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การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล : เป็นเงินสวัสดิการที่รัฐกําหนดให้มีขึ้นเพ่ือช่วยเหลือเมื่อยามเจ็บป่วย
และบรรเทาภาระของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญ) และบุคคลในครอบครัวในด้าน
ค่ารักษาพยาบาล โดยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ถือปฏิบัติตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง ซึ่งใน
เบ้ืองต้นจะให้ทราบถึงคําจํากัดความของคําต่างๆ ที่ควรรู้ ดังน้ี 
 

การรักษาพยาบาล หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิ
และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อ
สุขภาพและการดํารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคเพ่ือประโยชน์ด้านสาธารณสุข ทั้งน้ี ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดแต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม 

 
ค่ารักษาพยาบาล หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปน้ี 

1. ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสาร
ทดแทน ค่านํ้ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกันที่ใช้ในการ บําบัดรักษาโรค 

2. ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและ 
อุปกรณ์ดังกล่าว 

3. ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่
ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าบริการอ่ืนทํานองเดียวกัน
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 

4. ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
5. ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
6. ค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
7. คา่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
8. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
สถานพยาบาล หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลเอกชน 
 
สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
สภากาชาดไทยและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอ่ืน ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
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ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้ 
1. ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจําจากเงินงบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากร 
2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย และ

สัญญาจ้างน้ันมิได้ระบุเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลไว้ 
3. ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมี
เบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบ้ียหวัด 

  

ผู้มีสิทธิสามารถนําค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) มาเบิกเงินบุคคลใน
ครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลได้ บุคคลในครอบครัว (ผู้อาศัยสิทธิ) ได้แก่ 

(1) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ 
(3) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ  
(4) ทั้งน้ีไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

 
หมายเหตุ : � การเบิกค่ารักษาพยาบาลย่ืนแบบขอเบิกเงินได้ที่หน่วยงานที่สังกัดอยู่ หรือหน่วยงานที่ไป 

    ช่วยปฏิบัติราชการ 
� บุตรเบิกได้ไม่เกินอายุ 20 ปีบริบูรณ์หรือบรรลุนิติภาวะ 
� ผู้เบิกมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกได้ภายในกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ระบุใน 
    ใบเสร็จรับเงิน 

 
เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล 
 

ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาล 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131) 

ตรวจสอบในเรื่องช่ือและตําแหน่งผู้มีสิทธิขอเบิก โรคและ
รหัสโรค สิทธิการเบิก บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิฯ 
จานวนเงิน ลายมือช่ือผู้ขอเบิกฯลฯ 

2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล (ระบุรหัสรายการรักษาฯ, 
รหัสอุปกรณ์) อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปน้ี 

2.1) ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
2.2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
2.3)  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลอะไร 
2.4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
2.5) ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 
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ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
 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 ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ขึ้นอยู่กับผู้เบิก 
(ต้องไม่เกิน  
1 ปี นับแต่
วันที่ระบุใน
ใบเสร็จ) 

ผู้ขอเบิกเงินจัดทําแบบขอเบิกเงินตาม
แบบฟอร์ม 
1. ค่ารักษาพยาบาล : แบบ 7131 
2. แนบใบเสร็จรับเงิน+ใบรับรองของ 
    โรงพยาบาล 

ผู้ขอเบิก 

2.     2 วัน 
 

กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ  
ส่งงานการเงิน ตรวจสอบสิทธิ, อัตราท่ี
เบิกจ่ายตามระเบียบ 
- กรณีค่ารักษา = ตรวจสิทธิ, อัตรา 

- งานธุรการ :ดรุณี 
- งานการเงิน :  
  สุภัททรา 

3.  2 วัน ห.กบค.   : วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
ลสก. : วงเงิน 10,001 - 100,000 บาท 
ลปส.       : วงเงิน 100,001 บาทข้ึนไป 

ผู้บริหาร 

4.  
 
 
 
 
 

 
 
 

1 วัน 
 

ขั้นตอนการจ่ายเงิน 
1. วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ใช้เงิน 
     ทดรองราชการ 
  - ไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเงินสด 
  

- งานการเงิน :  
  จิราภรณ์/ 
  จริญญา/บุญส่ง 

2 วัน 
 

  - ต้ังแต่ 10,001 บาท เขียนเช็คสั่งจ่าย 
 

5 วัน 2. เกิน 50,000 บาทขึ้นไป เบิกตรง 
GFMIS ภายใน 3 วันนับแต่วันอนุมัติ
ข้ัน P ตรวจสอบเงินโอนแล้วจึงเขียน
เช็คสั่งจ่ายและเสนอลงนามในเช็คใช้
เวลาประมาณ 2 วัน 

3. กรณีข้าราชการบํานาญ ท่ีได้ระบุให้
นําเข้าบัญชีเงินฝาก ดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอเบิกจัดทําแบบขอเบิกเงิน 

กบค. สล. รับเรื่องเพื่อตรวจสอบ 
สิทธิ และระเบียบเบิกจ่าย 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

 ใช้เงินทดรอง 

- เรียกรับเงินสด/เช็ค 

- เข้าบัญชีเงินฝากกรณี ขรก.บํานาญ

50,000 บาท ขึ้นไป 

เบิกตรง GFMIS 

1  10,000 บ. 10,001   50,000 บ. เขียนเช็ค 

เสนอลงนามเช็ค 
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แบบฟอร์มสําคัญ 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131) 

 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
    พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบฟอร์ม 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

(แบบ 7131) 
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แบบ 7131 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช่อง���� พร้อมท้ังกรอกข้อความเท่าท่ีจําเป็น 
 

๑.  ข้าพเจ้า....................................................................................ตําแหน่ง.................................................................      
สังกัด..................................................................................................................................................................... 

2.   ขอเบิกเงินค่ารักษาของ 

 ���� ตนเอง 

 ���� คู่สมรส  ช่ือ............................................................เลขประจาํตัวประชาชน.............................................. 

 ���� บิดา      ช่ือ...........................................................เลขประจาํตัวประชาชน............................................... 

 ���� มารดา   ช่ือ...........................................................เลขประจาํตัวประชาชน................................................ 

 ���� บุตร      ช่ือ...........................................................เลขประจาํตัวประชาชน................................................ 

          เกิดเม่ือ..........................................................เป็นบุตรลําดับที่..................... 

          ���� ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ����  เป็นบุตรไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ป่วยเป็นโรค..................................................................................................................................................................... 

และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ช่ือสถานพยาบาล)....................................................................................... 

ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลของ  ����  ทางราชการ  ����  เอกชน  ตั้งแต่วันที่................................................................ถึงวันที่ 

......................................................................เป็นเงินรวมทั้งส้ิน...............................................................................บาท 

(..........................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินทีแ่นบ  จํานวน..............ฉบับ 

3.   ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 ����  ตามสิทธิ        ����  เฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่จากสิทธิท่ีได้รับจากหน่วยงานอ่ืน 

              ����  เฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่จากสัญญาประกันภัย 

เป็นเงิน....................................................บาท  (.................................................................................................................) และ 

 (1) ข้าพเจ้า          ����  ไม่มีสทิธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน                 

    ����  มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนแต่เลือกใช้สทิธิจากทางราชการ 

    ����  มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย 

    ����  เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

 (2) ..........ข้าพเจ้า ����  ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน 

    ����  มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน  แต่ค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับตํ่ากว่า 

           สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ 

    ����  มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย 

    ����  มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนในฐานะเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อ่ืน 
 



 

 

�.     เสนอ........................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว 
ตามจํานวนที่ขอเบิก  ซ่ึงกําหนดไว้ในกฎหมาย  และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 
   (ลงช่ือ)................................................................ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 
   (...............................................................) 
   วันที่..............เดือน...................................พ.ศ............ 

5.    คําอนุมัติ 

  อนุมัติให้เบิกได ้

   (ลงช่ือ).................................................................... 
   (.................................................................) 
   ตําแหน่ง................................................................. 

 

6. ใบรับเงิน 

  ได้รับเงินสวัสดกิารเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  จํานวน.....................................................บาท 
 (.......................................................................................................................)  ไว้ถูกต้องแล้ว 

   (ลงช่ือ)...............................................................ผู้รับเงิน 
      (...............................................................) 

   (ลงช่ือ)...............................................................ผู้จ่ายเงิน 
      (...............................................................) 

    วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ............. 
                (ลงช่ือต่อเม่ือได้รับเงินแล้วเท่าน้ัน) 

 

 

 

 

 

 


