แบบ กท 4 ภ

ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
กรณี นาใบเสร็จรับเงินมาเบิก (สาหรับส่วนภูมิภาค)
เลขประจำตัวประชำชน

คำร้ องเลขที่.......................................
รับวันที่.............................................
ลงชื่อ.....................................เจ้ ำหน้ ำที่

1. ข้ ำพเจ้ ำ..............................................................
ผู้อำนวยกำร
ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรี ยน...................................................................
อำเภอ............................................จังหวัด.....................................โทร................................บรรจุ/แต่งตังที
้ ่โรงเรี ยนนี ้เมื่อวันที่..........เดือน...........................พ.ศ. ....................
ส่งเงินสะสมงวดแรกเดือน....................................... พ.ศ. ..................... ส่งเงินสะสมงวดปั จจุบนั เดือน................................พ.ศ. ................ ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ เลขที่......................
หมู่ที่.......ซอย.........................ถนน.........................................ตำบล.................... ...................อำเภอ.............................................จังหวัด.............................โทร....................
ขอเบิกค่ำรักษำพยำบำลของข้ ำพเจ้ ำ ป่ วยเป็ นโรค....................................................................ซึง่ ได้ เข้ ำรับกำรรักษำพยำบำลจำกสถำนพยำบำล...................................................
เขต/อำเภอ......................................................จังหวัด.....................................................................
เป็ นสถำนพยำบำลของ
รัฐบำล
เอกชน ตังแต่
้ วนั ที่....... เดือน ...........................พ.ศ............ ถึงวันที่..... เดือน...............................พ.ศ. ........... รวม............วัน
เป็ นเงิน................................................บำท (.............................................................................................)
ใบเสร็ จรับเงิน จำนวน......................ฉบับ
โดยโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ประเภทออมทรัพย์ สำขำ........................................... เลขที่บญ
ั ชี
ข้ ำพเจ้ ำมีสทิ ธิได้ รับเงินสวัสดิกำรสงเครำะห์คำ่ รักษำพยำบำล ตำมระเบียบนี ้ภำยในวงเงิน 100,000 บำทต่อปี และขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำ
มีสทิ ธิได้ รับเงินค่ำรักษำพยำบำลเต็มจำนวนหรื อบำงส่วนหรื อเฉพำะส่วนขำด
ไม่มีบตั รประกันสุขภำพ (บัตรทอง)
ไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินค่ำรักษำพยำบำลจำกหน่วยงำนอื่น
ไม่มีบตั รประกันสังคม
หำกปรำกฏภำยหลังว่ำไม่มีสทิ ธิหรื อหมดสิทธิหรื อเบิกผิดพลำด ข้ ำพเจ้ ำยินยอมคืนเงิน หรื อยินยอมให้ ทำงกองทุนสงเครำะห์เรี ยกคืนหรื อหักเงินเดือน หรื อเงินอื่นใดที่
ข้ ำพเจ้ ำพึงได้ รับจำกผู้รับใบอนุญำตหรื อจำกทำงกองทุนสงเครำะห์ ชดใช้ จนครบถ้ วนและยินยอมรับผิดตำมกฎหมำย
ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอเบิก
(....................................................)
.............../................../....................
2. คำรั บรองของผู้รับใบอนุญำตหรื อผู้จัดกำร
ข้ ำพเจ้ ำ.....................................................................................
ผู้รับใบอนุญำต
ผู้อำนวยกำร โรงเรี ยน.......................................................................
ได้ ตรวจสอบแล้ วปรำกฏว่ำ ผู้ขอเบิกยังมีสภำพเป็ นผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเงินสะสมเป็ นปั จจุบนั มีสทิ ธิตำมระเบียบทุกประกำรและมีสทิ ธิเบิกค่ำ
รักษำพยำบำลได้ ภำยในวงเงิน 100,000 บำทต่อปี หำกไม่เป็ นไปตำมนี ้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดและยอมชดใช้ เงินค่ำรักษำพยำบำลที่เบิกได้ โดยไม่มีสทิ ธิแทนผู้ขอเบิก
ลงชื่อ....................................................ผู้รับใบอนุญำตหรื อผู้อำนวยกำร
(...................................................)
.............../....................../.................
ประทับตรำโรงเรี ยน
3. เรี ยน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ ธำนี เขต 1
ได้ ตรวจสอบใบเบิกและเอกสำรประกอบของผู้เบิกแล้ ว ปรำกฏว่ำยังมีสภำพเป็ น
ผู้อำนวยกำร
ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และส่งเงินสะสมเป็ น
ปั จจุบนั มีสทิ ธิใช้ สทิ ธิเบิกเงินค่ำรักษำพยำบำลได้ ภำยในวงเงิน ....................................บำท เห็นสมควรได้ รับเงินค่ำรักษำพยำบำลครัง้ นี ้ เป็ นเงิน...............................บำท ดังนี ้
- ค่ำห้ อง ค่ำอำหำร ......................................บำท
- ค่ำรักษำพยำบำล ......................................บำท
- ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์.........................บำท
รวม....................................บำท

ลงชื่อ....................................................เจ้ ำหน้ ำที่
ลงชื่อ.................................................... หัวหน้ ำงำน
(...................................................)
(...................................................)
………/………………../…………..
………/………………../…………..
ลงชื่อ...................................................หัวหน้ ำกลุม่ /ฝ่ ำย
(..................................................)
………/………………../…………..

4. คำสั่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ ธำนี เขต 1

อนุ มตั ิ
(..........................................................)
………/……………………/……………

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ ธำนี เขต 1 ปฏิบตั หิ น้ ำที่
ผู้อำนวยกำรกองทุนสงเครำะห์

คำชีแ้ จง

1. กรอกข้ อควำมในช่องว่ำงให้ ครบถ้ วน พร้ อมใส่เครื่ องหมำย √ ในช่อง
ตำมควำมเป็ นจริ ง
2. ยื่นใบเบิกพร้ อมเอกสำรประกอบให้ ผ้ รู ับใบอนุญำตหรื อผู้อำนวยกำรลงนำม และประทับตรำโรงเรี ยนรับรอง
3. ยื่นใบเบิกพร้ อมเอกสำรประกอบที่สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำที่โรงเรี ยนตังอยู
้ ่
เอกสำรประกอบที่ต้องยื่น ให้ เรี ยงลำดับ ดังนี ้
กรณีมีบตั รประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. สำเนำสมุดคูฝ่ ำกธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (หน้ ำที่มีเลขที่และชื่อบัญชีผ้ อู ำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้เบิก)
ที่เป็ นปั จจุบนั
2. สำเนำหลักฐำนกำรส่งเงินสะสมกองทุนสงเครำะห์ฯ เดือนปั จจุบนั หำกผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บรรจุ/แต่งตังใหม่
้ ให้
แนบใบส่งเงินสะสมงวดแรกด้ วย
3. สำเนำบัตรประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หน้ ำ 1,2,6 และ 10 หรื อ 12
4. ใบเสร็ จรับเงิน
กรณีไม่มีบตั รประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. เอกสำรตำมข้ อ 1-2 และ 4
6. สำเนำ ร.8 ข หรื อสำเนำ ร.10 หรื อสำเนำ สช.9 หรื อ สช.19 หรื อหนังสือแต่งตังผู
้ ้ อำนวยกำร ครู และบุค ลำกรทำงกำรศึกษำ
7. เอกสำรอื่นแล้ วแต่กรณี
หมำยเหตุ
1. ทุกครัง้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ให้ นำเอกสำรมำบันทึกเพิ่มเติมในบัตรประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยให้ ผ้ รู ับใบอนุญำตลงนำม
2. หำกใบเสร็ จรับเงินเป็ นสลิป ให้ โรงพยำบำลจัดทำงบหน้ ำสรุ ปประกอบด้ วย
3. กำรรักษำพยำบำลจำกสถำนพยำบำลเอกชนเบิกได้ เฉพำะกรณีอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั หรื อมีควำมจำเป็ นเร่ งด่วน หำกไม่ได้ รับกำรรักษำใน
ทันทีทนั ใด อำจเป็ นอันตรำยต่อชีวิต ต้ องมีหนังสือรับรองจำกแพทย์ยืนยันด้ วย เอกสำรประกอบด้ วย ใบเสร็ จรับเงิน ใบงบหน้ ำสรุ ป คำ
รับรองแพทย์ คำรับรองผู้ดำเนินกำรสถำนพยำบำล และใบอนุญำตให้ จดั ตังสถำนพยำบำล
้
4. กรณีไม่มียำ หรื ออุปกรณ์ในกำรบำบัดรักษำโรค หรื ออวัยวะเทียม ต้ องซื ้อนอกสถำนพยำบำล ให้ แนบใบสัง่ ของแพทย์ ผู้รักษำใบรับรองว่ำ
ไม่มียำ อุปกรณ์ หรื ออวัยวะเทียม โดยเจ้ ำหน้ ำที่ห้องยำเป็ นผู้รับรองประกอบ

