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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (เงินสด)

งานที่ให้บริการ

กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (เจ้าหน้าที่ นางอมรรัตน์ หะลีบุตร)

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

ทุกวันอังคาร
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ

1

การยื่นคาขอ

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/ข้าราชการ
บานาญ ยื่นแบบใบเบิกเงินสวัสดิการฯ
ด้วยตนเอง

2

การพิจารณา

3

การอนุมัติจ่ายเงิน

2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานการ
ขอเบิกเงิน
2.2เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารทา
ความเห็นเสนอ ผอ.สพท.เพื่อพิจารณา
3.1 ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
3.2 เจ้าหน้าที่ จ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิก
เงินสวัสดิการฯ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 นาที

ระยะเวลา
การให้บริการ

หมายเหตุ

-

ผู้ขอ

5 นาที

สพท.

5 นาที

สพท.

2

หลักฐานประกอบคาขอเบิกเงินสวัสดิการ
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

กรณีที่ 1 เบิกของตนเอง
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล
กรณีที่ 2 เบิกของคู่สมรส
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล
สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
กรณีที่ 3 เบิกของบิดา - มารดา
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล
สาเนาทะเบียนบ้านของตนเอง
กรณีนามสกุลไม่ตรงกับบิดา - มารดา ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรสของตนเอง หรือสาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล
เบิกให้บิดา เพิ่มสาเนาทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

กรณีที่ 4 เบิกของบุตร
1) ใบเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล แบบ 7131
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สาเนาทะเบียนบ้านบุตร หรือสาเนาจดทะเบียนรับรองบุตร
4) ข้าราชการชายเบิกให้บุตร เพิ่มสาเนาทะเบียนสมรสของตนเอง
5) ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะมีการยกเลิกการเรียกเก็บสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการ
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

3

แบบ 7131
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่ อง พร้ อมทั้งกรอกข้ อความเท่ าทีจ่ าเป็ น
1.

2.

ข้ าพเจ้ า..............................................................................................ตาแหน่ ง................................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................................................
ขอเบิกเงินค่ ารักษาของ






ตนเอง
คู่สมรส ชื่อ........................................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................................
บิดา ชื่อ........................................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................................
มารดา ชื่อ........................................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................................
บุตร ชื่อ........................................................................เลขประจาตัวประชาชน............................................................
เกิดเมือ่ .................................................................เป็ นบุตรลาดับที.่ ....................
 ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ  เป็ นบุตรไร้ ความสามารถ หรือเสมือนไร้ ความสามารถ
ป่ วยเป็ นโรค.................................................................................................................................................................................................
และได้ เข้ ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก(ชื่อสถานพยาบาล)......................................................................................................................
ซึ่งเป็ นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตั้งแต่ วนั ที.่ ............................................................................................ถึงวันที่
.....................................................................เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น............................................................................................................บาท
(.......................................................................................................................................)ตามใบเสร็จรับเงินทีแ่ นบ จานวน..............ฉบับ
3.

ข้ าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับเงินค่ ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
 ตามสิทธิ

 เฉพาะส่ วนทีข่ าดอยู่จากสิทธิทไี่ ด้ รับจากหน่ วยงานอืน่
 เฉพาะส่ วนทีข่ าดอยู่จากสัญญาประกันภัย

เป็ นเงิน..........................................................บาท (.............................................................................................................................) และ
(1) ข้ าพเจ้ า






ไม่ มสี ิทธิได้รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่
มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่ แต่ เลือกใช้ สิทธิจากทางราชการ
มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
เป็ นผู้ใช้ สิทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลสาหรับบุตรแต่ เพียงฝ่ ายเดียว

(2) ..........ข้ าพเจ้ า  ไม่ มสี ิทธิได้รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่
 มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่ แต่ ค่ารักษาพยาบาลทีไ่ ด้ รับตา่ กว่ า
สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ
 มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

 มีสิทธิได้ รับค่ ารักษาพยาบาลจากหน่ วยงานอืน่ ในฐานะเป็ นผู้อาศัยสิทธิของผู้อ่ นื

4

เสนอ...........................................................................
4.

เสนอ...........................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้ าพเจ้ ามีสิทธิเบิกค่ ารักษาพยาบาลสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว
ตามจานวนทีข่ อเบิก ข้ซึา่งพเจ้
กาหนดไว้
นกฎหมาย
เป็ นจริงทุกประการ
าขอรับใรองว่
า ข้ าพเจ้และข้
ามีสอิทความข้
ธิเบิกค่าางต้
รั กนษาพยาบาลส
าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว

ตามจานวนทีข่ อเบิก ซึ่งกาหนดไว้ ในกฎหมาย และข้ อความข้ างต้นเป็ นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
(...............................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผู
้ขอรับเงินสวัสดิการ
วัน(...............................................................)
ที.่ .............เดือน...................................พ.ศ............
วันที.่ .............เดือน...................................พ.ศ............
5.
5.

คาอนุมตั ิ
คาอนุมตั ิ

อนุมตั ใิ ห้ เบิกได้
อนุมตั ใิ ห้ เบิกได้

(ลงชื่อ)....................................................................
(.................................................................)
(ลงชื่อ)....................................................................
ตาแหน่
ง.................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ ง.................................................................

6.
6.

ใบรับเงิน
ใบรับเงิน

ได้ รับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล จานวน........................................................................

บาท

ได้ รับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการรักษาพยาบาล จานวน........................................................................บาท
(.......................................................................................................................)
ูกต้วองแล้ ว
(.......................................................................................................................)
ไว้ ถูกต้ไว้อถงแล้
่อ)...............................................................ผู
(ลงชื่อ(ลงชื
)...............................................................ผู
้รับเงิน้รับเงิน
(...............................................................)
(...............................................................)
่อ)...............................................................ผู
(ลงชื่อ(ลงชื
)...............................................................ผู
้จ่ายเงิ้จน่ ายเงิน
(...............................................................)
(...............................................................)
วันที.่ ..........เดื
อน.....................................พ.ศ.............
วันที.่ ..........เดื
อน.....................................พ.ศ.............

5

ผังขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ผู้ขอฯ กรอกแบบฟอร์ม 7131
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร /
เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา

ผอ.สพป.กจ.2 อนุมัติ

5 นาที

3 นาที

พิจ

นชอบ
จ่เห็
ายเงิ
นสวัสดิการ
ให้กับผู้ขอเบิก

2

นาที

จุดบริการ
ระยะเวลา 10 นาที
1

