แบบ ๒ ก.

แบบคำขอรับเงินสงเครำะห์ของนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล
(กรณีถึงแก่กรรม)

เขียนที่ ………………………………………………
วันที่ …………เดือน………………พ.ศ………….
ข้ ำ พเจ้ ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………….………………อำยุ ……… ปี หมำยเลขบั ต รประจ ำตั ว
ประชำชน/หนังสือเดินทำง ................................................... อยู่เลขที่ ……………… หมู่ที่ …………… ตรอก/ซอย ………………………………
ถนน ……………………………………… ต ำบล/แขวง ………………………………………… อ ำเภอ/เขต ………………………………………………………
จั ง หวั ด ……………………………………… รหั ส ไปรษณี ย์ ……………………… หมำยเลขโทรศั พ ท์ ……………………………… ได้ ท รำบและเข้ ำ ใจ
ประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นอย่ำงดีแล้ว จึงขอยื่น
เรื่องต่ออธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล ดังข้อควำมต่อไปนี้
ตำมที่ (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………………………… รหัสนักศึกษำ ………………………… ซึ่งเป็นนักศึกษำของ
(ระบุชื่อส่วนงำนที่ศึกษำ) ……………………………………………………. มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ถึงแก่กรรมลง เมื่อวันที่ ……… เดือน ………………….
พ.ศ. ………….. เพรำะสำเหตุ (ระบุสำเหตุแห่งกำรเสียชีวิต) …………………………………………………………………………… ซึ่งมิได้เกิดขึ้นเพรำะควำม
จงใจของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ตำมประกำศดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำ ขอยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินสงเครำะห์ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ (ให้ทำเครื่องหมำย / 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. ขอรั บ เงิ น เฉพำะส่ ว นที่ ข้ ำ พเจ้ ำ มี สิ ท ธิ ใ นฐำนะผู้ ป กครอง เป็ น เงิ น ……………………………………บำท
(…………………………………………………………….) กรณีไม่มีผู้มีสิทธิได้รับตำม ข้อ ๑
๓. ขอรับในฐำนะผู้รับมอบอำนำจจำก …………………………………………………………….. ตำมหนังสือมอบอำนำจ
ฉบับลงวันที่ ……………………… ที่แนบท้ำยแบบคำขอฉบับนี้เป็นเงิน ……………………….บำท (……………………………………………………………...)
รวมเป็นเงินสงเครำะห์ ที่ข้ำพเจ้ำขอรับทั้งสิ้น …………………... บำท (……………………………………………………………)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิหรือไม่มี
อำนำจที่จะรับเงินจำนวน ……………………………. บำท (…………………………………………………………………) ไม่ว่ำทั้งหมดหรือแต่บำงส่วน
ทั้งนี้ไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใด ๆ ก็ตำม ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินตำมจำนวนที่ข้ำพเจ้ำได้รับไป โดยไม่มีสิทธิหรือปรำศจำกอำนำจคืนให้แก่
มหำวิทยำลัยมหิดล พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จ
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ยื่นคำขอรับเงิน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………………….พยำน
(……………………………………....)
(ลงชื่อ)………………………………………….พยำน
(………………………………………)
ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

หลักฐานประกอบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นักศึกษา (กรณีถึงแก่ถึงกรรม) แบบ ๒ ก
ให้ผู้ยื่นเรื่องรำวขอรับเงินสงเครำะห์นำต้นฉบับเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำเนำ ๑ ชุด มำแสดงดังนี้
๑. หลักฐำนแสดงกำรตำย (ใบมรณบัตร) ของนักศึกษำที่ถึงแก่กรรม
๒. หลักฐำนแสดงกำรชำระเงินค่ำบริกำรสุขภำพนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม ประจำปีกำรศึกษำนั้น
๓. บัตรประจำตัวนักศึกษำ / บัตรประชำชน ของนักศึกษำที่ถึงแก่กรรม
๔. บัตรประจำตัวประชำชน ของผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเครำะห์
๕. หลักฐำนกำรตำย (ใบมรณบัตร) ของผู้มีสิทธิ/ผู้ปกครอง ที่มีสิทธิขอรับเงินสงเครำะห์ทุกคน (ที่เสียชีวิตแล้ว)
๖. สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ปรำกฎชื่อ นำมสกุล ของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม และของผู้มีสิทธิขอรับเงินสงเครำะห์ทุกคน
๗. หลักฐำนกำรเป็นบิดำ โดยชอบด้วยกฎหมำยของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม (ใบสำคัญกำรสมรสระหว่ำงบิดำมำรดำ
ของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม) หรือหลักฐำนกำรจดทะเบียนว่ำนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร หรือคำพิพำกษำที่แสดงว่ำนักศึกษำ
ผู้ถึงแก่กรรมเป็นบุตร
๘. หลั ก ฐำนกำรเป็ น สำมี หรื อ ภรรยำ โดยชอบด้ ว ยกฎหมำย (ใบส ำคั ญ กำรสมรส) ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษำ
ผู้ถึงแก่กรรมมีคู่สมรส
๙. หลักฐำนกำรเป็น บุตรโดยชอบด้ว ยกฎหมำย ในกรณีที่ นักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมเป็นบิดำ อันได้แก่ ใบสำคัญ
กำรสมรสตำมข้ อ ๘ หรื อ หลั ก ฐำนที่ บิ ดำ (นั ก ศึ ก ษำผู้ ถึ ง แก่ ก รรม) จดทะเบี ยนว่ ำ เป็ น บุ ตร หรื อ ค ำพิ พ ำกษำที่ แ สดงว่ ำ
เป็นบุตรของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมจริง
๑๐. หลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้ปกครองตำมกฎหมำย ในกรณีที่ นักศึกษำผู้ถึงแก่กรรมมีบุตรผู้เยำว์ และบุตรนั้น
ไม่มีบิดำและมำรดำ และไม่สำมำรถที่จะมำรับเงินสงเครำะห์ด้วยตนเองได้
๑๑. หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุลของนักศึกษำผู้ถึงแก่กรรม ผู้มีสิทธิได้รับ หรือผู้ปกครอง (ถ้ำมี)
๑๒. หนังสือมอบอำนำจ ปิดอำกรแสตมป์ ๓๐ บำท (ในกรณีมอบอำนำจ)
๑๓. กำรยื่ น เรื่ อ งขอให้ ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น สงเครำะห์ ไ ปติ ด ต่อ ยื่ น เรื่ อ งด้ว ยตนเองกั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ โ ดยตรงที่ ส่ ว นงำน
ที่นักศึกษำผู้นั้นสังกัด หรือ กองกิจกำรนักศึกษำ ชั้น ๓ ศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โทร. ๐ ๒๘๔๙
๔๕๐๓
สำเนำเอกสำรหลัก ฐำนดัง กล่ำวข้ำ งต้น ให้เ จ้ำ หน้ำ ที่ที่เ กี่ย วข้อ งของส่ว นงำนที่นัก ศึก ษำผู้นั้น สัง กัด หรือ กอง
กิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดลที่ได้รับคำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องกับต้นฉบับ เมื่อเห็นว่ำถูกต้องแล้วให้ผู้ยื่นเรื่อง
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องให้ครบถ้วนทุกแผ่น ส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องต่อไป เว้นแต่หนังสือมอบอำนำจให้เก็บ
ต้นฉบับไว้เป็นหลักฐำน
อนึ่ง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคำขอยื่นเรื่องขอรับเงิน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องอำจขอหลักฐำนเพิ่มเติม นอกเหนือจำก
ที่ได้กำหนดไว้ข้ำงต้นได้

**************
หมายเหตุ เอกสำรลำดับที่ ๒ – ๔ ให้ดำเนินกำรตำมหนังสือแจ้งเวียนของมหำวิทยำลัย ที่ ศธ ๐๕๑๗/ว๗๘๖๗

