
แบบ 7131

1. ขาพเจา ตําแหนง

สังกัด

2. ขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลของ

ตนเอง

คูสมรส ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน

บิดา ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน

มารดา ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน

บุตร ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน

เกิดเมื่อ เปนบุตรลําดับที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะ เปนบุตรไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามาร
ก

ปวยเปนโรค

และไดเขารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล

ซึ่งเปนสถานพยาบาลของ ทางราชการ เอกชน ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่

เปนเงินรวมทั้งสิ้น บาท

( ) ตามใบเสร็จรับเงินที่แนบ จํานวน ฉบับ

3. ขาพเจามีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ตามสิทธิ เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสิทธิที่ไดรับจากหนวยงานอื่น

เฉพาะสวนที่ขาดอยูจากสัญญาประกันภัย

เปนเงิน บาท ( )
ข

และ

(1) ขาพเจา ไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น แตเลือกใชสิทธิจากทางราชการ

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

เปนผูใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับบุตรแตเพียงฝายเดียว

(2)
ค

ขาพเจา ไมมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น แตคารักษาพยาบาลที่ไดรับต่ํากวาสิทธิ

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัย

มีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นในฐานะเปนผูอาศัยสิทธิของผูอื่น

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  พรอมทั้งกรอกขอความเทาที่จําเปน



4. เสนอ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร

ขาพเจา ขอรับรองวา ขาพเจามีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามจํานวน

ที่ขอเบิก ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย และขอความขางตนเปนจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ผูขอรับเงินสวัสดิการ

( )

ตําแหนง

วันที่ เดือน พ.ศ.

5. คําอนุมัติ

อนุมัติใหเบิกได

(ลงชื่อ)

( )

ตําแหนง

วันที่ เดือน พ.ศ.

6. ใบรับเงิน

ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจํานวน บาท

( ) ไวถูกตองแลว

(ลงชื่อ) ผูรับเงิน

( )

(ลงชื่อ) ผูจายเงิน

( )

วันที่ เดือน พ.ศ.

คําชี้แจง
ก.

ใหแนบสําเนาคําสั่งศาลที่สั่ง / พิพากษาใหเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
ข.

ใหมีคําชี้แจงดวยวามีสิทธิเพียงใด และขาดอยูเทาใดกรณีไดรับจากหนวยงานอื่นเมื่อเทียบสิทธิ

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล หรือขาดอยูเทาใดเมื่อไดรับคารักษาพยาบาล

ตามสัญญาประกันภัย

               ใหเติมคําวา คูสมรส บิดา มารดา หรือบุตร แลวแตกรณี

ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ             
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(ลงชื่อตอเมื่อไดรับเงินแลวเทานั้น)

ค.

ง.
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5 , 26 ตุลาคม 2555
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สองพันหนึ่งรอยหกสิบแปดบาทถวน 4

นายกฤษณ พนมสินธุ พนักงานขับรถยนตระดับ ส1
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นายกฤษณ พนมสินธุ

- 2 -

นายกฤษณ พนมสินธุ

พนักงานขับรถยนตระดับ ส1
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