โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขา....................................... เลขที่บัญชี........................................... โทรศัพท์...................................
แบบ 7131

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย วกับการรักษาพยาบาล
โปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องว่าง พร้อมทังกรอกข้อความเท่าทีจาํ เป็ น
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................ตําแหน่ง………………………………………….....
สังกัด……………………………………………………………………
.

2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ
ตนเอง
คู่สมรส ชือ………………………………………….……….. เลขบัตรประจําตัวประชาชน …………………………………
บิดา ชือ………………………………………….……….. เลขบัตรประจําตัวประชาชน …………………………………
มารดา ชือ………………………………………….……….. เลขบัตรประจําตัวประชาชน …………………………………
บุตร ชือ………………………………………….……….. เลขบัตรประจําตัวประชาชน …………………………………
เกิดเมือ…………………………….. เป็ นบุตรลําดับที ………..
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็ นบุตรไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
ป่ วยเป็ นโรค………………………………………………………………………………………………………….……………..
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชือสถานพยาบาล)………………………………………………………….………….
ซึ งเป็ นสถานพยาบาลของ ทางราชการ เอกชน ตังแต่วนั ที…………….………....….…ถึงวันที………….…...………….
เป็ นเงินรวมทังสิ น………………….………บาท( ........……………………………………….………..……………… ……… )
ตามใบเสร็ จรับเงินทีแนบ จํานวน………………………..ฉบับ
3. ข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ตามสิ ทธิ
เฉพาะส่ วนทีขาดอยูจ่ ากสิ ทธิ ทีได้รับจากหน่วยงานอืน
เฉพาะส่ วนทีขาดอยูจ่ ากสัญญาประกันภัย
เป็ นเงิน……………………………บาท (……………………….…..…………………………………………….)
(1) ข้าพเจ้า
ไม่มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน
มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืนแต่เลือกใช้สิทธิ จากทางราชการ
มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
เป็ นผูใ้ ช้สิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพียงฝ่ ายเดียว
(2) ................
ของข้าพเจ้า

ไม่มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน
มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืน
แต่ค่ารักษาพยาบาลทีได้รับตํากว่าสิ ทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย
มีสิทธิ ได้รับค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอืนในฐานะเป็ นผูอ้ าศัยสิ ทธิ ของผูอ้ ืน

และ

4. เสนอ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทพลีลา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามจํานวนทีขอเบิก
ซึ งกําหนดไว้ในกฎหมาย และข้อความข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ
(ลงชือ)………………………………………………….. ผูข้ อรับเงินสวัสดิการ
(…………………………………………………..)
วันที ............. เดือน ......................... พ.ศ. ..............
5. คําอนุมตั ิ
อนุมตั ใิ ห้ เบิกได้
(ลงชือ)…………………………………………………….
( นายชาญชัย โรจนะ )
ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเทพลีลา
6. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล จํานวน…………………………………....….. บาท
(…………………….…………….…………………………………………) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงชือ)…………………………………………………..ผูร้ ับเงิน
(…………………………………………………..)
(ลงชือ)…………………………………………………..ผูจ้ ่ายเงิน
(นางสาวกัญญา บุญเจือ)
วันที..….....เดือน…………………..พ.ศ……….…

คําชีแจง
ก

ให้ แนบสําเนาคําสังศาลทีส ัง / พิพ ากษาให้ เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรื อเสมือนไร้ ความสามารถ

ข

ให้ มคี าํ ชีแจ้ งด้ วยว่ ามีสิทธิเพียงใดและขาดอยู่เท่ าใด กรณีได้รับจากหน่ วยงานอืนเมือเทียบสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกีย วกับการรักษาพยาบาล หรื อขาดอยู่เท่ าใดเมือได้ รับค่ ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

ค

ให้ เติมคําว่ า คู่สมรส บิดา มารดา หรื อบุตร แล้ วแต่ กรณี

ง

ให้ เสนอต่ อผู้มอี าํ นาจอนุมตั ิ

การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจํานัน
ผูม้ ีสิทธิตอ้ งแนบเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์
ระหว่างผูม้ ีสิทธิและบุคคลในครอบครัวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกครังในการเบิกเงิน ดังต่อไปนี
1. ใช้ สิทธิเบิกให้ บุตร (บุตรชอบด้ วยกฎหมาย) ของผู้มสี ิทธิ มี 2 กรณี
1.1 กรณีมารดาเป็ นผู้มสี ิทธิเบิก
เป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของผู้มสี ิทธิโดย
เอกสารอ้ างอิงทีใ ช้ ประกอบการเบิก
1. สายเลือด
สูติบตั รของบุตร หรื อ ทะเบียนบ้านของบุตร
1.2 กรณีบิดาเป็ นผู้มสี ิทธิเบิก
1) เด็กทีเกิดในระหว่างการสมรสของบิดา มารดา ถือว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา
2) เด็กซึงเกิดนอกสมรส เด็กซึงเกิดก่อนการจดทะเบียนสมรสหรื อบิดา มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
จะเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้เมือ
- บิดา มารดาของเด็กได้ทาํ การจดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง
- บิดา ได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็ นบุตรของตน มีผลนับแต่วนั จดทะเบียนเด็กเป็ นบุตร
- มีคาํ พิพากษาของศาลว่า เป็ นบุตรของตน มีผลนับแต่วนั ทีมีคาํ พิพากษาถึงทีสุด
(ทังนี ผลของความเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายจะย้อนหลังไปจนถึงวันทีบุตรเกิด)
เป็ นบุตรขอบด้ วยกฎหมายของผู้มสี ิทธิโดย
เอกสารอ้ างอิงทีใ ช้ ประกอบการเบิก
1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร
ทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า
2. จดทะเบียนรับรองบุตร
ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.11)
3. คําพิพากษาของศาล
คําสัง ศาลหรื อคําพิพากษาของศาลว่าผูม้ ีสิทธิเป็ นบิดาชอบ
ด้วยกฎหมายของบุตร
2. ใช้ สิทธิเบิกให้ บิดา
เป็ นบิดาชอบด้ วยกฎหมายของผู้มสี ิทธิโดย
1. จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผูม้ ีสิทธิ
2. จดทะเบียนรับรองบุตร
3. คําพิพากษาของศาล
4. อยูก่ ินกับมารดาของผูม้ ีสิทธิก่อนวันที
1 ตุลาคม 2478

เอกสารอ้ างอิงทีใ ช้ ประกอบการเบิก
ทะเบียนสมรส หรื อ ทะเบียนหย่า (กรณี หย่ากันตามกฎหมาย)
ทะเบียนรับรองบุตร (แบบ คร.11)
คําสัง ศาลหรื อคําพิพากษาของศาลว่าผูม้ ีสิทธิเป็ นบุตรชอบด้วย
กฎหมายของบิดา
หนังสื อรับรองของผูค้ วรเชือถือได้ทีรับรองว่าบิดามารดาของผูม้ ีสิทธิ
อยูก่ ินกันฉันสามีภรรยาก่อนวันที 1 ตุลาคม 2478

3. ใช้ สิทธิเบิกให้ มารดา
เป็ นมารดาชอบด้ วยกฎหมายของผู้มสี ิทธิโดย
1. สายเลือด

เอกสารอ้ างอิงทีใ ช้ ประกอบการเบิก
สูติบตั รของผูม้ ีสิทธิ หรื อ ทะเบียนบ้านของผูม้ ีสิทธิ

4. ใช้ สิทธิเบิกให้ คู่สมรส
เป็ นคู่สมรสชอบด้ วยกฎหมายของผุ้มสี ิทธิโดย
1. จดทะเบียนสมรส

เอกสารอ้ างอิงทีใ ช้ ประกอบการเบิก
ทะเบียนสมรส

*** ทังนี ผู้มสี ิทธิทจี ะเบิกเงินสวัสดิการค่ ารักษาพยาบาล ต้ องแนบเอกสารทีใ ช้ ประกอบการเบิกข้ างต้ นพร้ อมรับรองสําเนาถูกต้องทุกครัง ***

