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วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ

1. เพ่ือใหสวนราชการมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง

รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรมและกระบวนการตาง ๆ ของหนวยงาน และสราง

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารงานคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน

ท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย เกิดการบริการท่ีมคุีณภาพ ถูกตองและบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญ

ของกระบวนการ

2. เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหเกิดการ

ทํางานอยางมืออาชีพ  และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือ

เผยแพรใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากคูมือที่มีอยูเพือ่

ขอรับบริการที่ตรงกบัความตองการ

3. เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการเบิกจายเงินของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 ไดปฏิบัติและใหบริการผูมาติดตอไดอยางถูกตองรวดเร็ว

นางสาวราตรี  พิมพชัย

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
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                          แผนผังการดําเนินการเบิกจายเงิน

                ลงทะเบียนรับเร่ืองจากโรงเรียน/ผูมีสิทธิขอเบิก

                            เจาหนาท่ีรับเร่ืองเพ่ือตรวจสอบ

                       ตรวจสอบเอกสารและขออนุมัติเบิกจาย

              บันทึกทะเบียนคุมและวางฎีกาเบิกจายเงินในระบบ GF

            ตรวจสอบการโอนเงินเขาสวนราชการจากกรมบัญชีกลาง

                                 ZAP_RPT503

                          โอนเงินเขาบญัชีรายตัว/ผูมีสิทธิ

                สงเอกสารการเบกิจายใหงานบัญชีเพ่ือลงบัญชี

การดําเนินการแลวเสร็จ

ภายใน  7  วันทําการ
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การเบกิคาเชาบาน

เอกสารประกอบการเบิกคาเชาบาน แตละกรณี

 1.  กรณีเชาบานเพื่ออยูอาศัย ประกอบดวย

  (1)  แบบขอรบัคาเชาบาน (แบบ 6005)  จํานวน  1  ชดุ

  (2)  แบบคํารองขอเบิกคาเชาบาน  จํานวน  1  ชุด

  (3)  สําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการการตรวจสภาพบาน  จํานวน  1  ชุด

  (4)  แบบรายงานการตรวจสอบการขอรบัคาเชาบาน  จํานวน  1  ชุด

  (5)  สําเนาคําสัง่เล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังสุดทาย  จํานวน  1  ชุด

  (6)  สําเนาคําส่ังยาย

  (7)  สําเนาการบรรจุและแตงต้ังขาราชการหรือถายสมุดประวัติ  จํานวน  1  ชุด

  (8)  แผนท่ีเดินทางจากบานไปถึงสถานท่ีทํางาน  จํานวน  1  ชุด

  (9)  แผนผงัระบจํุานวนหองภายในบาน  จํานวน  1  ชุด

  (10)  สําเนาทะเบยีนสมรส  จํานวน  1  ชุด (ถามี)

  (11)  กรณีโรงเรียน  หนังสือนําสงขอเบิกเงินใหระบุวาไดจัดบานพักใหหรือไม

  (12)  กรณีคูสมรสเปนขาราชการ  ใหมีหนังสือรับรองจากตนสังกัดของคูสมรสวามีสิทธิเบิกและ

ใชสิทธิเบิกคาเชาบานหรือไม  หรือทางราชการไดจัดท่ีพักให  จํานวน  1  ชุด

  (13)  หนังสอืสัญญาเชาบานฉบับจริงพรอมติดอากรแสตมป  จํานวน  1  ชุด

(วิธีคิดอากรแสตมปท่ีติดสญัญาเชาบาน = อัตราคาเชาบานตอเดือน x จํานวนเดือนทีเ่ชา / 1000)

  (14)  สําเนาทะเบียนบานเชาหรือหนังสือรับรองการเชาบาน  จํานวน  1  ชุด

  (15)  สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร  หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูใหเชาบาน

จํานวน  1  ชุด

  (16)  สําเนาหนังสือหรือเอกสารตาง ๆ ท่ีแสดงใหทราบวาบานหลังท่ีใหเชาเปนกรรมสิทธ์ิ

ของผูใหเชา  จํานวน  1  ชุด

 2.  กรณีเชาอพารทเมน ประกอบดวย

  -  เอกสาร ขอ (1) – (16)  เหมือนหลักฐานกรณเีชาบานเพื่ออยูอาศัย

  -  ถายายช่ือเขาทะเบียนบานไมได ใหใชหนังสอืรับรองจากผูใหเชาบานวา (ผูขอใชสิทธิเบิก)

ไดเขาพักอาศัยอยูจริงต้ังแตเม่ือใด

  -  ถาเจาของบานไมไดเปนผูลงนามในสัญญาเชาบาน  ใหใชหนังสือมอบอํานาจจากเจาของบาน

เชาใหผูใดเปนผูดําเนินการลงนามในสัญญาเชา และลงนามในใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน  จํานวน  1  ชุด

3.  กรณีตอสัญญาเชาบาน ประกอบดวย

  -  เอกสารขอ (1) – (5)  และขอ (11), (13), (14)  เหมือนหลักฐานกรณีเชาบานเพื่ออยูอาศัย
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  -  บันทึกขอตอสญัญาเชาบานของผูขอใชสิทธิเบิกคาเชาบาน  จํานวน  1  ชุด

4.  กรณีเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาบานเพ่ิมขึ้น  ประกอบดวย

  -  เอกสารขอ (1) – (5)  และขอ (11), (13), (14)  เหมือนหลักฐานกรณีเชาบานเพื่ออยูอาศัย

  -  บันทึกช้ีแจงเหตุผลความจําเปนในการขอเปล่ียนแปลงอัตราคาเชาบานจากเจาของบานเชา

  -  บันทึกช้ีแจงเหตุผลของผูใชสิทธิเบิกคาเชาบาน ท่ีแสดงถึงความจําเปนขอเบิกคาเชาบาน

เพ่ิมข้ึน

5.  กรณีเปลี่ยนแปลงบานเชา  ประกอบดวย

  -  เอกสารขอ (1) – (5) ,  (8) – (9)  และขอ (11) – (16)  เหมอืนหลกัฐานกรณีเชาบาน

เพื่ออยูอาศัย

  -  หนังสอืแจงตนสังกัดของดเบิกคาเชาบานลวงหนา  30  วัน

6.  กรณีเชาบานของการเคหะแหงชาติ  ประกอบดวย

  -  เอกสาร ขอ (1) – (16)  เหมือนหลักฐานกรณเีชาบานเพื่ออยูอาศัย

7.  กรณีกูยืมเงินเพ่ือซ้ือบานพรอมท่ีดิน  ประกอบดวย

  (1)  เหมือนกรณเีชาบานเพื่ออยูอาศัย  (1) – (12)

  (2)  สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากร หรือสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขายบาน

จํานวน  1  ชุด

  (3)  สําเนาหนังสือสัญญากูเงิน  จํานวน  1  ชุด

  (4)  สําเนาหนังสือสัญญาซ้ือขาย  จํานวน  1  ชุด

  (5)  สําเนาหนังสือสัญญาจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง  จํานวน  1  ชุด

  (6)  สําเนาโฉนดทีดิ่น  จํานวน  1  ชุด

  (7)  สําเนาทะเบยีนบาน  จํานวน  1  ชุด

8.  กรณีกูยืมเงินเพ่ือปลูกสรางบาน  ประกอบดวย

  (1)  เหมือนกรณเีชาบานเพื่ออยูอาศัย  (1) – (12)

  (2)  สําเนาบตัรประจาํตัวผูเสียภาษีอากร หรือสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปลูกสรางบาน

จํานวน  1  ชุด

  (3)  สําเนาหนังสือสัญญากูเงิน  จํานวน  1  ชุด

  (4)  สําเนาหนังสือสัญญาซ้ือขายท่ีดิน  จํานวน  1  ชุด

  (5)  สําเนาหนังสือสัญญาจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง  จํานวน  1  ชุด

  (6)  สําเนาโฉนดทีดิ่น  จํานวน  1  ชุด

  (7)  สําเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสรางบานจากสํานักงานเขต และขอเลขท่ีบาน

จํานวน  1  ชุด

  (8)  คํารับรองการกูเงินเพือ่ปลูกสรางบาน  จํานวน  1  ชุด

  (9)  สําเนาสัญญาจางปลูกสรางบาน  จํานวน  1  ชุด
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  (10)  สําเนาทะเบยีนบาน  จํานวน  1  ชุด

9.  กรณีเปล่ียนแปลงสถาบันกูเงิน  ประกอบดวย

  (1)  หนังสอืรับรองการเปนหน้ี  ณ  วันไถถอนและระยะเวลาท่ีเหลืออยูของธนาคารเดิม

จํานวน  1  ชุด

  (2)  สําเนาหนังสือสัญญากูเงินจากธนาคารใหม  จํานวน  1  ชุด

  (3)  สําเนาโฉนดทีดิ่น  จํานวน  1  ชุด

  (4)  สําเนาหนังสือสัญญาจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง  จํานวน  1  ชุด

  (5)  แบบขอรบัคาเชาบาน  (แบบ 6005)  จํานวน  1 ชดุ

  (6)  บันทึกช้ีแจงขอเปล่ียนแปลงสถาบันเงินกูของผูขอใชสิทธิเบิกคาเชาบาน จํานวน  1  ชุด

  (7)  สําเนาคําสัง่เล่ือนข้ันเงินเดือนคร้ังสุดทาย  จํานวน  1  ชุด

10.  กรณีเชาซื้อบานของการเคหะแหงชาติ  ประกอบดวย

  (1)  เหมือนกรณเีชาบานเพื่ออยูอาศัย  (1) – (12)

  (2)  สําเนาหนังสือสัญญาเชาซ้ือบานระหวางผูเชาซ้ือกับการเคหะแหงชาติ  จํานวน  1  ชุด

  (3)  สําเนาทะเบียนบาน (ท่ีเชาซ้ือ)  จํานวน  1  ชุด

                                           ****************************
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แบบฟอรมคาเชาบาน

-  แบบ  6005  ขอรับเงินคาเชาบาน

-  แบบ  6006  แบบขอเบิกเงินคาเชาบานรายเดือน

-  แบบเปล่ียนแปลงขอรับเงินคาเชาบาน

ขั้นตอน

 -  หนังสือนําสง

 -  งบหนา

 -  หลักฐานขอเบิก

 -  กรอกขอความใหครบ

 -  แนบหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงิน)

 -  เซ็นผูอนุมัติถัดจากผูบริหารสถานศึกษา

 -  ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

 -  สง สพป.กาฬสินธุ  เขต 1  ตามระบบงานสารบรรณ
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แบบขอรับคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) เลขท่ี….........../................

สวนท่ี ๑ การขอรับคาเชาบาน

                                                                           เขียนที ่.............................................................

                                                                          วันที่............. เดอืน....................... พ.ศ. ............

   ๑. ขาพเจา .............................................................. ตําแหนง ........................................................................

ขอยืน่รับคาเชาบาน ตอ .........................................................................................................................(ผูอนุมัต)ิ

    ๒. ขาพเจา5เริ่มรับราชการและปฏิบัตงิานครั้งแรก5กลับเขารบัราชการและปฏิบัติงานในตําแหนง

.................ทองที ่   ตําบล/แขวง ......................... อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด...................................

เงินเดือน .......... บาท (.....................................)  โดยไดรายงานตัวเมื่อวันที ่....... เดือน.....................พ.ศ. .......

    ๓. บัดนี้ 5  จังหวัด 5  กรม 5  กระทรวง   ไดมีคําสั่งใหขาพเจารับราชการประจํา

ตําแหนง.........................เงินเดือน .................................บาท  ทองที่ ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/

เขต.....................จังหวัด .......................  โดยไดรายงานตัวเมื่อวันที ่............ เดือน.....................พ.ศ. ...............

     ๔. ขาพเจาได 5 เชาบานพักเพ่ืออยูอาศัย 5   เชาซ้ือบานเพ่ือท่ีอยูอาศัย

บานเลขที ่................................... ซอย.................................................... ถนน .................................................

ตําบล / แขวง....................................... อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด...............................

ตั้งแตวันที.่.......... เดอืน ....................พ.ศ. ................... ถึงวันที.่........... เดือน.........................พ.ศ. ....................

ตามสัญญาเชา/ สัญญาเชาซื้อ   ฉบับลงวันที ่.............. เดอืน ....................................... พ.ศ. .............................

ชื่อเจาของบาน / ผูใหเชาชวง / ผูใหเชาซือ้ ..........................................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  หรอื

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
บานเลขที ่....................................ซอย........................................................ ถนน ...............................................

ตําบล / แขวง............................................... อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด......................

โทรศัพท ................................................................ ในอัตราเดือนละ ............................................... บาท

       ๕. ขาพเจาได 5  กูยืมเงินเพื่อซื้อบาน 5  กูยืมเงินเพื่อปลูกสรางบาน

บานเลขที ่.......................ซอย..................................... ถนน .............................................ตําบล/แขวง

.................................อําเภอ/เขต.................................................. จังหวัด....................................

๕.๑ ชื่อผูใหกู ....................................................... สาขา ..............................................................

ตั้งอยูที ่............................ ซอย ............................... ถนน .................................. ตําบล /แขวง..........................

อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด..................................โทรศัพท ....................................................

จํานวน ......................................... บาท ( ..........................................................................................................)

ชําระเงินกูเดือนละ ................ บาท (............................................) ตั้งแตวันที ่........เดอืน.................พ.ศ. ..........

ถึงวนัที ่.......... เดือน ............... พ.ศ. ........  ตามสัญญากูยืมเงิน  ฉบับลงวันที ่........ เดือน............พ.ศ. ......



 10

-๒-

๕.๒ ชื่อผูขาย / ผูรับจางปลูกสรางบาน .....................................................................................................

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  หรอื

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
บานเลขที ่..................... ซอย ................................... ถนน .............................................................................

อําเภอ / เขต ............................... จังหวัด ..............................ตามสญัญาซื้อขาย / สัญญาจาง ฉบับลงวันที่

....................เดือน .................................................................... พ.ศ. ...............................

                           ขาพเจาจึงขออนุญาตเบิกคาเชาบานตามสิทธิที่พึงจะไดรับตามพระราชกฤษฏีกาคาเชา

บานขาราชการ ต้ังแตวันที ่.................. เดือน .......................................... พ.ศ. ................. เปนตนไป   และ

ขอรับรองวาขาพเจามีสิทธิไดรับคาเชาบานตามพระราชกฤษฏีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗

ทุกประการ

                                                            ลงชื่อ ......................................................................

                                                                     (                                              )

สวนท่ี ๒ การรับรอง

ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตางๆ  แลวเห็นวา ขาราชการผูน้ีมีสิทธิไดรับคาเชาบาน

ตามพระราชกฤษฏีกาคาเชาบานขาราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗

                                                              ลงชื่อ ...........................................................

                                                                   (                                             )

                                                             ตําแหนง ...........................................................

                                                             วันที ่............. เดือน ............................. พ.ศ. ...........

สวนท่ี ๓ การอนุมัติ

อนุมัติใหเบิกคาเชาบานไดตามสิทธิ

                                 ตั้งแตวันที ่.................  เดือน ....................................... พ.ศ. ....................

                                                                                ลงช่ือ ........................................................

                                                                                      (                                          )

                                                                          ตําแหนง ...........................................................

                                                                 วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ...........
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แบบรายงานการตรวจสอบคําขอรับเงินคาเชาบาน

๑.  ชื่อ-นามสกุล  ............................................................. ตาํแหนง  ........................................................

สังกัด.........................................................................................................................................................

๒. ¨   ไดเชาบาน ¨     เชาซือ้บาน  เลขที.่...........หมู………..ซอย………...........................….……

ถนน……....….......…ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...................................................…….

จังหวัด….................................ตามสัญญา  ลงวันที…่.……..เดอืน…..................……พ.ศ.............………..

คาเชาบานหรือคาเชาซื้อบานเดือนละ…...................……บาท (................................................................. )

  ๓.    การกูยืมเงินเพ่ือชําระราคาบาน ¨  ซื้อ ¨    จางปลูกสรางบาน

บานเลขที.่..............................ซอย.........................................  ถนน ...........................................................

ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ / เขต..............................................  จังหวัด..................................

¨ ทําสัญญาเงินกูกบั....................................................................................................

จํานวน…  ………………………………….บาท (.....................................................................................)

ชําระเงินกูเดือนละ…………………...…. …บาท  (...................................................................................)

ตามสัญญาลงวันที…่….. …. เดือน .........................................    พ.ศ……………………….

¨ ทําสัญญาซ้ือบาน ¨    สัญญาจางปลูกสรางบาน

กับ.................................................................................................................................................................

ราคา................................................บาท (...................................................................................................)

ตามสัญญา ลงวันที ่  .........   เดือน  ........................................ พ.ศ…………………………….

                 บานตัง้อยูบนทีดิ่น ¨   โฉนดท่ีดิน ¨   เอกสารสิทธอิื่น  (ระบ)ุ..............................

เลขที่.......................เลขทีด่ิน..........................................................ตําบล...................................................

อําเภอ......................................................จังหวัด............................................................

เปนกรรมสทิธิ์ของ..................................................................................................................................

        /   คํารบัรองของ.........
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คํารับรองของคณะกรรมการ

 ไดตรวจสอบขอเทจ็จริงแลว  ขอรับรองวา  ........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

                                                       (ลงช่ือ)…………………………...............................ประธานกรรมการ

                                                        ( ........................................................ )

                                                        (ลงช่ือ)………………………….………….………….   กรรมการ

                                                         ( ....................................................... )

                                                        (ลงช่ือ)………………………….…………………………. กรรมการ

                                                          ( ....................................................... )

                                                        (ลงช่ือ)………………………….………………….………. กรรมการ

                                                          ( ......................................................... )

                                                         (ลงช่ือ)……………………………..……………. กรรมการและเลขานุการ

                                                          ( ......................................................... )

หมายเหตุ คณะกรรมการควรตรวจสอบขอเท็จจริงในแนวทางดังตอไปน้ี เพ่ือสรุปความเห็นตอ

 ผูอนุมติัการเบิกคาเชาบาน

 ๑.   บุคคลท่ีทาํนิติกรรมตางๆ  มีตัวตนหรือไม

 ๒.  สําหรับกรณบีานเชาตองตรวจสอบใหทราบวาเปนกรรมสิทธิ์ของใคร  ในกรณีที่

       ผูใหเชาไมใชเจาของบาน  ตองตรวจสอบสัญญาเชาจากเจาของบานดวย

 ๓.  สภาพของบานเหมาะสมกับราคาเชา  เชาซ้ือ  หรือราคาซ้ือขาย  หรือไม

 ๔.  ขนาดของบานเหมาะสมกับจํานวนคนในครอบครัวท่ีอาศัยรวมกันอยูจริงเพียงใด

 ๕.  ในกรณีท่ีเชาบาน  จะตองตรวจสอบวามีความจําเปนตองเชาจริงหรือไม

 ๖.   ตรวจสอบการเขาพักอาศัยอยูจริงในบาน  ต้ังแตเม่ือใด

 ๗.  อ่ืนๆ  ตามทีเ่ห็นสมควร
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แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๖)

๑. การขอเบิกเงินและการรับรอง

ขาพเจา........................................................ตําแหนง...........................................สังกัด.......................................................

          ๑.  ขอย่ืนเบิกเงินคาเชาบาน  ดังน้ี

                 ๑.๑  ขาพเจาไดจายเงิน ¨    คาเชาบาน ¨   คาเชาซ้ือ ¨ คาผอนชําระเงินกูใหแก

.......................................................................ประจําเดอืน..........................................................ตามใบเสร็จรับเงิน...............ฉบบั

เปนจํานวนเงนิ.......................บาท (........................................................)

               ๑.๒  ขาพเจาไดรบัเงนิเดือน  เดอืนละ..........................บาท (...................................................)

มีสิทธิไดรับคาเชาบานตามท่ีไดรับอนุมัติแบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ ๖๐๐๕) เลขท่ี................................

ไมเกินเดือนละ..................................บาท  (..............................................................................................)

                  ๑.๓  ขาพเจาขอเบกิคาเชาบานประจําเดอืน..............................รวม..........เดือน  เปนเงิน.......................บาท

(........................................................)

                  ๑.๔ พรอมนีข้าพเจาไดแนบใบเสรจ็รบัเงิน  จํานวน........................ฉบบั  มาดวยแลว

          ๒.  ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคาเชาบานตามพระ

ราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบทุกประการแลว

                                                    (ลงชือ่)...........................................................................ผูขอเบิก

                                                            (..............................................................................)

                                                    ตําแหนง..........................................................................

                                                     วันที่..............เดอืน....................................พ.ศ. ........................

๒. การอนุมัติ

อนุมัติใหเบิกจายเงินคาเชาบานไดตามสิทธิ

                      ตัง้แตวันที่..............เดอืน..........................................พ.ศ. ..............................

                                                     (ลงชือ่)..............................................................................

                                                             (............................................................................)

                                                     ตําแหนง............................................................................

                                                   วันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ........................

๓. การรับเงิน

ไดรบัเงนิคาเชาบานจํานวน............................บาท (........................................................................)

ไวถูกตองแลว

                                                (ลงชือ่).............................................................................  ผูรับเงิน

                                                        (..............................................................................)

                                                 วันที่..............เดอืน....................................พ.ศ. .......................

                                                  (ลงชือ่).............................................................................ผูจายเงนิ

                                                         (...............................................................................)

                                                 วันที่..............เดอืน...................................พ.ศ. ......................
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สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร
ผูมีสิทธิ

 ขาราชการ  ลูกจางประจํา  ผูไดรับบํานาญปกติ  ผูไดรับบํานาญพิเศษ  เหตุทพุพลภาพ  ทหาร

กองหนุนมีเบี้ยหวัด

ยกเวน

  ขาราชการการเมอืง  ขาราชการตํารวจช้ันพลตํารวจอยูในระหวางเขาอบรมในสถานศึกษาของ

กรมตํารวจกอนเขาปฏิบัตหินาที่ราชการประจํา

บุตรท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ

 1.  บุตรชอบดวยกฎหมาย

 2.  ลําดับที่ 1 – 3 ของผูมีสิทธิ โดยเรียงลําดับการเกิด ทัง้นีไ้มวาจะเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครัง้

ใดหรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม

 3.  อายคุรบ 3 ป  แตไมเกนิ 25 ป บรบิรูณ

 ยกเวน  บุตรบญุธรรม

     บุตรซึง่บิดามารดายกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น

การย่ืนเอกสารขอเบิกเงิน

 1.  ภายใน 1 ป นับแตวันเปดภาคเรยีนของแตละภาค  สําหรับสถานศึกษาท่ีเรียกเก็บ

เปนรายภาคเรียน

 2.  หรือวันเปดภาคเรียนภาคตนของปการศึกษาสําหรับสถานศึกษาท่ีเรียกเก็บเงิน

คาการศึกษาบุตรคร้ังเดียวตลอดป

หลักฐานประกอบการเบิกจาย

 สถานศึกษาของทางราชการ

  1.  ใบเบิกเงินการศกึษาบุตร (แบบ 7223)

  2.  ใบเสร็จรับเงินคาการศึกษาบุตรของสถานศึกษา

  3.  หนังสือรับรองการจัดเกบ็เงินบํารุงการศึกษาสําหรบัสถานศึกษาที่เปดหองเรียนพเิศษ หรือ

ประกาศขอจัดเกบ็เงินบํารุงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยตาง ๆ

สถานศึกษาของเอกชน

  1.  ใบเบิกเงินการศกึษาบุตร (แบบ 7223)

  2.  ใบเสรจ็รบัเงินคาการศึกษาบุตรของสถานศึกษา

  3.  หนังสอืขออนุญาตจัดต้ังสถานศึกษา

  4.  หนังสอืขออนุญาตจัดเก็บคาเลาเรียนของสถานศึกษาเอกชน
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ผูมีอํานาจอนุมัติ

 หนังสือมอบอํานาจการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร  คําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี  1784 / 2547  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2547

  1.  ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเปนหนวยเบิกสาํหรับ

ตนเอง  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  และผูรับบํานาญในสังกัด

  2.  ผูอํานวยการสถานศึกษา  สําหรับตนเอง  ขาราชการ  และลกูจางประจาํในสังกัด

หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ

สถานศึกษาของทางราชการ

  1.  ระดับอนุบาลถึงอนุปริญญา  ใหไดรับเงินบาํรุงการศึกษา เต็มจํานวน  ที่ไดจายไปจริง

  2.  ระดับปริญญาตรีใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา เต็มจํานวน ที่ไดจายไปจริง

 สถานศึกษาของเอกชน

  1.  อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (ปวช.)  ใหไดรับคาเลาเรียนเต็มจํานวน

ที่ไดจายไปจริง

  2.  ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  ท่ีหลกัสูตรแยกตางหากจากปริญญาตรีใหไดรับคาเลาเรียน

คร่ึงหน่ึง  ของจํานวนท่ีไดจายไปจรงิ

  3.  ระดับปริญญาตรี  ใหไดรับเงินคาเลาเรียน คร่ึงหน่ึง  ของจาํนวนท่ีไดจายไปจริง

 ท้ังน้ีทกุระดับตองไมเกินงบประมาณและอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

     ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

               หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2559

· ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใหม ไมกําหนดรายการเปนขอยกเวน

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ

ระดับช้ันการศึกษา อัตราเงินบํารุงการศึกษา/ปการศึกษาละ

อนุบาลหรือเทียบเทา 5,800

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 4,000

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 4,800

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 4,800

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 13,700

ปริญญาตรี 25,000

เงินบํารุงการศึกษา  ท่ีเบิกจายไดตองเปนเงินประเภทตาง ๆ ท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียก

เก็บตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจาก กระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือในกํากับของ
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มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา องคการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกฎหมายจัดต้ังหรือองคกรของรัฐบาล

ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรยีนในสถานศึกษาของเอกชน

· สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา/ปการศึกษาละ

ระดับช้ันการศึกษา สถานศึกษาที่ไมรับเงินอุดหนุน สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน

อนุบาลหรือเทียบเทา 13,600 4,800

ประถมศึกษาหรือเทียบเทา 13,200 4,200

มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 15,800 3,300

มัธยมฯตอนปลายหรอืเทียบเทา 16,200 3,200

สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

· หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี(ปวช.)หรือเทียบเทา

ประเภทวิชา/สายวิชา สถานศึกษาที่ไมรับเงินอุดหนุน สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน

คหกรรม 16,500 3,400

พาณิชยกรรม 19,900 5,100

ศิลปหัตถกรรม 20,000 3,600

เกษตรกรรม 21,000 5,000

ชางอุตสาหกรรม 24,400 7,200

ประมง 21,100 5,000

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 19,900 5,100

อุตสาหกรรมสิง่ทอ 24,400 7,200

· หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีช้ันสูง(ปวส.)หรือเทียบเทาและหลักสตูร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)หรือเทียบเทา

ประเภทวิชา/สายวิชา คาเลาเรียนปการศึกษาละ

ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร

30,000

พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม

หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร

คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร อุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว

25,000

· หลักสูตรระดับปริญญาตรี  เบิกจายไดคร่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีจายไปจริงของคาเลาเรียน

                                     ปการศึกษาละไมเกิน 25,000 บาท
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แบบฟอรมเงินสวัสดิการ

คาการศึกษาบตุร

ขั้นตอน

 -  หนังสือนําสง

 -  งบหนา

 -  หลักฐานขอเบิก

 -  กรอกขอความใหครบ

 -  แนบหลักฐานการจาย (ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา)

 -  เซ็นผูอนุมัติโดยผูบริหารสถานศึกษา

 -  ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

 -  สง สพป.กาฬสินธุ  เขต 1  ตามระบบงานสารบรรณ
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ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร                           (แบบ 7223)

โปรดทําเคร่ืองหมาย P    ลงในชอง q    พรอมท้ังกรอกขอความท่ีจําเปน

1. ขาพเจา....................................................................ตําแหนง...........................................................................

สังกัด...............................................................................................................................................................

2. คูสมรสของขาพเจาช่ือ............................................................................................. .......................................

q ไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางประจํา

q  เปนขาราชการ q     ลูกจางประจํา  ตําแหนง.....................................สังกัด.............................................

q  เปนพนักงานหรือลูกจางใน  รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานของทางราชการ   ราชการสวนทองถ่ิน

q  กรุงเทพมหานคร   องคกรอิสระ    องคกรมหาชน   หรือหนวยงานอ่ืนใด

                         ตําแหนง................................................................สังกัด........................................................................

3. ขาพเจาเปนผูมีสิทธิและขอใชสิทธิเน่ืองจาก

q เปนบิดาขอบดวยกฎหมาย

q เปนมารดา

4. ขาพเจาไดจายเงินสําหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้

                               (1)   เงนิบํารุงการศึกษา                     (2)  เงนิคาเลาเรียน

1) บุตรช่ือ............................................................................เกิดเมือ่.......................................................

เปนบตุรลาํดบัท่ี (ของบดิา)............................เปนบตุรลาํดบัท่ี  (ของมารดา)....................................

(กรณีเปนบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแกกรรมแลว)   แทนทีบ่ตุรลาํดบัท่ี...................................................

ช่ือ..............................................................เกิดเมือ่..............................ถึงแกกรรมเมือ่......................

สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................

ช้ันทีศ่กึษา............................................(1) q
(2) q         จํานวน..............................บาท

2) บุตรช่ือ............................................................................เกิดเมือ่.......................................................

เปนบตุรลาํดบัท่ี (ของบดิา)............................เปนบตุรลาํดบัท่ี  (ของมารดา)....................................

(กรณีเปนบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแกกรรมแลว)   แทนทีบ่ตุรลาํดบัท่ี...................................................

ช่ือ..............................................................เกิดเมือ่..............................ถึงแกกรรมเมือ่......................

สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................

ช้ันทีศ่กึษา............................................(1) q
(2) q      จํานวน..............................บาท

3) บุตรช่ือ............................................................................เกิดเมือ่.......................................................

เปนบตุรลาํดบัท่ี (ของบดิา)............................เปนบตุรลาํดบัท่ี  (ของมารดา)....................................

(กรณีเปนบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแกกรรมแลว)   แทนทีบ่ตุรลาํดบัท่ี...................................................

ช่ือ..............................................................เกิดเมือ่..............................ถึงแกกรรมเมือ่......................

สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................

ช้ันทีศ่กึษา............................................(1) q
(2) q        จํานวน..............................บาท
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5. ขาพเจาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

q        ตามสิทธิ q         เฉพาะสวนทีย่งัขาดจากสิทธิ   เปนเงิน...........................................บาท

                                                                              (........................................................................................) (ก)

6.       เสนอ...........................................................................

q  ขาพเจามีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและขอความ

                    ที่ระบุขางตนเปนความจริง

q  บุตรของขาพเจาอยูในขายไดรับการชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

q  เปนผูใชสทิธิเบิกเงินชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แตเพียงฝายเดียว

q  คูสมรสของขาพเจาไดรับการชวยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานของทางราชการ  ราชการทองถ่ิน

                     กรุงเทพมหานคร องคกรอิสระ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนใด ตํ่ากวาจํานวนท่ีไดรับจากทางราชการ

                          จํานวน..........................................................บาท

                                          ขาพเจาขอรับรองวามีสิทธิเบิกไดตามกฎหมาย ตามจํานวนท่ีขอเบกิ

                                          (ลงชือ่)..................................................................ผูขอรับสวัสดกิาร

                                                     (.................................................................)

                                          วันที่............เดอืน.....................................พ.ศ. ..............

7. คําอนุมัติ

                           อนมุตัิใหเบิกได

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

                                                                                  (.................................................................)

                                                                       ตําแหนง................................................................

8. ใบรับเงิน

                           ไดรบัเงนิสวัสดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบุตร   จํานวน.......................................................บาท

          (.....................................................................................................) ไวถูกตองแลว

                                                                        (ลงชื่อ)..................................................................ผูรบัเงิน

                                                                                   (.................................................................)

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

                                                                                   (................................................................)

                                                                                  วันที.่...........เดือน........................พ.ศ. ..........

                                                                                   (ลงชื่อตอเมือ่ไดรับเงนิแลวเทานั้น)

คําชี้แจง

ใหระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกบัสิทธิที่ไดรับตามพระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

              ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมติั

ก

ข

ข
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สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

คํานิยม การรกัษาพยาบาล

  การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข  โดยตรงแกผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว  เพ่ือการ

รักษาโรค  การตรวจวินิจฉัย  การฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิต  การตรวจสุขภาพ  และ

การเสรมิสรางสุขภาพและการปองกนัโรค แตไมรวมถึงการเสริมความงาม

ผูมีสิทธิ

 1.  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  ผูไดรับบํานาญปกติ  ผูไดรับบํานาญพิเศษ  เหตุทุพพลภาพ

ยกเวน ขาราชการตํารวจช้ันพลตํารวจอยูในระหวางเขาอบรมใน สตช. กอนเขารบัราชการประจํา

 2.  บุคคลในครอบครัว

  2.1  บุตรชอบดวยกฎหมาย  ลําดับ 1 – 3  ไมวาเกิดจากการสมรสคร้ังใดอยูในอํานาจปกครอง

หรือไม ยกเวน  บุตรบญุธรรม   บุตรซึง่บิดามารดายกใหเปนบุตรบญุธรรมของผูอืน่

  2.2  คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ

  2.3  บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ

หมายเหตุ  การใชสิทธิสําหรับบุตร  ถาบิดา มารดา มีสิทธิท้ังสองฝายใหคูสมรสฝายหน่ึงฝายใด

  เปนผูใชสิทธิสําหรับบุตรทุกคนเพียงฝายเดียว

ประเภทสถานพยาบาลและการใชสิทธิ

 สถานพยาบาลทางราชการ

  -  ผูปวยนอก  โดยย่ืนบัตรประจําตัวประชาชนหรือทดรองจายแลวนําใบเสร็จเบิก

  -  ผูปวยใน  โดยยืนบัตรประจาํตัวประชาชนกับสถานพยาบาล

 สถานพยาบาลเอกชน

  -  ผูปวยใน  กรณีประสบอุบัติเหตุหรือมีความจําเปนรีบดวน  ซ่ึงหากไมไดรับ

การรกัษาในทันทีอาจเกิดอันตรายถึงแกชีวิต

  -  ผูปวยนอก  เพราะเหตุสถานพยาบาลของทางราชการมีความจําเปนตองสงตัวใหแก

สถานพยาบาลเอกชนน้ัน  กระทรวงการคลังกําหนดใหเปนผูปวยนอกเปนคร้ังคราว

การย่ืนเอกสารขอเบิก

 ย่ืนแบบคําขอเบิกคารักษาพยาบาล  ภายใน  1  ป  นับถัดจากวันท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงินของ

สถานพยาบาล
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หลักฐานประกอบการขอเบิก

 สถานพยาบาลทางราชการ

  1.  แบบใบเบิกเงิน (แบบ 7131)

  2.  ใบเสรจ็รับเงินจากสถานพยาบาล (โดยระบุรหัสเบิกจาย)

  3.  ใบส่ังของแพทยหรือหนังสือรับรองรายการยาท่ีไมมีในสถานพยาบาล

 สถานพยาบาลเอกชน

  1.  แบบใบเบิกเงิน (แบบ 7131)

  2.  ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล

  3.  ใบสรปุรายการรักษาพยาบาล

  4.  หนังสือรับรองของแพทยผูตรวจรักษา

  5.  คํารับรองของผูดําเนินการสถานพยาบาล

  6.  ใบจดทะเบียนขออนุญาตดําเนินการสถานพยาบาล

  7.  ใบขออนุญาตจดัต้ังสถานพยาบาล

อํานาจอนุมัติ

 มอบอาํนาจการเบกิจายเงินสวัสดิการเกีย่วกับการรักษาพยาบาล  ตามคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี  151/ 2546  ลงวันท่ี 30  กรกฎาคม  2546

  1.  ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

   สําหรับตนเอง  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  และผูรับบํานาญในสังกัด

  2.  ผูอํานวยการสถานศึกษา

   สําหรับตนเอง  ขาราชการ  และลกูจางประจําในสังกัด

หมายเหตุ   คารักษาพยาบาลงดจายเงินทดรอง (เงินสด) โดยจะเบิกและโอนเขาบญัชี

  เดือนละ 2 ครั้ง

**********************
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จายตรงคารักษาพยาบาล
การยื่นเอกสารเพิ่มขอมูลบุคลากรภาครัฐ

 ผูมีสิทธิย่ืนเอกสาร ตอนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย)

ผูมีสิทธิ

 *  สําเนาบัตรประตัวขาราชการหรือสาํเนาบัตรประชาชน

 *  สําเนาทะเบียนบาน

คูสมรสผูมีสิทธิ

 *  สําเนาบัตรประจําตัวหรือสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส

 *  ใบสาํคัญการสมรส

 *  สําเนาหนังสือเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถามี)

บุตร

 *  สําเนาบัตร/ สําเนาทะเบียนบาน

 *  ใบสูติบตัร

 *  สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยาของผูมีสิทธิกับมารดาของบุตร หรือหนังสือ

รับรองบุตร หรือคําสัง่ศาล

 *  สําเนาหนังสือเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถามี)

บิดา มารดา

 *  สําเนาบัตร/ สําเนาทะเบียนบาน

 *  ใบสําคัญการสมรสหรือใบหยา ของบิดาและมารดา

 *  หนังสอืจดทะเบียนรับรองบุตร หรือคําส่ังศาล  คําพิพากษาศาลใหเปนบุตร

 *  สําเนาหนังสือเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถามี)

ผูมีสิทธิตองแจงการเปล่ียนแปลงขอมูลตอนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ  เม่ือ

 1.  บิดา - มารดาเสียชีวิต

 2.  สมรสหรอืหยาของตนเอง

 3.  คูสมรสเสียชีวิต

 4.  การเกิด – เสียชีวิตของบุตรหรือบุตรสมรส กอน 20 ปบริบูรณ

 5.  ยกบุตรใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

 6.  จดทะเบียนรับรองบุตรหรอืมีคําสัง่ของศาลใหเปนบุตร
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แบบฟอรมเงินสวัสดิการ

คารักษาพยาบาล

ขั้นตอน
 -  หนังสือนําสง

 -  งบหนา

 -  หลักฐานขอเบกิ

 -  กรอกขอความใหครบ

 -  แนบหลักฐานการจาย (ใบเสรจ็รับเงินจากสถานพยาบาล)

 -  เซ็นผูอนุมัติโดยผูบริหารสถานศึกษา

 -  ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก

 -  สง สพป.กาฬสินธุ  เขต 1  ตามระบบงานสารบรรณ
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1.  ขาพเจา..........................................................ตําแหนง........................................................................

     สังกัด.................................................................................................................................................

2.  ขอเบิกเงนิคารักษาพยาบาลของ

£  ตนเอง

£  คูสมรส  ชื่อ..............................................  เลขประจําตัวประชาชน……………………………………

£  บิดา       ชื่อ..............................................  เลขประจําตัวประชาชน……………………………………

£  มารดา   ชื่อ..............................................  เลขประจําตัวประชาชน……………………………………

£  บุตร      ชื่อ.............................................  เลขประจําตัวประชาชน……………………………………

  เกิดเมือ่..........................................เปนบุตรลําดับที.่......................

£ ยังไมบรรลุนิติภาวะ£ เปนบตุรไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

ปวยเปนโรค................................................................................................................................................

และไดเขารบัการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล).....................................................................

ซ่ึงเปนสถานพยาบาลของ£ ทางราชการ£ เอกชน ตั้งแตวันที.่.............................ถึงวันที.่....................

เปนเงินรวมทั้งสิ้น...............................................บาท (..............................................................................)

ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จํานวน...........................ฉบับ

3.  ขาพเจามสิีทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

£ ตามสิทธิ £ เฉพาะสวนท่ีขาดอยูจากสิทธิท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืน

£ เฉพาะสวนท่ีขาดอยูจากสัญญาประกันภัย

เปนเงิน.............................................บาท (.............................…………………..) และ

(1) ขาพเจา £ ไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน

£  มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืนแตเลือกใชสิทธิจากทางราชการ

£  มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

£  เปนผูใชสิทธิเบกิคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแตเพียงฝายเดียว

(2) ...........ขาพเจา £ ไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน

£ มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืน แตคารักษาพยาบาลท่ีไดรับตํ่ากวา

      สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ฯ

£ มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

£ มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอ่ืนในฐานะเปนผูอาศัยสิทธิของผูอ่ืน

                   แบบ 7131

ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล

โปรดทําเคร่ืองหมายPลงในชอง¨ พรอมทั้งกรอกขอความเทาที่จําเปน
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คําชี้แจง

                   ใหแนบสําเนาคําสั่งศาลที่สั่ง/พิพากษาใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ

                   ใหมีคําชี้แจงดวยวามีสิทธิเพียงใด และขาดอยูเทาใดกรณีไดรบัจากหนวยงานอื่นเมื่อเทียบสทิธิ

      ตามพระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล หรือขาดอยูเทาใดเม่ือไดรับ

      คารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

      ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

คําช้ีแจง

ก. ใหแนบสําเนาคําส่ังศาลท่ีส่ัง/พิพากษาใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนหรือเสมือนไร

ความสามารถ

ข. ใหมีคําช้ีแจงดวยวามีสิทธิเพียงใด และขาดอยูเทาใดกรณีไดรับจากหนวยงานอ่ืนเม่ือเทียบสิทธิ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล หรือขาดอยูเทาใดเม่ือไดรับ

คารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

ค. ใหเติมคําวา  คูสมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตร  แลวแตกรณี

ง. ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

ค

ก

ข

4.  เสนอ.........................................................................

  ขาพเจาขอรบัรองวา ขาพเจามีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสาํหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว

ตามจํานวนท่ีขอเบิก ซ่ึงกําหนดไวในกฎหมาย และขอความขางตนเปนจริงทุกประการ

    (ลงชื่อ)................................................ผูขอรบัเงินสวัสดิการ

              (...............................................)

    วันที.่...........เดือน...........................พ.ศ. ...............

5.  คําอนุมัติ

  อนุมัติใหเบิกได

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

               (.....................................................)

    ตําแหนง.....................................................

6.  ใบรับเงิน

  ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จํานวน..................................บาท

    (...........................................................................................)ไวถูกตองแลว

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

              (.......................................................)

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

               (.......................................................)

    วันที.่............เดือน.................................... พ.ศ. ...............

                      (ลงช่ือตอเมือ่ไดรับเงนิแลวเทานัน้)
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ใบสําคัญติดใบเสร็จรับเงิน

ขอรับรองวาไดจายเงนิเปนคา...............................................จาํนวน..................................บาท

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

                                     ลงชือ่..........................................................ผูจายเงิน

                                         (............................................................)


