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ใบเบิกเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร 
โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง      พร้อมทั้งกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

1.  ขา้พเจา้        เลขท่ีบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์SA-    

  สถานะ    ขา้ราชการ     ลูกจา้งประจาํ      ขา้ราชการบาํนาญ (เปล่ียนสถานะภาพ และ เกษียณอาย)ุ     พนกังานมหาวิทยาลยั                  
 สงักดัภาควิชา      คณะ         
2.  คู่สมรสของขา้พเจา้ช่ือ              
  ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํ 
   เป็นขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ    พนกังานมหาวิทยาลยั ตาํแหน่ง                         สงักดั                  
  เป็นพนกังานหรือลูกจา้งในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนทอ้งถ่ิน กรุงเทพมหานคร องคก์รอิสระ 
  องคก์รมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ตาํแหน่ง                       สงักดั     
3.  ขา้พเจา้เป็นผูมี้สิทธิและขอใชสิ้ทธิเน่ืองจาก 
  เป็นบิดาชอบดว้ยกฎหมาย       

  เป็นมารดา 
    บุตรอยูใ่นความปกครองของขา้พเจา้โดยการส้ินสุดของการสมรสร 
   บุตรอยูใ่นความอุปการะเล้ียงดูของขา้พเจา้เน่ืองจากแยกกนัอยู ่โดยมิไดห้ยา่ขาดตามกฎหมาย 
4. ขา้พเจา้ไดจ่้ายเงินสาํหรับการศึกษาของบุตร ดงัน้ี 
 (1) เงินบาํรุงการศึกษา   (2)   เงินค่าเล่าเรียน 
  1)  บุตรช่ือ      เกิดเม่ือ        
   เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของบิดา)     เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของมารดา)      
   (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรลาํดบัท่ี         
       ช่ือ      เกิดเม่ือ    ถึงแก่กรรมเม่ือ                    
   สถานศึกษา        อาํเภอ    จงัหวดั    
   ชั้นท่ีศึกษา          จาํนวน                         บาท 
  2)  บุตรช่ือ      เกิดเม่ือ        
   เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของบิดา)     เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของมารดา)      
   (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรลาํดบัท่ี         
       ช่ือ      เกิดเม่ือ    ถึงแก่กรรมเม่ือ                    
   สถานศึกษา        อาํเภอ    จงัหวดั    
   ชั้นท่ีศึกษา          จาํนวน                         บาท 
  3)  บุตรช่ือ      เกิดเม่ือ        
   เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของบิดา)     เป็นบุตรลาํดบัท่ี (ของมารดา)      
   (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรลาํดบัท่ี         
       ช่ือ      เกิดเม่ือ    ถึงแก่กรรมเม่ือ                    
   สถานศึกษา        อาํเภอ    จงัหวดั    
   ชั้นท่ีศึกษา          จาํนวน                         บาท 
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5. ขา้พเจา้ขอรับเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 
    ตามสิทธิ      เฉพาะส่วนท่ียงัขาดจากสิทธิ เป็นจาํนวนเงิน                             บาท 
 (                         )     
6. เสนอ   อธิการบดี                                  

  ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 
  และขอ้ความท่ีระบุขา้งตน้เป็นความจริง 
     บุตรของขา้พเจา้อยูใ่นข่ายไดรั้บการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 
     เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร แต่เพียงฝ่ายเดียว 
  คู่สมรสของขา้พเจา้ไดรั้บการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนทอ้งถ่ินกรุงเทพมหานคร 
  องคก์รอิสระ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ตํ่ากวา่จาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากทางราชการเป็นจาํนวนเงิน                   บาท 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่มีสิทธิเบิกไดต้ามกฎหมาย ตามจาํนวนเงินท่ีขอเบิก 
        
 (ลงช่ือ)       ผูข้อรับเงินสวสัดิการ 
                   (              ) 
        วนัท่ี                  เดือน                    พ.ศ                    
              
7. คาํอนุมติั 
  อนุมติัใหเ้บิกได ้
   
   (ลงช่ือ)                            
                                               (      ) 
 ตาํแหน่ง                            
 วนัท่ี   เดือน                             พ.ศ          
8. ใบรับเงิน  
  ไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร จาํนวน         บาท 
(                    ) ไวถู้กตอ้งแลว้ 
             
  

 
         (ลงช่ือ)             ผูรั้บเงิน 
  (           ) 
 
 (ลงช่ือ)            ผูจ่้ายเงิน 
  (          ) 
 วนัท่ี   เดือน                             พ.ศ   

 
คาํช้ีแจง 

 ใหร้ะบุการมีสิทธิเพียงใด เม่ือเทียบกบัสิทธิท่ีไดรั้บตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 
 ใหเ้สนอต่อผูมี้อาํนาจอนุมติั 

อตัราท่ีเบิกไดต่้อปี  

เบิกคร้ังก่อน  

เบิกคร้ังน้ี  

คงเหลือ  

 
                                                   ผูคุ้มยอดการเบิก 
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