
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

1. กรอกแบบ 7131 (ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล) 
2. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชและลูกจ้างประจ า ดังนี้  

      กรณีที่ 1. เบิกให้บิดา     

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก    
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บิดา หรือ ส ำเนำบัตรประชำชน     
3. ส ำเนำทะเบียนสมรส บิดา หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ หรือ 

หนังสือรับรองบุตร หรือ  ส ำเนำค ำพิพำกษำ 
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)       

กรณีที่ 2. เบิกให้มารดา 
1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน มารดา หรือ ส ำเนำบัตรประชำชน 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)    

กรณีที่ 3. เบิกให้คู่สมรส      

1. ส ำเนำทะเบียนสมรส      
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของคู่สมรส หรือ    
3. ส ำเนำบัตรประชำชน          
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  

      กรณีที่ 4. เบิกให้ตนเอง 

- ไม่ต้องแนบหลักฐำน 

กรณีที่ 5. บิดาเบิกให้บุตร     

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บุตร หรือส ำเนำสูติบัตร 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรส บิดา หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ หรือ 

หนังสือรับรองบุตร หรือ ส ำเนำค ำพิพำกษำ 
3.  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 

กรณีที่ 6. มารดาเบิกให้บุตร 

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บุตร หรือ ส ำเนำสูติบัตร    
2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)         

3. ตรวจเอกสารด้วยตนเอง ก่อนยื่นเบิกเงิน  

- กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นขอเบิกเงิน  

- ระบุชื่อโรคให้ชัดเจนทุกครั้งที่ยื่นขอเบิกเงิน 



- ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ค่ำอวัยวะเทียมและค่ำอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรคทุกรำยกำร จะต้องมีรหัส
เบิกเงินจำกสถำนพยำบำลทุกครั้งที่ยื่นขอเบิก ยกเว้น ค่ำยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ 

- ค่ำยำนอกบัญชียำหลักแห่งชำติจะต้องมีใบรับรองแพทย์แนบด้วยทุกครั้งที่ยื่นขอเบิกเงิน 

* การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล * 

- ถ้ำบิดำเป็นผู้มีสิทธิเบิกจะต้องให้บิดำเป็นผู้ยื่นเบิกเท่ำนั้น  

- ถ้ำมำรดำต้องกำรใช้สิทธิในกำรขอเบิกเงินจะต้องท ำหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของคู่สมรสเพ่ือขอใช้สิทธิ     และทำงต้นสังกัด ของคู่
สมรสจะท ำหนังสือตอบกลับมำ แล้วให้มำรดำถ่ำยเอกสำรหนังสือตอบกลับแนบทุกครั้งที่ยื่นขอเบิกส ำหรับบุตร 

- ก่อนยื่นเรื่องขอเบิกเงินทุกครั้งกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้อง และลำยเซ็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้เบิกทุกครั้งเพ่ือสะดวกในกำรติดต่อ 

4. ยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจเอกสาร 
- ในกรณีที่ยื่นหลักฐำนไม่ครบถ้วนให้มำยื่นเบิกในวันท ำกำรถัดไป 

5. เจ้าหน้าที่จะลงรับหนังสือการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 
6. เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจเช็คเอกสารรหัสเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และเจ้าหน้าที่จะท าเรื่องเบิกเงินและโอนเงิน

ให้กับผู้มีสิทธิเบิกเงินเป็นการต่อไป 
- ในกรณีที่พบว่ำเอกสำรมีปัญหำ เจ้ำหน้ำที่จะติดต่อผู้เบิกทันที 
 

 หำกมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อ งำนกำรเงิน สพป.นพ.2 โทร.0-4259-9156       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โอนเข้ำบัญชี ธ.กรุงไทย สำขำ...........................................เลขที่บัญชี..................................โทรศัพท์...............................
                  แบบ 7131 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับค่ารักษาพยาบาล 
โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องว่ำง  ���� พรอ้มทั้งกรอกข้อควำมเทำ่ที่จ ำเป็น 

 

1. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..............................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
 

2. ขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลของ 
 ตนเอง 
 คู่สมรส ชื่อ............................................................................เลขบัตรประชำชน.................................. 
 บิดำ ชื่อ............................................................................เลขบัตรประชำชน.................................. 
 มำรดำ ชื่อ............................................................................เลขบัตรประชำชน.................................. 
 บุตร ชื่อ............................................................................เลขบัตรประชำชน.................................. 

เกิดเมื่อ.....................................................................เป็นบุตรล ำดับท่ี............................. 
 ยังไม่บรรลุนิติภำวะ      เป็นบุตรไร้ควำมสำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

ป่วยเป็นโรค...................................................................................................................................................... 
และได้เข้ำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลจำก (ชื่อสถำนพยำบำล)........................................................................ 
ซึ่งเป็นสถำนพยำบำลของ  ทำงรำชกำร    เอกชน  ตั้งแต่วันที่................................................................ 
ถึงวันท่ี..............................................................เป็นเงินรวมท้ังสิ้น........................................................... บำท  
(..........................................................................................)  ตำมใบเสร็จรับเงินท่ีแนบ จ ำนวน............. ฉบับ 
 

3. ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำล  ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล 
  ตำมสิทธิ    เฉพำะส่วนท่ีขำดอยู่จำกสิทธิท่ีได้รับจำกหน่วยงำนอ่ืน 
     เฉพำะส่วนท่ีขำดอยู่จำกสัญญำประกันภัย 
เป็นเงิน............................................ บำท (..............................................................................................)  และ 
(1) ข้ำพเจ้ำ    ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 

  มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอ่ืนแต่เลือกใช้สิทธิจำกทำงรำชกำร 
  มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย 
  เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับบุตรแต่เพียงฝ่ำยเดียว 
    
 
 

ก 

ข 
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(2) ............ ข้ำพเจ้ำ      ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 
  มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอ่ืน 
     แต่ค่ำรักษำพยำบำลท่ีได้รับต่ ำกว่ำสิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ 
  มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย 
  มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอ่ืนในฐำนะเป็นผู้อำศัยสิทธิของผู้อื่น 

         

4. เสนอ........................................................................... 
     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้ำพเจ้ำมีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว             
ตำมจ ำนวนท่ีขอเบิก ซึ่งก ำหนดไว้ในกฎหมำย และข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 
 

 (ลงชื่อ)................................................................ ผู้ขอรับเงินสวัสดิกำร 
(............................................................) 

        วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ.............. 
5. ค ำอนุมัต ิ

อนุมัติให้เบิกได้ 
 
 (ลงชื่อ).....................................................................  

(............................................................) 
             ต ำแหน่ง.................................................................. 

6. ใบรับเงิน 
ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล จ ำนวน.......................................................บำท 

 (…………………………………………………………………………………………………) ไว้ถูกต้องแล้ว 
 

(ลงชื่อ)................................................................ ผู้รับเงิน 
    (............................................................) 

 
(ลงชื่อ)................................................................ ผู้จ่ำยเงิน 

    (............................................................) 
   วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ.......... 

 
ค าชี้แจง 
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ให้แนบส าเนาค าสั่งศาลท่ีสั่ง / พิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
ให้มีค าชี้แจงด้วยว่ามสีิทธิเพียงใดและขาดอยู่เท่าใด  กรณีได้รับจากหน่วยงานอ่ืนเมื่อเทียบสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  หรือขาดอยู่เท่าใดเมื่อรับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย 

ให้เติมค าว่า คู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตร แล้วแต่กรณี 
ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 
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 ค่ำกำรศึกษำบุตร         ใบส ำคัญที่....... 

 ค่ำรักษำพยำบำล         ฏีกำที่.............. 

 ค่ำเช่ำบ้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้จ่ำยเงินเป็นค่ำ............................................................จริง..............................บำทข้ำพเจ้ำขอรับ

เงินค่ำ................................................ตำมสิทธิท่ีได้รับคือ เต็มจ ำนวน    ไม่เต็มจ ำนวน  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น
................................... บำท (..................................................................) ซึ่งได้จ่ำยไปก่อนแล้ว 

 
              ลงชื่อ........................................................ ผู้จ่ำยเงิน 

        (………………………………………………….) 
   ต ำแหน่ง........................................................... 

ที่ติดใบเสร็จรับเงนิ 

 


