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สาหรับผู้ใช้ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา
1. การสร้างบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้ประเภทเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้เอง ต้องติดต่อ สพฐ.
ส่วนกลาง เพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้สาหรับการใช้งาน
2. เมนูการใช้งานหลัก
2.1 รายการขอเบิกใบเสร็จรับเงิน คือ รายการขอเบิกที่โรงเรียนตั้งเบิกมายังเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 รายการขอเบิกใบเสร็จไปยังส่วนกลาง คือ รายการของเบิกที่เขตพื้นที่การศึกษาตั้งไปเบิกยัง
สพฐ. ส่วนกลาง
2.3 รายงานใบเสร็จคงเหลือ คือ ยอดใบเสร็จที่เหลืออยู่แยกตามประเภทใบเสร็จ
2.4 รายงานสรุป คือ ยอดสรุปการเบิก/ขอเบิกใบเสร็จในแต่ละเดือน
2.5 ติดตามใบเสร็จ คือ ค้นหาแลดูการเคลื่อนย้ายใบเสร็จของเลขที่ใบเสร็จที่ต้องการ

3. การเพิ่มคาขอเบิกใบเสร็จ เข้าสู่ระบบและคลิก “เพิ่มคาขอ”

เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ ซึ่งได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน
กรณีที่เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > โรงเรียน จะเป็นการสร้างขอเบิกของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งโรงเรียน
เป็นผู้บันทึกคาขอมาเอง
กรณีที่เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > เขตพื้นที่การศึกษา จะเป็นการสร้างขอเบิกไปยัง สพฐ. ส่วนกลาง เลือกประเภท
ใบเสร็จ ระบุจานวนที่ต้องการขอ แนบไฟล์คาร้องในรูปแบบ PDF และพิมพ์ชื่อผู้บันทึกรายการ

จากนั้นคลิก “บันทึก” รายการคาขอจะปรากฏในหน้ารายการขอเบิกใบเสร็จดังภาพด้านล่างนี้

หากคลิกที่ชื่อผู้ทาการขอในรายการ จะพบข้อมูลต่างๆ ดังนี้
เลขที่อ้างอิงรายการ (เลขนี้เป็นพียงเลขอ้างอิงข้อมูลในระบบเท่านั้น ไม่ใช่เลขที่เอกสาร)
รับใบเสร็จที่ (เขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนของท่าน)
ผู้บันทึกรายการคาขอ
ผู้บันทึกรายการอนุมัติ (จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติคาขอแล้ว)

4. การจัดการคาขอเบิกใบเสร็จจากโรงเรียน

ในหน้ารายการขอเบิกใบเสร็จ (จากโรงเรียน) สามารถดูไฟล์คาร้อง / ลบคาขอ / อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / คืนค่า
เป็นรอกาอนุมัติ ได้ในเมนูตัวเลือกในคอลัมน์ “จัดการ”
5. การอนุมัติคาขอ

เมื่ออนุมัติแล้วให้ตรวจสอบดูว่าเลขที่ใบเบิกถูกต้องหรือไม่ ในเมนูพิมพ์ใบจองตามภาพด้านล่าง

เงินทดรองราชการ
เงิน ทดรองราชการ หมายถึง เงิน ที่กระทรวงการคลั งสั่ งจ่ายให้ ส่ ว นราชการมีไว้ส าหรับทดรองจ่ายตาม
งบประมาณรายจ่าย ดังนี้
1. งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง
2. งบดาเนินงาน ยกเว้น ค่าไฟฟ้า และค่าน้าประปา
3. งบกลาง เฉพาะเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล
4. งบอื่นที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 1 หรือ 2
การเก็บรักษาเงินทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทาการไว้เพื่อสารองจ่าย
1. ส่วนกลาง เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท
2. ส่วนภูมิภาค เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. หน่วยงานย่อย เก็บรักษาได้แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
กรมบัญชีกลางได้กาหนดระบบการควบคุมเงินทดรองราชการไว้ดังนี้
1. ให้ส่วนราชการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 บัญชี คือ บัญชีออมทรัพย์ใช้สาหรับนาฝาก
เงิ น ทดรองราชการ 1 บั ญ ชี และ บั ญ ชี ก ระแสรายวั น ส าหรั บ สั่ ง จ่ า ยเงิ น ทดรองราชการ 1 บั ญ ชี เมื่ อ มี ก ารจ่ า ย
เงินทดรองราชการให้ เขียนเช็คสั่ งจ่ายจากบัญชีเ งินฝากประเภทกระแสรายวัน และให้ธนาคารโอนเงินจากบัญชี
ออมทรั พย์ ไปเข้าบั ญชีกระแสรายวัน เพื่อจ่ ายเงินตามเช็ค และดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย์ จะต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
2. ให้ส่วนราชการแยกใบเสร็จรับเงินสาหรับเงินทดรองราชการออกจากใบเสร็จรับเงิน ตามปกติหน่วยงาน
3. ให้ส่วนราชการบันทึกควบคุมรายการรับหรือจ่ายเงินทดรองราชการทุกรายการใน ทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการ
4. ทุกสิ้นวัน ภายหลังการรับและจ่ายเงินทดรองราชการ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตรวจสอบรายการ
เคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและเงินคงเหลือ แล้วลงลายมือชื่อกากับในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
พร้อมกับนาเงินคงเหลือเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะหีบห่อ และระบุจานวนเงินในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ช่องหมายเหตุ
5. ทุกสิ้ น เดือนให้ จั ดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลู กหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี ) และ
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ เก็บไว้กับรายงานการเงินประจาเดือนเพื่อให้ตรวจสอบต่อไป
6. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องจัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้
ส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อส่งให้กรมบัญชีกลางภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

การบันทึกรายการเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ
1. เมื่อมีการรับและใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ทุกครั้งโดยไม่ต้องบันทึกรายการบัญชีดังนี้
1.1 เมื่อมีการจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าใช้จ่ายตามใบสาคัญให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินทดรอง
ราชการช่อง “ใบสาคัญ” และลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ”
1.2 เมื่ อ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ จ่ ายให้ ยืม ตามสั ญ ญายืม เงิ นให้ บั นทึ ก ในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการช่อง “ลูกหนี้” หากจ่ายเป็นเงินสด ให้ลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ” หากจ่ายเป็นเงินฝาก
ธนาคารให้บันทึกจานวนเงินช่อง “เงินฝากธนาคาร” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ
1.3 เมื่อรับคืนเงินยืม
(1) กรณีลูกหนี้ส่งใช้ใบสาคัญเท่ากับจานวนเงินที่ยืม ให้บันทึกการส่งใช้ด้านหลังสัญญายืมเงิน
และบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ โดยลดยอดลูกหนี้เงินยืมในช่อง “ลูกหนี้” ด้วยตัวเลข
ในวงเล็บ และบันทึกใบสาคัญที่ส่งใช้ในช่อง “ใบสาคัญ”
(2) กรณีส่งใช้ใบสาคัญสูงกว่าจานวนเงินที่ยืม ให้บันทึกการส่งใช้ด้านหลังสัญญายืมเงินและ
บั น ทึกล้ างลู กหนี้ เงิน ยื มในทะเบี ย นคุม เงิ น ทดรองราชการ โดยลดยอดลู กหนี้เงินยืมเท่า ที่ลู กหนี้ ได้ ยืม ไปในช่ อ ง
“ลูกหนี้” ด้วยตัวเลขในวงเล็บ และบันทึกใบสาคัญที่ส่งใช้ในช่อง”ใบสาคัญ” พร้อมทั้งจ่ายเงินสดส่วนที่เกินจากสัญญา
ยืมให้ผู้ยืม โดยให้ผู้ยืมลงนามในใบสาคัญรับเงินไว้เป็นหลักฐาน บันทึกใบสาคัญที่ส่งใช้สูงกว่าเงินยืมในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการในช่อง “ใบสาคัญ” และบันทึกลดยอดเงินในช่อง “เงินสดคงเหลือ”
2. เมื่อต้องการเบิ กเงิน งบประมาณเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ส่ ว นราชการบันทึกรายการขอเบิกเงิน
แบบ ขบ 02 แล้วใส่หมายเหตุ เบิกเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ
3. เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว โหลด ขจ 05 และจ่ายเช็คบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เปิดไว้เพื่อรองรับเงินทดรองราชการพร้อมบันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองราชการตาม
ใบสาคัญ
4. เมื่อได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (บัญชีเงินทดรองราชการ)
ให้บันทึกรายการรับและนาส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารไว้ในช่องหมายเหตุของทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และต้อง
ออกใบเสร็จรับเงินพร้อมบันทึกรับรู้ด้วย นส 01,นส 02-1 เป็นรายได้แผ่นดิน
เอกสารประกอบการลงบัญชี
1. ทะเบียนเช็ค ควบคู่กับ สมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์เงินทดรองราชการ
2. ใบรับใบสาคัญ (ส่งใช้ใบสาคัญล้างหนี้เงินยืม)
3. ใบเสร็จรับเงิน
4. สัญญายืมเงิน
5. ใบสาคัญขอเบิกต่างๆ

ทะเบียน
1. ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
2. ทะเบียนคุมสัญญายืมเงินทดรองราชการ
3. ทะเบียนคุมการจ่ายเงินตามใบสาคัญ กรณีสารองจ่ายแล้ว
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ลงเลขที่สัญญายืมเงิน
2. ลงเลขที่จ่ายเงินตามใบสาคัญ เช่า ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าวัสดุ หือเงินสรองจ่ายอื่น
3. ลงทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
ด้านรับ
- ถอนเงินฝากธนาคาร เพื่อสารองจ่าย ณ ที่ทาการ (เลขที่เช็ค ช. ........)
- รับเงินงบประมาณชดใช้เงินทดรองราชการ (Pay in slip)
- รับคืนเงินเหลือจ่ายจากเงินยืมทดรองราชการ (เลขที่ใบเสร็จรับเงิน)
ด้านจ่าย
- จ่ายเงินยืมตามสัญญายืมเงิน (บย. .....)
- จ่ายเงินตามใบสาคัญขอเบิก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าวัสดุ หรือสารอง
จ่ายอื่น (บค. ....)
รายงานสิ้นเดือน/สิ้นปีงบประมาณ
1. จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
2. รายงานลูกหนี้เงินทดรอง
3. รายงานสถานะเงินทดรองราชการ

การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ ทั้งในและ นอกที่ตั้ง
สานักงาน หรือลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน โดยจ่ายใน ลักษณะค่าตอบแทน
การขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. ผู้ที่สามารถเบิกจ่ายได้
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานราชการ
- ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ (ตามข้อตกลงในสัญญา)
2. หลักเกณฑ์การจ่าย
- จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเหนือเวลาราชการ
- ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อน
- กรณีมีราชการจาเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา โดยไม่ได้รับอนุมัติให้รีบอนุมัติโดยไม่ชักช้า
3. อัตราการจ่าย
ลาดับ
เวลาการทางาน
จานวนเงิน
หมายเหตุ
ชั่วโมงละ....บาท
1 นอกเวลาวันทาการปกติ
50
ไม่เกิน 4 ชม./วัน
2 วันหยุด
60
ไม่เกินวันละ 7 ชม./วัน
3 กรณีพิเศษ (เร่งด่วน)
60
ไม่เกินครั้งละ 7 ชม.
ไม่ใช่งานประจาของข้าราชการผู้นั้น
4 ปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้
5 ถ้าได้รับค่าตอบแทนอื่นจากการทางานนอกเวลา ให้เบิกได้ทางเดียว
4. กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้
- อยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ
- ปฏิบัติงานไม่เต็มจานวนชั่วโมง
5. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอานาจอนุมัติ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน

6. เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- บันทึกอนุมัติขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- บันทึกอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- หลักฐานการลงลายมือชื่อ (การมาปฏิบัติงานตามที่สแกนลายนิ้วมือ)
- หลักฐานการจ่ายเงิน
- บัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สรุปผู้มาปฏิบัติงาน มีผู้ควบคุมงาน

การฝาก-คืนเงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญา คือ หลักประกัน สัญญาที่เป็นเงินสดหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ที่คู่สัญญากับทางราชการ
นามาค้าประกันการเข้าเป็นคู่สัญญากับทางราชการ เพื่อดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในสัญญา เช่น ขายพัสดุให้ส่วน
ราชการ รับจ้างก่อสร้างอาคารให้ส่วนราชการ เป็นต้น
ส่วนราชการจะต้องเก็บรั กษาเงินประกันสั ญญาไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่ ง คลั ง
พ.ศ. 2520 และเมื่อคู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว ส่วนราชการจะต้องคืนเงินประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาอย่าง
ช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คู่สัญญาพ้นข้อผู้พันตามสัญญา
เอกสารประกอบการนาฝากเงินประกันสัญญา
1. หนังสือนาส่งจากโรงเรียน
2. ใบนาฝาก จานวน 2 ฉบับ
3. เงินสดนาส่งธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บัญชีของ สพม.30 (KTB Corporate Online)
4. สาเนาสัญญา พร้อมรับรองสาเนา
5. สมุดคู่ฝาก
เอกสารประกอบการคืนเงินประกันสัญญา
1. หนังสือนาส่งจากโรงเรียน
2. ใบเบิกถอน จานวน 2 ฉบับ
3. รายงานผลการตรวจสอบ (ถ้ามี)
4. หนังสือขอถอนเงินประกันสัญญาจากผู้รับจ้าง
5. ใบตรวจการจ้างและรับรองผลผลการปฏิบัติงานขอผู้รับจ้าง
6. สาเนาสัญญาจ้าง
7. สมุดคู่ฝาก
8. เอกสารผู้รับจ้าง

แผนผังการนาฝากเงินประกันสัญญา

โรงเรียนส่งเอกสาร
การนาฝากเงินประกันสัญญา

หนังสือนาส่งจากโรงเรียน
ประกอบด้วย

ใบนาฝาก จานวน 2 ฉบับ
สาเนา Pay in slip นาเงินเข้าระบบ KTB Corp. Online

ไม่ถูกต้อง

สาเนาสัญญา
เจ้าหน้าที่
การเงิน
ตรวจสอบ

ถูกต้อง

นาใบนาฝากและสมุดคู่ฝากเสนอผู้บังคับบัญชา
ลงลายมือชื่อในหัวหน้าส่วนราชการ

คืนใบนาฝาก จานวน 1 ฉบับ
และสมุดคู่ฝากให้โรงเรียน

สมุดคู่ฝาก

แผนผังการคืนเงินประกันสัญญา
การคืนเงินประกันสัญญา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา
เมื่อครบกาหนดให้โรงเรียน
ทาหนังสือแจ้ง สพม.30

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่จัดทาหน้างบเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
(เสนอเพื่ออนุมัติ)

เจ้าหน้าที่การเงิน อนุมัติเงิน
และเอกสารการเบิกจ่าย

เสนอผู้บังคับบัญชา อนุมัติสั่งจ่าย
เจ้าหน้าที่การเงินโอนเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

ใบนาฝาก
ส่วนราชการผู้รับส่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ส่วนราชการผู้นาส่ง
ข้าพเจ้าขอนาส่งเงินตามรายละเอียด ดังนี้
ประเภทเงิน
รายการ

ที่ผู้รับส่ง
ที่ผู้นาส่ง
จานวนเงิน

รวมเงิน
(ตัวอักษร)
วันที่

ลายมือชื่อผู้นาฝาก

ตาแหน่ง

(

) ……………………………….

ใบรับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงิน

วันที่

เดือน

ได้รับเงินตามจานวนข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก

พ.ศ.

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ใบเบิกถอน
คาขอเบิกถอน
ชื่อหน่วยงานย่อย
ที่ผู้เบิก
โรงเรียน.....................................................................................................
ที่ผู้รับฝาก
ข้าพเจ้าขอถอนเงินฝาก ประเภท …………………………………………………………………………….………………………
 เงินสด
จานวนเงินที่ขอถอน ...................................... บาท  เช็ค
 โอนเข้าบัญชีเลขที่ ..........................................
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ลายมือชื่อผู้เบิก

ลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
วันที่

เดือน

พ.ศ.

คาอนุมัติ
จ่ายเป็น

 เงินสด
 เช็คเลขที่
 โอนเข้าบัญชี ธนาคาร............................ เลขที่....................................................
วันที่........................ เดือน.............................. พ.ศ. ...............................
ลายมือชื่อผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการผู้รับฝาก

ใบรับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงิน

วันที่

ได้รับเงินข้างต้นไว้ถูกต้องแล้ว
ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

วันที่

ค่ารักษาพยาบาล
การขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของบุคลากรในโรงเรียน
1. กรอกแบบคาขอแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2. แนบเอกสารใบเสร็ จ รั บ เงิ น (ใช้ ล วดเย็บ กระดาษแทนการติ ดกาว) และหลั ก ฐานอื่ น ๆ แล้ ว แต่กรณี
ให้ครบถ้วน โดยใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
2.1 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
2.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2.3 รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่ารักษาพยาบาลประเภทใด
2.4 จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
2.5 ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
3. การเสนอให้ผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติ กรณีผู้เบิกเป็นผู้อานวยการโรงเรียน ผู้อนุมัติให้เบิกได้ต้องเป็นรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติเบิกเงินค่ารักษาของผู้อานวยการโรงเรียน กรณีโรงเรียนไม่มี
ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน หรือมีแต่ยังไม่มีผู้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียน ให้บุคคลที่ โรงเรียน
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน ของโรงเรียนซึ่งเป็นข้าราชการ เป็นผู้อนุมัติเบิกค่ารักษา
ของผู้อานวยการโรงเรียนแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 304/2557 ข้อ 3
4. ทาหน้างบสรุปใบสาคัญค่ารักษาพยาบาล
5. ทาหนังสือนาส่ง ส่งมายังกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
6. หากกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์ตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าต้องมีการแก้ไขข้อมูลเพิ่ มเติม
จะแจ้งรายละเอียดการแก้ไขไปทางกลุ่มไลน์ (Line Application) การเงินโรงเรียน หรือโทรแจ้งเป็นรายบุคคล
วิธีการตรวจสอบเบื้องต้น
1. ชื่อ-สกุล ในใบเสร็จรับเงินถูกต้อง ตรงกับใบขอเบิกและเอกสารแนบต่างๆ
2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลต้องไม่หมดอายุ โดยใบเสร็จรับเงินมีระยะเวลา 1 ปีนับถัดจากวันที่ ที่
ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการ
3. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการแพทย์ประกอบการ
เบิกจ่าย
4. ใบเสร็จรับเงินค่าอุปกรณ์ หรืออวัยวะเทียมและค่าบริการสาธารณสุข สถานพยาบาลต้องใส่รหั ส ของ
อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมหรือค่าบริการสาธารณสุขรายการนั้นๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วย เพื่อส่วนราชการสามารถ
เทียบเคียงรายการ ในการเบิกจ่ายตามอัตราที่กรมบัญชีกกลางกาหนด โดยสามารถตรวจสอบอัตราอุปกรณ์และ

อวัยวะเทียมได้ที่เว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง https://mbdb.cgd.go.th/wel/searcheqp.jsp (บางรายการไม่เป็น
ปัจจุบันต้องดูจากหนังสือใหม่ล่าสุดของกรมบัญชีกลางประกอบ)
5. การตรวจสอบอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยอั ต ราค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง
https://mbdb.cgd.go.th/wel/searchmed.jsp (บางรายการไม่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ต้ อ งดู จ ากหนั ง สื อ ใหม่ ล่ า สุ ด ของ
กรมบัญชีกลางประกอบ)
6. ค่ า หั ต ถการและวิ สั ญ ญี เ ป็ น การผ่ า ตั ด ในห้ อ งผ่ า ตั ด ไม่ ต้ อ งมี ร หั ส กรมบั ญ ชี ก ลาง เบิ ก จ่ า ยได้ เ ท่ า ที่
สถานพยาบาลเรียกเก็บ
7. การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบาบัดโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยให้เป็นไปตาม ว.33
ลว. 11 เม.ย. 54 ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เพื่อประกอบการเบิกจ่าย โดยค่านวดสมุ นไพรพร้อมประคบสมุนไพร เบิกได้ 250 บาท (เหมาจ่ายค่านวด ค่าประคบ
ค่าลูกประคบ และค่าบริการทางการแพทย์)
8. การเบิกค่ารักษาพยาบาลหมวดที่ 14 ค่าบริการทางกายภาพบาบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู ให้เบิกได้ตามที่
สถานพยาบาลเรียกเก็บตาม ว.17 ลว. 9 ม.ค. 50
9. การตรวจสุขภาพประจาปีเบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิ (บุคคลในครอบครัวเบิกไม่ได้) การตรวจสุขภาพประจาปี
ให้ตรวจตามปีงบประมาณ ปีละ 1 ครั้ง และจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพในสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้น
10. ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์ และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจะไม่
สามารถเบิกได้
11. กรณี ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากสาธารณสุ ข จั งหวัด สามารถน ามาเบิ ก ได้ ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลางที่
กค. 0416.4/ว408 ลว.18 กันยายน 2561
12. กรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาในสถานพยาบาลเอกชน มีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตลอดจน อัตรา
และนิ ย ามของฉุ ก เฉิ น ไว้ แ ล้ ว หากกรณี ดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่
กค 0416.4/ว333 ลว. 31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0416.4/76 ลว. 12 กุมภาพันธ์ 2561
ก็ส ามารถเบิ กจ่ ายได้ตามอัตราที่กาหนดไว้ และต้องแนบใบอนุญาตให้ ดาเนินการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานพยาบาล
หลักฐานประกอบการขอเบิก
1. กรณีเบิกให้ตนเอง เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
1.1 กรอกแบบข้อมูลในแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
1.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)

2. กรณีเบิกให้บุตร เบิกได้กรณีที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถเบิกได้ 3 คน (บรรลุนิติภาวะแบ่งออกเป็น 2 กรณี
คือ 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นกรณีมารดาเป็นผู้เบิกให้บุตร ให้รับรองตรงเป็นผู้ใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลสาหรับบุตร
เพียงฝ่ายเดียวด้วย 2. จดทะเบียนสมรส ยกเว้นเป็นบุตรไร้/เสมือนไร้ความสามารถ
2.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
2.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
2.3 สูติบัตร หรือสาเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนา
2.4 กรณีผู้เบิกเป็นฝ่ายชายให้แนบทะเบียนสมรสพร้อมรับรองสาเนา หรือทะเบียนรับรองบุตร (คร.11) หรือ
คาสั่งศาล
2.5 กรณีหย่าให้แนบสาเนาบันทึกการหย่าเพื่อดูว่าบุตรอยู่ในความปกครองของใคร พร้อมรับรองสาเนา
3. กรณีเบิกคู่สมรส
3.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
3.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
3.3 สาเนาทะเบียนสมรสของผู้มีสิทธิ พร้อมรับรองสาเนา
4. กรณีเบิกให้มารดา
4.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
4.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
4.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิเบิก พร้อมรับรองสาเนา
5. กรณีเบิกให้บิดา บิดาของผู้มีสิทธิสามารถนาค่ารักษาพยาบาลมาเบิกกับทางราชการได้นั้น จะต้องเป็นบิดาโดย
สายเลือดและเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ พิจารณาถึงความชอบด้วยกฎหมายนั้นจะพิจารณาได้ คือ บิดาจะต้อง
จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้มีสิท ธิ หากบิดาไม่ได้จดทะเบียนกับมารดา ผู้มีสิทธิอาจใช้หลักฐานอื่นในการรับรอง
ว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายได้
5.1 กรอกข้อมูลใบแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
5.2 แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษา (ไม่เกิน 1 ปี)
5.3 สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิเบิก พร้อมรับรองสาเนา
5.4 สาเนาทะเบียนสมรสของบิดา พร้อมรับรองสาเนา

แบบ 7131
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่อง

พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จําเป็น

1. ข้าพเจ้า......................................................................................................ตําแหน่ง..........................................................................
....................................................................................................สังกัด.................................................................................................
2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
ตนเอง
คู่สมรส ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
บิดา ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
มารดา ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
บุตร ชื่อ .......................................................................................เลขประจําตัวประชาชน..................................................
เกิดเมื่อ...............................................................................เป็นบุตรลําดับที่.....................................
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ก
ป่วยเป็นโรค............................................................................................................................................................................................
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล)..............................................................................................................
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ ทางราชการ เอกชน ตั้งแต่วันที่.............................................................................................ถึงวันที่
..........................................................เป็นเงินรวมทั้งสิ้น..................................................................................................................บาท
(..............................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จํานวน .................................ฉบับ
3. ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ตามสิทธิ
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสิทธิที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น
เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่จากสัญญาประกันภัย
เป็นเงิน.................................................................บาท (...............................................................................................................) และ
(1) ข้าพเจ้า
ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแต่เลือกใช้สิทธิจากทางราชการ
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
เป็นผู้ใช้สิทธิคา่ รักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
(2).......................ข้าพเจ้า ไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น แต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับต่ํากว่า
สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นในฐานะเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่น

4. เสนอ..................................................................................................... ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามจํานวนที่ขอเบิก
ซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ...............................................................................ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
(...........................................................................)
วันที่............................เดือน..............................พ.ศ..............
5. คําอนุมัติ
อนุมัติเบิกได้
(ลงชื่อ) ...............................................................................
(...........................................................................)
ตําแหน่ง............................................................................
6. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน..........................................................................บาท
(..................................................................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) ............................................................................... ผู้รับเงิน
(...........................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................................... ผู้จ่ายเงิน
(...........................................................................)
วันที่............................เดือน..............................พ.ศ..............
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)

คําชี้แจง
ก

ให้แนบสําเนาคําสั่งศาลที่สั่ง/พิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ข

ให้มีคําสั่งชี้แจงด้วยว่ามีสิทธิเพียงใด และขาดอยู่เท่าใดกรณีได้รับจากหน่วยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลหรือขาดอยู่เท่าใดเมื่อได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

ค

ให้เติมคําว่า คูส่ มรส บิดา มารดา หรือบุตร แล้วแต่กรณี

ง

ให้เสนอต่อผู้มอี ํานาจ

