ใบรับรองของ
โรงพยาบาล
- งานธุรการ :ดรุณี
กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ
- งานการเงิน :
ส่งงานการเงิน ตรวจสอบสิทธิ, อัตราที่
สุภัททรา
เบิกจ่ายตามระเบียบ
- กรณีค่ารักษา = ตรวจสิทธิ, อัตรา
ห.กบค. : วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ผูบ้ ริหาร
ลสก. : วงเงิน 10,001 - 100,000 บาท
ลปส.
: วงเงิน 100,001 บาทขึ้นไป
- งานการเงิน :
ขั้นตอนการจ่ายเงิน
จิราภรณ์/
1. วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ใช้เงิน
จริญญา/บุญส่ง
ทดรองราชการ
- ไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเงินสด

2 วัน

- ตั้งแต่ 10,001 บาท เขียนเช็คสั่งจ่าย

5 วัน

2. เกิน 50,000 บาทขึ้นไป เบิกตรง
GFMIS ภายใน 3 วันนับแต่วันอนุมัติ
ขั้น P ตรวจสอบเงินโอนแล้วจึงเขียน
เช็คสั่งจ่ายและเสนอลงนามในเช็คใช้
เวลาประมาณ 2 วัน
3. กรณีข้าราชการบํานาญ ที่ได้ระบุให้
นําเข้าบัญชีเงินฝาก ดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 2.

แบบฟอร์มสําคัญ
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์ม
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(แบบ 7131)
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