
แบบค ำขอเบิกเงินสวัสดกิำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

โปรดท ำเครื่องหมำย         ลงในช่อง        พร้อมท้ังกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
 

 
1. ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน.................................................................. 
          พนักงำนมหำวิทยำลัย    พนักงำนรำชกำร    ลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได ้ ต ำแหน่ง.................................................................. 
         สงักัด.....................................................................................................ศูนย์............................................................................................. 

2. คู่สมรสของข้ำพเจ้ำชื่อ.........................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน................................................................... 
         ไม่เป็นข้ำรำชกำรประจ ำหรือลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงใน  รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนของทำงรำชกำร   รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น กรุงเทพมหำนคร องค์กรอิสระ  องค์กรมหำชน  หรือหน่วยงำนอ่ืนใด 

                เป็น.................................................ต ำแหน่ง.....................................................สังกัด................................................................ 
3.     ข้ำพเจ้ำเป็นผู้มสีิทธิไดร้ับเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ตำมข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี

รำชมงคลสุวรรณภมูิ ว่ำด้วยสวัสดกิำร พ.ศ.2558  ประกอบกับข้อ 5 แห่งระเบยีบคณะกรรมกำรสวสัดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภมู ิว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร พ.ศ.2559 และข้ำพเจ้ำ 

                   เป็นบิดำชอบดว้ยกฎหมำย 
                   เป็นมำรดำ 

4. ข้ำพเจ้ำไดจ้่ำยเงินส ำหรับกำรศึกษำของบุตร ดังนี้ 

1) บุตรช่ือ..........................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน........................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................. 
เป็นบุตรล ำดับที่............................ (ของบิดำ)      เป็นบุตรล ำดับที่.................................... (ของมำรดำ) 
(กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)     แทนท่ีบุตรล ำดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเมื่อ.........................................ถึงแก่กรรมเมื่อ...................................................... 
สถำนศึกษำ............................................................อ ำเภอ...........................................จังหวัด...................................................... 
ช้ันท่ีศึกษำ....................................................จ ำนวน...............................บำท (............................................................................) 

2) บุตรช่ือ..........................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน........................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................. 
เป็นบุตรล ำดับที่............................ (ของบิดำ)      เป็นบุตรล ำดับที่.................................... (ของมำรดำ) 
(กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)     แทนที่บุตรล ำดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเมื่อ.........................................ถึงแก่กรรมเมื่อ...................................................... 
สถำนศึกษำ............................................................อ ำเภอ...........................................จังหวัด...................................................... 
ช้ันท่ีศึกษำ....................................................จ ำนวน...............................บำท (............................................................................) 

 

3) บุตรช่ือ..........................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน........................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................................................. 
เป็นบุตรล ำดับที.่........................... (ของบิดำ)      เป็นบุตรล ำดับที่.................................... (ของมำรดำ) 
(กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)     แทนที่บุตรล ำดับที่................................................... 
ช่ือ..............................................................เกิดเมื่อ.........................................ถึงแก่กรรมเมื่อ...................................................... 
สถำนศึกษำ............................................................อ ำเภอ...........................................จังหวัด...................................................... 
ช้ันท่ีศึกษำ....................................................จ ำนวน...............................บำท (............................................................................) 

 
 



 
5. ข้ำพเจ้ำขอรับเงินสวสัดิกำรกำรช่วยเหลือเกีย่วกับกำรศึกษำของบุตร 
             ตำมสิทธิ........................................บำท  (..........................................................................................................................................) 
  
6. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
               ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รบัเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ ประกำศ ระเบียบและ
ข้อควำมที่ระบุข้ำงต้นเป็นควำมจรงิ              
               บุตรของข้ำพเจ้ำอยู่ในข่ำยได้รับกำรช่วยเหลือตำมระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
สุวรรณภูมิ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พ.ศ.2559 
                เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร แตเ่พียงฝ่ำยเดียว  
               
                                                                 (ลงช่ือ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิกำร 
                                                                           (.................................................................) 
                                                                     วันท่ี......................................................................... 
7. ค ำรับรองของเจ้ำหน้ำท่ีกองคลัง / หนว่ยเบิกจ่ำยของแต่ละศูนย์พื้นที ่

เสนอ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง / ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกร............................ 
                ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำผู้เบิกมีสิทธิเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้ ตำมระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พ.ศ.2559 
 
                                                                        (ลงช่ือ).................................................................. 
                                                                               (..................................................................) 
                                                                       ต ำแหน่ง..................................................................    
                                                                       วันท่ี......................................................................... 
8. ตรวจสอบกำรใช้สิทธิ 
       เสนอ อธิกำรบดี 
               ข้ำพเจ้ำ ได้ตรวจใบเบิกเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรฉบับนี้แล้ว เห็นว่ำผู้เบิกมีสิทธิเบิกได้ ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  
พ.ศ.2559 ตำมทีผู่้บังคับบัญชำของผู้เบิกรับรองจริง 
               เป็นจ ำนวนเงิน................................................บำท (.................................................................................................................) 
 
                                                                        (ลงช่ือ).................................................................. 
                                                                               (....................................................................) 
                                                                      ต ำแหน่ง..................................................................... 
                                                                      ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง / ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกร................ 
                                                                       วันท่ี......................................................................... 
 
 
 
 
 



9. ค ำอนุมัต ิ

                อนุมัติให้เบิกได้                                                                                                                                                                 
                ไม่อนุมัติให้เบิก                                  (ลงช่ือ).......................................................................... 
                                                                                (..........................................................................) 
                                                                        ต ำแหน่ง…………………………………………………………………                                                                                
                                                                                อธิกำรบดี หรือ รองอธิกำรบดีที่ไดร้ับมอบหมำย 
                                                                         วันท่ี.............................................................................      
 
10. ใบรับเงิน 
              ได้รับเงินสวสัดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร   จ ำนวน.......................................................บำท 

       (.....................................................................................................) ถูกต้องแล้ว 

                                                                        (ลงช่ือ)...............................................................................ผู้รบัเงิน 
                                                                                (..............................................................................) 
                                                                        วันท่ี................................................................................... 

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

ค ำชี้แจง 
     1.ผู้มีสิทธิเบิก ได้แก่ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจ ำ เงินรำยได้ สังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ และจะต้องรับรำชกำรหรือปฏิบัติงำนในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
ได้รับกำรบรรจุ 
 
     2. ข้อจ ำกัดกำรเบิก ผู้มีสิทธิที่มีคู่สมรสเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำนรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำเงินรำยได้ด้วยกัน ให้มีสิทธิเบิก
เงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้เพียงฝ่ำยเดียว โดยให้ผู้เป็นมำรดำเป็นผู้ใช้สิทธิในกำรเบิกเงิน เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษ 
อธิกำรบดีจะอนุมัติให้ผู้เป็นบิดำเป็นผู้ใช้สิทธิก็ได้ และผู้มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรจำกทำงรำชกำรหรือนำยจ้ำงอ่ืนอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรกำรช่วยเหลือ
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
 
     3. เอกสำรและหลักฐำน ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบแบบค ำขอเบิกเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พร้อมท้ังแนบเอกสำรหลักฐำนดังนี้ 
               3.1 ส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ใบเปลี่ยนช่ือ – นำมสกุล (ถ้ำมี) ของผู้มีสิทธิ 
               3.2 ใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำที่แสดงรำยกำร ชื่อ ที่อยู่ของสถำนศึกษำ วัน เดือน ปีที่รับเงิน ชื่อ -สกุล นักเรียน
นักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำ รำยกำรแสดงกำรรับเงิน จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลำยมือชื่อผู ้รับเงินของ
สถำนศึกษำ ในกรณีช ำระผ่ำนธนำคำรใบแจ้งกำรช ำระเงินหรือใบเสร็จรับเงินต้องลงลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำที่ของธนำคำร หรือ หลักฐำน
แสดงกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำของบุตร ได้แก่ หนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ ตำมแบบของสถำนศึกษำนั้นๆ  
               3.3  ส ำเนำสูติบัตรและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร 
               3.4  หลักฐำนแสดงกำรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่ำและเอกสำรที่รับรองว่ำบุตรอยู่ใน
ควำมปกครองของบิดำหรือมำรดำ หลักฐำนกำรรับรองบุตรกรณีบิดำเป็นผู้ขอรับสวัสดิกำรซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือค ำพิพำกษำของศำล หรือ
หลักฐำนแสดงกำรแยกกันอยู่ แล้วแต่กรณี 
     หมำยเหตุ  
     เอกสำรตำมข้อ 3.1, 3.3 และ 3.4 ใช้ในกรณีกำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรครั้งแรก หรือในกรณีที่มีกำรเพิ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของบุตรเท่ำนั้น หำกผู้มีสิทธิใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรครั้งต่อไปให้ใช้เพียงเอกสำรตำมข้อ 3.2 


