


ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวสําหรบัพนักงานบรรจุใหม่ 
----------------------------------------------------------------------- 

  เอกสารที่ใชป้ระกอบการรายงานตัว 
 1. เอกสารใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลประวัติพนักงานครบถ้วนแล้ว (เอกสารใบสมัครงาน สามารถ download ได้ตามแนบท้ายประกาศ) 
 2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง สําเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง คู่สมรส บุตร กรณีการเปล่ียนคํานําหน้า / ช่ือตัว / 
ช่ือสกุล ของตนเองและบุคคลในครอบครัวให้แนบสําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้า / ช่ือตัว / ช่ือสกุล  
 3. ระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) และใบปริญญาบัตร (กรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญาและให้นําใบปริญญาบัตรมาย่ืนภายหลัง) 
  - กรณีได้รับการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษาและปริญญาบัตรทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี 
  - กรณีได้รับการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเน่ือง ให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษาและปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรระดับ ปวส./อนุปริญญา  
(สําหรับตําแหน่งที่ระบุว่ารับวุฒิปริญญาตรี แต่ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาโทด้วย รฟม. จะไม่พิจารณาปรับวุฒิการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 
 4. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (อย่างใดอย่างหน่ึง)  

- TOEIC 495 คะแนน (คะแนนเต็ม 990) หรือ 
- TOEFL 60  คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ  
- IELTS  4.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9)  หรือ 
- CU-TEP 60 คะแนน (คะแนนเต็ม 120) หรือ 

  - TU-GET 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 1000) 
 ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ รฟม. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
ของผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (วันที่ 17 ธันวาคม 2561) 
 5. สําหรับตําแหน่งที่ระบุประสบการณ์การปฏิบัติงาน ให้นําหนังสือรับรองการปฏิบัติงานฉบับจริง พร้อมสําเนาจํานวน 1 ชุด ที่ยื่นในวันตรวจคุณสมบัติ 
(วันที่ 17 ธันวาคม 2561) 
 6. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องนําหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร 
 7. เฉพาะตําแหน่งวิศวกร (ในสาขาที่ต้องใช้ใบอนุญาต) และตําแหน่งสถาปนิก ต้องนําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมสําเนามาแสดง
ในวันรายงานตัว 
 8. เฉพาะตําแหน่งพนักงานการเงิน ต้องพาผู้ค้ําประกันพร้อมกรอกเอกสารสัญญาค้ําประกันด้วยบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 
หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ค้ําประกัน หนังสือรับรองการทํางานของผู้ค้ําประกัน (ระบุเงินเดือน) (บุคคลที่ค้ําประกันได้เป็นไปตามหมายเหตุท้ายสัญญาค้ําประกัน
ด้วยบุคคล) กรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส ให้คู่สมรสของผู้ค้ําประกันกรอกเอกสารคํายินยอมของคู่สมรสพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน 
 9. กรณีจดทะเบียนสมรส ให้แนบเอกสารสําเนาใบสําคัญ/ใบทะเบียนการสมรส 
 10. กรณีจดทะเบียนหย่า ให้แนบเอกสารสําเนาใบสําคัญ/ใบทะเบียนการหย่า 
 11.  กรณีมีบุตร ให้แนบเอกสารสําเนาสูติบัตรบุตร และกรณีที่พนักงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบเอกสารสําเนาใบรับรองบุตร  
 12. รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป (ใส่สูทสีดําหรือกรมท่า) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เขียนช่ือหลังรูป 
 13. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ทางราชการรับรอง (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง   
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่) พร้อมระบุผลการเอกซเรย์ปอด (ซึ่งเอกซเรย์มาแล้วไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่มารายงานตัว) 
 14. สําเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13 (เปิดบัญชีเฉพาะสาขานี้เท่าน้ัน) 
 15. เอกสารแบบแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินได้จาก รฟม.  
 16. แบบสํารวจสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงผู้ใช้สิทธิร่วม และการเก็บประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงาน 

 หมายเหตุ : เอกสารลําดับที่ 2 – 7 ให้นําเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมถ่ายสําเนาลงกระดาษ A4 จํานวน 2 ชุด ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนคํารับรองว่า 
“สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือกํากับ  

 การตรวจสอบประวัติพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือ 
 รฟม. จะดําเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพร้อมพิมพ์ลายน้ิวมือในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จํานวน 100 บาท (กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะไม่ออกใบเสร็จในนามบุคคลให้ แต่จะออกใบเสร็จในนามของ รฟม.) 

 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดต่อแผนกวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1219, 1229, 1255, 1283 และ 1284 

 อนึ่ง ผู้ที่นําเอกสารปลอมมาย่ืนเพื่อประกอบการรายงานตัว หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงาน และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะสั่งให้ออกจากงานทันที พร้อมทั้งจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

------------------------------------------------------ 
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�����������������������������������E	����b?599578� �������������������������������	�N	���(W>4� ���������������������������������������������ET�����<<4����

Q	O	����cO���7[9>6;�����������������������������������/]������#:5WY>7[� ��������������

���������������������������������������������������������������������������������L����+4>8>7[��

Q	O	�K1��&8;54�333333333333333333333333332���/]���#:5WY>7[������������������������������

������������������������������������������������������������L����+4>8>7[���������������������������������
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แบบสํารวจสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงผูใ้ช้สิทธิร่วม และการเก็บประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงาน 

ข้อ 1.  พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ รฟม.  

รหัสพนักงาน / ลูกจ้าง ........................................ 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว,/ยศ)........................................................ นามสุกล......................................................... 

Name (Mr./Mrs./ Miss/Title or Rank).................................. Surname........................................................ 

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ รฟม. (สิทธิติดตัวของพนักงาน) 

 (เลือกได้มากกว่า 1 สทิธิ กรณมีีสิทธิเบิกที่อ่ืนนอกจาก รฟม.) 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ......................................................... 

  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม (ประกันตนเอง) 

สถานภาพของพนักงาน  โสด   สมรส   หย่า   คู่สมรสถึงแก่กรรม 

เอกสารแนบ 1. สําเนาบัตรประชาชนพนักงาน 

2. สําเนาทะเบียนบ้านพนักงาน 

3. สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ–สกุล พนักงาน (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สิทธิหรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 
 ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป 
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ข้อ 2. คู่สมรสของพนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ รฟม. 

คู่สมรส หมายถึง ภรรยาหรือสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................... นามสุกล........................................................... 

Name (Mr./Mrs./Miss/Title or Rank).................................. Surname.......................................................... 

เลขที่บัตรประชาชน ................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ................................. อายุ .............. ปี 

สัญชาติ .................. ศาสนา .................  มชีีวิต  ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่...................... (ไม่ต้องตอบหลงัจากน้ี) 

หน่วยงาน  ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

กรณีทํางานหน่วยงานราชการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา 

ช่ือหน่วยงาน ..................................................................... อาชีพ ...................................................................... 

วันที่จดทะเบียนสมรส ......................... วันที่จดทะเบียนหย่า ......................... วันที่ถึงแก่กรรม ......................... 

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของของคู่สมรส (สิทธิติดตัวของคู่สมรส) 

 มสีิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง ดังน้ี 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ...................................................... 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ................................................. 

  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชน (ประกันสังคม) 

  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม (ประกันตนเอง) 

 ไม่มสีิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง 

เอกสารแนบ 1. สําเนาทะเบียนสมรส    2. สําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) 

  3. สําเนาบัตรประชาชนคู่สมรส   4. สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 

  5. สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ–สกุล คู่สมรส (ถ้ามี)  6. สําเนามรณบัตรของคู่สมรส (ถ้าม)ี 

หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สิทธิหรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 

 ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป 
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ข้อ 3.  บิดาของพนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ รฟม. 
บิดา หมายถึง บิดาผู้ให้กําเนิดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

ช่ือ (นาย/ยศ)............................................................ นามสุกล............................................................................. 

Name (Mr./Title or Rank)...................................... Surname........................................................................ 

เลขที่บัตรประชาชน ................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ................................. อายุ .............. ปี 

สัญชาติ .................. ศาสนา .................  มชีีวิต  ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่...................... (ไม่ต้องตอบหลงัจากน้ี) 

หน่วยงาน  ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

กรณีทํางานหน่วยงานราชการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา 

ช่ือหน่วยงาน ..................................................................... อาชีพ ...................................................................... 

 เกษียณอายุ จากหน่วยงาน ..............................................  บําเหน็จ  บํานาญ (กรณทีํางานราชการ) 

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา (สิทธิติดตัวของบิดา) 

 มสีิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง ดังน้ี 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ...................................................... 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ................................................. 

  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชน (ประกันสังคม) 

  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม (ประกันตนเอง) 

 ไม่มสีิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง แต่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก  

(เลือกได้มากกว่า 1 สิทธิ กรณีมีสิทธิเบิกทีอ่ื่นนอกจาก รฟม.) 

 คู่สมรสทีท่ํางานหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ............................................................................ 

 คู่สมรสทีท่ํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ....................................................................... 

 บุตรที่ทํางาน รฟม. 

 บุตรที่ทํางานหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ................................................................................. 

 บุตรที่ทํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ........................................................................... 

เอกสารแนบ 1. สําเนาบัตรประชาชนบิดา   2. สําเนาทะเบียนบ้านบิดา 
  3. สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ–สกุล บิดา (ถ้ามี)  4. สําเนามรณบัตรของบิดา (ถ้ามี) 
  5. สําเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นข้าราชการบําเหน็จ / บํานาญ ของบิดา (ถ้ามี) 
หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สิทธิหรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 

 ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป 
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ข้อ 4.  มารดาของพนักงาน และ/หรือลกูจ้างของ รฟม. 
มารดา หมายถึง มารดาผู้ใหกํ้าเนิดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

ช่ือ (นาง/นางสาว/ยศ)....................................................... นามสุกล.................................................................... 

Name (Mrs./Miss/Title or Rank)...................................... Surname............................................................. 

เลขที่บัตรประชาชน ................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ................................. อายุ .............. ปี 

สัญชาติ .................. ศาสนา .................  มชีีวิต  ถึงแก่กรรม เมื่อวันที ่...................... (ไม่ต้องตอบหลงัจากน้ี) 

หน่วยงาน  ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  ธุรกิจส่วนตัว  ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

กรณีทํางานหน่วยงานราชการ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจํา 

ช่ือหน่วยงาน ..................................................................... อาชีพ ...................................................................... 

 เกษียณอายุ จากหน่วยงาน ..............................................  บําเหน็จ  บํานาญ (กรณทีํางานราชการ) 

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของมารดา (สิทธิติดตัวของมารดา) 

 มสีิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง ดังน้ี 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ...................................................... 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ................................................. 

  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชน (ประกันสังคม) 

  สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม (ประกันตนเอง) 

 ไม่มสีิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง แต่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก  

(เลือกได้มากกว่า 1 สิทธิ กรณีมีสิทธิเบิกทีอ่ื่นนอกจาก รฟม.) 

 คู่สมรสทีท่ํางานหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ............................................................................ 

 คู่สมรสทีท่ํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ....................................................................... 

 บุตรที่ทํางาน รฟม. 

 บุตรที่ทํางานหน่วยงานราชการ ช่ือหน่วยงาน ................................................................................. 

 บุตรที่ทํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ........................................................................... 

เอกสารแนบ 1. สําเนาบัตรประชาชนมารดา   2. สําเนาทะเบียนบ้านมารดา 
  3. สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ–สกุล มารดา (ถ้ามี)  4. สําเนามรณบัตรของมารดา (ถ้ามี) 
  5. สําเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นข้าราชการบําเหน็จ / บํานาญ ของมารดา (ถ้ามี) 
หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สิทธิหรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 

 ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป 
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ข้อ 5. บุตรของพนักงาน และ/หรือลูกจ้างของ รฟม.  

บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนแล้ว 

บุตรลาํดับที่ 1 

ช่ือ (ดช., ดญ. นาย, นาง, นางสาว)....................................................... นามสุกล................................................ 

Name (Master/Miss/Mr./Mrs./Miss).................................................Surname.............................................. 

เลขที่บัตรประชาชน ................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ................................. อายุ .............. ปี 

สถานภาพ  ยังไม่บรรลนิุติภาวะ  บรรลุนิติภาวะ  

    เป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพนักงาน 

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรลําดับที่ 1 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาที่ทํางาน รฟม. 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาที่ทํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ............................... 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมารดาที่ทํางาน รฟม. 

**หากทั้งบิดาและมารดาเป็นพนักงาน รฟม. ให้บุตรใช้สทิธิเบิกจากบิดา** 

เอกสารแนบบตุร 1 : 1. สําเนาสูติบัตรบุตร   2. สําเนาบัตรประชาชนบุตร 

   3. สําเนาทะเบียนบ้านบุตร  4. สําเนาใบรับรองบุตร (ถ้ามี) 

5. สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ–สกุล บุตร (ถ้าม)ี 6. สําเนามรณบัตรของบุตร (ถ้ามี) 

   7. สําเนาคําสั่งศาลเป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สิทธิหรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 

 ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป 
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บุตรลาํดับที่ 2 

ช่ือ (ดช., ดญ. นาย, นาง, นางสาว)....................................................... นามสุกล................................................ 

Name (Master/Miss/Mr./Mrs./Miss).................................................Surname.............................................. 

เลขที่บัตรประชาชน ................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ................................. อายุ .............. ปี 

สถานภาพ  ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  บรรลุนิติภาวะ  

    เป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพนักงาน 

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรลําดับที่ 2 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาที่ทํางาน รฟม. 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาที่ทํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ............................... 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมารดาที่ทํางาน รฟม. 

**หากทั้งบิดาและมารดาเป็นพนักงาน รฟม. ให้บุตรใช้สทิธิเบิกจากบิดา** 

เอกสารแนบบตุร 2 : 1. สําเนาสูติบัตรบุตร   2. สําเนาบัตรประชาชนบุตร 

   3. สําเนาทะเบียนบ้านบุตร  4. สําเนาใบรับรองบุตร (ถ้ามี) 

5. สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ–สกุล บุตร (ถ้าม)ี 6. สําเนามรณบัตรของบุตร (ถ้ามี) 

   7. สําเนาคําสั่งศาลเป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สิทธิหรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 

 ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป 
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บุตรลาํดับที่ 3 

ช่ือ (ดช., ดญ. นาย, นาง, นางสาว)....................................................... นามสุกล................................................ 

Name (Master/Miss/Mr./Mrs./Miss).................................................Surname.............................................. 

เลขที่บัตรประชาชน ................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด ................................. อายุ .............. ปี 

สถานภาพ  ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  บรรลุนิติภาวะ  

    เป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของพนักงาน 

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรลําดับที่ 3 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาที่ทํางาน รฟม. 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาที่ทํางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ช่ือหน่วยงาน ............................... 

 สทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมารดาที่ทํางาน รฟม. 

**หากทั้งบิดาและมารดาเป็นพนักงาน รฟม. ให้บุตรใช้สทิธิเบิกจากบิดา** 

เอกสารแนบบตุร 3 : 1. สําเนาสูติบัตรบุตร   2. สําเนาบัตรประชาชนบุตร 

   3. สําเนาทะเบียนบ้านบุตร  4. สําเนาใบรับรองบุตร (ถ้ามี) 

5. สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ–สกุล บุตร (ถ้าม)ี 6. สําเนามรณบัตรของบุตร (ถ้ามี) 

   7. สําเนาคําสั่งศาลเป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี) 

หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สิทธิหรือพยายามใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้โดยทุจริต ให้ถือว่าประพฤติผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 

 ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป 

 

 

 

 

แก้ไข ณ 11 ธ.ค. 2561



8 
 

ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงาน 

 ไม่เคยได้รบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 เคยได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ เมื่อ 

1. ปี ............. ช้ันตรา ……………………………………………...................จากหน่วยงาน..................................... 

2. ปี ............. ช้ันตรา ……………………………………………...................จากหน่วยงาน..................................... 

3. ปี ............. ช้ันตรา ……………………………………………...................จากหน่วยงาน..................................... 

4. ปี ............. ช้ันตรา ……………………………………………...................จากหน่วยงาน..................................... 

5. ปี ............. ช้ันตรา ……………………………………………...................จากหน่วยงาน..................................... 

หมายเหตุ:  

หากมกีารเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลของพนักงานและครอบครัว พนักงานต้องแจ้งให้ฝา่ยทรัพยากรบุคคลทราบทุกครั้ง 

พร้อมทั้งต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลด้วย 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในเอกสารฉบับน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

วันที่ ............./............./............. 
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