
แนวปฏิบัติของผูมีสิทธิรับสวัสดิการ 

ในการเบิกสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร 

------------------------------- 

1. ขาราชการบํานาญเปล่ียนสภาพ และพนักงานมหาวิทยาลัย  

    1.1 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลท่ีสํารองจายไปกอนแลว สําหรับตนเอง  

• จะตองใชสิทธิเบิกจากประกันสุขภาพกลุมของมหาวิทยาลัยเปนลําดับแรกกอน  

• สวนท่ีขาดจากสิทธิประกันสุขภาพกลุมของมหาวิทยาลัยสามารถนํามาเบิกจากสิทธิขาราชการบํานาญ 

และสิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเปนลําดับถัดไป  

• ยกเวนการรักษาดานทันตกรรมไมตองเบิกสิทธิประกันสุขภาพกลุมของมหาวิทยาลัยสามารถเบิกสิทธิ

ถัดไปไดทันที 

    1.2 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลท่ีสํารองไปกอนแลว สําหรับบิดา มารดา คูสมรส และบุตร  

• สามารถนําหลักฐานการจายเงินเบิกจากสิทธิขาราชการบํานาญและสิทธิสวัสดิการพนักงานเปนสิทธิ

ถัดไปไดทันที 

    1.3 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลเบิกจายตรงของขาราชการบํานาญ  

• สามารถนําหลักฐานการจายเงินสวนท่ีขาดจากสิทธิเบิกจายตรง เบิกจายประกันสุขภาพกลุมของ

มหาวิทยาลัยเปนลําดับแรกกอน ถึงจะนําสวนขาดจากสิทธิท่ีเหลือเบิกสิทธิสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยเปนลําดับถัดไปได  

    1.4 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลท่ีผูมีสิทธิรับสวัสดิการใชบัตรประกันสุขภาพกลุมของมหาวิทยาลัย 

        ท่ีสถานพยาบาลท่ีเขารับการรักษาแลว  

• สามารถนําหลักฐานการจายเงินสวนเกินสิทธิประกันสุขภาพกลุมเบิกจากสิทธิขาราชการบํานาญ และ

สิทธิสวัสดิการพนักงาน เปนสิทธิถัดไป 

    1.5 กรณีเบิกคารักษาพยาบาล (คลอดบุตร)  

• พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปนผูประกันตนตามสิทธิประกันสังคมจะตองใชสิทธิเบิกคาบริการทาง

การแพทยเหมาจายกรณีคลอดบุตรของผูประกันตนกอนเปนลําดับแรกกอน  

• สวนท่ีขาดจากสิทธิประกันสังคมสามารถนําหลักฐานการจายเงินมาเบิกจากสิทธิสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย เปนลําดับถัดไป 

    1.6 กรณีเบิกคาตรวจสุขภาพประจําป  

• สามารถเบิกไดเฉพาะผูมีสิทธิรับสวัสดิการเทานั้น และเบิกไดปงบประมาณละ 1 ครั้ง  

• ไมสามารถเบิกใหกับบุคคลอ่ืนในครอบครัวได  

 

 

 



- 2 – 

 

    1.7 กรณีเบิกคาเบ้ียประกันสุขภาพกลุมสวนเพ่ิมจากท่ีมหาวิทยาลัยจัดให  

• สามารถนําหลักฐานการจายเงินท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัยเบิกจากสิทธิสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

    1.8 กรณีเบิกคาการศึกษาบุตร  

• สามารถนําหลักฐานการจายเงิน เบิกสิทธิขาราชการบํานาญตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด หรือสิทธิ

สวัสดิการพนักงานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

2. ขาราชการ และลูกจาประจํา (ท่ีมหาวิทยาลัยไมไดจัดสวัสดิการประกันสุขภาพกลุมให) 

    2.1 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลท่ีสํารองไปกอนแลว สําหรับตนเอง บิดา มารดา คูสมรส และบุตร  

• สามารถใชหลักฐานการจายเงินเบิกจากสิทธิขาราชการและลูกจางประจําตามท่ีระเบียบ ขอบังคับ     

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  

    2.2 กรณีเบิกคาตรวจสุขภาพประจําป  

• สามารถเบิกไดเฉพาะผูมีสิทธิรับสวัสดิการเทานั้น และเบิกไดปงบประมาณละ 1 ครั้ง 

• ไมสามารถเบิกใหกับบุคคลอ่ืนในครอบครัวได  

    2.3 กรณีเบิกคาการศึกษาบุตร  

• สามารถใชหลักฐานการจายเงินเบิกจากสิทธิขาราชการและลูกจางประจําตามท่ีระเบียบ ขอบังคับ

กรมบัญชีกลางกําหนด  

 

3. ท้ังนี้การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร ผูมีสิทธิรับสวัสดิการจะตองเขียนใบเบิก

สวัสดิการโดยแยกเปนรายบุคคล (ตนเอง, บิดามารดา, คูสมรส และบุตร) ตามระบบ SWU-ERP 

 

4. พรอมท้ังแนบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินตามท่ีกรมบัญชีกลางหรือมหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียด

ตามเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักฐานท่ีใชประกอบการเบิกจายการเบิกเงินสวัสดิการ  

สําหรับขาราชการบํานาญเปลี่ยนสถานภาพ และพนกังานมหาวิทยาลัย 

1. เบิกใหตนเอง 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. ใบรับรองแพทย ตองระบุช่ือโรคเปนภาษาไทยเทาน้ัน 

2. เบิกใหบิดา 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. ใบรับรองแพทย ตองระบุช่ือโรคเปนภาษาไทยเทาน้ัน 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูเบิก 1 ฉบับ 

5. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชนของบิดา 1 ฉบับ 

   (เพ่ือตรวจสอบเลขประจาํตวัประชาชน) 

6. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

3. เบิกใหมารดา 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. ใบรับรองแพทย ตองระบุช่ือโรคเปนภาษาไทยเทาน้ัน 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูเบิก 1 ฉบับ 

5. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชนของมารดา 1 ฉบับ 

   (เพ่ือตรวจสอบเลขประจาํตวัประชาชน) 

6. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

4. กรณีบิดาเบิกใหบุตร 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. ใบรับรองแพทย ตองระบุช่ือโรคเปนภาษาไทยเทาน้ัน 

4. สําเนาสตูิบัตร จํานวน 1 ฉบับ 

5. สําเนาทะเบียนสมรส (ระหวางผูขอเบิกและคูสมรส) หรือสําเนาหนังสือ 

   รับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาศาลวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย หรือ 

   สําเนาทะเบียนหยา 1 ฉบับ 

6. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

7. กรณีเบิกคาการศึกษาบุตรจะตองแนบประกาศการจดัเก็บคาธรรมเนียมของ

สถานศึกษา 

5. กรณีมารดาเบิกใหบุตร 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. ใบรับรองแพทย ตองระบุช่ือโรคเปนภาษาไทยเทาน้ัน 

4. สําเนาสตูิบัตร จํานวน 1 ฉบับ 

5. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

6. กรณีเบิกคาการศึกษาบุตรจะตองแนบประกาศการจดัเก็บคาธรรมเนียมของ

สถานศึกษา 

 

 



หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลมีอายุ 1 ป นับจากวันออกใบเสร็จคารักษาพยาบาล 

  2. เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร ผูมสีิทธิรับสวัสดิการจายเงินในปงบประมาณใด 

   ใหเบิกจายในปงบประมาณน้ัน 

3. การเขียนใบเบิกสวัสดิการของขาราชการบํานาญ  

- ในชองช่ือผูเบิกใหระบุคํานําหนา “นาย/นาง/นางสาว” 

- ในชองตําแหนงใหระบุวา “ขาราชการบํานาญเปลี่ยนสถานภาพ” 

- ในชองสังกัดใหระบุวา “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

  4. การเขียนใบเบิกสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

- ในชองช่ือผูเบิกใหระบุคํานําหนา “นาย/นาง/นางสาว” 

- ในชองตําแหนงใหระบุวา “ตําแหนงปจจุบัน” เชน อาจารย, ผูชวยศาสตราจารย, นักวิชาการพัสด ุ

- ในชองสังกัดใหระบุวา “ช่ือภาควิชา/ศูนย/สํานักงาน ตามดวยคณะแพทยศาสตร” 

 

  

 

หลักฐานท่ีใชประกอบการเบิกจายการเบิกเงินสวัสดิการ 

สําหรับขาราชการและลกูจางประจํา 

1. เบิกใหตนเอง 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

2. เบิกใหบิดา 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูเบิก 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชนของบิดา 1 ฉบับ 

   (เพ่ือตรวจสอบเลขประจาํตวัประชาชน) 

5. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

3. เบิกใหมารดา 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. สําเนาทะเบียนบานของผูเบิก 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประชาชนของมารดา 1 ฉบับ 

   (เพ่ือตรวจสอบเลขประจาํตวัประชาชน) 

5. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

4. กรณีบิดาเบิกใหบุตร 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. สําเนาสตูิบัตร จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนสมรส (ระหวางผูขอเบิกและคูสมรส) หรือสําเนาหนังสือ 

   รับรองบุตร หรือสําเนาคําพิพากษาศาลวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย หรือ 

   สําเนาทะเบียนหยา 1 ฉบับ 

5. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 



6. กรณีเบิกคาการศึกษาบุตรจะตองแนบประกาศการจดัเก็บคาธรรมเนียมของ

สถานศึกษา 

5. กรณีมารดาเบิกใหบุตร 1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล 

2. ใบเสร็จรับเงิน 

3. สําเนาสตูิบัตร จํานวน 1 ฉบับ 

4. ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามี) 1 ฉบับ 

5. กรณีเบิกคาการศึกษาบุตรจะตองแนบประกาศการจดัเก็บคาธรรมเนียมของ

สถานศึกษา 

หมายเหตุ 1. เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลมีอายุ 1 ป นับจากวันออกใบเสร็จคารักษาพยาบาล 

  2. เอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร ผูมสีิทธิรับสวัสดิการจายเงินในปงบประมาณใด 

   ใหเบิกจายในปงบประมาณน้ัน 

  4. การเขียนใบเบิกสวัสดิการของขาราชการและลูกจางประจํา 

- ในชองช่ือผูเบิกใหระบุคํานําหนา “นาย/นาง/นางสาว” 

- ในชองตําแหนงใหระบุวา “ตําแหนงปจจุบัน” เชน อาจารย, ผูชวยศาสตราจารย, นักวิชาการพัสด ุ

- ในชองสังกัดใหระบุวา “ช่ือภาควิชา/ศูนย/สํานักงาน ตามดวยคณะแพทยศาสตร” 

 


