แบบฟอร์ มการขอเบิกค่ าเล่าเรียนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยประจา
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง ( ) พร้อมทั้งกรอกข้อความให้ครบถ้วน
1. ข้ าพเจ้ า……………………………………….………………………………… ตาแหน่งเลขที่ …………...…….………….……………
เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่ง .................................................................... สังกัด ............................................................................
2. คู่สมรสของข้ าพเจ้ าชื่อ ..........................................................................เลขประจาตัวบัตรประชาชน ………………………………….
( ) ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจา พนักงานหรื อลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
กรุ งเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานอื่นใด
( ) เป็ น………………………………….. ตาแหน่ง………………………………….สังกัด……………………………………………
3. ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มสี ิทธิ ซึ่ง ( ) มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเล่าเรี ยนบุตร ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 13.3 และข้อ 18.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสิ ทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ประกอบกับข้อ 8 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย
การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรี ยนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจา พ.ศ. 2556 เป็ นเงิน
................................... บาท ( ………………………………..…………………………………………………………… ) และข้าพเจ้า
( ) เป็ นบิดาชอบด้วยกฎหมาย
( ) เป็ นมารดา
( ) บุตรอยูใ่ นความปกครองของข้าพเจ้าโดยการสิ้นสุดของการสมรส
( ) บุตรอยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูของข้าพเจ้าเนื่องจากแยกกันอยูโ่ ดยมิได้หย่าตามกฎหมาย
4. ข้ าพเจ้ าได้ จ่ายเงินสาหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้
1. บุตรชื่อ……………………………………….เลขประจาตัวบัตรประชาชน ……….…………………เกิดเมื่อ ……………………….
เป็ นบุตรลาดับที่ .............(ของบิดา)
เป็ นบุตรลาดับที่ ………(ของมารดา)
(กรณี เป็ นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลาดับที่……………………………………………………………
ชื่อ…………………………………………….เกิดเมื่อ…………………………….ถึงแก่กรรมเมื่อ…………………….….
สถานศึกษา……………………………………………อาเภอ……………………จังหวัด ………………………….….…..
ชั้นที่ศึกษา ………………………………………….
(1) ( )
(2) ( ) จานวน…………………………….บาท
2. บุตรชื่อ……………………………………….เลขประจาตัวบัตรประชาชน ……….…………………เกิดเมื่อ ……………………….
เป็ นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)………..……………………..เป็ นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)……………..…...………………….
(กรณี เป็ นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลาดับที่………………………………………………………..…...
ชื่อ…………………………………………….เกิดเมื่อ………………………….ถึงแก่กรรมเมื่อ………………………..…..
สถานศึกษา……………………………………. ….…...อาเภอ…………….…..……จังหวัด…………………..…..…..……
ชั้นที่ศึกษา……………………………………..…..…… (1) ( )
(2) ( ) จานวน……………..…………….บาท
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3. บุตรชื่อ……………………………………….เลขประจาตัวบัตรประชาชน ……….…………………เกิดเมื่อ ……………………….
เป็ นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)…………………………………..เป็ นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)…………………………….…
(กรณี เป็ นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลาดับที่……………………………………………………………
ชื่อ…………………………………………….เกิดเมื่อ…………………………….ถึงแก่กรรมเมื่อ…………………………
สถานศึกษา…………………………………………….อาเภอ……….……………จังหวัด…………………………………
ชั้นที่ศึกษา……………………………………
(1) ( )
(2) ( ) จานวน……………………….…….บาท
5. ข้ าพเจ้ าขอรับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
( ) ตามสิ ทธิ ( ) เฉพาะส่วนที่ยงั ขาดจากสิ ทธิ เป็ นเงิน…………………….บาท (………………..…………….……..……………)
6. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า
( ) ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินค่าเล่าเรี ยนบุตร ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ และข้อความที่ระบุขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
( ) บุตรของข้าพเจ้าอยูใ่ นข่ายได้รับการช่วยเหลือตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวกับสิ ทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจริ ง
( ) ข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ช้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรี ยนบุตรแต่เพียงฝ่ ายเดียว
(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ขอรับเงินสวัสดิการ
วันที่...............................................................
7. ตรวจสอบการใช้ สิทธิ์
เสนอ หัวหน้ าส่ วนงาน/หน่ วยงาน
ข้าพเจ้า ได้ตรวจใบเบิกค่าเล่าเรี ยนบุตรฉบับนี้แล้ว เห็นว่าผูเ้ บิกมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วยการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรี ยนบุตร ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจา พ.ศ. 2556 เป็ นเงิน
................................................บาท (.................................................................................................)
(ลงชื่อ) ……………………………………….
(……………………………………. )
หัวหน้ างานคลัง
วันที่..........................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. คารับรองของผู้บังคับบัญชา
เสนอ ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอรับรองว่าผูเ้ บิกมีสิทธิ์เบิกตามที่หวั หน้างานคลังรับรองจริ ง
(ลงชื่อ) ……………………………………….
(……………………………………. )
หัวหน้ าส่ วนงาน/หน่ วยงาน
วันที่.............................................……….

-39. คาอนุมตั ิ
( ) อนุมตั ใิ ห้ เบิกได้
(ลงชื่อ) ………………………………………………
(……………………………………………….)
ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่.................................................…….…….
10. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร จานวน………………………………………………………บาท
(………………………………………………………………………………………………….….) ถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)…………………………….………………….ผู้รับเงิน
( …………………………………………… )
(ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้จ่ายเงิน
(……………………………………………...)
วันที่………………………..………………..
คาชี้แจง
1. ผูม้ ีสิทธิเบิก ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจา เฉพาะผูท้ ี่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและรับบาเหน็จ และผูท้ ี่เปลี่ยน
สถานภาพมาจากลูกจ้างประจา (กลุ่ม C) พนักงานมหาวิทยาลัยประจาที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 (กลุ่ม D) และพนักงานมหาวิทยาลัยประจาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2551 (กลุ่ม E)
2. ข้อจากัดการเบิก กรณี คู่สมรสของพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากทางราชการ หรื อจากหน่วยงานอื่นของรัฐให้เบิก
ค่าเล่าเรี ยนบุตรจากทางราชการหรื อหน่วยงานของรัฐก่อน และในส่วนค่าเล่าเรี ยนบุตรที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้จากหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่ง
เบิกได้ตามสิ ทธิขา้ ราชการหรื อลูกจ้างประจา ให้เบิกจ่ายจากกองทุนได้เท่าของสิ ทธิขา้ ราชการหรื อลูกจ้างประจา
3. ขั้นตอนการยืน่ คาขอเบิก ให้พนักงานมหาวิทยาลัยกรอกแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน ใบเสร็จรับเงิน และ
ใบรับรองการเบิกเงินค่าเล่าเรี ยนบุตรของสถานศึกษา (ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานและสิ ทธิการขอเบิกพร้อมลงนามรับรอง
ส่งให้หวั หน้าส่วนงาน/หน่วยงานลงนามรับรอง และรวบรวมส่งให้กองบริ หารงานบุคคล สานักงานมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบและเสนอต่อ
ประธานกรรมการองทุนฯ อนุมตั ิ จากนั้น จะได้ส่งให้กองคลังเพื่อดาเนินการจ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการโอน
เข้าบัญชีของส่วนงาน/หน่วยงาน ผูข้ อเบิก ต่อไป
-งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคลโทร.3199, งานเงินเดือนและสวัสดิการ กองคลัง 1129

