
1.  ขาพเจา              ตําแหนง  

     สังกัด   องคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน

2.  ขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของ

ตนเอง

คูสมรส ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

บิดา ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

มารดา ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

บุตร ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

เกิดเมื่อ.............................................. เปนบุตรลําดับที่ ........................

ยังไมบรรลุนิติภาวะ  เปนบุตรไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ  

ปวยเปนโรค..........คาตรวจทางหองปฏิบัติการ, ตรวจสุขภาพ....……………….......……………………………………………………

และไดรับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล).........โรงพยาบาลสันปาตอง...................................................................

ซึ่งเปนสถานพยาบาลของ ทางราชการ เอกชน        ตั้งแตวันที่....................................................................

ถึงวันที่......................................................เปนเงินรวมทั้งสิ้น  -         บาท ( ศูนยบาทถวน )

ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบจํานวน…………….……………..ฉบับ

3.  ขาพเจามีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามสิทธิ เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสิทธิที่ไดรับจาหนวยงานอื่น  

เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสัญญาประกันภัย

เปนเงิน 0.00 บาท ( ศูนยบาทถวน ) และ

(1) ขาพเจา ไมมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น

มีสิทธิ ไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น แตเลือกใชสิทธิจากทางราชการ

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

(2) .............ขาพเจา ไมมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น แตคารักษาพยาบาลที่ไดรับต่ํากวาสิทธิ

ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจตามสัญญาประกันภัย

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นในฐานะเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่น

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

โปรดทําเครื่องหมาย   /    ลงในชอง         พรอมทั้งกรอกขอความเทาที่จําเปน 

ก

ข

ค

แบบ 7131



4. เสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน

ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจามีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัว

ตามจํานวนที่ขอเบิก  ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย และขอความขางตนเปนจริงทุกประการ

                      (ลงชื่อ)……………..........……………………..ผูขอรับเงินสวัสดิการ

 (                                     )

                            วันที่  

5. คําอนุมัติ

อนุมัติใหเบิกได

                              (ลงชื่อ)……………..........……………………..

                           (  นายเพชร  ยะอนันต )

  ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน

(6)    ใบรับเงิน

       ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน    0.00 บาท ( ศูนยบาทถวน )

ไปถูกตองแลว

(ลงชื่อ)……...........……………………ผูรับเงิน

        (                            ) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบล

(ลงชื่อ)…..........……………….………ผูจายเงิน

    ( นางสาวลัทนี  ปตุรัตนเจริญกุล )

           หัวหนาสวนการคลัง

วันที่………..เดือน……………………พ.ศ………….

    (ลงชื่อตอเมื่อไดรับเงินแลวเทานั้น)

คําชี้แจง

ใหแนบสําเนาคําสั่งที่สั่ง / พิพากษาใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

ใหมีคําชี้แจงดวยวามีสิทธิเพียงใด  และขาดอยูเทาใดกรณีไดรับจากหนวยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือขาดอยูเทาใดเมื่อไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

ใหเติมคําวา คูสมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตร แลวแตกรณี

ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

ง

ก

ข

ค

ง



ใบสําคัญที่..................

ขอรับรองวาไดจายเงินเปนคารักษาพยาบาล    จํานวน   -         บาท

(ศูนยบาทถวน) ตามใบเสร็จจํานวน   1   ฉบับ

ลงชื่อ.................................................ผูจายเงิน



1.  ขาพเจา    นายเพชร   ยะอนันต               ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบล

     สังกัด   องคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน

2.  ขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของ

ตนเอง

คูสมรส ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

บิดา ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

มารดา ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

บุตร ชื่อ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชน................................................

เกิดเมื่อ.............................................. เปนบุตรลําดับที่ ........................

ยังไมบรรลุนิติภาวะ  เปนบุตรไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ  

ปวยเปนโรค..........เจ็บหนาอก..................................……………………….......……………………………………………………

และไดรับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล).........โรงพยาบาลนครพิงค.......................................................................

ซึ่งเปนสถานพยาบาลของ ทางราชการ เอกชน        ตั้งแตวันที่......31  พฤษภาคม  2554.......................

ถึงวันที่........31  พฤษภาคม  2554.......เปนเงินรวมทั้งสิ้น  483.00    บาท ( สี่รอยแปดสิบสามบาทถวน )

ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบจํานวน…………….1……………..ฉบับ

3.  ขาพเจามีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามสิทธิ เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสิทธิที่ไดรับจาหนวยงานอื่น  

เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสัญญาประกันภัย

เปนเงิน 483.00 บาท ( สี่รอยแปดสิบสามบาทถวน ) และ

(1) ขาพเจา ไมมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น

มีสิทธิ ไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น แตเลือกใชสิทธิจากทางราชการ

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

(2) .............ขาพเจา ไมมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น แตคารักษาพยาบาลที่ไดรับต่ํากวาสิทธิ

ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจตามสัญญาประกันภัย

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นในฐานะเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่น

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

โปรดทําเครื่องหมาย   /    ลงในชอง         พรอมทั้งกรอกขอความเทาที่จําเปน 

ค

ข

แบบ 7131



4. เสนอ นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน

ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจามีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง และบุคคลในครอบครัว

ตามจํานวนที่ขอเบิก  ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย และขอความขางตนเปนจริงทุกประการ

                      (ลงชื่อ)……………..........……………………..ผูขอรับเงินสวัสดิการ

     ( นายเพชร   ยะอนันต )

                            วันที่  31  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554

5. คําอนุมัติ

อนุมัติใหเบิกได

                              (ลงชื่อ)……………..........……………………..

                           (  นายเพชร  ยะอนันต )

  ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลมะขุนหวาน

(6)    ใบรับเงิน

       ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน    483.00 บาท ( สี่รอยแปดสิบสามบาทถวน )

ไปถูกตองแลว

(ลงชื่อ)……...........……………………ผูรับเงิน

          ( นายเพชร  ยะอนันต ) 

(ลงชื่อ)…..........……………….………ผูจายเงิน

    ( นางสาวลัทนี  ปตุรัตนเจริญกุล )

           หัวหนาสวนการคลัง

วันที่………..เดือน……………………พ.ศ………….

    (ลงชื่อตอเมื่อไดรับเงินแลวเทานั้น)

คําชี้แจง

ใหแนบสําเนาคําสั่งที่สั่ง / พิพากษาใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

ใหมีคําชี้แจงดวยวามีสิทธิเพียงใด  และขาดอยูเทาใดกรณีไดรับจากหนวยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือขาดอยูเทาใดเมื่อไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

ใหเติมคําวา คูสมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตร แลวแตกรณี

ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

ง

ก

ข

ค

ง



1

เดือนพฤษภาคม 76,848.00        

เดือนมิถุนายน

          ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นค่า.....…รักษามะเร็งปอด……………โดยได้จ่ายเงินท

ไปพลางก่อนแล้ว จํานวน………3,823.-…………บาท ตามใบเสร็จจํานวน…………11…………ฉบับ

(ลงชื�อ)…………………………………

…………………..………………ตรว



จถูกต้องแล้ว


	แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
	ใบเบิก
	Sheet2
	Sheet1


