
 
                                                                                                                                                                                                 
แบบ  กท  4  ภ 

                                                                                                 ใบเบกิเงนิสวสัดิการคา่รกัษาพยาบาล                                            ค ำร้องเลขท่ี....................................... 
                                                                      กรณีน าใบเสร็จรบัเงนิมาเบิก  (ส าหรบัสว่นภูมิภาค)                                   รับวนัท่ี............................................. 

  เลขประจ ำตวัประชำชน              ลงช่ือ.....................................เจ้ำหน้ำท่ี 

1.  ข้ำพเจ้ำ..............................................................              ผู้อ ำนวยกำร               ครู               บคุลำกรทำงกำรศกึษำ   โรงเรียน...................................................................                 
อ ำเภอ............................................จงัหวดั.....................................โทร................................บรรจุ/แตง่ตัง้ที่โรงเรียนนีเ้ม่ือวนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ. ....................  
สง่เงินสะสมงวดแรกเดือน....................................... พ.ศ. .....................  สง่เงินสะสมงวดปัจจบุนั เดือน................................พ.ศ. ................ ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี......................
หมู่ท่ี.......ซอย.........................ถนน.........................................ต ำบล.................... ...................อ ำเภอ.............................................จงัหวดั.............................โทร....................                
ขอเบิกคำ่รักษำพยำบำลของข้ำพเจ้ำ  ป่วยเป็นโรค....................................................................ซึง่ได้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำลจำกสถำนพยำบำล...................................................
เขต/อ ำเภอ......................................................จงัหวดั..................................................................... 
เป็นสถำนพยำบำลของ               รัฐบำล             เอกชน  ตัง้แตว่นัท่ี....... เดือน ...........................พ.ศ............ ถงึวนัท่ี..... เดือน...............................พ.ศ. ...........  รวม............วนั 
เป็นเงิน................................................บำท (.............................................................................................)              ใบเสร็จรับเงิน  จ ำนวน......................ฉบบั 
โดยโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ประเภทออมทรัพย์  สำขำ...........................................    เลขท่ีบญัชี 
                ข้ำพเจ้ำมีสทิธิได้รับเงินสวสัดกิำรสงเครำะห์คำ่รักษำพยำบำล  ตำมระเบียบนีภ้ำยในวงเงิน  100,000  บำทตอ่ปี  และขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำ 
                     มีสทิธิได้รับเงินคำ่รักษำพยำบำลเตม็จ ำนวนหรือบำงสว่นหรือเฉพำะสว่นขำด          ไม่มีบตัรประกนัสขุภำพ (บตัรทอง) 
 ไม่มีสทิธิได้รับเงินคำ่รักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอ่ืน                                                            ไม่มีบตัรประกนัสงัคม 
 หำกปรำกฏภำยหลงัว่ำไม่มีสทิธิหรือหมดสทิธิหรือเบิกผิดพลำด  ข้ำพเจ้ำยินยอมคืนเงิน  หรือยินยอมให้ทำงกองทนุสงเครำะห์เรียกคืนหรือหกัเงินเดือน  หรือเงินอ่ืนใดท่ี
ข้ำพเจ้ำพงึได้รับจำกผู้ รับใบอนญุำตหรือจำกทำงกองทนุสงเครำะห์  ชดใช้จนครบถ้วนและยินยอมรับผิดตำมกฎหมำย 
                                               ลงช่ือ.....................................................ผู้ขอเบกิ 
                                                       (....................................................) 
                                                        .............../................../.................... 
2.  ค ำรับรองของผู้รับใบอนุญำตหรือผู้จัดกำร 
               ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................           ผู้ รับใบอนญุำต             ผู้อ ำนวยกำร       โรงเรียน....................................................................... 
ได้ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำ ผู้ขอเบิกยงัมีสภำพเป็นผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ และสง่เงินสะสมเป็นปัจจบุนั มีสทิธิตำมระเบียบทกุประกำรและมีสทิธิเบิกคำ่
รักษำพยำบำลได้ภำยในวงเงิน  100,000  บำทตอ่ปี  หำกไมเ่ป็นไปตำมนี ้  ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดและยอมชดใช้เงินคำ่รักษำพยำบำลท่ีเบิกได้โดยไมมี่สทิธิแทนผู้ขอเบิก 
                                                                                                       ลงช่ือ....................................................ผู้ รับใบอนญุำตหรือผู้ อ ำนวยกำร 
                                                                                                               (...................................................) 
                                                                                                              .............../....................../................. 
                                                                                                                            ประทับตรำโรงเรียน 
3.  เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
               ได้ตรวจสอบใบเบิกและเอกสำรประกอบของผู้ เบิกแล้ว   ปรำกฏว่ำยงัมีสภำพเป็น             ผู้อ ำนวยกำร             ครู               บคุลำกรทำงกำรศกึษำ     และสง่เงินสะสมเป็น
ปัจจบุนั มีสทิธิใช้สทิธิเบิกเงินคำ่รักษำพยำบำลได้ภำยในวงเงิน  ....................................บำท   เหน็สมควรได้รับเงินคำ่รักษำพยำบำลครัง้นี ้เป็นเงิน...............................บำท  ดงันี ้

-  คำ่ห้อง  คำ่อำหำร ......................................บำท ลงช่ือ....................................................เจ้ำหน้ำท่ี              ลงช่ือ.................................................... หวัหน้ำงำน 
-  คำ่รักษำพยำบำล  ......................................บำท                    (...................................................)                                      (...................................................) 
-  คำ่อวยัวะเทียมและอปุกรณ์.........................บำท                     ………/………………../…………..                                       ………/………………../………….. 
                           รวม....................................บำท              ลงช่ือ...................................................หวัหน้ำกลุม่/ฝ่ำย 
                     (..................................................) 
            ………/………………../………….. 
 
 4.  ค ำส่ัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
 
                            
 

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

                                                                                 ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำสรุำษฎร์ธำนี เขต 1 ปฏิบตัหิน้ำที ่
                                                                                                           ผู้อ ำนวยกำรกองทนุสงเครำะห์ 

อนุมตั ิ
 

 

 



 
 
 
ค ำชีแ้จง 

 1.  กรอกข้อควำมในช่องวำ่งให้ครบถ้วน  พร้อมใส่เคร่ืองหมำย     √    ในช่อง             ตำมควำมเป็นจริง 
2.  ย่ืนใบเบกิพร้อมเอกสำรประกอบให้ผู้ รับใบอนญุำตหรือผู้อ ำนวยกำรลงนำม   และประทบัตรำโรงเรียนรับรอง 
3.  ย่ืนใบเบกิพร้อมเอกสำรประกอบที่ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำท่ีโรงเรียนตัง้อยู่ 

เอกสำรประกอบที่ต้องย่ืน  ให้เรียงล ำดับ  ดังนี ้
 กรณีมีบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
 1.  ส ำเนำสมดุคูฝ่ำกธนำคำรกรุงไทย  จ ำกดั  (หน้ำท่ีมีเลขท่ีและช่ือบญัชีผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำผู้ เบกิ)  
                   ท่ีเป็นปัจจบุนั 

2.  ส ำเนำหลกัฐำนกำรส่งเงินสะสมกองทนุสงเครำะห์ฯ เดือนปัจจุบนั  หำกผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ บรรจ/ุแตง่ตัง้ใหม่ให้
แนบใบส่งเงินสะสมงวดแรกด้วย 

3.  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ หน้ำ 1,2,6 และ 10 หรือ 12 
4.  ใบเสร็จรับเงิน 

 กรณีไม่มีบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
 5.  เอกสำรตำมข้อ 1-2 และ 4 
 6.  ส ำเนำ ร.8 ข  หรือส ำเนำ ร.10 หรือส ำเนำ สช.9 หรือ สช.19 หรือหนงัสือแตง่ตัง้ผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 
 7.  เอกสำรอ่ืนแล้วแตก่รณี 
หมำยเหตุ 
 1.  ทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลง  เช่น ช่ือ ช่ือสกลุ ให้น ำเอกสำรมำบนัทกึเพิ่มเตมิในบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกร 
                    ทำงกำรศกึษำ โดยให้ผู้ รับใบอนญุำตลงนำม 
 2.  หำกใบเสร็จรับเงินเป็นสลิป   ให้โรงพยำบำลจดัท ำงบหน้ำสรุปประกอบด้วย 

3.  กำรรักษำพยำบำลจำกสถำนพยำบำลเอกชนเบกิได้เฉพำะกรณีอุบตัเิหต ุ อบุตัภิยั     หรือมีควำมจ ำเป็นเร่งดว่น   หำกไม่ได้รับกำรรักษำใน
ทนัทีทนัใด  อำจเป็นอนัตรำยตอ่ชีวิต  ต้องมีหนงัสือรับรองจำกแพทย์ยืนยนัด้วย  เอกสำรประกอบด้วย    ใบเสร็จรับเงิน  ใบงบหน้ำสรุป  ค ำ
รับรองแพทย์    ค ำรับรองผู้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำล   และใบอนญุำตให้จดัตัง้สถำนพยำบำล 

4.  กรณีไม่มียำ  หรืออปุกรณ์ในกำรบ ำบดัรักษำโรค  หรืออวยัวะเทียม  ต้องซือ้นอกสถำนพยำบำล  ให้แนบใบสัง่ของแพทย์  ผู้ รักษำใบรับรองวำ่
ไม่มียำ  อปุกรณ์  หรืออวยัวะเทียม  โดยเจ้ำหน้ำท่ีห้องยำเป็นผู้ รับรองประกอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


