ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณ ฑ์ แ ล ะอั ต ราการจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดลที่สูญเสียสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจนไม่สามารถที่จะ
ทาการศึกษาต่อไปได้ หรือเสียชีวิตในขณะที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
อาศัยอานาจตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๒๒.๘ และ
ข้อ ๒๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การ
จ่ า ยเงิ น และการควบคุ ม ดู แ ลการจ่ า ยเงิ น พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกั บ ข้ อ ๕ และข้ อ ๒(๑) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการบริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ อธิการบดีจึงกาหนดหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินสงเคราะห์สาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลไว้ดังนี้
๑. ในประกาศนี้
“เงินสงเคราะห์” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายจากกองทุนเพื่อเป็นการสงเคราะห์
นั ก ศึ ก ษา กรณี สู ญ เสี ย สมรรถภาพในการท างานของอวั ยวะส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของร่างกายจนไม่ ส ามารถที่ จ ะ
ทาการศึกษาต่อไปได้ หรือเสียชีวิต
“นักศึกษา”หมายความว่า นักศึกษาหรือนักเรียนที่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
มหาวิทยาลัยครบถ้วน ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กาหนดในแต่ละภาคการศึกษานั้น
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนกิจการนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการ
บริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา
“ทายาท” หมายความว่าทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย
๒. การจ่ ายเงิน สงเคราะห์ ตามประกาศนี้ ให้ มีผ ลนับ แต่วันที่ นักศึกษาได้ช าระเงิน ค่าบริการ
สุขภาพในแต่ละปีการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยครบถ้วน จนถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการชาระเงิน
ค่าบริการสุขภาพในปีการศึกษาถัดไป
๓. ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินจานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายให้นักศึกษากรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของร่างกายจนไม่สามารถที่จะทาการศึกษาต่อไปได้ เว้นแต่นักศึกษาไม่สามารถที่จะดาเนินการรับเงินสงเคราะห์
ได้ ให้ทายาทตาม (๒) ตามลาดับเป็นผู้ดาเนินการและรับเงินแทน

-๒(๒) จ่ายให้ทายาทกรณีนักศึกษาเสียชีวิต ดังนี้
ก. บิดา มารดา
ข. คู่สมรส
ค. บุตร
การจ่ายเงิน สงเคราะห์ ตาม (๒) ให้ จ่ายให้ กับทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ในแต่ล ะลาดับ ในส่ วนแบ่ ง
เท่าๆกัน เว้นแต่กรณีเหลือทายาทเพียงลาดับเดียว ให้ทายาทในลาดับนั้นมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ทั้งหมด
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีทายาทตาม (๒) ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ปกครองที่มีพยานหลักฐานว่า
เป็นผู้ปกครองดูแล เลี้ยงดู และหรือส่งเสียนักศึกษาระหว่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
๔.การขอรับเงินสงเคราะห์ ให้นักศึกษา ทายาท หรือผู้ปกครองแล้วแต่ กรณี ยื่นเรื่องขอรับเงิน
สงเคราะห์จากมหาวิทยาลัย(ผ่านกองกิจการนักศึกษา) ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ภายในกาหนดระยะเวลา ๑ ปี
นับแต่วันที่แพทย์ผู้รักษาได้วินิฉัยว่านั กศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายจนไม่สามารถที่จะทาการศึกษาต่อไปได้ หรือนับแต่วันที่นักศึกษาเสียชีวิตแล้วแต่กรณี
กรณีนักศึกษา ทายาท หรือผู้ปกครองไม่ยื่นเรื่องขอรับเงิน สงเคราะห์ภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคแรก ให้มหาวิทยาลัยงดการจ่ายเงินสงเคราะห์
๕. กรณีทายาทผู้ใดกระทาโดยจงใจเป็นเหตุให้นักศึกษาเสียชีวิต ทายาทผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สงเคราะห์ และเพื่อประโยชน์ในการจัดแบ่งเงินสงเคราะห์ให้ถือว่าไม่มีทายาทผู้นั้น
กรณีผู้ปกครองตามข้อ ๔ วรรคสาม กระทาโดยจงใจเป็นเหตุให้นักศึกษาเสียชีวิต ผู้ปกครองนั้น
ไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
๖. นักศึกษาผู้ใดได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามประกาศของส่วนงานใด โดยมีเงิน
ค่าบริการสุขภาพรวมอยู่ในรายการยกเว้นนั้นด้วย นักศึกษาผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามประกาศนี้
๗. การจ่ายเงินสงเคราะห์ตามประกาศนี้ให้จ่ายจากเงินกองทุนกิจการนักศึกษา ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการบริหารบัญชีกองทุนกิจการนักศึกษา โดยอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงนาม) รัชตะ รัชตะนาวิน
(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ ๑ ก.

แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนที่ ……………………………………………
วันที่ …………เดือน………………พ.ศ………….
ข้ า พเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………อายุ …………ปี
ตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ เลขที่ …………………หมู่ ที่ ………………ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………………
ต าบ ล /แ ข วง……………………………………………………………อ าเภ อ/เขต …………………………………………………………
จั ง หวั ด ……………………………………………รหั ส ไปรษณี ย์ ………………………หมายเลขโทรศั พ ท์ ……………………………
ได้ ท ราบและเข้ า ใจประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นอย่างดีแล้ว จึงขอยื่นเรื่องต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้
ตามทีข่ ้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………
นั ก ศึ ก ษาของ………………………………………………….. มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ซึ่ ง ได้ ช าระค่ า บริ ก ารสุ ข ภาพให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครบถ้ วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับดังกล่าวข้างต้นได้
สูญเสียสมรรถภาพในการทางานของ……………………………………………จนไม่สามารถที่จะทาการศึกษาต่อไปได้ เมื่อ
วันที่………..เดือน…………………………….พ.ศ……………..
เพราะสาเหตุ………..…………………………………………………………………………………………………รายละเอียดปรากฎตาม
ความเห็นแพทย์ผู้รักษาที่แนบมานี้
ข้าพเจ้ าในฐานะ……………………………………………ขอยื่นเรื่องราวเพื่ อขอรับ เงินสงเคราะห์ ตาม ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557 ดังรายการ
ดังต่อไปนี้ (ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง )
๑. ขอรับเงินในฐานะนักศึกษา เป็นเงิน…………………บาท (…………………………………………)
๒. ขอรับแทนนักศึกษาในฐานะทายาทตามกฎหมาย หรือผู้แทนโดยชอบธรรม คือ
๒.๑ บิดาและหรือมารดา
เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)
๒.๒ คู่สมรส
เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)
๒.๓ บุตร
เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

-๒๓. ขอรั บ ในฐานะผู้ รั บ มอบอ านาจจาก…………………………………………………………………………………..
ตามหนังสือมอบอานาจฉบับลงวันที่ ………………………………………………ที่แนบท้ายแบบคาขอฉบับนี้
เป็นเงิน………………………………บาท (…………………………………………………………..)
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ ที่ข้าพเจ้าขอรับทั้งสิ้น……………………………………………...บาท
(…………………………………………………)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ
หรือไม่มีอานาจที่จะรับเงินจานวน…………………...บาท(………………………………………..) ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามจานวนที่ข้าพเจ้าได้รับไป โดยไม่มีสิทธิหรือ
ปราศจากอานาจคืนให้แก่มหาวิทยาลั ย พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไป
จนถึงวันที่ได้ชาระเสร็จ
(ลงชื่อ)………………………………….ผู้ยื่นคาขอรับเงิน
(………………………………)
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน
(……………………………....)
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน
(………………………………)
หมายเหตุ ๑. แบบ ๑ ก นี้ใช้เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาสูญเสียสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะเท่านั้น
หากเป็นกรณีที่ถึงแก่กรรม ให้ใช้แบบ ๒ ก
๒. “ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้อนุบาล” หมายถึง บิดาและหรือมารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุตร
ผู้เยาว์ หรือผู้ปกครองที่จัดตั้งขึ้ นโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาที่ถึงแก่กรรมในภายหลัง
หรือผู้อนุบาลที่ศาลแต่งตั้งขึ้น
๓. “ ทายาท” หมายถึง ทายาทตามกฎหมาย ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

แบบ ๒ ก.

แบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
เขียนที่ …………………………………………
วันที่ …………เดือน………………พ.ศ………….
ข้าพเจ้า……………………………………………อายุ………………ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ………………………
หมู่ ที่ ………………………ตรอก/ซอย…………………………………………………ถนน…………………………………………………………
ต าบล/แขวง…………………………………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………………………………
จังหวัด……………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………หมายเลขโทรศัพท์………………………………
ได้ ท ราบและเข้ า ใจประกาศ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เรื่ อ งหลั ก เกณ ฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ นั กศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอย่างดีแล้ว จึงขอยื่นเรื่องต่ออธิการบดีดังมีข้อความต่อไปนี้
ตามที่ ……………………………………………………………………………………………………………………………..
นักศึกษาของ………………………………………………………………….. มหาวิทยาลั ยมหิ ดล ซึ่งได้ช าระค่าบริการสุขภาพ
ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล โดยครบถ้ วนถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลฉบับดังกล่าวข้างต้ น
ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่……………..เดือน…………………………….พ.ศ…………………..
เพราะสาเหตุ………………………………………………………………………..ซึ่งมิได้เกิดขึ้นเพราะความจงใจของบุคคลผู้มีสิ ทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์ตามประกาศดังกล่าว
ข้าพเจ้าในฐานะ……………………………………………………ขอยื่นเรื่องราวเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามรายการดังต่อไปนี้ (ให้ทาเครื่องหมาย / ในช่อง )
๑. ขอรับเงินเฉพาะส่วนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับในฐานะทายาทตามกฎหมาย หรือผู้ปกครอง
๑.๑ บิดาและหรือมารดา
เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)
๑.๒ คู่สมรส
เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)
๑.๓ บุตร
เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)
๑.๔ ผู้ปกครอง
เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

-๒๒. ขอรับในฐานะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ
๒.๑………………………………………เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)
๒.๒………………………………………เป็นเงิน………………………บาท (…………………………………………….)
ฯลฯ
๓. ขอรับในฐานะผู้รับมอบอานาจจาก………………………………………………………………………………………..
ตามหนังสือมอบอานาจฉบับลงวันที่ ………………………………………………………ที่แนบท้ายแบบคาขอ
ฉบับนี้เป็นเงิน………………………………….บาท(………………………………………………………...)
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ ที่ข้าพเจ้าขอรับทั้งสิ้น…………………...บาท(……………………………………………)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้าพเจ้าไม่
มี สิ ท ธิ ห รื อ ไม่ มี อ านาจที่ จ ะรั บ เงิ น จ านวน………………….บาท (…………………………………………………………) ไม่ ว่ า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุประการใดๆก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามจานวนที่ข้าพเจ้าได้รับ
ไป โดยไม่มีสิทธิหรือปราศจากอานาจคืนให้แก่มหาวิ ทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนถึงวันที่ได้ชาระเสร็จ
(ลงชื่อ)………………………………….ผู้ยื่นคาขอรับเงิน
(………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………….พยาน
(……………………………....)
(ลงชื่อ)………………………………….พยาน
(………………………………)
หมายเหตุ

๑. แบบ ๒ ก นี้ใช้เฉพาะในกรณีที่นักศึกษาถึงแก่กรรมเท่านั้น หากเป็นกรณีที่สูญเสียสมรรถภาพ
ให้ใช้แบบ ๑ ก
๒. “ผู้แทนโดยชอบธรรม” หมายถึง บิดาและหรือมารดา โดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรผู้เยาว์
หรือผู้ปกครองที่จัดตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดา ที่ถึงแก่กรรมในภายหลังหรือ
แต่งตั้งขึ้นตามคาสั่งศาล

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ติด
อากรสแตมป์
๑๐ บาท
แบบ ๓ ก.

หนังสือรับรองการใช้เงิน
เขียนที่………………………………………….
วันที่………เดือน………………พ.ศ………….
ตามที่ ……………………………………..………………………………ได้ ยื่ น เรื่ อ งราวขอรั บ เงิ น สงเคราะห์
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๗
ตามแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่ …………………………………นั้น
ข้ า พเจ้ า ……………………………………………………………………………………………อายุ …………………….ปี
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ……………………………………………………อาชีพ…………………………………………
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่……………..หมู่ที่……………..ตรอก/ซอย……………………………..ถนน………………………………………
ตาบล/แขวง……………………………………………………………..อาเภอ/เขต……………………………………………………………….
จังหวัด………………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์……………………………..
คู่สมรสชื่อ……………………………………………………………สถานที่ทางาน………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพ ท์ ………………………………………..ได้ท ราบข้อความในแบบค าขอรับ เงิน สงเคราะห์ ของนั กศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับดังกล่าวข้างต้น จึงทาหนังสือรับรองการใช้เงินฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ดังมี
ข้อความต่อไปนี้ คือ
๑. ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า………………………………………………………………………………………………….
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิห รื อ มี อานาจขอรับ เงิน สงเคราะห์ ต ามประกาศมหาวิท ยาลั ย มหิ ดล เรื่อ งหลั กเกณฑ์ การจ่ายเงิน
สงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ ตามจานวนเงินที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับลงวันที่……………………………………….จริง
๒. หากปรากฏว่า……………………………………….…….เป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือไม่มีอานาจที่จะขอรับเงิน
สงเคราะห์ ในจานวนเงินที่ระบุไว้ในแบบคาขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยมหิดล ตามข้อ ๑ ไม่
ว่ า ทั้ ง หมด หรื อ แต่ บ างส่ ว น และไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ป ระการใดๆ ก็ ต าม ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมชดใช้ เงิ น จ านวน
ที่ ……………………………………………ได้ รั บ ไปจากมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยไม่ มี สิ ท ธิ หรื อ ไม่ มี อ านาจคื น ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยจะได้กาหนด หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ชาระเงินจานวนดังกล่าว
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล
ในจานวนที่ค้างชาระอยู่จนถึงวันที่ได้ชาระเสร็จสิ้น
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

-๒ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) ………………………………….ผู้รับรองการใช้เงิน
(…………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน
(…………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน
(…………………………….)
ข้าพเจ้า…………………………………………………...เป็นคู่สมรสของ……………………………………………
ยินยอมให้….…………………………….…………ทาหนังสือรับรองการใช้เงินฉบับนี้ทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………….ผู้ให้ความยินยอม
(…………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน
(…………………………….)
(ลงชื่อ) ………………………………….พยาน
(…………………………….)
*ผู้รับรองการใช้เงิน ต้องเป็นข้าราชการประจาระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป (บรรจุแต่งตั้งด้วยวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี)

ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

ติด
อากรสแตมป์
๓๐ บาท
หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่……………………………………………
วันที่………เดือน………………….พ.ศ………….
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า……………………………………………………………………...อายุ………….…..ปี
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ……………………………………………ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ ………………………..
ตรอก/ซอย……………………………….ถนน……………………………………….ตาบล/แขวง……………………………………....…….
อาเภอ/เขต……………………………………………………จังหวัด …………………………………..รหั ส ไปรษณี ย์ ……………………..
โทรศัพ ท์ …………………………….ขอมอบอ านาจให้ ( นาย,นาง,นางสาว )…………………………………………………………
(ให้ทาเครื่อง / ในช่อง )
๑. เป็นผู้มายื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๗ รวมทั้งมีอานาจแก้ไขต่อเติมข้อความในแบบยื่น
เรื่องราว ขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และให้ถ้อยคาที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้า
จนเสร็จการ
๒. เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ จานวน……………………..บาท จากมหาวิทยาลัยมหิดลแทนข้าพเจ้า
การใดๆ อัน ( นาย,นาง,นางสาว ) ……………………………………………………………………..ได้กระทา
ไปภายในขอบอานาจที่ได้รับมอบตามหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทั้งสิ้นเสมือนหนึ่ งเป็นการกระทาของ
ข้าพเจ้าทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………………ผู้มอบอานาจ
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………ผู้รับมอบอานาจล
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………พยาน
(……………………………………)
ลงชื่อ…………………………………………พยาน
(……………………………………)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

