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ระเบยีบกองทนุสวสัดกิาร วา่ดว้ย การเบกิคา่รกัษาพยาบาล 
คา่สงเคราะห์ศพ คา่เช่าบา้น คา่เลา่เรยีนบตุร และสวสัดกิารดา้นสขุภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการ
เบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพ พ.ศ.2566

รายละเอยีด Flexible Benefits



สมาชิกภาคสมคัรใจ = ขา้ราชการ ลกูจา้งประจํา 
พนกังานมหาวทิยาลยัช ัว่คราว และบคุลากรประเภทอืน่ๆ

ระบบการเบกิสวสัดกิารดา้นสขุภาพแบบยดืหยุน่ Flexible Benefits

ประกาศคณะกรรมการกองทนุสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั เรือ่ง
หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิสวสัดกิารดา้นสขุภาพ

พ.ศ.2566

รายงานผลการดําเนินการ

ประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม(Group Health insurance)
1

สมาชิกหลกั = พนกังานมหาวทิยาลยัประจํา
     (กลุม่ A B C D E EF EP)  เริ่มคุม้ครองระหวา่งวนัที่ 28-ธ.ค.-65 ถงึ 27-ธ.ค.-66

สมาชิกส่วนงานสมทบ = ขา้ราชการ ลกูจา้งประจํา 
พนกังานมหาวทิยาลยัช ัว่คราว และบคุลากรประเภทอืน่ๆ

ชําระเบีย้ประกนั ภายใน 12 ก.พ. 65

เริ่มคุม้ครองระหวา่งวนัที่ 28-ธ.ค.-65 ถงึ 27-ธ.ค.-66

สวสัดิการดา้นสุขภาพ
แบบยืดหยุน่

 (Flexible Benefits)2

ระเบยีบกองทนุสวสัดกิาร วา่ดว้ย การเบกิคา่รกัษาพยาบาล 
คา่สงเคราะห์ศพ คา่เช่าบา้น คา่เลา่เรยีนบตุร และสวสัดกิารดา้น

สขุภาพของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ. 2565

อยูร่ะหวา่ง ดําเนินการอนุมตัปิระกาศ
มช. กําหนดหลกัเกณฑ์การเบกิจา่ย

กําหนดใหม้ีสวสัดกิารดา้นสุขภาพ

กําหนดวธิกีาร และ รายการ
เบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพ Flexible Benefits

มีผล 19 ม.ค. 66 เป็นตน้ไป

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 
ท ัง้น้ีสามารถเกบ็ใบเสรจ็รบัเงนิเพ่ือเบกิจา่ยภายหลงัได ้

มีผล 27 ธ.ค. 65 เป็นตน้ไป

https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1/
https://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1/


กํา
หน

ดปร
ะเภทการจดัสวสัดิการ

คา่รกัษาพยาบาล
คา่สงเคราะห์ศพ
คา่เช่าบา้น
คา่เลา่เรยีนบุตร
สวสัดกิารดา้นสุขภาพ

หมวด 2 
สวสัดกิารดา้นสุขภาพ

หมวด 1 
สวสัดกิารพนกังาน

มหาวทิยาลยั

พนง.ประจํา  C D E EF EP 

ประกนัสุขภาพแบบกลุม่
สวสัดกิารดา้นสุขภาพแบบยดืหยุน่

พนง.ประจําที่เปลีย่นสถานภาพ A B C
พนง.ประจํา D E EF EP 

  
พนง.ที่สามารถใช้สวสัดกิารดา้นสุขภาพ

12,000 บาท /ปี
สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล 

กรณีญาตสิายตรง และ ตนเอง

วงเงนิคา่รกัษาพยาบาล

20,000 บาท 

8,000 บาท /ปี
สวสัดกิารดา้นสุขภาพ

เฉพาะ พนง.ประจํา 
ไม่รวมถงึญาตสิายตรง

เบกิจากกองทุนฯ เฉพาะส่วนเกนิสิทธทิี่ไม่สามารถเบกิ
จากกองทุนประกนัสงัคม ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสงัคม หรอืสิทธติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกั
ประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิหรอืสิทธอิื่นในลกัษณะ
เดยีวกนั และไม่เกนิสิทธริาชการ 



หมวด 1 หมวด 2

กําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพ 
โดยรายการที่สามารถเบกิไดใ้หเ้ป็นไปตามบญัชีแนบท้ายประกาศ

(เฉพาะตวั พนง. เท่านั้นไม่รวมญาตสิายตรง)

สวสัดกิารดา้นสุขภาพ
หลกัเกณฑ์และวธิกีารเบกิจ่ายเงนิสวสัดิการดา้นสุขภาพแบบยืดหยุน่

รายการเบกิ Flexible Benefits ใหเ้บกิในวงเงนิที่เหลอืจากการ
เลอืกแผนประกนัสุขภาพ และไม่สามารถนําไปสบทบปีถดัไปได ้

รูปแบบและข ัน้ตอนการใช้งาน
 



หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ย

 ช่ือสถานที่ หรอืที่ทําการของผู้ขายสินคา้หรอืใหบ้รกิาร
 เลขประจําตวัผู้เสียภาษี หรอื เลขประจําตวัประชาชนของผู้ใหบ้รกิาร
 ช่ือของพนกังานมหาวทิยาลยั 
 วนั เดอืน ปี ที่รบัเงนิ
 รายการแสดงการรบัเงนิ โดยมกีารระบุรายละเอยีดและจํานวนเงนิ 
 จํานวนเงนิโดยระบุเป็นตวัเลขและตวัอกัษร
 ลายมือช่ือผู้รบัเงนิ

กําหนดใหใ้ช้ใบเสรจ็รบัเงนิซ่ึงผู้ใหบ้รกิารเป็นผู้ออกใหโ้ดยจะตอ้งปรากฎ
รายการอยา่งน้อย ดงัน้ี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รวมถงึใบเสรจ็รบัเงนิในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถแสดงราย
ละเอยีด วนัเดอืนปีที่รบัเงนิโดยระบุวา่ผู้ใดเป็นผู้จา่ย ผู้ใดเป็นผู้รบัเงนิ
รายละเอยีดการใช้จา่ย เป็นจํานวนเงนิเท่าใด สามารถนํามาเป็นหลกัฐาน
การจา่ยเงนิคา่ใช้จา่ยสวสัดกิารดา้นสุขภาพแบบยดืหยุน่ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

> ใบเสรจ็รบัเงนิ 1 ฉบบั สามารถเบกิจา่ยไดเ้พียง 1 คร ัง้เท่านั้น <
 

ประกาศ คกก.กองทุนสวสัดกิาร ฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพ
พ.ศ. 2566



ประกาศ คกก.กองทุนสวสัดกิาร ฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพ
พ.ศ. 2566

กรณีที่หลกัฐานการจา่ยเงนิ มรีายการไมค่รบตามที่กําหนด



ประกาศ คกก.กองทุนสวสัดกิาร ฯ เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพ
พ.ศ. 2566



ใช้สิทธิการรกัษาจาก "สิทธิข ัน้พ้ืนฐาน"
ร่วมกบั "ประกนักลุ่ม"
คชจ. ส่วนเกินเบกิจาก Flexible
Benefits ตามจริง โดยไม่เกินวงเงนิ*

1.

2.

การเบกิสวสัดกิาร
คา่รกัษาพยาบาลจากกองทุนสวสัดกิาร

20,000 บาท / ปี

12,000 บาท/ปี

ใช้สิทธิการรกัษาจาก
"สิทธิข ัน้พ้ืนฐาน"
คชจ. ส่วนเกินจากสิทธิข ัน้
พ้ืนฐานเบกิจากกองทุนฯ
โดยไม่เกินอตัราราชการ

1.

2.

ไม่ไดใ้ช้สิทธิการรกัษาจาก
"สิทธิข ัน้พ้ืนฐาน"
คชจ.ส่วนเกินไม่สามารถเบกิ
ไดจ้ากกองทุนฯ

1.

2.

ใช้สิทธิการรกัษาจาก
"ประกนัสงัคม"
คชจ. ส่วนเกินจาก ปกส.

1.

2.
   เบกิจากกองทุนฯ โดยไม่  
   เกินอตัราราชการ

ใช้สิทธิการรกัษาจาก
"ประกนัสังคม" ร่วมกบั
"ประกนักลุ่ม"
คชจ. ส่วนเกินจาก ปกส.

1.

2.
   เบกิจากกองทุนฯ โดยไม่  
   เกินอตัราราชการ

ตามวงเงนิคงเหลอืภายหลงัจากการ
เลอืกแผนประกนัสุขภาพ

ใช้สิทธิการรกัษาจาก "สิทธิข ัน้พ้ืนฐาน"
คชจ. ส่วนเกินจาก สิทธิข ัน้พ้ืนฐาน

1.
2.

   เบกิจาก Flexible Benefits ตามจริง 
   โดยไม่เกินวงเงนิ*

ใช้สิทธิการรกัษาจาก "ประกนักลุ่ม"
ไม่สามารถเบกิไดจ้ากกองทุนฯ

1.
2.

นําไปเบกิเพ่ิมเตมิกบั 
Flexible Benefits ไม่ได ้

พนง. กลุม่ C D E EF EP

ญาตสิายตรง

พนง. กลุม่ A B C D E EF EP

ใช้สิทธิการรกัษาจาก "ประกนักลุ่ม"
คชจ. ส่วนเกินจาก เบกิจาก Flexible
Benefits ตามจริงโดยไม่เกินวงเงนิ*

1.
2.

ไม่ไดใ้ช้สิทธิการรกัษาจาก
"ประกนัสงัคม"
ไม่สามารถเบกิไดจ้ากกองทุนฯ

1.

2.
*วงเงนิคงเหลอืภายหลงัจากการเลอืกแผนประกนัสุขภาพ



ตวัอยา่ง รายการค่าใช้จ่าย ประกนัสงัคม
กองทุนสวสัดกิารฯ
คชจ. ส่วนเกนิจากประกนั

สงัคมโดยไม่เกนิสิทธริาชการ

ประกนัสุขภาพกลุม่
(*ตามแผนความคุม้ครอง) Flexible Benefits

คา่รกัษาพยาบาล 

คา่ทนัตกรรม 

ภาพรวม การเบกิสวสัดกิาร

เหมาจา่ย 
15,000 บาทคา่คลอดบุตร

คา่ตรวจสุขภาพประจําปี

คา่กายภาพบําบดั
(ไมม่คีําสั่งแพทย์)

คา่รกัษาพยาบาล
(ไมใ่ช้ประกนัสงัคม)

คา่ตรวจร่างกาย
(มคีําสั่งแพทย์)

ทําเลสิก 
(รวมกรณีการตดิตามผลการรกัษา)



คา่รกัษาพยาบาล ส่วนเกนิจาก ปกส.

กองทุนสวสัดกิาร ฯ 
(12,000 บาท)

 
Flexible Benefits

 

สรุปการเบกิค่ารกัษาพยาบาล 

คชจ.ส่วนเกนิจากประกนัสงัคมโดยไม่เกนิสิทธริาชการ

คา่รกัษาพยาบาล ส่วนเกนิจาก ปกส.
ร่วมกบั ประกนัสุขภาพกลุม่

คา่รกัษาพยาบาล ส่วนเกนิจากประกนั
สุขภาพกลุม่ (ไม่ใช้ร่วมกบั ปกส.)

ภายในวงเงนิคงเหลอื
จากการเลอืกแผนประกนัฯ

คา่ตรวจสุขภาพประจําปี
 ส่วนเกนิจาก ปกส.

คา่ตรวจร่างกาย (ไมม่คีําสั่งแพทย์)
โดยไม่ไดใ้ช้ ปกส.

>ตวัอยา่ง<

ส่วนที่เหลอืไมส่ามารถนําไปเบกิกบั Flexible Benefits ไดอ้กี



3 6

กายภาพบําบดั
หรอืการรกัษาดว้ย
สหสาขาวชิา
ทางการแพทย์ 

1

        
 การรกัษา
พยาบาล 
หรอืการบรกิาร
ทางการแพทย์

2

การตรวจสุขภาพ 
หรอืการตรวจร่างกาย

การทนัตกรรม

4

การรกัษาดา้นสุขภาพจติ
และจติเวช

7

การรกัษา
หรอืการ
แก้ไขความ
ผิดปกติ
ของสายตา 

5

การฉดีวคัซีน

คา่ใช้จา่ยเพ่ือแกไ้ขความผิดปกตทิางสายตา เช่น คา่แวน่สายตา คา่คอนแทคเลนส์ 
เลนส์สายตาพรอ้มอุปกรณ์ที่ตอ้งใช้ประกอบ การใส่คอนแทคเลนส์ และการทําเลสิค (Lasik) 
รายละเอยีด ดงัน้ี
   1) กรณีการซ้ือแวน่สายตา หรอื ซ้ือคอนแทคเลนส์ จะตอ้งระบุค่าสายตาลงในใบเสรจ็
รบัเงนิดว้ย เช่น ค่าสายตาสั้น ยาว เอยีง เป็นตน้ 
   2) กรณีเป็นตอ้ลม ตอ้กระจก หรอืหมายถงึโรคที่มคีวามผิดปกตทิางสายตาอืน่ๆ จะตอ้งมี
การพบจกัษุแพทย์ที่มใีบประกอบโรคศลิป์พรอ้มดว้ยคําสั่งแพทย์ หากจําเป็นตอ้งม ีการสวม
“แวน่ตากนัลม หรอืกนัแสง”

รายการที่สามารถเบกิได ้และ รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย

FLEXIBLE BENEFITS
ดา้น สุขภาพ

คา่ใช้จา่ยในการรกัษาพยาบาล / คา่บรกิารทางการ
แพทย์ / คา่ยาหรอืเวชภณัฑ์ที่เกีย่วขอ้งกบัการรกัษา
ที่ไมส่ามารถเบกิไดต้ามสิทธขิ ัน้พ้ืนฐาน หรอืประกนั
สุขภาพที่มหาวทิยาลยัจดัให้

คา่ใช้จา่ยในการตรวจสุขภาพ หรอืคา่ตรวจร่างกาย
ที่นอกเหนือ จากรายการตรวจสุขภาพประจําปีที่กรม
บญัชีกลาง หรอืประกนัสงัคมกําหนด 

คา่ทนัตกรรม / คา่บรกิารทางการแพทย์ดา้นทนัตกรรม
/คา่ยาหรอืเวชภณัฑ์ที่เกีย่วขอ้งกบัการรกัษาที่นอกเหนือ
จากสิทธทิี่ไดร้บัจากกรมบญัชีกลาง หรอืประกนัสงัคม
กําหนด 

คา่บรกิารตรวจรกัษา / คา่บรกิารให้
คําปรกึษาดา้นสุขภาพจติและจติเวช
(Counseling) / คา่ยาหรอืเวชภณัฑ์ที่
เกีย่วขอ้งกบัการรกัษา

คา่ใช้จา่ยการฉดีวคัซีนทางเลอืก ในรายการดงัตอ่ไปน้ี 
1) วคัซีนป้องกนัไวรสัตบัอกัเสบ สายพนัธุ์บ ี(Hepatitis B Vaccine)
2) วคัชีนป้องกนัโรคอสีุกอใีส (Varicella Vaccine/Chickenpox Vaccine)
3) วคัซีนป้องกนัโรคปอดอกัเสบ (Pneumococcal Vaccine)
4) วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญต่ามฤดูกาล (Influenza Vaccine)
5) วคัซีนป้องกนัมะเรง็ปากมดลูก (HPV Vaccine)
6) วคัซีนป้องกนัโรคคางทูม หดั และหดัเยอรมนั (MMR Vaccine)
7)  วคัซีนป้องกนัโรคคอตบี (Diphtheria) ไอกรน (Pertussis)  บาดทะยกั (Tetanus) 
8) หรอืรายการวคัซีนอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากกรมบญัชีกลาง หรอืประกนัสงัคมกําหนด

คา่ใช้จา่ยคา่กายภาพบําบดั หรอืคา่บรกิาร
ในการรกัษาเกีย่วกบัออฟฟิศซินโดรม
รวมถงึคา่บรกิารแพทย์แผนไทย คา่บรกิาร
แพทย์แผนจนี หรอืการผสมการรกัษา  



-ตวัอยา่ง-
ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาพยาบาล

 

รายการแสดงการรบัเงนิ โดยมีการระบุรายละเอยีดและจํานวนเงนิ 

จํานวนเงนิโดยระบุเป็นตวัเลขและตวัอกัษร

 ช่ือของพนกังานมหาวทิยาลยั

 วนั เดอืน ปี ที่รบัเงนิ

รายการคา่ใช้จา่ยส่วนเกนิจากประกนัสุขภาพกลุม่



-ตวัอยา่ง-
ใบเสรจ็รบัเงนิค่าทนัตกรรม

รายการแสดงการรบัเงนิ โดยมีการระบุรายละเอยีดและจํานวนเงนิ 

จํานวนเงนิโดยระบุเป็นตวัเลขและตวัอกัษร

 ช่ือของพนกังานมหาวทิยาลยั

 วนั เดอืน ปี ที่รบัเงนิ



-ตวัอยา่ง-
ใบเสรจ็รบัเงนิ ค่าแก้ไขความผิดปกตขิองสายตา -ตดัแว่นตา-

รายการแสดงการรบัเงนิ โดยมีการระบุรายละเอยีดและจํานวนเงนิ 

จํานวนเงนิโดยระบุเป็นตวัเลขและตวัอกัษร

 ช่ือของพนกังานมหาวทิยาลยั  วนั เดอืน ปี ที่รบัเงนิ

กรณีรา้นคา้ที่ไปตดัแวน่สายตาออกใบเสรจ็รบัเงนิ
ที่ไมส่ามารถระบุคา่สายตาได ้
ใหพ้นง.ผู้รบัเงนิระบุค่าสายตาเป็นลายมือเพ่ิมเตมิ
ในใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย



รายการที่สามารถเบกิได ้และ 
รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย

FLEXIBLE BENEFITS
ดา้น สร้างเสริมสุขภาพ

การใช้บรกิารในสถานที่ออกกําลงักาย
(Fitness) / ศูนย์กฬีา / ศูนย์สุขภาพ 
การสมคัรแข่งขนักฬีา

รายการท่ีสามารถเบกิจ่ายได้
 

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี ค่าสถานที่
ออกกําลงักาย (Fitness) / ศูนย์กฬีา /
ศูนย์สุขภาพ ท ั้งของภาครฐั หรอื เอกชน
หรอืส่วนงานของมหาวทิยาลยั
ภาพถ่าย หรอืภาพประกอบขณะทํากิจกรรม 

รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย
1.

2.
   (กรณีเล่นกฬีาประเภททีม)



-ตวัอยา่ง-
ใบเสรจ็รบัเงนิดา้นสร้างเสริมสุขภาพ 

>การใช้บริการในสถานท่ีออกกําลงักาย (FITNESS)< 

ช่ือสถานที่ หรอืที่ทําการของผู้ขายสินคา้หรอืใหบ้รกิาร
เลขประจําตวัผู้เสียภาษี

 ช่ือของพนกังานมหาวทิยาลยั  วนั เดอืน ปี ที่รบัเงนิ

รายการแสดงการรบัเงนิ โดยมีการระบุรายละเอยีดและจํานวนเงนิ 

จํานวนเงนิโดยระบุเป็นตวัเลขและตวัอกัษร

 ลายมือช่ือผู้รบัเงนิ



-ตวัอยา่ง-
>การสมคัรแข่งขนักฬีา (วิ่ง)<

 ช่ือของพนกังานมหาวทิยาลยั

รายการแสดงการรบัเงนิ โดยมีการระบุรายละเอยีดและจํานวนเงนิ 

ภาพภ่ายประกอบ
แนบหลกัฐานที่ยืนยนัการชําระเงนิมาแนบประกอบ



ค่ายา / ค่าอุปกรณ์จะตอ้งมีใบสั่งแพทย์ (ใบสั่งยาหรอือุปกรณ์ทางการแพทย์) 

โดยมีช่ือของแพทย์ และเลขใบประกอบโรคศิลป์ที่ชดัเจน

รายการท่ีสามารถเบกิจ่ายได้

   และใบรบัรองแพทย์ 

การใช้บริการสปา
(Spa) หรอื 

การนวดแผนไทย 

ค่าใช้บรกิารนวดสปา (Spa) เพ่ือการผ่อนคลาย
เช่น สปามือเท้า /การนวดนามนั / นวดคอบา่ไหล่
/ นวดประคบสมุนไพร / 

รายการท่ีสามารถเบกิจ่ายได้

 นวดแผนไทย / ขดัตวัขดัผิว เป็นตน้

รายการที่สามารถเบกิได ้และ 
รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย

FLEXIBLE BENEFITS
ดา้น อื่นๆ

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี
สําเนาหรอืภาพถ่ายใบอนุญาตกิจการสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย
1.
2.

การสมคัรเรยีน
กิจกรรมเสริม

ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี
ภาพถ่าย หรอื ภาพประกอบขณะทํากิจกรรม

รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย
1.
2.

ค่าสมคัรเรยีนหรอืค่าใช้จ่ายสําหรบัการทํา
กิจกรรมของพนักงาน ในรายการดงัน้ี

รายการท่ีสามารถเบกิจ่ายได้

  -  โยคะ (Yoga)
  -  การเตน้ออกกําลงักาย (Dance Workout)

ค่ายา / ค่าอุปกรณ์
ทางการแพทย์

ใบสั่งแพทย์ (ใบสั่งยาหรอือุปกรณ์ทางการ
แพทย์) พร้อมใบรบัรองแพทย์        
ใบเสรจ็รบัเงนิค่ายาหรอือุปกรณ์

รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย
1.

2.

ค่าใช้จ่ายในการทํา
ประกนัสุขภาพกลุ่ม

ค่าใช้จ่ายในการทําประกนัสุขภาพกลุ่มที่มหาวทิยาลยัจดัให้
หรอืสมทบค่าเบ ีย้ประกนัสุขภาพ หรอืการทําประกนัเสรมิที่
เป็นการประกนัสุขภาพ  
กรณีนําไปสมทบค่าเบ ีย้ประกนัสุขภาพ ที่พนักงานทํากบั
บรษิทัประกนัไว้อยูก่่อนแล้ว (เฉพาะทําประกนัใหต้นเอง) 

รายการท่ีสามารถเบกิจ่ายได้

ใบเสรจ็รบัเงนิค่าเบ ีย้ประกนัสุขภาพ หรอืประกนัเสรมิที่เป็นประกนัสุขภาพ
หรอื
หนังสือรบัรองการชําระเบ ีย้ประกนัภยั ในกรณีที่เป็นใบเสรจ็รบัเงนิ ที่รวม
ค่าเบ ีย้ประกนัอุบตัเิหตุ หรอืเบ ีย้ประกนัชีวติ ค่าเบ ีย้ประกนัสุขภาพ หรอื
ประกนัเสรมิที่เป็นการประกนัสุขภาพรวมในใบเดยีวกนั ใหเ้บกิไดเ้ฉพาะค่า
เบ ีย้ประกนัสุขภาพเท่านั้น

รายละเอยีด/เง ือ่นไขการเบกิจ่าย
1.

2.



-ตวัอยา่ง- สําเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตกจิการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

การใช้บรกิารสปา (Spa) หรอื การนวดแผนไทย สําเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตกจิการ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ



จะเบกิไดเ้ฉพาะรายการเบ ีย้ประกนัสุขภาพ เท่านั้น

-ตวัอยา่ง- สําเนาหนงัสือรบัรองการชําระเบีย้ประกนัภยั 
กรณีมีรายการประกนัสุขภาพ ร่วมกบั ประกนัชีวติในกรมธรรม์เดยีวกนั



คา่ยา / คา่อุปกรณ์จะตอ้งมีใบสั่งแพทย์ 
(ใบสั่งยาหรอือุปกรณ์ทางการแพทย์) และ ใบรบัรองแพทย์ 
โดยมีช่ือของแพทย์ และเลขใบประกอบโรคศิลป์ที่ชดัเจน

-ตวัอยา่ง-ใบสั่งยาของแพทย์





ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิจาก ประกนัสงัคม ร่วมกบั ประกนักลุม่  บาท 

อา้งองิอตัรา
ราชการ

เบกิจากกองทุนสวสัดกิาร
วงเงนิ 12,000 บาท/ปี

เบกิจาก Flexible Benefits
วงเงนิ 4,500 บาท/ปี

1,000 บาท
300 บาท

เน่ืองจากประกนัสงัคม
เบกิได ้700 บาท

1,400 บาท
 

 วงเงนิคงเหลอื = 11,300 บาท วงเงนิคงเหลอื = 3,100 บาท

Q : กรณีการเบกิสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลรูปแบบเดมิ (จากกองทุน ฯ) กบั Flexible Benefits 
    รูปแบบไหนจะไดป้ระโยชน์มากกวา่กนั ?
A : พนกังานสามารถเลอืกรูปแบบการเบกิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาลได ้ตามความตอ้งการของตนเอง 
   ท ัง้น้ี สามารถเลอืกไดเ้พียง 1 รูปแบบเท่านั้น (ข ึน้อยูก่บัความจําเป็นและวธิกีารใช้สิทธกิารรกัษาของตนเอง) 

กรณีตวัอยา่ง 1
 นาย CDE เป็น พนง.มหาวทิยาลยัประจํา กลุม่ D โดยนาย CDE เลอืกแผนประกนัสุขภาพแผนที่ 2 
  (3,500 บาท/วงเงนิ Flexible Benefits 4,500 บาท) มีค่าใช้จ่ายส่วนเกนิค่าหอ้งพิเศษ 2,400 บาท 
  > สิทธปิระกนัสงัคม เบกิไดไ้มเ่กนิ = 700 บาท *ข ึน้อยูก่บัอตัราการเรยีกเกบ็คา่ใช้จา่ยของโรงพยาบาล 
  > ประกนักลุม่ IPD เบกิได ้= 1,000 บาท (ไมใ่ช่สิทธกิารรกัษาข ัน้พ้ืนฐาน)

ตวัอยา่ง 
กรณีคา่หอ้งพิเศษ 

ที่เป็นคา่ใช้จา่ยส่วนเกนิ
จากประกนัสงัคม ร่วมกบั ประกนักลุม่

กรณีการเบกิ คชจ.ส่วนเกนิจาก ปกส.
ตอ้งแนบใบแจง้คา่รกัษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย



ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิจาก ประกนัสงัคม 1,000 บาท 

อา้งองิอตัราราชการ เบกิจากกองทุนสวสัดกิาร
วงเงนิ 12,000 บาท/ปี

เบกิจาก Flexible Benefits
วงเงนิ 4,500 บาท/ปี

 700 บาท 700 บาท 1,000 บาท

 วงเงนิคงเหลอื = 11,300 บาท วงเงนิคงเหลอื = 3,500 บาท



ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิจาก ประกนักลุม่ 1,000 บาท 

อา้งองิอตัราราชการ เบกิจากกองทุนสวสัดกิาร
วงเงนิ 12,000 บาท/ปี

เบกิจาก Flexible Benefits
วงเงนิ 4,500 บาท/ปี

ไมเ่กนิ 700 บาท เบกิไม่ได้
เน่ืองจากไม่ไดใ้ช้สิทธขิ ัน้ฐาน 1,000 บาท

 วงเงนิคงเหลอื = 12,000 บาท วงเงนิคงเหลอื = 3,500 บาท

ค่ารกัษาพยาบาล โดยไม่ใช้ประกนักลุม่ หรอื ประกนัสงัคม มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

อา้งองิอตัราราชการ เบกิจากกองทุนสวสัดกิาร
วงเงนิ 12,000 บาท/ปี

เบกิจาก Flexible Benefits
วงเงนิ 4,500 บาท/ปี

ไมเ่กนิ 700 บาท เบกิไม่ได้
เน่ืองจากไม่ไดใ้ช้สิทธขิ ัน้พ้ืนฐาน 1,000 บาท

 วงเงนิคงเหลอื = 12,000 บาท วงเงนิคงเหลอื = 3,500 บาท

ขอ้สงัเกต จากกรณีตวัอยา่งดงักลา่ว 

จะเห็นวา่รูปแบบการเบกิคา่รกัษาจากกองทุน 
จะสามารถเบกิไดเ้ฉพาะแตร่ายการที่เป็นส่วน
เกนิจากการใช้สิทธขิ ัน้พ้ืนฐานเท่านั้น 



ค่าใช้จ่ายส่วนเกนิ 1,000 บาท

เบกิจากกองทุนสวสัดกิาร 
วงเงนิ 12,000 บาท/ปี

เบกิจาก Flexible Benefits
4,500 บาท/ปี

เบกิไม่ได้
เน่ืองจากจะตอ้งเบกิตามสิทธริาชการ 1,000 บาท

กรณีตวัอยา่ง 2

         เช่น นาง AB เป็น พนง.มหาวทิยาลยัประจํา กลุม่ A โดยนาง AB เลอืกแผนประกนัสุขภาพ
 แผนที่ 2 (3,500 บาท / วงเงนิ Flexible Benefits 4,500 บาท) มคีา่ใช้จา่ยส่วนเกนิเป็นเงนิจํานวน 1,000 บาท



รายการเบกิค่าทนัตกรรม 

รายการท่ีขอเบกิ 
(ตามท่ีจ่ายจรงิ) เบกิจากกองทุนสวสัดกิาร วงเงนิ 12,000 บาท/ปี เบกิจาก Flexible Benefits

4,500 บาท/ปี

ผ่าตดัฟนัคุด เป็นเงนิจํานวน 2,000 บาท
ตวัอยา่ง : (รหสักรมบญัชีกลาง 62105 - 700.-/ซ่ี) 700 บาท 2,000 บาท 

(ตามที่จา่ยจรงิ)

ถอนฟนั เป็นเงนิจํานวน 1,000 บาท
ตวัอยา่ง : (รหสักรมบญัชีกลาง 62102 - 350.-/ซ่ี) 350 บาท 1,000 บาท

(ตามที่จา่ยจรงิ)

คา่รเีทนเนอร์ เป็นเงนิจํานวน 3,000 บาท
(ไมม่รีหสักรมบญัชีกลาง)

เบกิไม่ได้
เน่ืองจากไมม่รีหสักรมบญัชีกลางในการอา้งองิอตัราของราชการ

1,500 บาท
(เบกิไดไ้มเ่กนิกวา่วงคงเหลอืจาก

การเลอืกแผนประกนั)

 วงเงนิคงเหลอื = 10,950 บาท วงเงนิคงเหลอื = 0 บาท

Q : กรณีการเบกิสวสัดกิารค่าทนัตกรรมท่ีเป็นส่วนเกนินอกเหนือจากประกนัสงัคม 900 บาท
    (พนง. กลุม่ C D E EF EP) มีวธิกีารเบกิจ่ายอยา่งไร ? ระหวา่ง รูปแบบเดมิ กบั Flexible Benefits

A : ตวัอยา่งกรณีการเบกิสวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาล ดา้นทนัตกรรม ในรูปแบบการเบกิแตล่ะประเภท 
    ท ัง้น้ี การเบกิจากกองทุนสวสัดกิาร จะตอ้งเป็นการเบกิคา่ใช้จา่ยส่วนเกนิจากสถานพยาบาลของรฐัเท่านั้น ดงัน้ี



กรณีเบกิคา่ทนัตกรรม กรณีขูด อุด ถอน ผ่าฟันคุด (900 บาท/ปี) จากประกนัสงัคม 
 

คา่ใช้จา่ยส่วนที่เกนิ สามารถเบกิจากกองทุนฯ ไดต้ามอตัราราชการ 
 

รวมถงึในกรณีการทํารายการทนัตกรรมนอกเหนือจากที่ประกนัสงัคมกําหนด 
(เช่น รกัษารากฟัน) 

 
 

ใหเ้บกิจา่ยจากกองทุนสวสัดกิารตามอตัราราชการ 
โดยจะตอ้งเป็นการรกัษาในสถานพยาบาลของรฐัเท่านั้น  



Q : กรณีการเบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพแบบยืดหยุน่ (Flexible Benefits) ดา้นการส่งเสรมิบุคลกิภาพ   
    สามารถเบกิค่าใช้จ่ายในกรณีการสกัคิว้ ตอ่ขนตา หรอืกรณีอื่น ๆ ท่ีใกลเ้คยีงกนั ไดห้รอืไม่ ?

A : กรณีการเบกิสวสัดกิารในรายการสกัคิว้ ตอ่ขนตา หรอืกรณีอืน่ ๆ ที่ใกลเ้คยีงกนั หากกรณีการเบกิดงักลา่ว
    ตรงตามเง ือ่นไขการเบกิจา่ยที่ไดก้ําหนดไวใ้นบญัชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารประกาศ
    คณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิสวสัดกิารดา้น  
    สุขภาพ สามารถเบกิจา่ยได ้โดยมเีอกสาร/หลกัฐานประกอบ ดงัน้ี 1) ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี 2) 
    ใบรบัรองการรกัษาของแพทย์ผิวหนงัหรอืแพทย์เฉพาะทาง 3) สําเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ  
    สถานพยาบาล

Q : กรณีการเบกิค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าบรกิารตรวจรกัษา / ค่าบรกิารใหค้ําปรกึษาดา้นสุขภาพจติและจติเวช 
    (Counseling) / ค่ายาหรอืเวชภณัฑ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรกัษา สามารถเบกิจ่ายไดห้รอืไม่ ?

A : สามารถเบกิค่าใช้จ่ายดงักลา่วไดจ้ากรูปแบบ Flexible Benefits ภายในวงเงนิคงเหลอืจากการเลอืกแผนประกนั   
   สุขภาพแบบกลุม่ 



Q : การเบกิค่ารกัษาพยาบาลส่วนเกนิจากประกนักลุม่ โดยเขา้รบัการรกัษาท่ีคลนิิกโรคทั่วไป 
    (ไม่ไดใ้ช้ประกนัสงัคม) สามารถเบกิจ่ายไดห้รอืไม่ ? 

A : กรณีดงักลา่วไมส่ามารถเบกิจากกองทุนสวสัดกิารในรูปแบบปกต ิ(วงเงนิ 12,000 บาท) ไดเ้น่ืองจากคา่ใช้จา่ย 
    ส่วนเกนิดงักลา่ว ไมไ่ดเ้ป็นคา่ใช้จา่ยส่วนที่เกนิมาจากสิทธขิ ัน้พ้ืนฐาน 
   
    โดยพนกังานมหาวทิยาลยั สามารถเบกิคา่ใช้จา่ยดงักลา่วไดจ้ากรูปแบบ Flexible Benefits ภายในวงเงนิคง
    เหลอืจากการเลอืกแผนประกนั สุขภาพแบบกลุม่เท่านั้น
 

Q : กรณีท่ีใช้บรกิารสปา (Spa) หรอื การนวดแผนไทย ในสถานประกอบการท่ีไม่มีใบอนุญาตกจิการ 
    สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สามารถการเบกิสวสัดกิารรูปแบบ Flexible Benefits ดา้น อื่นๆ ไดห้รอืไม่ ? 

A : กรณีดงักลา่วไมส่ามารถเบกิได ้เน่ืองจากการใช้บรกิารในสถานประกอบการดงักลา่ว ไมต่รงกบัเง ือ่นไขและขอ้กําหนดในบญัชี
   แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิาร ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารพนกังานมหาวทิยาลยั 
   เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีารเกีย่วกบัการเบกิสวสัดกิารดา้นสุขภาพที่ไดก้ําหนดเอกสาร/หลกัฐาน 
  ประกอบการขอเบกิ ดงัน้ี 1) ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี 2) สําเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตกจิการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
 



Q : การเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรายการดา้นสุขภาพในดา้นอื่น ๆ ประเภทค่ายา / ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
 หากมีรายการซ้ือวติามิน/อาหารเสรมิ เพ่ือสุขภาพจากร้านขายยาสามารถนํามาเบกิจ่ายไดห้รอืไม่ ?

A : หากการซ้ือวติามิน อาหารเสรมิ หรอืยารกัษาโรค เป็นรายการที่มใีบสั่งยาหรอือุปกรณ์ทางการแพทย์ และ   
   ใบรบัรองแพทย์ โดยมช่ืีอของแพทย์ และเลขใบประกอบโรคศลิป์ที่ชดัเจน สามารถเบกิจา่ยได ้กรณีนอกเหนือ  
   จากที่กําหนดไวไ้มส่ามารถเบกิไดใ้นทุกกรณี
 

Q : การเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรายการดา้นสุขภาพประเภทการรกัษาหรอืการแก้ไขความผิดปกตขิองสายตา 
   ซ้ือคอนแทคเลนส์ ซ่ึงในใบเสรจ็รบัเงนิระบุค่าใช้จ่ายท่ีเป็นยอดรวมคอนแทคเลนส์-นายาลา้งคอนแทคเลนส์-นาตาเทียม   
   กรณีน้ีสามารถนํามาเบกิจากรูปแบบ Flexible Benefits ไดห้รอืไม่ ?
 
A : รายการคา่ใช้จา่ยดงักลา่ว สามารถเบกิไดเ้ฉพาะ “คา่คอนแทคเลนส์” เท่านั้น โดยในใบเสรจ็รบัเงนิจะตอ้งระบุคา่สายตาลงในใบเสรจ็ 
   รบัเงนิดว้ย เช่น คา่สายตาสั้น ยาว เอยีง เป็นตน้ และ เลนส์ หากรา้นคา้ ออกใบเสรจ็รบัเงนิไมส่ามารถระบุคา่สายตาได ้
   ใหพ้นกังานผู้รบัเงนิเป็นผู้ระบุคา่สายตาเป็นลายมือเพ่ิมเตมิในใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย
 



Q : การเบกิค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรายการดา้นสุขภาพในดา้นอื่น ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการทําประกนัสุขภาพกลุม่ท่ีมหาวทิยาลยั
จดัให ้หรอืสมทบค่าเบีย้ประกนัสุขภาพ หรอืการทําประกนัเสรมิท่ีเป็นการประกนัสุขภาพ นั้น หากในใบเสรจ็รบัเงนิท่ีเป็นการ
ชําระเบีย้ประกนั เป็นยอดค่าใช้จ่ายรวม กรณีเช่นน้ีสามารถเบกิไดห้รอืไม่ ?
 
A : กรณีที่มรีายการชําระเบ ีย้ประกนัสุขภาพ ร่วมกบั ประกนัชีวติในกรมธรรม์เดยีวกนั ผู้ขอเบกิจะตอ้งแนบเอกสารสําเนาหนงัสือรบั
การชําระเบ ีย้ประกนัภยั ที่มกีารระบุรายการคา่ใช้จา่ยที่เป็นเฉพาะประกนัสุขภาพ และสามารถเบกิไดเ้ฉพาะคา่เบ ีย้ประกนัสุขภาพเท่านั้น
 

Q : การเบกิค่าใช้จ่ายค่าสมคัรเรยีนกจิกรรมเสรมิ ท่ีเป็นรายการนอกเหนือจาก โยคะ (Yoga) / การเตน้
   ออกกําลงักาย (Dance Workout) สามารถเบกิไดห้รอืไม่ ?

A : สามารถเบกิจา่ยไดเ้ฉพาะ 2 รายการตามที่กําหนดเท่านั้น และจะตอ้งเป็นไปตามเง ือ่นไขการเบกิจา่ย 
   ตวัอยา่งประเภทการเตน้ออกกําลงักาย เช่น เตน้แอโรบคิ เตน้ซุมบา้ (Zumba) เป็นตน้
 



Q : กรณีการเบกิค่าใช้จ่ายในการดูแลรกัษารูปร่างเพ่ือความงาม เช่น – การลดนาหนกั – การกระชบั
   รูปร่าง สดัส่วน สามารถเบกิจ่ายในรายการใดไดบ้า้ง ?
 
A : การเบกิคา่ใช้จา่ยในรายการดงักลา่ว จะตอ้งเป็นการรกัษารูปร่าง/ลดนาหนกั โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
    เช่น เบกิจา่ยในรายการคา่ใช้จา่ยดา้นโปรแกรมการควบคุมนาหนกั (Weight Management) เพ่ือเป็นการ
    เสรมิสรา้งความมั่นใจในบุคลกิภาพ เพ่ือสุขภาพที่ดแีละป้องกนัภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกดิข ึน้ไดภ้ายใตก้าร 
    ดูแลของแพทย์ เป็นตน้ และจะตอ้งเป็นไปตามเง ือ่นไขการเบกิจา่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้น
 

Q : กรณีการเบกิค่าใช้จ่ายเพ่ือการรกัษาผมร่วง / การปลูกผม สามารถเบกิจ่ายเฉพาะ “ค่ายารกัษาโรคผมร่วง” 
    โดยไม่มีการตรวจรกัษาจากแพทย์ ไดห้รอืไม่? 
 
A : การเบกิคา่ใช้จา่ยเฉพาะรายการ “ซ้ือยารกัษาผมร่วง” ไมส่ามารถเบกิจา่ยได ้เน่ืองจากการเบกิจา่ยในรายการดงักลา่วจะตอ้งเป็น  
  คา่ใช้จา่ยในการรกัษาโรคผมร่วง หรอืการปลูกผม โดยศูนย์ความงาม หรอืสถานพยาบาลดา้นผิวหนงัและความงาม พรอ้มแนบ 
  เอกสารประกอบการเบกิ ดงัน้ี 1) ใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบกํากบัภาษี 2) ใบรบัรองการรกัษาของแพทย์ผิวหนงั หรอืแพทย์เฉพาะทาง 
  3) สําเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการสถานพยาบาล



Q : การตรวจ follow up ประจําปีจากการทําเลสิก สามารถเบกิจาก OPD ไดห้รอืไม่ ? 
 
A : กรณีการทําเลสิกคอืการรกัษาภาวสะสายตาผิดปกตติา่งๆ แตไ่มถู่กนบัเป็นการการรกัษาโรคตา เช่น โรคตอ้กระจก โรคตอ้หิน 
   เป็นตน้ ทําใหไ้ม่สามารถใช้สิทธิ์ประกนัสงัคม หรอืประกนัสุขภาพได ้ทัง้คา่ใช้จา่ยในการตรวจประเมินสายตา การทําเลสิค และ 
   กรณีการตดิตามผลการรกัษาการทําเลสิค ไมส่ามารถเบกิไดจ้ากประกนักลุม่แบบ OPD ทั้งน้ี บุคลากรสามารถนําค่าใช้จ่ายดงักลา่ว
   มาเบกิได ้ในรูปแบบ Flexible Benefits

Q : กรณีใบเสรจ็รบัเงนิ ท่ีจะนํามาเบกิจ่ายในรูปแบบ Flexible Benefits มียอดค่าใช้จ่ายจํานวน 1,500 บาท 
   แตจ่ะขอเบกิเพียง 500 บาท สามารถเบกิจ่ายไดห้รอืไม่ ?

A : การขอเบกิจา่ยเพียงบางส่วน หรอื ไม่เตม็จํานวน จากใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ นั้น สามารถเบกิจา่ยได ้
 โดยการเบกิจา่ยจะตอ้งไมเ่กนิไปกวา่วงเงนิที่เหลอืภายหลงัจากการเลอืกแผนประกนัสุขภาพ และ 1 ใบเสรจ็สามารถ  
  เบกิไดเ้พียง 1 คร ัง้ เท่านั้น (ถงึแมว้า่จะเบกิไมเ่ตม็จํานวนที่ระบุในใบเสรจ็รบัเงนิ)



หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะเกดิประโยชน์ตอ่ทุกท่าน
กองบรหิารงานบุคคล เพ่ือคน มช.

 "สรา้งนวตักรรมการบรกิารดว้ยเทคโนโลยขีอ้มูลสู่ความเป็นเลศิดา้นบรหิารบุคคล"




