
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

1. กรอกแบบ 7131 (ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล) 
2. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชและลูกจ้างประจ า 

ดังนี้  

      กรณีที่ 1. เบิกให้บิดา     

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก    
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บิดา หรือ ส ำเนำบัตรประชำชน     
3. ส ำเนำทะเบียนสมรส บิดา หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ หรือ 

หนังสือรับรองบุตร หรือ  ส ำเนำค ำพิพำกษำ 
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)       

กรณีที่ 2. เบิกให้มารดา 
1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก 
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน มารดา หรือ ส ำเนำบัตรประชำชน 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)    

กรณีที่ 3. เบิกให้คู่สมรส      

1. ส ำเนำทะเบียนสมรส      
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของคู่สมรส หรือ    
3. ส ำเนำบัตรประชำชน          
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  

      กรณีที่ 4. เบิกให้ตนเอง 

- ไม่ต้องแนบหลักฐำน 

กรณีที่ 5. บิดาเบิกให้บุตร     

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บุตร หรือส ำเนำสูติบัตร 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรส บิดา หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ หรือ 

หนังสือรับรองบุตร หรือ ส ำเนำค ำพิพำกษำ 
3.  ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 

กรณีที่ 6. มารดาเบิกให้บุตร 

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บุตร หรือ ส ำเนำสูติบัตร    
2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)       
  



โอนเข้ำบัญชี ธ.กรุงไทย สำขำ................................................เลขที่บัญชี..........................................โทรศพัท์............................... 

        แบบ 7131 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล 
โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องว่ำง  ���� พร้อมทั้งกรอกข้อควำมเท่ำท่ีจ ำเป็น 

 
1. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................ต ำแหน่ง.................................................... 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 
2. ขอเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลของ 

 ตนเอง 

 คู่สมรส ช่ือ...................................................................................เลขบตัรประชำชน.................................. 

 บิดำ  ช่ือ...................................................................................เลขบตัรประชำชน.................................. 

 มำรดำ ช่ือ...................................................................................เลขบตัรประชำชน.................................. 

 บุตร  ช่ือ...................................................................................เลขบตัรประชำชน.................................. 
เกิดเมื่อ..................................................เป็นบตุรล ำดับที่............................. 

 ยังไม่บรรลุนติิภำวะ    เป็นบุตรไร้ควำมสำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
ป่วยเป็นโรค................................................................................................................................................................... 
และได้เข้ำรับกำรตรวจรักษำพยำบำลจำก (ช่ือสถำนพยำบำล)..................................................................................... 

ซึ่งเป็นสถำนพยำบำลของ  ทำงรำชกำร    เอกชน  ตั้งแต่วันท่ี.................................ถึงวันท่ี................................. 
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น..................................... บำท (.........................................................................................................) 
ตำมใบเสร็จรับเงินท่ีแนบ จ ำนวน........................................ ฉบับ 

3. ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รบัเงินค่ำรักษำพยำบำล  ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล 

  ตำมสิทธิ    เฉพำะส่วนท่ีขำดอยู่จำกสิทธิที่ได้รับจำกหน่วยงำนอื่น 

     เฉพำะส่วนท่ีขำดอยู่จำกสัญญำประกันภยั 
เป็นเงิน............................................ บำท (...........................................................................................)            และ 

(1) ข้ำพเจ้ำ    ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 

  มีสิทธิไดร้ับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นแต่เลือกใช้สิทธิจำกทำงรำชกำร 

  มีสิทธิไดร้ับค่ำรักษำพยำบำลตำมสญัญำประกันภัย 

  เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับบตุรแตเ่พียงฝ่ำยเดียว 

(2) ...............              ไม่มีสิทธิได้รับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 

  มีสิทธิไดร้ับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น 
     แต่ค่ำรักษำพยำบำลที่ได้รับต่ ำกว่ำสิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ 

  มีสิทธิไดร้ับค่ำรักษำพยำบำลตำมสญัญำประกันภัย 

  มีสิทธิไดร้ับค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่นในฐำนะเป็นผู้อำศยัสิทธิของผู้อื่น 
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4. เสนอ........................................................................... 
     ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้ำพเจ้ำมีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลส ำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตำม
จ ำนวนที่ขอเบิก ซึ่งก ำหนดไว้ในกฎหมำย และข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 

 (ลงช่ือ)................................................................ ผู้ขอรับเงินสวสัดิกำร 
(............................................................) 

        วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ.......... 
5. ค ำอนุมัต ิ

อนุมัติให้เบิกได ้
(ลงช่ือ)................................................................ ผู้ขอรับเงินสวสัดิกำร 

(............................................................) 
             ต ำแหน่ง.............................................................. 

6. ใบรับเงิน 
ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล จ ำนวน...........................................................บำท 

 (…………………………………………………………………………………………………) ไว้ถูกต้องแล้ว 
 

(ลงช่ือ)................................................................ ผู้รับเงิน 
    (............................................................) 

 
(ลงช่ือ)................................................................ ผู้จ่ำยเงิน 

    (............................................................) 
   วันท่ี............ เดือน......................พ.ศ.......... 

 
ค าชี้แจง 
 
          ให้แนบส ำเนำค ำสั่งศำลทีส่ั่ง / พิพำกษำให้เป็นบุคคลไรค้วำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 

ให้มีค ำช้ีแจงด้วยว่ำมสีิทธิเพียงใดและขำดอยูเ่ท่ำใด  กรณไีดร้ับจำกหน่วยงำนอ่ืนเมื่อเทียบสิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำ
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล  หรือขำดอยูเ่ท่ำใดเมื่อรับคำ่รักษำพยำบำลตำมสัญญำประกนัภัย 
 

          ให้เติมค ำว่ำ คู่สมรส บิดำ มำรดำ หรือบุตร แล้วแต่กรณี 
 
          ให้เสนอต่อผู้มีอ ำนำจอนุมัต ิ
 
 
 
 

ง 

ก 

ข 

ค 

ง 

Pitt
Rectangle



-3- 
 

 ค่ำกำรศึกษำบุตร         ใบส ำคัญที่....... 

 ค่ำรักษำพยำบำล         ฏีกำที่.............. 

 ค่ำเช่ำบ้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้จ่ำยเงินเปน็ค่ำ...............................................................................จริง...............................................บำท 

ข้ำพเจ้ำขอรับเงินค่ำ...............................................................................ตำมสิทธิที่ไดร้ับคือ   เต็มจ ำนวน     ไม่เต็มจ ำนวน 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น................................... บำท (.........................................................................................) ซึ่งได้จ่ำยไปก่อนแล้ว 
 

  ลงช่ือ........................................................ ผูจ้่ำยเงิน 
        (………………………………………………….) 
   ต ำแหน่ง........................................................... 

ที่ติดใบเสร็จรับเงนิ 

 


