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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

 
 



ค าน า 

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็น 
คู่มือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงิน และการ
บริการให้แก่ข้าราชการในสังกัด การปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินนั้น ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็น ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่องเก่ียวกับ
ตัวเงิน และผู้มีสิทธิรับเงิน  
              การจัดท าคู่มือฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ร่วมกันรวบรวมและจัดท าขึ้น ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์หรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผู้สนใจ
จะน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
    

 

                                                       สิริภาวรรณ   ผกาแดง 

                      ลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
ส่งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 16.30 น. 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล 

1. แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร้อมเอกสารประกอบการขอเบิก 
2. กรณีเบิกค่าตรวจสุขภาพประจ าปีเบิกได้เฉพาะผู้เบิก(ข้าราชการ) 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

1. กรอกแบบค าขอ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
2. แนบเอกสารใบเสร็จรับเงินและหลักฐานอื่น ๆ แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน 
      - ใบเสร็จรับเงินนอกเหนือจากค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และค่าบริการ
สาธารณสุข สถานพยาบาลต้องใส่รหัสของอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และค่าบริการสาธารณสุขรายการนั้น ๆ ใน
ใบเสร็จรับเงินด้วย เพ่ือส่วนราชการสามารถตรวจสอบรายการเบิกจ่ายตามอัตราที่ก าหนด ค่ายานอกบัญชีหลัก
แห่งชาติต้องมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลแนบด้วย (ใบเสร็จรับเงินมีอายุ 1 ปี  นับจากวันที่ที่ลงใน
ใบเสร็จรับเงิน) 
3. กรณีเบิกส าหรับตนเอง ต้องแนบเอกสารดังนี้ 
   - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
4. กรณีเบิกให้บิดา ต้องแนบเอกสารดังนี้ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก(ข้าราชการ) 
- ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา 
- ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา หรือ ส าเนาหนังสือรับรองบุตร หรือ ส าเนาค าพิพากษาศาลว่าเป็น

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 
- ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

5. กรณีเบิกให้มารดา ต้องแนบเอกสารดังนี้ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา 
- ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

6. กรณีเบิกให้คู่สมรสต้องแนบเอกสารดังนี้ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส 
- ส าเนาทะเบียนสมรส (ระหว่างผู้เบิกและคู่สมรส) 



- ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
 

 
7. กรณีบิดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสารดังนี้ 

- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
- ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
- ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดา หรือ ส าเนาหนังสือรับรองบุตร หรือ ส าเนาค าพิพากษาศาลว่าเป็น

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ ส าเนาทะเบียนหย่า 
- ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
- กรณีเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้บุตร บุตรตั้งแต่แรกเกิด – อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 

8. กรณีมารดาเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสารดังนี้ 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก (ข้าราชการ) 
- ส าเนาสูติบัตร หรือ ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
- กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ       แต่มารดามีความประสงค์จะขอเบิกเงินสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาลให้แก่บุตร   ให้แนบเอกสารขอใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
- กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ แต่จดทะเบียนหย่าให้แนบส าเนาบันทึกการหย่าเพื่อดูว่า

บุตรอยู่ในความปกครองของฝ่ายใด 
- กรณีเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้บุตร บุตรตั้งแต่แรกเกิด – อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

                     1. ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับและตรวจรหัสการเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครู 
ลูกจ้างประจ าและผู้รับบ านาญในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 

2. พิมพ์ฎีกาเบิกเงนิค่ารักษาพยาบาล 
3. เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติเงินค่ารักษาพยาบาล 
4. วางฎีกาในระบบ GFMIS 

                     5. คลังอนุมัติรอเงินเข้าบัญชีเงินงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
ศรีสะเกษ เขต 2 ประมาณ 3 วันท าการ 

          6.โอนจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในทุกสิ้นเดือน        
 (ประมาณวันที่ 24-26 ของทุกเดือน) 

 
 



 
 

 
 

การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล 
 
 

ผู้รับบริการ 

 
 

ยื่นแบบค าขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมหลักฐาน 
ภายใน 5 นาที 

   
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง 
ภายใน 3 - 5 นาที 

 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 



1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาล (แบบ 7131) 

2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล 

3. หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย (ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส,) 

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7131) 



  
 



 
 



ตัวอย่างการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
1. กรอกแบบ 7131 และรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง (ข้อ 1 – 2) 

 
2. ระบุจ านวนเงินที่ขอรับเงิน ระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกา

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้อ 3) 
        กรณี เบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง ท าเครื่องหมาย / ใน  (1) 
        กรณี เบิกค่ารักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว ท าเครื่องหมาย / ใน (2) 

 
 



 
3. ระบุผู้มีอ านาจอนุมัติ (ข้อ 4) 
    กรณี ผู้เบิกเป็นข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าสังกัดโรงเรียน เสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
    กรณี ผู้เบิกเป็นผู้รับบ านาญ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   
 เสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2 

 
4. ค าอนุมัติ ให้เบิกได้ (ข้อ 5) เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
        กรณี ผู้เบิกเป็นข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ให้ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติ 
        กรณี ผู้เบิกเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ข้าราชการครูที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้อนุมัติ 
        กรณี ผู้เบิกเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนและโรงเรียนมีรองผู้อ านวยการโรงเรียนให้รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน เป็นผู้อนุมัติ 

 
5. ระบุจ านวนเงินที่ขอรับ พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน (ข้อ 6) 

 



 


