




 
แบบ  ๑  ก. 

แบบค ำขอรับเงินสงเครำะห์ของนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล 
(กรณีสญูเสียสมรรถภาพในการท างานของอวัยวะของร่างกายจนไม่สามารถท่ีจะท าการศึกษาต่อไปได้) 

เขียนที่ ……………………………………………… 
วันที่ …………เดือน………………พ.ศ…………. 

  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ……….…………………….……………………..……… อำยุ …………… ปี  หมำยเลข
บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง ................................................................................. อยู่เลขที่………………..……… 
หมู่ที่  ………………….…… ตรอก/ซอย…………………………..…………….… ถนน……………………..………….……………………………  
ต ำบล/แขวง………………………………………………………..…………… อ ำเภอ/เขต ………………………………………………………………  
จังหวัด ………………………………………… รหัสไปรษณีย์  ………………………… หมำยเลขโทรศัพท์ …………………………………  
ได้ทรำบและเข้ำใจประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นอย่ำงดีแล้ว  จึงขอยื่นเร่ืองต่ออธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหิดล  ดังข้อควำมต่อไปนี้ 
  ตำมที่  (นำย/นำง/นำงสำว) ………………………………………………… รหัสนักศึกษำ………………………ซึ่งเป็น
นักศึกษำของ ………………(ระบุชื่อส่วนงำนที่ศึกษำ)………………….. มหำวิทยำลัยมหิดล  ได้สูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำนของ 
………(ระบุอวัยวะที่สูญเสีย)….… จนไม่สำมำรถที่จะท ำกำรศึกษำต่อไปได้  เมื่อวันที่ ……….. เดือน ……………………. พ.ศ…………. 
เพรำะสำเหตุ ………………………………………………………………………………………………………………………………… รำยละเอียด
ปรำกฎตำมควำมเห็นแพทย์ผู้รักษำที่แนบมำนี้ 

  ข้ำพเจ้ำในฐำนะ ……………………………………………………………… ขอยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเครำะห์  
จำกมหำวิทยำลัยมหิดล 

  เป็นเงิน  ทั้งสิ้น ………………………… บำท  (………………………………………………………………) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิ
หรือไม่มีอ ำนำจที่จะรับเงินจ ำนวน ……………………… บำท (………………………………………..) ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน  ทั้งนี้
ไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใดๆ  ก็ตำม  ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินตำมจ ำนวนที่ข้ำพเจ้ำได้รับไป  โดยไม่มีสิทธิหรือปรำศจำกอ ำนำจ
คืนให้แก่มหำวิทยำลัย  พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนถึงวันที่ได้ช ำระเสร็จ 

      (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ยื่นค ำขอรับเงิน 
               (………………………………………) 
      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยำน 
               (……………………………………....) 
      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยำน 
               (………………………………………) 
  

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์  (กรณีสูญเสียสมรรถภาพ)  แบบ  ๑  ก 

 ให้ผู้ย่ืนเรื่องขอรับเงินสงเครำะห์  น ำต้นฉบับเอกสำรหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง  พร้อมส ำเนำ ๑ ชุด มำแสดง  ดังนี้ : 

๑. หลักฐำนใบรับรองแพทย์  ท่ีทำงมหำวิทยำลัยเชื่อถือ  ซึ่งแสดงว่ำกำรสูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำน
ของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น  ถึงขนำดท่ีท ำให้นักศึกษำผู้นั้นไม่สำมำรถที่จะท ำกำรศึกษำต่อไปได้ 

๒. บัตรประจ ำตัวนักศึกษำที่สูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำนของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจนไม่สำมำรถท่ีจะ
ศึกษำต่อไปได้ 

๓. บัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้ย่ืนเรื่องขอรับเงินสงเครำะห์นักศึกษำ 
๔. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ  หรือนำมสกุลของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ำมี) 
๕. หนงัสือมอบอ ำนำจ  ปิดอำกรแสตมป์  ๓๐  บำท  (ในกรณีมอบอ ำนำจ) 
๖. กำรยื่นเรื่องขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ไปติดต่อยื่นเรื่องด้วยตนเองกับเจ้ำหน้ำที่โดยตรงท่ีส่วนงำน

ที่นักศึกษำผู้นั้นสังกัด  หรือกองกิจกำรนักศึกษำ  ชั้น  ๓  ศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล  มหำวิทยำลัยมหิดล  ศำลำยำ  
โทร. ๐  ๒๘๔๙  ๔๕๐๓ 

 ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  ของส่วนงำนท่ีนักศึกษำผู้นั้นสังกัด  หรือ
กองกิจกำรนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดลท่ีได้รับค ำขอ  ตรวจสอบควำมถูกต้องกับต้นฉบับ  เมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้ว
ให้ผู้ยื่นเรื่องลงนำม  รับรองส ำเนำถูกต้องให้ครบถ้วนทุกแผ่น  ส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องต่อไป  เว้นแต่หนังสือ
มอบอ ำนำจให้เก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐำน 
 อนึ่ง  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำค ำขอยื่นเรื่องขอรับเงิน  เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องอำจขอหลักฐำนเพิ่มเติม  
นอกเหนือจำกท่ีได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ 
 

************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  เอกสำรล ำดบัที่  ๒ – ๔  ให้ด ำเนินกำรตำมหนังสือแจ้งเวียนของมหำวิทยำลัย  ที่  ศธ  ๐๕๑๗/ว๗๘๖๗  



 
แบบ  ๒  ก. 

แบบค ำขอรับเงินสงเครำะห์ของนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล 
(กรณีถึงแก่กรรม) 

เขียนที่ ……………………………………………… 
วันที่ …………เดือน………………พ.ศ…………. 

  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………….……………………………อำยุ……… ปี  หมำยเลข
บัตรประจ ำตัวประชำชน/หนังสือเดินทำง .................................................................... อยู่เลขที่ ……………… หมู่ที่ …………… 
ตรอก/ซอย ………………………………………… ถนน ……………………………………… ต ำบล/แขวง ……………………………………………… 
อ ำเภอ/เขต ………………………………………………… จังหวัด…………………………………………………รหัสไปรษณีย์…………………………
หมำยเลขโทรศัพท์………………………………ได้ทรำบและเข้ำใจประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่องหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นอย่ำงดีแล้ว  จึงขอย่ืนเรื่องต่ออธิกำรบด ี มหำวิทยำลัยมหิดล  ดังข้อควำมต่อไปนี้ 
  ตำมที่  (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………รหัสนักศึกษำ……………………ซ่ึงเป็นนักศึกษำ
ของ ……(ระบุชื่อส่วนงำนที่ศึกษำ)…. มหำวิทยำลัยมหิดล  ได้ถึงแก่กรรมลง  เม่ือวันที่ …… เดือน …………………. พ.ศ. ………….. 
เพรำะสำเหตุ ………………………………………(ระบุสำเหตุแห่งกำรเสียชีวิต)………………….…………………………………… ซ่ึงมิได้เกิดขึ้น
เพรำะควำมจงใจของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ตำมประกำศดังกล่ำว  
  ข้ำพเจ้ำ  ขอย่ืนเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเครำะห์ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้  (ให้ท ำเครื่องหมำย / ในช่อง  ) 

 ๑. ขอรับเงินเฉพำะส่วนที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับ  ดังนี้ 
 ๑.๑ บิดำ เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 
 ๑.๒ มำรดำ เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 
 ๑.๓ คู่สมรส เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 
 ๑.๔ บุตร เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 

 ๒. ขอรับเงินเฉพำะส่วนที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิในฐำนะผู้ปกครอง  เป็นเงิน……………………………………บำท 
(…………………………………………………………….)  กรณีไม่มีผู้มีสิทธิได้รับตำม  ข้อ  ๑ 

 ๓. ขอรับในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจจำก……………………………………………………..ตำมหนังสือมอบอ ำนำจ
ฉบับลงวันที่ ……………………… ที่แนบท้ำยแบบค ำขอฉบับนี้เป็นเงิน ……………………….บำท (……………………………………………...) 

  รวมเป็นเงินสงเครำะห์  ที่ข้ำพเจ้ำขอรับทั้งสิ้น …………………... บำท (……………………………………………) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิหรือไม่มี
อ ำนำจที่จะรับเงินจ ำนวน ……………………………. บำท  (………………………………………………………………)  ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน  
ทั้งนี้ไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใดๆ ก็ตำม  ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินตำมจ ำนวนที่ข้ำพเจ้ำได้รับไป  โดยไม่มีสิทธิหรือปรำศจำกอ ำนำจคืน
ให้แก่มหำวิทยำลัยมหิดล  พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนถึงวันที่ได้ช ำระเสร็จ 

      (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ย่ืนค ำขอรับเงิน 
               (………………………………………) 
      (ลงชื่อ)………………………………………….พยำน 
               (……………………………………....) 
      (ลงชื่อ)………………………………………….พยำน 
               (………………………………………)  

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  



หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา  (กรณีถึงแก่ถึงกรรม)  แบบ  ๒  ก 

 ให้ผู้ยื่นเร่ืองรำวขอรับเงินสงเครำะห์น ำต้นฉบับเอกสำรหลักฐำนที่เก่ียวข้อง  พร้อมส ำเนำ  ๑  ชุด  มำแสดงดังนี้ 
๑. หลักฐำนแสดงกำรตำย  (ใบมรณบัตร)  ของนักศึกษำที่ถึงแก่กรรม 
๒. หลักฐำนแสดงกำรช ำระเงินค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม  ประจ ำปีกำรศึกษำนั้น 
๓. บัตรประจ ำตัวนักศึกษำ / บัตรประชำชน  ของนักศึกษำที่ถึงแก่กรรม 
๔. บัตรประจ ำตัวประชำชน  ของผู้ยื่นเร่ืองขอรับเงินสงเครำะห์ 
๕. หลักฐำนกำรตำย  (ใบมรณบัตร) ของผู้มีสิทธิ/ผู้ปกครอง  ที่มีสิทธิขอรับเงินสงเครำะห์ทุกคน  (ที่เสียชีวิตแล้ว) 
๖. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ปรำกฎชื่อ  นำมสกุล  ของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม  และของผู้มีสิทธิขอรับเงิน

สงเครำะห์ทุกคน  
๗. หลักฐำนกำรเป็นบิดำ  โดยชอบด้วยกฎหมำยของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม  (ใบส ำคัญกำรสมรสระหว่ำงบิดำ

มำรดำของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม)  หรือหลักฐำนกำรจดทะเบียนว่ำนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร  หรือค ำพิพำกษำที่
แสดงว่ำนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร 

๘. หลักฐำนกำรเป็นสำมี  หรือภรรยำ  โดยชอบด้วยกฎหมำย  (ใบส ำคัญกำรสมรส)  ในกรณีที่นักศึกษำผู้ถึงแก่
กรรมมีคู่สมรส 

๙. หลักฐำนกำรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย  ในกรณีที่นักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดำ  อันได้แก่ใบส ำคัญ
กำรสมรสตำมข้อ  ๘  หรือหลักฐำนที่บิดำ  (นักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม)  จดทะเบียนว่ำเป็นบุตร  หรือค ำพิพำกษำที่แสดงว่ำ
เป็นบุตรของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมจริง 

๑๐. หลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้ปกครองตำมกฎหมำย  ในกรณีที่นักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมมีบุตรผู้เยำว์  และบุตรนั้น
ไม่มีบิดำและมำรดำ  และไม่สำมำรถที่จะมำรับเงินสงเครำะห์ด้วยตนเองได้ 

๑๑. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ  หรือนำมสกุลของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม  ผู้มีสิทธิได้รับ  หรือผู้ปกครอง  (ถ้ำมี) 
๑๒. หนังสือมอบอ ำนำจ  ปิดอำกรแสตมป์  ๓๐  บำท  (ในกรณีมอบอ ำนำจ) 
๑๓. กำรยื่นเรื่องขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเครำะห์ไปติดต่อยื่นเรื่องด้วยตนเองกับเจ้ำหน้ำที่โดยตรงที่ ส่วนงำน

ที่นักศึกษำผู้นั้นสังกัด  หรือกองกิจกำรนักศึกษำ  ชั้น  ๓  ศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล  มหำวิทยำลัยมหิดล  ศำลำยำ  
โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๔๕๐๓ 

 ส ำเนำเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวข้ำงต้น  ให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนงำนที่นักศึกษำผู้นั้นสังกัด  หรือกอง
กิจกำรนักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดลที่ได้รับค ำขอ  ตรวจสอบควำมถูกต้องกับต้นฉบับ  เมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้วให้ผู้ยื่น
เรื่องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องให้ครบถ้วนทุกแผ่น  ส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องต่อไป  เว้นแต่หนังสือมอบ
อ ำนำจให้เก็บต้นฉบับไว้เป็นหลักฐำน 
 อนึ่ง  เพื่อประกอบกำรพิจำรณำค ำขอยื่นเรื่องขอรับเงิน  เจ้ำหน้ำที่ที่ เกี่ยวข้องอำจขอหลักฐำนเพิ่มเติม  
นอกเหนือจำกที่ได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้นได้ 

************** 
  



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

เขียนท่ี………………………………………………… 
วันท่ี………เดือน………………….พ.ศ…………. 

  โดยหนังสือฉบับน้ี  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………………………... อำย ุ……….….. ปี 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี…………………………………………………………………………………………………………… 
อยู่เลขท่ี……………………………..ตรอก/ซอย……………………………………………….ถนน…………………………………………………. 
ต ำบล/แขวง……………………………....…….อ ำเภอ/เขต………………………………………………จังหวัด………………………………….. 
รหัสไปรษณีย์…………………………..โทรศัพท์…………………………………. 

ขอมอบอ ำนำจให้ ( นำย, นำง, นำงสำว ) ……………………………………………………………… (ให้ท ำเครื่อง / ในช่อง    ) 

  ๑. เป็นผู้มำยื่นเรื่องขอรับเงินสงเครำะห์ตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่อง  หลักเกณฑ์
กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล  พ.ศ.๒๕๖๑  รวมท้ังมีอ ำนำจแก้ไขต่อเติมข้อควำม 
ในแบบยื่นเรื่องขอรับเงินสงเครำะห์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล  และให้ถ้อยค ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรนี้  
แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร 
  ๒. เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์  จ ำนวน…………………..บำท  (…………………………………………………)  
จำกมหำวิทยำลัยมหิดลพร้อมรับเช็คแทนข้ำพเจ้ำ 

  กำรใดๆ  อัน  ( นำย, นำง, นำงสำว ) ………………………………………………………………………..ได้กระท ำ
ไปภำยในขอบอ ำนำจท่ีได้รับมอบตำมหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบท้ังสิ้นเสมือนหนึ่งเป็นกำรกระท ำ  
ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร 

      ลงชื่อ…………………………………………………ผู้มอบอ ำนำจ 
              (……………………………………………) 

      ลงชื่อ…………………………………………………ผู้รับมอบอ ำนำจ 
              (……………………………………………) 

      ลงชื่อ…………………………………………………พยำน 
              (……………………………………………) 

      ลงชื่อ…………………………………………………พยำน 
              (……………………………………………) 

ติด 

อำกรสแตมป ์

๓๐ บำท 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

  


