
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การเบกิเงนิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : กองคลงั กระทรวงคมนาคม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
การรักษาพยาบาล หมายถงึ การใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุโดยตรงแกผู่ม้สีทิธแิละบคุคลในครอบครัวเพื)อการ
รักษาโรค การตรวจวนิจิฉัย การฟื-นฟสูมรรถภาพที)จําเป็นตอ่สขุภาพและการดาํรงชวีติ 
1. คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธเิบกิคา่รักษาพยาบาล 
   1.1 ผูม้สีทิธ ิ
         - ขา้ราชการและลกูจา้งประจําที)ไดร้ับเงนิเดอืนและคา่จา้งจากเงนิงบประมาณ 
         - ลกูจา้งชาวตา่งประเทศซึ)งมหีนังสอืสญัญาจา้งที)ไดร้ับคา่จา้งเงนิงบประมาณ 
         - บํานาญปกต ิและบาํนาญพเิศษเหตทุุพพลภาพ 
  1.2 บคุคลในครอบครัว 
       - บดิาและมารดาชอบดว้ยกฎหมาย 
       - คูส่มรสชอบดว้ยกฎหมาย 
       - บตุรโดยชอบดว้ยกฎหมายซึ)งยังไมบ่รรลนุติภิาวะ ไมร่วมบตุรบญุธรรมหรอืบตุรที)ยกใหเ้ป็นบตุรบญุธรรมของผูอ้ื)น โดยเบกิ
ไดใ้นลําดบัที) 1 - 3 (ใหนั้บเรยีงลาํดับการเกดิไมว่า่จะเกดิจากการสมรสครั -งใด อยูใ่นอํานาจการปกครองหรอืไม)่ 
 
2. หลกัเกณฑก์ารใชส้ทิธเิบกิเงนิสวัสดกิารคา่รักษาพยาบาล 
    2.1 นําใบเสร็จรับเงนิที)สถานพยาบาลออกใหย้ื)นเบกิที)ตน้สงักัด 
          2.2.1 เอกสารประกอบการเบกิเงนิสวัสดกิารคา่รักษาพยาบาล 
                  - แบบใบเบกิเงนิสวัสดกิารเกี)ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
                  - หนังสอืรับรอง กรณีจําเป็นตอ้งใชย้านอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ
                  - ใบมอบฉันทะ กรณีผูม้สีทิธไิม่สามารถมารับเงนิดว้ยตนเอง โดยตอ้งแนบเอกสารสาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
พรอ้มรับรองสาํเนา คนละ 1ฉบบั ของผูม้อบ/ ผูร้ับมอบ/ พยาน 2 คน 
          2.2.2 วธิกีารรับเงนิ 
                  - รับดว้ยตนเอง โดยจา่ยเงนิสดหรอืเช็ค 
                  - กรณีไมม่ารับดว้ยตนเอง ใหทํ้าใบมอบฉันทะใหผู้อ้ื)นมารับแทน โดยตอ้งแนบเอกสารสําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชน พรอ้มรับรองสําเนา คนละ 1ฉบบั ของผูม้อบ/ ผูร้ับมอบ/ พยาน 2 คน 
    2.2 ใหส้ถานพยาบาลเบกิเงนิแทนผา่นระบบการเบกิจา่ยตรง 
    2.3 หลกัเกณฑก์ารเบกิจา่ยเงนิคา่รักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉนิสถานพยาบาลเอกชน เริ)มบงัคับใช ้1 เมษายน 2555 
         2.3.1 ผูม้สีทิธแิละบคุคลในครอบครัวเจ็บป่วยฉุกเฉนิตามประกาศกระทรวงการคลงัฯ (ฉุกเฉนิวกิฤตหรอืฉุกเฉนิเรง่ดว่น) 
ใหส้ถานพยาบาลเอกชนเป็นผูเ้บกิคา่รักษาพยาบาลแทนผูม้สีทิธใินระบบเบกิจา่ยของสาํนักงานหลกัประกันสขุภาพแหง่ชาต ิ
(Emergency Claim Online : EMCO) 
         2.3.2 กรณี สาํนักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตไิมอ่นุมัตจิา่ยเงนิเนื)องจากไมเ่ขา้เงื)อนไขผูป่้วยฉุกเฉนิตามเกณฑค์ดั
แยก หากแพทยผ์ูร้ักษาออกใบรับรองแพทยร์ะบคุวามจําเป็นตอ้งรักษาเนื)องจากเป็นผูป่้วยฉุกเฉนิไมร่นุแรงตามเกณฑค์ดัแยก ให ้
นําหลกัฐานยื)นเบกิเงนิที)ตน้สงักดั ตามสทิธเิบกิไดด้งันี- 
                - คา่หอ้งและคา่อาหาร ไมเ่กนิวนัละ 1,000.- บาท 
                - คา่รักษาพยาบาลอื)นๆ เบกิไดค้รึ)งหนึ)งของจํานวนเงนิที)ไดจ้า่ยจรงิไมเ่กนิ 8,000.- บาท 
                - คา่อวยัวะเทยีมและอปุกรณ์ที)ใชบํ้าบัดรักษา เบกิตามอัตราที)กรมบญัชกีลางกําหนด 
หมายเหต ุ
1. ใบเสร็จรับเงนิที)สถานพยาบาลออกใหม้อีาย ุ1 ปี นับถดัจากวันที)ปรากฎในใบเสร็จ 
2. ขั -นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ)มนับระยะเวลาตั -งแตเ่จา้หนา้ที)ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที)ระบไุวใ้นคูม่อืสาํหรับ
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
  
 
 
 
 
 



ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
ฝ่ายการเงนิ กองคลงั สํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม 38 ถนน
ราชดาํเนนินอก เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 
โทรศพัท ์02-281-4066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั -งแตเ่วลา 
09:00 - 15:00 น. 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 45 นาท ี
 

ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที)ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน และดําเนนิเรื)องในระบบ 
(หมายเหต:ุ -)  

20 นาท ี กองคลงั 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที)พจิารณาวนิจิฉัย และเสนอขออนุมัตใิบสําคญั 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี กองคลงั 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
แจง้ผลการพจิารณาวนิจิฉัยและจา่ยเงนิใหผู้ย้ื)น 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี กองคลงั 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีผูม้สีทิธไิมส่ามารถมารับเงนิไดด้ว้ยตนเอง / ใช ้
ประกอบกบัใบมอบฉันทะ / สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน พรอ้มรับรอง
สําเนา คนละ 1 ใบ ของผูม้อบ, ผูร้ับมอบ, พยาน 2 คน) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

แบบใบเบกิเงนิสวสัดกิารเก ี ยวกบัการรกัษาพยาบาล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แบบ 7131) 

กองคลงั 

3) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิคา่รกัษาพยาบาล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรอง กรณีจาํเป็นตอ้งใชย้านอกบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

ใบมอบฉนัทะ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูม้สีทิธไิม่สามารถมารับเงนิไดด้ว้ยตนเอง โดยตอ้ง
แนบเอกสารสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน พรอ้มรับรองสาํเนา คนละ 1 
ฉบบั ของผูม้อบ, ผูร้ับมอบ, พยาน 2 คน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 



 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ฝ่ายการเงนิ กองคลงั สาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

(หมายเหต:ุ (38 ถนนราชดาํเนนินอก เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย กรงุเทพฯ 10100 โทรศพัท ์02-281-4066))  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที) 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที) 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื)องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั -น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื)องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
1) ใบเบกิเงนิสวัสดกิารเกี)ยวกับการรักษาพยาบาล_แบบ 7131 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ใบมอบฉันทะ 

(หมายเหต:ุ (เฉพาะกรณีผูม้สีทิธไิมส่ามารถมารับเงนิไดด้ว้ยตนเอง / ใชป้ระกอบกบัใบมอบฉันทะ / สําเนาบัตร
ประจําตวัประชาชน พรอ้มรับรองสาํเนา คนละ 1 ใบ ของผูม้อบ, ผูร้ับมอบ, พยาน 2 คน))  

 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบับนี-ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที)คูม่อืมผีลบังคับใช:้ 29/07/2558 


