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1 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

ขั้นตอนการยื่นเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) 

1. Login เข้าสูร่ะบบ Flex Ben (สวัสดิการแบบยดืหยุ่นดา้นสุขภาพ Flexible Benefit) เมื่อเข้าสู่ระบบฯ แล้วคลิกท่ีปุม่ 

“รับทราบด าเนินการต่อ”  ลิงค์เข้าสู่ระบบ https://muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php 

 

2 หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเบิกเงินสวัสดิการ 

 

 

 

 

2.1 รายละเอียดการใช้

วงเงิน 

2.2 คลิกท่ีนี่เพื่อ

ยื่นเบิก 

1.2. คลิกท่ีนี ่

1.1. ศึกษาหลักเกณฑ์และ

ข้อตกลงการใช้บริการ 

https://muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php
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2 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

3. เลือกประเภทที่ต้องการเบิก โดยคลิกท่ีปุ่ม “เลือก” 

 

 

 

 

 

 

4. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  

 

 

  

 

3.1. อ่านรายละเอียด

ประเภทที่ต้องการเบิก 

3.2. คลิกท่ีนี่เพื่อเลือก

ประเภทที่ต้องการเบิก 

4.1. คลิกเพื่อเลือกวันที่

บนใบเสร็จ 

4.2. กรอกเล่มที่ใบเสร็จ 

*ถ้ามี 

4.3. กรอกเลขท่ีใบเสรจ็ 

4.4. กรอกช่ือสถานทีท่ี่

รับบริการ 

4.5. กรอกรายละเอียด

การเบิก 
4.6. กรอกจ านวนเงินที่

ต้องการเบิก 
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3 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

 

 

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่ม/ลบ รายการเบิกให้คลิกท่ีปุม่ “เพ่ิมรายการ” , “ลบรายการ” 

 

 

 

 

คลิกท่ีนีเ่พื่อเพ่ิมรายการ

ที่ต้องการเบิก

 

4.8. คลิกท่ีนี่ เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วน

แล้ว 

4.7. จ านวนเงินรวมที่

ต้องการเบิก 

คลิกท่ีนีเ่พื่อลบรายการ

เบิก 
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4 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

5. ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ขั้นตอนต่อไป” 

 

 

 

หมายเหตุ: หากต้องการเพิ่มเติมการเบิกประเภทอื่นในการเบิกครั้งนีใ้ห้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมประเภทการเบิก” และกลับไปท าตาม

ขั้นตอน 3.1 อีกรอบ 

 

 

 

 

 

5.1. สามารถแก้ไข

รายละเอียดการเบิกได ้

5.2. คลิกท่ีนี่ หากมีการ

แก้ไขข้อมูลตามข้อ 5.1. 

5.3. คลิกท่ีนี่ เพื่อท า

รายการต่อไป 

คลิกท่ีนี่ เพื่อเพิ่มเตมิการเบิก

ประเภทอื่นๆ 
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5 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

6. แนบใบเสร็จ เมื่อแนบเรียบร้อยแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “บนัทึกเอกสาร” 

 

7. ตรวจสอบรายการและยืนยันการส่งเบิก 

 

6.1. คลิกท่ีนี่ เพือ่เลือกเอกสาร

ที่ต้องการแนบ 

6.2. คลิกท่ีนี ่เพื่อบันทึก

เอกสาร 

7.1. ตรวจสอบรายเบิกอีกครั้ง

ให้ถูกต้อง 
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6 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

 

 

หมายเหตุ: หากต้องการแกไ้ขรายการเบิกก่อนการส่งรายการให้คลกิท่ีปุ่ม “แก้ไขรายการเบิก” และย้อนกลับไปท าตามขั้นตอนท่ี 

5.1 อีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

7.3. ท าเครื่องหมาย เพื่อ

รับรองการท ารายการ 

7.4. คลิกท่ีนี่ เพื่อส่งรายการ

เบิก 

7.2. คลิกท่ีนี่ เพื่อตรวจสอบ

เอกสารแนบอีกครั้งให้ถูกต้อง 

คลิกท่ีนี่เพื่อท าการ

แก้ไขรายการเบิก 
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7 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ: หากต้องการแกไ้ขเอกสารแนบก่อนการส่งรายการให้คลกิท่ีปุ่ม “เพ่ิม/แก้ไขเอกสารแนบ” และย้อนกลับไปท าตาม

ขั้นตอนท่ี 6.1 อีกครั้ง 

 

8. พิมพ์ใบเบิกเงินสวัสดิการโดยคลิกท่ี “กรุณาพิมพ์ใบเบิกเงินสวัสดิการฯ” 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกท่ีนี่เพื่อท าการเพิ่มเตมิ/

แก้ไขเอกสารแนบ 

8.1. คลิกท่ีนี่เพื่อท าการ

เพิ่มเตมิ/แกไ้ขเอกสารแนบ 
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8 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

9. เซ็นชื่อในใบเบิกให้เรียบร้อยและส่งใบเบิกพร้อมหลักฐานการเบิก(ใบเสร็จ) ที่เจ้าหนา้ที่ประจ าส่วนงาน 

 

9.1. เลขท่ีใบเบิก 

9.2. ข้อมูลส่วนตัว

ผู้ท ารายการเบิก 

9.3. รายละเอียดการเบิก 

9.4. รายละเอียดวงเงิน 

9.5. เซ็นชื่อที่น่ี และส่งให้

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

9.6. ส่วนของเจ้าหน้าท่ี

ด าเนินการต่อ 
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9 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

10. เมื่อเอกสารให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วถือว่าท่านได้ท าการส่งเบกิเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ใบเบิกของท่านถูกต้องครบถ้วนและ

ผ่านการอนุมตัิแล้ว ระบบฯ จะแจง้ให้ท่านทราบผ่านทาง E-mail และท่านจะไดร้ับเงินสวสัดิการผ่านทางบัญชีเงินเดือน 

11. วิธีการตรวจสอบรายละเอียดการเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. คลิกท่ีรายละเอียด

ข้อมูลการเบิกจ่าย 

11.2. จ านวนครั้งท่ีท า

การเบิก 

11.3. เลขท่ีใบเบิก 

11.4. วันท่ีท าการเบิก 

11.5. จ านวนรายการที่

เบิกในใบเบิก 

11.6. จ านวนเงินที่เบิก

ในใบเบิก 

11.7. สถานะใบเบิก 

11.8. จ านวนเอกสาร

แนบ 

11.9. คลิกท่ีนี่เพื่อดู

รายละเอียดการเบิก 
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10 คูม่ือสวัสดิการแบบยืดหยุ่นดา้นสขุภาพ-กองทรัพยากรบุคคล มหาวทิยาลัยมหิดล 

12. รายละเอยีดการเบิกประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

12.2. ช่ือผู้ท าการเบิก 

12.1. วันท่ีท ารายการ

เบิก 

12.3. เลขท่ีใบเบิก 

12.4. รายละเอียดการเบิก 

12.5. รายละเอียด

เอกสารแนบ 12.6. คลิกท่ีนี่เพื่อกลับสู่

หน้าหลัก 


