คู่มือการให้บริการ : การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป สนง.วิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล หากผู้มีสิทธิยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนระบบเบิกจ่ายตรง สามารถนา
ใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด ได้ โดยผู้มีสิทธิสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน (ต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ระบุ
ในใบเสร็จ) เอกสารหลักฐานอื่น ยื่นเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่แต่ละสังกัด
2. การใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลต้องเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่
จาเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิต หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม
3. คณะ/วิทยาลัย ยื่นเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) พร้อม
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน นาส่งแผนกการเงินเพื่อเสนอพิจารณาต่อมหาวิทยาลัย
4. เอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับการอนุมัติ แผนกการเงิน จะ
ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2555
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
2553
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
แผนกการเงิ น งานบริ ห ารกิ จ การทั่ ว ไป เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
อาคารส านั ก งานวิ ท ยาเขตตรั ง มหาวิ ท ยาลั ย ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ : 5 วันทาการ

ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เริ่มต้น

ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
กรอกแบบฟอร์มใบเบิก
สวัสดิการส่งฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ของเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงทะเบียนคุม
เอกสารขอเบิก

A

- ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
ที่มีลายมือชื่อผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานขอเบิกให้
ฝ่ายการเงิน

- แบบฟอร์มใบ
เบิกค่า
รักษาพยาบาล
(แบบ ๗๑๓๑)

- ฝ่ายการเงินทาการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารใบเบิก และ
ใบเสร็จรับเงิน หากไม่ถูกต้องส่งคืนกลับ
ผู้ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยพิจารณาตามรายการ เช่น
- ตรวจสอบวัน เดือน ปี ในใบเสร็จรับเงิน
ว่าเลยกาหนดระยะเวลาในการขอเบิก
หรือไม่
- ตรวจสอบรหัสรายการในใบเสร็จรับเงิน
เพื่อใช้อ้างอิงอัตราค่ารักษาพยาบาล

- แบบฟอร์มใบ
เบิกเงินสวัสดิการ
แบบ ๗๑๓๑
- หลักฐานอื่นๆ
เช่น ใบรับรอง
แพทย์ ใบรับรอง
การใช้ยานอก
บัญชียาหลัก
แห่งชาติ ฯลฯ

- บันทึกข้อมูลขอเบิกลงในตารางทะเบียน แบบฟอร์มใบเบิก
เงินสวัสดิการ
คุม โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel
พร้อมเอกสาร
หลักฐานขอเบิก

๑๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
Flow Chart

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติในใบเบิกฯ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.
๒๕๕๓ และหนังสือกรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๕๗
ลว.๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

แบบฟอร์มใบเบิก
เงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก

๑ วัน

- ผู้มีอานาจอนุมตั ิลงนามแล้วส่งคืนให้
ฝ่ายการเงินเพื่อทาการเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขอรับเงิน

แบบฟอร์มใบเบิก
เงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

A

หัวหน้าแผนก
การเงิน
หัวหน้างาน
บริหารฯ
รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขต
ตรัง

หัวหน้าแผนก
การเงิน
หัวหน้างาน
บริหารฯ
รองอธิการบดี
ประจาวิทยาเขต
ตรัง

เสนอผู้มี
อานาจลงนาม
อนุมัติ

ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
แล้วส่งคืนฝ่ายการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

จัดทาเอกสารใบหน้างบ
ในการวางฎีกา ขบ๐๒

เจ้าหน้าที่การเงิน
บันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS

A

- จัดทาเอกสารในการวางเบิก ใบปะหน้า - ใบปะหน้าคาขอ
คาขอเบิก ขบ๐๒ และใบหน้างบ
ขบ๐๒
- ใบหน้างบ
- แบบฟอร์มใบ
เบิกเงิน
สวัสดิการพร้อม
เอกสารแนบ
ประกอบการ
เบิกจ่าย

๑๐ นาที

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS
- File Excel ใบปะ
ตามประเภทแหล่งของเงิน โดยการแนบ หน้าคาขอเบิก
File Excel หน้าใบคาขอเบิก และบันทึก
รายการพร้อมเรียกรายงาน

๑๐ นาที

ผู้รับผิดชอบ

แผนภูมิสายงาน
Flow Chart

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- แบบฟอร์มใบ
เบิกเงิน
สวัสดิการพร้อม
เอกสารแนบ
ประกอบการ
เบิกจ่าย เพื่อใช้
ในการอ้างอิง
ความถูกต้อง
ของจานวนเงิน

- ใช้เวลาใน
การโอนเงิน
๓ วันทาการ
- ใช้เวลาใน
การตรวจ
สอบ เขียน
เช็คสั่งจ่าย
และผูม้ ี
อานาจลง
นามเซ็นเช็ค
๑ วัน

A

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ตรวจสอบรายการ
เงินโอน /เขียนเช็ค
สั่งจ่าย/เสนออนุมตั ิ
ผู้มีอานาจสั่งจ่าย/
แจ้งผู้มีสิทธิรบั เช็ค

จัดทาเอกสารขอจ่าย
(ขจ๐๕) และบันทึก
รายการจ่ายในระบบ
GFMIS

เจ้าหน้าที่การเงิน
รวบรวมเอกสาร
ส่งบัญชี

สิ้นสุด

- ตรวจสอบรายงานสถานะเงินโอน
(หลังจากส่งข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว
ระยะเวลาในการโอนเงิน ใช้เวลา
ประมาณ ๓ วันทาการ)
- ตรวจสอบความถูกต้องจานวนเงิน กับ
เอกสารขอเบิกในแต่ละราย
- เขียนเช็คสั่งจ่าย
- เสนอเช็คผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งจ่าย

- บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS - File Excel ใบปะ
โดยการแนบ File Excel หน้าใบคาขอ หน้าคาขอจ่าย
จ่าย และบันทึกรายการพร้อมเรียก
รายงาน

- ถ่ายเอกสารสาเนา 1 ชุด
- ตรวจสอบลายชื่อผูร้ ับเงิน/บันทึก
รายการตัดจ่าย
- รวบรวมเอกสารทั้งหมด หลังจากเสร็จ
สิ้นการเบิกจ่าย ให้แผนกบัญชีเพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบและจัดเก็บ

- แบบฟอร์มใบ
เบิกเงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก และสาเนาใบ
คาขอเบิก จานวน
๑ ชุด
- แนบใบสาคัญรับ
เงิน

๑๐ นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบฟอร์ม 7131
Download ที่ https://finance.rmutsv.ac.th หรือกรอกข้อมูลใน
ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร ที่ https://eis.rmutsv.ac.th
2. ใบเสร็จรับเงินต้องไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จ
3. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
4. กรณีเบิกให้บุคคลในครอบครัว
4.1 บิดา เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ ใช้ทะเบียนสมรสกับ
มารดาของผู้มีสิทธิ หรือทะเบียนหย่า (กรณีหย่ากันตามกฎหมาย)
ทะเบียนรับรองบุตร
4.2 มารดา ใช้สูติบัตรของผู้มีสิทธิ หรือ ทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ
4.3 คู่สมรส ใช้ทะเบียนสมรส
4.4 บุตร
กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิ ใช้สูติบัตรของบุตรหรือทะเบียนบ้านของบุตร
กรณีบิดาเป็นผู้มีสิทธิ ใช้ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนรับรองบุตร
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1. ไม่มีค่าธรรมเนียม

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ)
-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาการให้บริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาการให้บริการ
1. แผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป อาคารสานักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 179 หมู่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7520-4067
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ ารักษาพยาบาล

แบบ 7131

โปรดทำเครื่ องหมำย ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อควำมเท่ำที่จำเป็ น
1. ข้ำพเจ้ำ...............................(1).......................................ตำแหน่ง...........................................................................................
สังกัดสำนักงำนวิทยำเขตตรัง
2. ขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลของ (2)
 ตนเอง
คู่สมรส ชื่อ.........................(2.1)..........................เลขประจำตัวประชำชน.......................................
บิดำ ชื่อ.........................(2.1)..........................เลขประจำตัวประชำชน.......................................
มำรดำ ชื่อ.........................(2.1)..........................เลขประจำตัวประชำชน.......................................
บุตร ชื่อ.........................(2.1)..........................เลขประจำตัวประชำชน.......................................
เกิดเมื่อ....................................................เป็ นบุตรลำดับที่.........................
 ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  เป็ นบุตรไร้ควำมสำมำรถ หรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
ป่ วยเป็ นโรค.......................................(2.2)...........................................................................................................
และได้เข้ำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลจำก (ชื่อสถำนพยำบำล) ............................(2.3).........................................
ซึ่งเป็ นสถำนพยำบำลของ  ทำงรำชกำร  เอกชน ตั้งแต่วนั ที่.........(2.4)...............ถึงวันที่........(2.5).........
เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น................(2.6).............................บำท (...................................(2.6)........................................)
ตำมใบเสร็ จรับเงินที่แนบ จำนวน.............(2.7).....................ฉบับ
3. ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินค่ำรักษำพยำบำล ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
 ตำมสิ ทธิ  เฉพำะส่ วนที่ขำดอยูจ่ ำกสิ ทธิที่ได้รับจำกหน่วยงำนอื่น
 เฉพำะส่ วนที่ขำดอยูจ่ ำกสัญญำประกันภัย
เป็ นเงิน......................(3)..............................บำท (...............................(3).....................................) และ
(1) ข้ำพเจ้ำ  ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นแต่เลือกใช้สิทธิจำกทำงรำชกำร
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย
 เป็ นผูใ้ ช้สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลสำหรับบุตรแต่เพียงฝ่ ำยเดียว
(2) ..(3.1)..ข้ำพเจ้ำ  ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น แต่รักษำพยำบำลที่ได้รับต่ำกว่ำ
สิ ทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลตำมสัญญำประกันภัย
 มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นในฐำนะเป็ นผูอ้ ำศัยสิ ทธิของผูอ้ ื่น

4. เสนอ …………….(4)………………
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำมีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตำม
จำนวนที่ขอเบิก ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมำย และข้อควำมข้ำงต้นเป็ นจริ งทุกประกำร
(ลงชื่อ)....................(4.1).................................ผูข้ อรับเงินสวัสดิกำร
(...........................................................)
วันที่................เดือน............ (4.2)......................พ.ศ. ..................
5. คำอนุมตั ิ
อนุมตั ิให้เบิกได้
(ลงชื่อ).............................(5)............................................
(………………………………………………..)
ตำแหน่ง ………………………………………………..
6. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล จำนวน..................(6).......................บำท
(...................................................(6)........................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)...........................................................ผูร้ ับเงิน
(.............................(7)..............................)
(ลงชื่อ)...........................................................ผูจ้ ่ำยเงิน
(.............................(8)..............................)
วันที่................เดือน.............(9)................พ.ศ. ................
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่ำนั้น)

คาอธิบายขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131)
1. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง/สังกัดของผู้ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
2. ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ/ผู้อาศัยสิทธิ ตาม
ใบเสร็จรับเงิน
2.1 กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร ให้ระบุสาระสาคัญ
- ชื่อ – นามสกุล เลขประจ าตัว
- บุตร ให้กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล/เกิดเมื่อ/เป็นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)/ (มารดา)/ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ/เป็นบุตรไร้ความสามารถ
2.2 ระบุโรคที่รักษา
2.3 ระบุชื่อสถานพยาบาลที่รับการรักษา
2.4 ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง หน้าสถานพยาบาลทางราชการ/หรือเอกชน
2.5 ตั้งแต่วันที่ ถึง วันที่สิ้นสุดที่ทาการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
2.6 ระบุตัวเลขเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น (โดยคิดจากยอดเงินรวมทั้งหมดที่ทาการรักษา) จานวนรวม
ทั้งสิ้นกี่ฉบับที่ขอเบิก
2.7 ตามใบเสร็จรับเงินตามจานวนที่แนบ (ฉบับ)
3. ให้ ท าเครื่ อ งหมาย √ ในช่ อ งสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ตามพระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล
3.1 ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่องสิทธิของผู้รับสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
4. ฝ่ายการเงินเสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
4.1 ผู้ขอรับเงินสวัสดิการลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง
4.2 วัน/เดือน/ปี ที่ขอรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5. ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจงพร้อมทั้งตาแหน่ง
6. ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเขียนจานวนเงินที่ได้รับ ลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง
7. ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง
8. ให้ผู้รับจ่ายเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง
9. ลงวันที่จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ภาคผนวก (ถ้ามี)
ไม่มี

