
 
 

กท. 16 ภ. 

                                                                               ใบเบกิเงนิสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร                                     เลขท่ี  .................................... 

                                                                                                           (ส ำหรับสว่นภมูิภำค)                                                           รับวนัท่ี....................................                             
เลขประจ ำตวัประชำชน                                                                                                                                                                  ลงช่ือ ...............................เจ้ำหน้ำท่ี 

1.  ข้ำพเจ้ำ.....................................................................            ผู้อ ำนวยกำร           ครู           บคุลำกรทำงกำรศกึษำ   โรงเรียน.........................................................
อ ำเภอ...............................................จงัหวดั............................................โทร...................................    บรรจ/ุแตง่ตัง้เป็น  ผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ                       
เม่ือ  วนัท่ี.............เดือน.....................พ.ศ................    สง่เงินสะสมงวดแรกเดือน............................. พ.ศ. ........... งวดปัจจบุนัเดือน...........................พ.ศ.................      
ท่ีอยู่ท่ีตดิตอ่ได้เลขท่ี............ หมู่ท่ี.............. ซอย..........................ถนน......................................ต ำบล............................................อ ำเภอ........................................... 
จงัหวดั..................................................โทร........................................ คูส่มรสช่ือ...........................................................อำชีพ................................................สถำนท่ี
ท ำงำน...........................................โทร................................................ 
ทะเบียนสมรส/หย่ำ  เลขท่ี.............................ลงวนัท่ี..........เดือน............................ พ.ศ. ...............อ ำเภอ...............................................จงัหวดั.......................... 
      ขอรับรองว่ำ                     คูส่มรสมีสทิธิได้รับเงินคำ่กำรศกึษำบตุรจำกหน่วยงำนอ่ืนต ่ำกว่ำ 
                                           คูส่มรสไม่มีสทิธิได้รับเงินคำ่กำรศกึษำบตุรจำกหน่วยงำนอ่ืน 
2.  ข้ำพเจ้ำใช้สทิธิเบกิเน่ืองจำกบตุรอยู่ในควำมปกครองของข้ำพเจ้ำโดยกำร                หย่ำ                      มิได้จดทะเบียนสมรส               สำมี/ภรรยำ ถึงแก่กรรม                        
3.  ข้ำพเจ้ำได้จ่ำยเงินส ำหรับกำรศกึษำของบตุร  จ ำนวน.......................คน  (เรียงล ำดบักำรเกิดก่อน – หลงั) 

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ วนั เดือน ปีเกิด สถำนศกึษำ ชัน้ จ ำนวนเงิน 
1      
2      

3      
รวมเงิน  

4.  ข้ำพเจ้ำขอรับเงินสวสัดกิำรกำรศกึษำบตุร  ตำมใบเสร็จรับเงิน  จ ำนวน.............ฉบบั  เป็นจ ำนวนเงิน..........................บำท(.................................................................)
โดยโอนเงินเข้ำบญัชีออมทรัพย์ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกดั (มหำชน) สำขำ.............................................บญัชีเลขท่ี.................................................................... 
      ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้ำพเจ้ำมีสทิธิครบถ้วนท่ีจะได้รับเงินคำ่กำรศกึษำบตุรตำมระเบียบ  หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสทิธิหรือหมดสทิธิ  หรือเบิกผิดพลำด  
ข้ำพเจ้ำ ยินยอมให้ทำงรำชกำรเรียกหรือหกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้ำพเจ้ำจะพงึได้รับจำกผู้ รับใบอนญุำต  หรือจำกทำงรำชกำรชดใช้จนครบถ้วนและยินยอมรับผิดตำม
กฎหมำย 
                                                                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้ขอเบิก 
                                                                                                           (....................................................) 

                   .............../................../.............. 

5.  ค ำรบัรองของผูร้บัใบอนุญำตหรือผูจ้ดักำร 
                       ข้ำพเจ้ำ...........................................................................                 ผู้ รับใบอนญุำต              ผู้อ ำนวยกำร     โรงเรียน.....................................................
ได้ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำผู้ขอมีสทิธิตำมระเบียบ หำกไมเ่ป็นไปตำมนีข้้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดและยอมชดใช้คำ่กำรศกึษำบตุรท่ีเบิกไปโดยไม่มีสทิธิแทนผู้อ ำนวยกำร ครู และ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ ผู้ขอเบิกทกุประกำร 

                                                 ลงช่ือ.........................................................ผู้ รับใบอนญุำต/ผู้อ ำนวยกำร                                                                                                                                                                                        
       (........................................................)                                                                                                                                                                                         
        ............../................./...................                                                                                                                                                                                                 

        ประทบัตรำโรงเรียน 

6.  เรียน  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำสุรำษฎรธ์ำนี เขต 1 

              ได้ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรประกอบแล้ว  เหน็สมควรได้รับเงินคำ่กำรศกึษำบตุรตำมสทิธิ  จ ำนวน...............................บำท 
                                                ลงช่ือ.........................................เจ้ำหน้ำท่ี                                                           ลงช่ือ......................................หวัหน้ำงำน 
                                                      (..........................................)                                                                               (..........................................) 

                           ลงช่ือ............................................หวัหน้ำกลุม่/ฝ่ำย 
                                                                                                           (............................................) 
                                                                                                           ............/................./.............. 

7.  ค ำส ัง่ ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำสุรำษฎรธ์ำนี  เขต 1 
 

..................................................... 
(........................................................) 
ปฏิบตัหิน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกองทนุสงเครำะห์ 

อนุมติั 

 

 



 
 
 
ค ำชีแ้จง 

 
 1.  กรอกค ำขอในช่องว่ำงให้ชดัเจนพร้อมใส่เคร่ืองหมำย  √  ในช่อง             ตำมควำมเป็นจริง 

2.  ย่ืนค ำขอพร้อมเอกสำรประกอบให้ผู้ รับใบอนญุำตหรือผู้ อ ำนวยกำรลงนำม  และประทบัตรำโรงเรียนรับรอง 
3.  ย่ืนค ำขอพร้อมเอกสำรประกอบที่ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำเขตท่ีโรงเรียนตัง้อยู่ 
     พร้อมเอกสำรท่ีต้องย่ืน  ให้เรียงล ำดบั  ดงันี ้

เอกสำรประกอบ ให้เรียงล ำดับ  ดังนี ้
กรณีมีบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

1.  ส ำเนำสมดุคูฝ่ำกธนำคำรกรุงไทย  จ ำกดั  (ท่ีมีเลขและช่ือบญัชีผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำผู้ขอเบกิ) 
2.  ส ำเนำหลกัฐำนใบน ำส่งเงินสะสมกองทนุสงเครำะห์เดือนปัจจบุนั  กรณีบรรจ/ุแตง่ตัง้ใหม่ให้แนบส ำเนำหลกัฐำนใบน ำส่งเงินสะสม

งวดแรก 
3.  ใบเสร็จรับเงินของสถำนศกึษำเอกชนพร้อมส ำเนำประกำศโรงเรียน เร่ือง กำรเก็บคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำและคำ่ธรรมเนียมอ่ืน     

ส ำหรับสถำนศกึษำของรัฐบำล   ในกรณีขอเบกิภำคเรียนท่ี  2  ให้แนบส ำเนำใบเสร็จรับเงินของภำคเรียนท่ี  1  ด้วย 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ หน้ำ 1,2,6 และ 10 หรือ 12  

กรณีไม่มีบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครูและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ  
 5. บตัร ร8 ข หรือ ส ำเนำ ร.10  หรือ ส ำเนำ สช.9 หรือส ำเนำ สช.19  หรือหนงัสือแตง่ตัง้ผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ  
                   และเอกสำร ตำมข้อ 1 – 3 

6.  ส ำเนำทะเบียนสมรส  หรือส ำเนำทะเบียนหย่ำพร้อมบนัทกึกำรหย่ำ  หรือทะเบียนรับรองบตุร  หรือส ำเนำมรณบตัร  แล้วแตก่รณี 
7.  ใบเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกลุครู   คูส่มรส   บตุร (ถ้ำมี) 
8.  ส ำเนำสตูบิตัรของบตุรท่ีขอเบกิ 
9.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนท่ีมีช่ือบดิำ มำรดำ และบตุรท่ีขอเบกิ  หำกมีกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง  ให้แนบหน้ำท่ีมีรำยกำรแก้ไขเปล่ียนแปลง  
10. หนงัสือรับรองจำกหน่วยงำนของคูส่มรสหำกเคยรับรำชกำรหรือพนกังำนรัฐวสิำหกิจ  ให้แนบเอกสำรแสดงกำรออกจำกรำชกำร 
     แสดงกำรรับบ ำเหน็จหรือรัฐวสิำหกิจ 
11. เอกสำรอ่ืนแล้วแตก่รณี 

 
หมำยเหตุ  1.  ให้ผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ผู้ ใช้สิทธิรับรองส ำเนำถกูต้องในส ำเนำเอกสำรประกอบทกุฉบบั 

   2.  ทกุครัง้ที่มีกำรเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนบนัทกึเพิ่มเตมิในบตัรประจ ำตวัผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำร 
        ศกึษำ โดยให้ผู้ รับใบอนญุำตลงนำม หำกไม่แจ้งต้องแนบเอกสำรตำมที่เจ้ำหน้ำท่ีร้องขอ 
   3.  ผู้อ ำนวยกำร  รองผู้อ ำนวยกำร ครู และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ บรรจ/ุแตง่ตัง้ใหม่  หรือลำออกแล้วกลบัมำแตง่ตัง้ใหม่  ให้แนบ   
        หลกัฐำนใบน ำส่งเงินสะสมงวดแรก 

 


