ใบเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการรั กษาพยาบาล
โปรดทําเครื องหมาย / ลงในช่อง

แบบ 7105

พร้ อมทังกรอกข้

อความเท่าทีจําเป็ น

1.ข้ าพเจ้ า…………………..………………...ตําแหน่ ง………...….…...…..………สังกัด
ก
2. ขอเบิกเงินค่ ารั กษาพยาบาลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ข้ าพเจ้ า
บิดา ชือ…………………………………………… คู่สมรส ชือ………………………………….
มารดา ชือ……………………………………………
บุตร ชือ…………………………………………… เกิดเมือ……………………เป็ นบุตรลําดับที (ของบิดา) …………..
เป็ นบุตรลําดับที (ของมารดา)…………
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เป็ นบุตรเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ ข
บุตรอยู่ในความปกครองของข้ าพเจ้ าโดยการหย่า หรื อมิได้ สมรสกันตามกฎหมาย หรื อสามีถงึ แก่กรรมแล้ ว
บุตรอยู่ในความอุปการะเลี ยงดูของข้ าพเจ้ า เนืองจากแยกกันอยู่ โดยมิได้ หย่าขาดตามกฎหมาย
( กรณีเป็ นบุตรแทนทีบุตรซึงถึงแก่กรรมแล้ ว ) แทนทีบุตรลําดับที……ชือ………………………………………….
เกิดเมือ…………………………………………ถึงแก่กรรมเมือ…………………………………………………….…..
ป่ วยเป็ นโรค……………………………….……………………………………………………………………………………..
และได้ รับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชือสถานพยาบาล)………..……………………………………………………..
ซึงเป็ นสถานพยาบาลของ
ทางราชการ
เอกชน ตังแต่
 วนั ที………………………………………
ถึงวันที…………………………………………………รวมเป็ นเงินทังสิ
 น……..………………………………………….บาท
(………………………………………………………………….) ตามใบเสร็จรับเงินทีแนบ จํานวน………………….ฉบับ
3.ข้ าพเจ้ ามีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกียวกับการรั กษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการรั กษาพยาบาล
ตามสิทธิ
เฉพาะส่ วนทีขาดจากสิทธิ
เป็ นเงิน………………………………………………บาท (………...…………………………………….……………..…)
และ
ค
( 1 ) ข้ าพเจ้ า
ไม่มีสิทธิได้ รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของส่วนราชการ
หรื อส่วนราชการส่วนท้ องถิน หรื อจากหน่วยงานอืนทีมิใช่สว่ นราชการ
มีสิทธิ แต่สิทธิทีได้ รับตํากว่า
เป็ นผู้ใช้ สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแต่เพียงฝ่ ายเดียว
( 2 ) คู่สมรสของ
ไม่เป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจํา
ข้ าพเจ้ า
เป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจํา ตําแหน่ง…………………………………สังกัด……………………
เป็ นพนักงานในหน่วยงานของส่วนราชการ หรื อราชการส่วนท้ องถิน
ตําแหน่ง………………………………………………..สังกัด………………………………………
เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างในรัฐวิสาหกิจ
ง
( 3 ) .….ข้ าพเจ้ า
ไม่มีสิทธิได้ รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของส่วนราชการ
หรื อส่วนราชการส่วนท้ องถิน หรื อจากหน่วยงานอืนทีมิใช่สว่ นราชการ
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ า ข้ อความข้ างต้ นเป็ นจริงทุกประการ
( ลงชือ )…………………………………………….ผู้ขอรั บเงินสวัสดิการ
วันที……….เดือน……………………..พ.ศ…………….

4. คํารั บรองของผู้บังคับบัญชา จ
เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ข้ าพเจ้ า นางมะลิวลั ย์ รอดกําเหนิด
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ได้ ตรวจใบเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับ
การรักษาพยาบาลฉบับนี แล้ ว ขอรับรองว่าผู้เบิก
มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ตามจํานวนทีขอเบิก

5. คําอนุมัติ
อนุมัตใิ ห้ เบิกจ่ ายได้

………………………………………….
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา รั กการ)
ตําแหน่ ง รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ลงชือ……………………………………….
(นางมะลิวัลย์ รอดกําเหนิด)

วันที……………………………………

6. ใบรั บเงิน
ได้ รับเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล จํานวน…………………..…………………………บาท
(…………………………………………………………...…………………………………….) ไปถูกต้ องแล้ ว
ลงชือ…………………………………………ผู้รับเงิน
(………………………………………….)
ลงชือ…………………………………………ผู้จ่ายเงิน
( นางสาวนฤมล ส่ งต่ าย )
วันที……………………………………

คําชีแB จง
ก
ข
ค
ง
จ

ถ้ าเป็ นข้ าราชการบํานาญหรื อทหารกองหนุนมีเบี ยหวัด ให้ เขียนคําว่า ข้ าราชการบํานาญ
หรื อ ทหารกองหนุนมีเบี ยหวัด แล้ วแต่กรณี
กรณีขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุตรซึงบรรลุนิติภาวะแล้ ว แต่เป็ นบุตรไรความสามารถ
หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ ให้ แนบคําสังศาลมาด้ วย
ให้ มีคําชี แจงด้ วยว่ามีสิทธิเพียงใด และยังขาดอยูเ่ ท่าใด เมือเทียบกับสิทธิทีได้ รับตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการรักษาพยาบาล
ให้ เติมคําว่า คูส่ มรส บิดา มารดา หรื อ บุตร แล้ วแต่กรณี
ให้ เสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมตั ิ

