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การเบิกจายเงินสวัสดิการ คารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑและสิทธิ การเบิกคารักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือใหการบริหารจัดการ

เงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยการ

รักษาพยาบาล ครอบคลุมการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแกพนักงานมหาวิทยาลัยและ

บุคคลในครอบครัวพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือการรักษาโรค การรักษาโรคฟน การตรวจวินิจฉัย การฟนฟู

สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต และหมายความรวมการตรวจสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ

และการปองกันโรคเพ่ือประโยชนดานสาธารณสุข แตไมรวมถึงการเสริมความงาม 

คารักษาพยาบาล ท่ีสามารถเบิกจายเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

1. คายา คาเวชภัณฑคาอุปกรณทางการแพทยคาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน 

คาน้ํายาหรืออาหารทางเสนเลือด คาออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันท่ีใชในการ บําบัดรักษาโรค 

2. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบดัรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ 

3. คาบริการทางการแพทยคาบริการทางการพยาบาล คาตรวจวินิจฉัยโรค คาวิเคราะหโรคแตไม

รวมถึงคาธรรมเนียมแพทยพิเศษ คาจางพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษและคาบริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ี

มีลักษณะเปนเงินตอบแทนพิเศษ 

4. คาใชจายเพ่ือเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค 

5. คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 

6. คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนแกการรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

พนักงานมหาวิทยาลัย หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวา

ดวยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย หมายความวา กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ี

ไดกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณ

แผนดิน พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการบริหารงานพนักงาน

มหาวิทยาลัย งบประมาณรายไดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

สถานพยาบาลของทางราชการ หมายความวา สถานพยาบาลซ่ึงเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และใหหมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐ สํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องคการมหาชนตามกฎหมายวา

ดวยองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทยและ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการคลัง

กําหนด 



 

หนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ 

สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2 

พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครวั ไดแก 

(1) คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

(2) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตเปนคนไร

ความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ 

(3) ท้ังนี้ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน 

หมายเหตุ :  การเบิกคารักษาพยาบาล ยื่นแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลไดท่ี

หนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ สถาบันคอมพิวเตอร บุตรเบิกไดไมเกินอายุ 20 

ปบริบูรณหรือบรรลุนิติภาวะ ผูเบิกมีสิทธินําใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกไดภายในกําหนด 1 ปนับแตวันท่ีระบุใน

ใบเสร็จรับเงิน 

โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจายไดตามสิทธิภายในวงเงิน 30,000 บาทตอปงบประมาณ ถา

ปใดไมมีการเบิกจายหรือเบิกจายแตไมครบวงเงิน ไมสามารถนําวงเงินท่ีเหลือมารวมกับวงเงินปตอไปได และ 

สามารถตรวจสอบรหัสรายการรักษาฯ,รหัสอุปกรณในใบเสร็จรับเงินท่ีไดรับจากสถานพยาบาล ไดดวยตนเองท่ี  

ระบบตรวจสอบอัตราคาบริการสาธารณสุข : https://mbdb.cgd.go.th/wel/searchmed.jsp 

เอกสารท่ีใชประกอบการขอเบิกจายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล  

1. กรณีเบิกจายของตนเอง 

1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ดาวนโหลดแบบฟอรม : http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1 

  2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลท่ีไปรักษาฉบับจริง (ไมเกิน 1 ป นับจากวันท่ีท่ีระบุ 

   ในใบเสร็จรับเงิน) (ระบุรหัสรายการรักษาฯ,รหัสอุปกรณ) อยางนอยตองมีรายการ  

   ดังตอไปนี้ 

2.1 ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

2.2 วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 

2.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคารักษาพยาบาลอะไร 

2.4 จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

2.5 ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

3. ใบรับรองยานอกบัญชีหลักแหงชาติ (กรณีมียานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) 

  4. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ถามี) 

  5. สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (หนา-หลัง) 

  6. ใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด (ถามี) 

  7. ใบสรุปรวมคาใชจายผูปวยใน ออกใหจากโรงพยาบาลท่ีรับการรักษา (ถามี) 

  

https://mbdb.cgd.go.th/wel/searchmed.jsp
http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1


 

หนวยการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ 

สถาบันคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3 

2. กรณีเบิกจายของคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย 

1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ดาวนโหลดแบบฟอรม : http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1 

  2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลท่ีไปรักษาฉบับจริง (ไมเกิน 1 ป นับจากวันท่ีท่ีระบุ 

   ในใบเสร็จรับเงิน) (ระบุรหัสรายการรักษาฯ,รหัสอุปกรณ) อยางนอยตองมีรายการ  

   ดังตอไปนี้ 

2.1 ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

2.2 วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 

2.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคารักษาพยาบาลอะไร 

2.4 จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

2.5 ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

3. ใบรับรองยานอกบัญชีหลักแหงชาติ (กรณีมียานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) 

  4. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ถามี) 

  5. สําเนาทะเบียนสมรส 

  6. สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (หนา-หลัง) 

  7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส 

  8. ใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด (ถามี) 

  9. ใบสรุปรวมคาใชจายผูปวยใน ออกใหจากโรงพยาบาลท่ีรับการรักษา (ถามี) 

3. กรณีเบิกจายของบุตรชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตเปน

คนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถซ่ึงอยูในความอุปการะเล้ียงดูของผูมีสิทธิ 

1. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 

   ดาวนโหลดแบบฟอรม : http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1 

  2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลท่ีไปรักษาฉบับจริง (ไมเกิน 1 ป นับจากวันท่ีท่ีระบุ 

   ในใบเสร็จรับเงิน) (ระบุรหัสรายการรักษาฯ,รหัสอุปกรณ) อยางนอยตองมีรายการ  

   ดังตอไปนี้ 

2.1 ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

2.2 วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 

2.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคารักษาพยาบาลอะไร 

2.4 จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

2.5 ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

3. ใบรับรองยานอกบัญชีหลักแหงชาติ (กรณีมียานอกบัญชียาหลักแหงชาติ) 

http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1
http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1
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  4. ใบรับรองแพทยฉบับจริง (ถามี) 

  5. สําเนาสูติบัตร 

  6. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน (กรณีไมมีสูติบัตร) 

  7. สําเนาทะเบียนสมรสหรือ สําเนาหนังสือจดทะเบียนรับรองบุตร  

   (ถาผูมีสิทธิเปนฝายหญิง ไมตองใช) 

  8. สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานมหาวิทยาลัย (หนา-หลัง) 

  9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรส (ถาผูมีสิทธิเปนฝายหญิง ไมตองใช) 

  10. ใบสงตัวจากโรงพยาบาลตนสังกัด (ถามี) 

  11. ใบสรุปรวมคาใชจายผูปวยใน ออกใหจากโรงพยาบาลท่ีรับการรักษา (ถามี) 

แบบฟอรมสําคัญ 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 

ดาวนโหลดแบบฟอรม : http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1 

ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษา

บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 

2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

 พ.ศ. 2553 และหนังสือกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของ 

  

http://computer.ru.ac.th/Download/index?cid=1
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แบบฟอรมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 
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