กท. 16 ภ.

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(สำหรับส่วนภูมิภำค)
เลขประจำตัวประชำชน

เลขที่ ....................................
รับวันที่....................................
ลงชื่อ ...............................เจ้ ำหน้ ำที่

1. ข้ ำพเจ้ ำ.....................................................................
ผู้อำนวยกำร
ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรี ยน.........................................................
อำเภอ...............................................จังหวัด............................................โทร................................... บรรจุ/แต่งตังเป็
้ น ผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เมื่อ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ................ ส่งเงินสะสมงวดแรกเดือน............................. พ.ศ. ........... งวดปั จจุบนั เดือน...........................พ.ศ.................
ที่อยู่ที่ตดิ ต่อได้ เลขที่............ หมู่ที่.............. ซอย..........................ถนน......................................ตำบล............................................อำเภอ...........................................
จังหวัด..................................................โทร........................................ คูส่ มรสชื่อ...........................................................อำชีพ................................................สถำนที่
ทำงำน...........................................โทร................................................
ทะเบียนสมรส/หย่ำ เลขที่.............................ลงวันที่..........เดือน............................ พ.ศ. ...............อำเภอ...............................................จังหวัด..........................
ขอรับรองว่ำ
คูส่ มรสมีสทิ ธิได้ รับเงินค่ำกำรศึกษำบุตรจำกหน่วยงำนอื่นต่ำกว่ำ
คูส่ มรสไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินค่ำกำรศึกษำบุตรจำกหน่วยงำนอื่น
2. ข้ ำพเจ้ ำใช้ สทิ ธิเบิกเนื่องจำกบุตรอยู่ในควำมปกครองของข้ ำพเจ้ ำโดยกำร
หย่ำ
มิได้ จดทะเบียนสมรส
สำมี/ภรรยำ ถึงแก่กรรม
3. ข้ ำพเจ้ ำได้ จ่ำยเงินสำหรับกำรศึกษำของบุตร จำนวน.......................คน (เรี ยงลำดับกำรเกิดก่อน – หลัง)
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถำนศึกษำ
ชัน้
จำนวนเงิน
1
2
3
รวมเงิน
4. ข้ ำพเจ้ ำขอรับเงินสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตร ตำมใบเสร็ จรับเงิน จำนวน.............ฉบับ เป็ นจำนวนเงิน..........................บำท(.................................................................)
โดยโอนเงินเข้ ำบัญชีออมทรัพย์ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ.............................................บัญชีเลขที่....................................................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำมีสทิ ธิครบถ้ วนที่จะได้ รับเงินค่ำกำรศึกษำบุตรตำมระเบียบ หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำข้ ำพเจ้ ำไม่มีสทิ ธิหรื อหมดสิทธิ หรื อเบิกผิด พลำด
ข้ ำพเจ้ ำ ยินยอมให้ ทำงรำชกำรเรี ยกหรื อหักเงินเดือนหรื อเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ ำจะพึงได้ รับจำกผู้รับใบอนุญำต หรื อจำกทำงรำชกำรชดใช้ จนครบถ้ วนและยินยอมรับผิดตำม
กฎหมำย
ลงชื่อ........................................................ผู้ขอเบิก
(....................................................)
.............../................../..............

5. คำรับรองของผู ้รับใบอนุญำตหรือผูจ้ ดั กำร
ข้ ำพเจ้ ำ...........................................................................
ผู้รับใบอนุญำต
ผู้อำนวยกำร โรงเรี ยน.....................................................
ได้ ตรวจสอบแล้ วปรำกฏว่ำผู้ขอมีสทิ ธิตำมระเบียบ หำกไม่เป็ นไปตำมนี ้ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดและยอมชดใช้ คำ่ กำรศึกษำบุตรที่เบิกไปโดยไม่มีสทิ ธิแทนผู้อำนวยกำร ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ขอเบิกทุกประกำร
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับใบอนุญำต/ผู้อำนวยกำร
(........................................................)
............../................./...................
ประทับตรำโรงเรี ยน

6. เรียน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ได้ ตรวจสอบคำขอและเอกสำรประกอบแล้ ว เห็นสมควรได้ รับเงินค่ำกำรศึกษำบุตรตำมสิทธิ จำนวน...............................บำท
ลงชื่อ.........................................เจ้ ำหน้ ำที่
ลงชื่อ......................................หัวหน้ ำงำน
(..........................................)
(..........................................)
ลงชื่อ............................................หัวหน้ ำกลุม่ /ฝ่ ำย
(............................................)
............/................./..............

7. คำสัง่ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

อนุมตั ิ

.....................................................
(........................................................)
ปฏิบตั หิ น้ ำที่ผ้ อู ำนวยกำรกองทุนสงเครำะห์

คำชีแ้ จง

1. กรอกคำขอในช่องว่ำงให้ ชดั เจนพร้ อมใส่เครื่ องหมำย √ ในช่อง
ตำมควำมเป็ นจริ ง
2. ยื่นคำขอพร้ อมเอกสำรประกอบให้ ผ้ รู ับใบอนุญำตหรื อผู้อำนวยกำรลงนำม และประทับตรำโรงเรี ยนรับรอง
3. ยื่นคำขอพร้ อมเอกสำรประกอบที่สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำเขตที่โรงเรี ยนตังอยู
้ ่
พร้ อมเอกสำรที่ต้องยื่น ให้ เรี ยงลำดับ ดังนี ้
เอกสำรประกอบ ให้ เรียงลำดับ ดังนี ้
กรณีมีบตั รประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. สำเนำสมุดคูฝ่ ำกธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (ที่มีเลขและชื่อบัญชี ผ้ อู ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ขอเบิก)
2. สำเนำหลักฐำนใบนำส่งเงินสะสมกองทุนสงเครำะห์เดือนปั จจุบนั กรณี บรรจุ/แต่งตังใหม่
้ ให้ แนบสำเนำหลักฐำนใบนำส่งเงินสะสม
งวดแรก
3. ใบเสร็ จรับเงินของสถำนศึกษำเอกชนพร้ อมสำเนำประกำศโรงเรี ยน เรื่ อง กำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่น
สำหรับสถำนศึกษำของรัฐบำล ในกรณีขอเบิกภำคเรี ยนที่ 2 ให้ แนบสำเนำใบเสร็ จรับเงิน ของภำคเรี ยนที่ 1 ด้ วย
4. สำเนำบัตรประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หน้ ำ 1,2,6 และ 10 หรื อ 12
กรณีไม่มีบตั รประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5. บัตร ร8 ข หรื อ สำเนำ ร.10 หรื อ สำเนำ สช.9 หรื อสำเนำ สช.19 หรื อหนังสือแต่งตังผู
้ ้ อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และเอกสำร ตำมข้ อ 1 – 3
6. สำเนำทะเบียนสมรส หรื อสำเนำทะเบียนหย่ำพร้ อมบันทึกกำรหย่ำ หรื อทะเบียนรับรองบุตร หรื อสำเนำมรณบัตร แล้ วแต่กรณี
7. ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุลครู คูส่ มรส บุตร (ถ้ ำมี)
8. สำเนำสูตบิ ตั รของบุตรที่ขอเบิก
9. สำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีชื่อบิดำ มำรดำ และบุตรที่ขอเบิก หำกมีกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง ให้ แนบหน้ ำที่มีรำยกำรแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
10. หนังสือรับรองจำกหน่วยงำนของคูส่ มรสหำกเคยรับรำชกำรหรื อพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ให้ แนบเอกสำรแสดงกำรออกจำกรำชกำร
แสดงกำรรับบำเหน็จหรื อรัฐวิสำหกิจ
11. เอกสำรอื่นแล้ วแต่กรณี
หมำยเหตุ 1. ให้ ผ้ อู ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ใช้ สิทธิรับรองสำเนำถูกต้ องในสำเนำเอกสำรประกอบทุกฉบับ
2. ทุกครัง้ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ โรงเรี ยนบันทึกเพิ่มเติมในบัตรประจำตัวผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ โดยให้ ผ้ รู ับใบอนุญำตลงนำม หำกไม่แจ้ งต้ องแนบเอกสำรตำมที่เจ้ ำหน้ ำที่ร้ องขอ
3. ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ บรรจุ/แต่งตังใหม่
้
หรื อลำออกแล้ วกลับมำแต่งตังใหม่
้
ให้ แนบ
หลักฐำนใบนำส่งเงินสะสมงวดแรก

