
การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล  
 
 
❖ ขั้นตอนการปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาล 

1.หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
2.งบหน้าใบสำคัญการเบิกเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
3.แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
4.กรณีเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีต้องแนบคำชี้แจงประกอบ 

❖ หลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 
1.กรณีเบิกให้ ตนเอง ต้องแนบเอกสารดังนี้ 
➢ สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรประชาชน (ข้าราชการ) 
➢ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

 2.กรณีเบิกให้ มารดา ต้องแนบเอกสารดังนี้ 
➢ สำเนาทะเบียนบ้านผู้เบิก (ข้าราชการ) 
➢ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
➢ สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(มารดา) 

3.กรณีเบิกให้ บิดา ต้องแนบเอกสารดังนี้ 
➢ สำเนาทะเบียนบ้านผู้เบิก (ข้าราชการ) 
➢ สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา+มารดา 
➢ ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

4.กรณีเบิกให้ คู่สมรส ต้องแนบเอกสารดังนี้ 
➢ สำเนาทะเบียนบ้านผู้เบิก (ข้าราชการ) 
➢ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 
➢ สำเนาทะเบียนสมรส 

5.กรณีเบิกให้ บุตร ต้องแนบเอกสารดังนี้ (เบิกได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 20 ปีบริบูรณ์) 
➢ บิดาเป็นฝ่ายเบิก - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก 

- สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาหนังสือรับรองบุตร หรือสำเนาคำสั่งศาลว่า  
  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือสำเนาทะเบียนหย่า (พร้อมบันทึกการ 
  หย่าเพ่ือดูว่าบุตรอยู่ในความปกครองของฝ่ายใด 
- ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
 
 



➢ มารดาเป็นฝ่ายเบิก  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก 
    - สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
    - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ายหญิงเป็นข้าราชการ แต่มารดามีความประสงค์จะใช้ 
      สิทธิในการเบิก ให้แนบเอกสารขอใช้สิทธิทุกครั้งที่ขอเบิก 
    - กรณีจดทะเบียนหย่า ให้แนบสำเนาบันทึกการหย่าเพ่ือดูว่าบุตรอยู่ใน 
      ความปกครองของฝ่ายใด 
    - ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 

❖  กรณีเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี เบิกได้ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง เบิกได้เฉพาะข้าราชการเท่านั้นต้อง
แนบเอกสารดังนี้ 

1. แบบคำขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7171) พร้อมใบเสร็จรับเงิน 
2. บันทึกคำชี้แจงประกอบการเบิก 
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ข้าราชการผู้เบิก) 

 

คำอนุมัติให้เบิกได้ ตามแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ข้อ 7 
ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 304/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 
 กรณี ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเป็นผู้เบิก ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ 
 กรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เบิก ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ 
 กรณี โรงเรียนไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ข้าราชการครุที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง  

       เป็นผู้อนุมัติ 
 

........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้าราชการ / บำนาญ / ลูกจ้างประจำ ยื่นแบบใบเบิก แบบ 7131 พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1.หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 

2.งบหน้าใบสำคัญการเบิกเงินเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 

3.แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 

4. กรณีเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปีต้องแนบคำชี้แจงประกอบ 

เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารและหลักฐานประกอบ 

 

เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก 

พร้อมลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
 

ติดต่อผูข้อเบกิเพื่อ

แกไ้ขเอกสารใหถ้กูตอ้ง 

เพื่อน ามายื่นเบิกใหม ่

เจ้าหน้าที่ : จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และหน้างบ

ใบสำคัญพร้อมด้วยใบสั่งจ่าย เพ่ือเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 

เจ้าหน้าที่ : จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

พร้อมด้วยใบสั่งจ่าย เพ่ือเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 

เจ้าหน้าที่ : บันทึกขอเบิกเงินคงคลังในระบบ GFMIS  

 

เจ้าหน้าที่ : บันทึกรายการโอนเงินผ่านระบบธนาคารเพ่ือเข้า

บัญชีธนาคารของผู้ขอเบิกและแจ้งผลการโอนเงิน ผ่าน SMS 

ตามเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขอเบิก  

 

มาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่ายเงินสวัสดกิาร ค่ารักษาพยาบาล 
ระเวลาในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล 

 ใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์ ตามผังกระบวนงาน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
 
 
 

❖ ขั้นตอนการเบกิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาบตุร 
1. หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
2. งบหน้าใบสำคัญการเบิกเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
3. กรอกแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 

❖ หลักฐานเอกสารประกอบการเบกิเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
 ผู้มีสิทธิ 1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
 3. กรณีบิดาเป็นฝ่ายเบิกให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส 

 4. กรณีมารคาเป็นฝ่ายและบิดาก็เป็นผู้มีสิทธิ ให้แนบหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงขอใช้สิทธิ 
 5. กรณีหย่าให้แนบใบสำคัญการหย่า พร้อมบันทึกการหย่าเพ่ือดูว่าบุตรอยู่ในความปกครองฝ่ายใด 

 บุตร 1. สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 
 2. เบิกได้ตั้งแต่บุตรอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ จนถึง 25 ปีบริบูรณ์ 

กรณีที่ 1 สถานศึกษาของทางราชการ 
 1. ใบเสร็จรับเงิน 
 2. ใบอนุญาตเรียกเก็บเงินของโรงเรียน/ประกาศเรียกเก็บ หนังสือรับรอง 

กรณีที่ 2 สถานศึกษาของเอกชน 
 1. ใบเสร็จรับเงิน 
 2. ใบอนุญาตเรียกเก็บเงินของโรงเรียน (ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืน) 
 3. หนังสืออนุญาตเปิดสถานศึกษา 

คำอนุมัติให้เบิกได้ ตามแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ข้อ 7) 
ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 305/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 
 กรณี ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเป็นผู้เบิก ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ 
 กรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เบิก ให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ 
 กรณี โรงเรียนไม่มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้ข้าราชการครูที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง  

       เป็นผู้อนุมัติ 
 

........................................................ 
 



ข้าราชการ / บำนาญ / ลูกจ้างประจำ ยื่นแบบใบเบิก แบบ 7223 พร้อมหลักฐาน ดังนี้ 

1.หนังสือนำส่งขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

2.งบหน้าใบสำคัญการเบิกเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

3.แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 

เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบความถูกต้องของ

เอกสารและหลักฐานประกอบ 

 

เจ้าหน้าที่ : ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก 

พร้อมลงทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
 

ติดต่อผูข้อเบกิเพื่อ

แกไ้ขเอกสารใหถ้กูตอ้ง 

เพื่อน ามายื่นเบิกใหม่ 

เจ้าหน้าที่ : จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน และหน้างบ

ใบสำคัญพร้อมด้วยใบสั่งจ่าย เพ่ือเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 

เจ้าหน้าที่ : จัดทำบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

พร้อมด้วยใบสั่งจ่าย เพ่ือเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 

เจ้าหน้าที่ : บันทึกขอเบิกเงินคงคลังในระบบ GFMIS  

 

เจ้าหน้าที่ : บันทึกรายการโอนเงินผ่านระบบธนาคารเพ่ือเข้า

บัญชีธนาคารของผู้ขอเบิกและแจ้งผลการโอนเงิน ผ่าน SMS 

ตามเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขอเบิก  

 

มาตรฐานการให้บริการการเบิกจ่ายเงินสวัสดกิาร เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ระเวลาในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

 ใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 สัปดาห์ ตามผังกระบวนงาน ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


