ค่ารักษาพยาบาล
การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรในโรงเรียน
1. กรอกแบบคาขอแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. แนบเอกสารใบเสร็ จ รั บ เงิ น (ใช้ ล วดเย็บ กระดาษแทนการติ ดกาว) และหลั ก ฐานอื่ น ๆ แล้ ว แต่กรณี
ให้ครบถ้วน โดยใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
2.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2.3 รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทใด
2.4 จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
2.5 ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
3. การเสนอให้ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติ กรณีผู้เบิกเป็นผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อนุมัติให้เบิกได้ต้องเป็นรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติเบิกเงินค่ารักษาของผู้อานวยการโรงเรียน กรณีโรงเรียนไม่มี
ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน หรือมีแต่ยังไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน ให้บุคคลที่ โรงเรียน
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงเรียนซึ่งเป็นข้าราชการ เป็นผู้อนุมัติเบิกค่ารักษา
ของผู้อานวยการโรงเรียนแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 304/2557 ข้อ 3
4. ทาหน้างบสรุปใบสาคัญค่ารักษาพยาบาล
5. ทาหนังสือนาส่ง ส่งมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
6. หากกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าต้องมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่ มเติม
จะแจ้งรายละเอียดการแก้ไขไปทางกลุ่มไลน์ (Line Application) การเงินโรงเรียน หรือโทรแจ้งเป็นรายบุคคล
วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น
1. ชื่อ-สกุล ในใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ตรงกับใบขอเบิกและเอกสารแนบต่างๆ
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้องไม่หมดอายุ โดยใบเสร็จรับเงินมีระยะเวลา 1 ปีนับถัดจากวันที่ ที่
ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการ
3. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ประกอบการ
เบิกจ่าย
4. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ หรืออวัยวะเทียมและค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลต้องใส่รหั ส ของ
อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมหรือค่าบริการสาธารณสุขรายการนั้นๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วย เพื่อส่วนราชการสามารถ
เทียบเคียงรายการ ในการเบิกจ่ายตามอัตราที่กรมบัญชีกกลางกาหนด โดยสามารถตรวจสอบอัตราอุปกรณ์และ

อวัยวะเทียมได้ที่เว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://mbdb.cgd.go.th/wel/searcheqp.jsp (บางรายการไม่เป็น
ปัจจุบันต้องดูจากหนังสือใหม่ล่าสุดของกรมบัญชีกลางประกอบ)
5. การตรวจสอบอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยอั ต ราค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
https://mbdb.cgd.go.th/wel/searchmed.jsp (บางรายการไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ต้ อ งดู จ ากหนั ง สื อ ใหม่ ล่ า สุ ด ของ
กรมบัญชีกลางประกอบ)
6. ค่ า หั ต ถการและวิ สั ญ ญี เ ป็ น การผ่ า ตั ด ในห้ อ งผ่ า ตั ด ไม่ ต้ อ งมี ร หั ส กรมบั ญ ชี ก ลาง เบิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่
สถานพยาบาลเรียกเก็บ
7. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบาบัดโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตาม ว.33
ลว. 11 เม.ย. 54 ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เพื่อประกอบการเบิกจ่าย โดยค่านวดสมุ นไพรพร้อมประคบสมุนไพร เบิกได้ 250 บาท (เหมาจ่ายค่านวด ค่าประคบ
ค่าลูกประคบ และค่าบริการทางการแพทย์)
8. การเบิกค่ารักษาพยาบาลหมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบาบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู ให้เบิกได้ตามที่
สถานพยาบาลเรียกเก็บตาม ว.17 ลว. 9 ม.ค. 50
9. การตรวจสุขภาพประจาปีเบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ (บุคคลในครอบครัวเบิกไม่ได้) การตรวจสุขภาพประจาปี
ให้ตรวจตามปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง และจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น
10. ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะไม่
สามารถเบิกได้
11. กรณี ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากสาธารณสุ ข จั งหวัด สามารถน ามาเบิ ก ได้ ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลางที่
กค. 0416.4/ว408 ลว.18 กันยายน 2561
12. กรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาในสถานพยาบาลเอกชน มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตลอดจน อัตรา
และนิ ย ามของฉุ ก เฉิ น ไว้ แ ล้ ว หากกรณี ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่
กค 0416.4/ว333 ลว. 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0416.4/76 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2561
ก็ส ามารถเบิ กจ่ ายได้ตามอัตราที่กาหนดไว้ และต้องแนบใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล
หลักฐานประกอบการขอเบิก
1. กรณีเบิกให้ตนเอง เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1.1 กรอกแบบข้อมูลในแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
1.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)

2. กรณีเบิกให้บุตร เบิกได้กรณีที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถเบิกได้ 3 คน (บรรลุนิติภาวะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
คือ 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นกรณีมารดาเป็นผู้เบิกให้บุตร ให้รับรองตรงเป็นผู้ใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุตร
เพียงฝ่ายเดียวด้วย 2. จดทะเบียนสมรส ยกเว้นเป็นบุตรไร้/เสมือนไร้ความสามารถ
2.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
2.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
2.3 สูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา
2.4 กรณีผู้เบิกเป็นฝ่ายชายให้แนบทะเบียนสมรสพร้อมรับรองสาเนา หรือทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) หรือ
คาสั่งศาล
2.5 กรณีหย่าให้แนบสาเนาบันทึกการหย่าเพื่อดูว่าบุตรอยู่ในความปกครองของใคร พร้อมรับรองสาเนา
3. กรณีเบิกคู่สมรส
3.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
3.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
3.3 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้มีสิทธิ พร้อมรับรองสาเนา
4. กรณีเบิกให้มารดา
4.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
4.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิเบิก พร้อมรับรองสาเนา
5. กรณีเบิกให้บิดา บิดาของผู้มีสิทธิสามารถนาค่ารักษาพยาบาลมาเบิกกับทางราชการได้นั้น จะต้องเป็นบิดาโดย
สายเลือดและเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายนั้นจะพิจารณาได้ คือ บิดาจะต้อง
จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้มีสิท ธิ หากบิดาไม่ได้จดทะเบียนกับมารดา ผู้มีสิทธิอาจใช้หลักฐานอื่นในการรับรอง
ว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้
5.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
5.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
5.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิเบิก พร้อมรับรองสาเนา
5.4 สาเนาทะเบียนสมรสของบิดา พร้อมรับรองสาเนา

แบบ 7131
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่อง

พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จําเป็น

1. ข้าพเจ้า......................................................................................................ตําแหน่ง..........................................................................
....................................................................................................สังกัด.................................................................................................
2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
ตนเอง
คู่สมรส ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
บิดา ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
มารดา ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
บุตร ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
เกิดเมื่อ...............................................................................เป็นบุตรลําดับที่.....................................
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ก
ป่วยเป็นโรค............................................................................................................................................................................................
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล)..............................................................................................................
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ ทางราชการ เอกชน ตั้งแต่วันที่.............................................................................................ถึงวันที่
..........................................................เป็นเงินรวมทั้งสิ้น..................................................................................................................บาท
(..............................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จํานวน .................................ฉบับ
3. ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามสิทธิ
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสัญญาประกันภัย
เป็นเงิน.................................................................บาท (...............................................................................................................) และ
(1) ข้าพเจ้า
ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแต่เลือกใช้สิทธิจากทางราชการ
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
เป็นผู้ใช้สิทธิคา่ รักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
(2).......................ข้าพเจ้า ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น แต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับต่ํากว่า
สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นในฐานะเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่น

4. เสนอ..................................................................................................... ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามจํานวนที่ขอเบิก
ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...............................................................................ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
(...........................................................................)
วันที่............................เดือน..............................พ.ศ..............
5. คําอนุมัติ
อนุมัติเบิกได้
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง............................................................................
6. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน..........................................................................บาท
(..................................................................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) ............................................................................... ผู้รับเงิน
(...........................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................... ผู้จ่ายเงิน
(...........................................................................)
วันที่............................เดือน..............................พ.ศ..............
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)

คําชี้แจง
ก

ให้แนบสําเนาคําสั่งศาลที่สั่ง/พิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ข

ให้มีคําสั่งชี้แจงด้วยว่ามีสิทธิเพียงใด และขาดอยู่เท่าใดกรณีได้รับจากหน่วยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือขาดอยู่เท่าใดเมื่อได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

ค

ให้เติมคําว่า คูส่ มรส บิดา มารดา หรือบุตร แล้วแต่กรณี

ง

ให้เสนอต่อผู้มอี ํานาจ

