เงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล
ผูมีสิทธิ ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญ ที่รับเงินเดือนหรือคาจางจากเงิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน หรือคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม และตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญ โดยสามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลใหแกตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว
เอกสารในการยื่นขอเบิก
 กรณีเปนผูป วยนอก รพ.ของรัฐ
1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับคารักษาพยาบาล (แบบ 7105)
ฝายบริหารทั่วไปของสํานัก/กอง หรือผูที่ไดรับมอบหมาย รับรองสิทธิบุคคลในครอบครัว
ถูกตอง ไดแก
 กรณีเบิกใหบดิ า ตองเปนบิดาชอบดวยกฎหมาย (บิดาผูใหกําเนิดตามสายโลหิต
เปนผูไมมีสิทธิ)
 กรณีเบิกใหคสู มรส ตองเปนคูสมรสชอบดวยกฎหมาย (คูสมรสตามความเปนจริง
เปนผูไมมีสิทธิ)
 กรณีเบิกใหบตุ ร - ตองเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย (ไมรวมบุตรบุญธรรม)
- เปนบุตรลําดับที่ 1 – 3 ของผูมี
- อายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ (และยังไมสมรส)
 ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ ไมเปนผูไดรับสิทธิคารักษาพยาบาล
จากหนวยงานอื่นรวมทั้ง ประกันสังคม พรบ.ผูประสบภัยจากรถ ประกันชีวิต
กรณีไดรับสิทธิจะใชสิทธิจากราชการ เฉพาะสวนทีต่ ่ํากวาจํานวนที่ไดรับจากทาง
ราชการเทานัน้
2. ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา
- คายา คาเลือดและสวนประกอบของเลือดและสารทดแทน คาน้ํายา
หรืออาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน (ไมตองระบุรหัสรายการ)
- คาอวัยวะเทียม อุปกรณ และคาซอมแซม (ระบุรหัสรายการ)
- คาบริการทางการแพทย คาตรวจ คาวิเคราะหโรค (ระบุรหัสรายการ
คาบริการ)
- คาตรวจสุขภาพประจําป (เฉพาะตัวผูมีสิทธิ บุคคลในครอบครัวไม
สามารถใชสิทธิได

กรณีจําเปนตองใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ
-แนบหนังสือรับรองความจําเปนตองใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ของคณะกรรมการ
แพทย
กรณีจําเปนตองรับบริการนอกสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา
- แนบใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียม ที่ไมมีจําหนายในสถานพยาบาล โดยแพทย
ผูตรวจรับรอง
กรณีผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิจากหนวยงานอื่น ใชสิทธิเฉพาะสวนที่ต่ํากวา
จากราชการ
- แนบหนังสือรับรองการจายเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานที่ใชสทิ ธิไปกอนแลว

 กรณีเปนผูป วยภายใน รพ.เอกชน
1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับคารักษาพยาบาล (แบบ 7105)
ฝายบริหารทั่วไปของสํานัก/กอง หรือผูที่ไดรับมอบหมาย รับรองสิทธิบุคคลในครอบครัว
ถูกตอง ไดแก
 กรณีเบิกใหบดิ า ตองเปนบิดาชอบดวยกฎหมาย (บิดาผูใหกําเนิดตามสายโลหิต
เปนผูไมมีสิทธิ)
 กรณีเบิกใหคสู มรส ตองเปนคูสมรสชอบดวยกฎหมาย (คูสมรสตามความเปนจริง
เปนผูไมมีสิทธิ)
 กรณีเบิกใหบตุ ร - ตองเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย (ไมรวมบุตรบุญธรรม)
- เปนบุตรลําดับที่ 1 – 3 ของผูมีสิทธิ
- อายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ (และยังไมสมรส)
 ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ ไมเปนผูไดรับสิทธิคารักษาพยาบาล
จากหนวยงานอื่น รวมทั้งประกันสังคม พรบ.ผูประสบดภัยจากรถ ประกันชีวิต
กรณีไดรับสิทธิจะใชสิทธิจากราชการ เฉพาะสวนที่ต่ํากวาจํานวนที่ไดรบั จากทาง
ราชการเทานัน้
2. ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาลที่ตรวจรักษา และใบสรุปหนางบคารักษาพยาบาล
- คาหอง คาอาหาร (เบิกไดวนั ละไมเกิน 600 บาท)
- คารักษาพยาบาล คาตรวจ คาวิเคราะหโรค คายา คาเลือดและ
สวนประกอบของเลือดและสารทดแทนฯ (เบิกไดครึ่งหนึ่งของที่จาย
จริง แตไมเกิน 3,000 บาท)

- คาอวัยวะเทียม อุปกรณ และคาซอมแซม (ตามอัตรา
กระทรวงการคลัง)
3. ใบรับรองแพทย ระบุรายละเอียดเปนกรณีจําเปนรีบดวน หากไมทําการรักษาในทันทีจะ
เปนอันตรายถึงแกชวี ิต
4. คํารับรองแพทย และคํารับรองผูดําเนินการสถานพยาบาล ตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
กรณีจําเปนตองเขารับการรักษาเกินกวา 13 วัน
- แนบใบรับรองคณะกรรมการแพทย กรณีมีความจําเปนตองรักษาเกิน 13 วัน
กรณีผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวผูมีสิทธิ มีสิทธิจากหนวยงานอื่น ขอใชสิทธิเฉพาะสวนที่
ต่ํากวา
- แนบหนังสือรับรองการจายเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานที่ใชสทิ ธิไปกอนแลว
กรณีเบิกใหบุตร และผูมีสิทธิ – คูสมรส ตางรับราชการ
- รับรองตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการฯ แตเพียงฝายเดียว
สวนราชการเดียวกัน
หนวยงานตนสังกัดผูใชสิทธิ ทําบันทึก แจงการใชสิทธิ
หนวยงานตนสังกัดคูสมรส ทําบันทึก ตอบรับการใชสิทธิ
ตางสวนราชการ
สวนราชการตนสังกัดผูใชสทิ ธิ ทําหนังสือ แจงการใชสิทธิ (แบบ 7120)
สวนราชการตนสังกัดคูสมรส ทําหนังสือ ตอบรับการใชสิทธิ (แบบ 7121)
 กรณีผูมีสิทธิไดรับคําสัง่ ใหไปชวยปฏิบตั ิราชการซึ่งอยูต า งสวนราชการผูเบิก และผูมีสิทธิ
แสดงเจตนาขอรับเงินคารักษาพยาบาล ณ สถานที่ไปชวยปฏิบตั ิราชการ
1. ผูมีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับคารักษาพยาบาลตามแบบที่
กําหนด 2 ฉบับ
2. แนบสําเนาคําสั่งใหไปชวยราชการ
3. ยื่นหนังสือแสดงเจตนาฯ ตอ “ผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ” ของสวนราชการที่ไปปฏิบัติ
ราชการ
4. ผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิฯ เสนอหนังสือแสดงเจตนาฯ ใหกองคลังของสวนราชการที่
ไปปฏิบัติราชการ
5. หัวหนากองคลัง ลงนามในแบบหนังสือแสดงเจตนาฯ เสนอ “ผูมีอํานาจอนุมัติการ
เบิกจาย” ของสวนราชการที่ไปปฏิบัติราชการเพื่อทราบ

6. สงสําเนาคูฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ ใหสวนราชการทีเ่ บิกเงินเดือน ทราบ
ผูมีอํานาจรับรองการใชสิทธิ
สวนกลาง
ผอ.สํานัก/กอง ลนก. ผอ.กลุมที่รายงานตรงตออธิบดี
สวนทองถิ่น ผส.ชป. ผสญ. ผอ.คป. ผอ.คบ. ผคส. ชคน. ผอ.ศร. ผศป. ผอน.
สจจ.
หัวหนากองคลัง
สวนกลาง
ผูอํานวยการกองการเงินและบัญชี
สวนทองถิ่น ผูควบคุมการปฏิบัติดานการเงินและบัญชี
ผูมีอํานาจอนุมัติ
สวนกลาง
สวนทองถิ่น

หัวหนาฝายตรวจสอบและสัง่ จาย
ผส.ชป. ฝบท. ผสญ. ผอ.คป.

 ระยะเวลาในการยื่นขอเบิกคารักษาพยาบาล
1. ภายใน 1 ป นับถัดจากวันทีป่ รากฎในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล
2. ภายใน 1 ป นับแตวันทีร่ ับทราบการสั่งจายบํานาญ กรณีออกจากราชการของผูมีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญ และอยูในระหวางการพิจารณาสั่งจายเงินบํานาญ
3. ภายใน 1 ป นับแตวนั ที่รับทราบคดี หรือกรณีถึงที่สุด กรณีถูกสั่งพักราชการไวกอน เมื่อ
คดีหรือกรณีถงึ ที่สุด ปรากฎวาผูนั้นไดรับเงินเดือนในระหวางถูกพักราชการ หรือใน
ระหวางถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

