ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
โปรดทาเครื่องหมาย / ลงในช่ อง  พร้ อมทั้งกรอกข้ อความเท่ าทีจ่ าเป็ น
1. ข้าพเจ้า
สังกัด

ตาแหน่ง

.
.

2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่ อ
.
 ไม่เป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานครหรื อลูกจ้างประจา
 เป็ นข้าราชการกรุ งเทพมหานครสามัญ/วิสามัญ ตาแหน่ง……………………………………………………….
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………….
 เป็ นลูกจ้างประจา ตาแหน่ง………………………….……สังกัด……………………………………………….
 เป็ นข้าราชการครู กรุ งเทพมหานคร ตาแหน่ง…………………………………………………………………….
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………….
3. ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีสิทธิและขอใช้สิทธิ เนื่องจาก
 เป็ นบิดาชอบด้วยกฎหมาย
 เป็ นมารดา
 บุตรอยูใ่ นปกครองและอุปการะเลี้ยงดูของข้าพเจ้าโดยการสิ้ นสุ ดของการสมรส
 บุตรอยูใ่ นปกครองและอุปการะเลี้ยงดูของข้าพเจ้า เนื่ องจากแยกกันอยูโ่ ดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย
4. ข้าพเจ้าขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรข้าราชการกรุ งเทพมหานคร/ลูกจ้างประจา
1. บุตรชื่อ
เกิดเมื่อ
.
เป็ นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)
เป็ นบุตรลาดับที่ (ของมารดา) )
.
สถานศึกษา
เขต/อาเภอ)
จังหวัด
.
ชั้นที่ศึกษา
ปี การศึกษา
จานวนเงิน
บาท
2. บุตรชื่อ……………………………………………… เกิดเมื่อ…………………………………………………
เป็ นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)……………………………เป็ นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)…………………………
สถานศึกษา…………………………………………….เขต/อาเภอ…………………..จังหวัด…………………
ชั้นที่ศึกษา……………………..ปี การศึกษา……………จานวนเงิน……………………………………....บาท
3. บุตรชื่อ……………………………………………………เกิดเมื่อ………………………………………………
เป็ นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)……………………………….เป็ นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)………………………
สถานศึกษา……………………………………………….เขต/อาเภอ…………………..จังหวัด………………
ชั้นที่ศึกษา……………………..ปี การศึกษา…………………จานวนเงิน…………………………………..บาท
4. บุตรชื่อ……………………………………………………เกิดเมื่อ………………………………………………
เป็ นบุตรลาดับที่ (ของบิดา)……………………………….เป็ นบุตรลาดับที่ (ของมารดา)………………… ……
สถานศึกษา……………………………………………….เขต/อาเภอ…………………..จังหวัด…………………
ชั้นที่ศึกษา……………………..ปี การศึกษา…………………จานวนเงิน…………………………………..บาท
รวมเป็ นเงิน
บาท (
)
ได้แนบเอกสารประกอบรวม
ฉบับ
(สาเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา บุตร, ทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองบุตร, ทะเบียนการหย่า, ใบมรณบัตร, ใบสูติบตั ร แล้วแต่กรณี ,
หลักฐานแสดงการเป็ นนักเรี ยนฯ, หนังสื อตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ และหลักฐานอื่นที่จาเป็ น

5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับเงินตามข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานคร เรื่ องเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร
ข้าราชการและลูกจ้างประจาของกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2544 และข้าพเจ้าเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ เบิกเงินดังกล่าว
แต่เพียงฝ่ ายเดียว การขอรับเงินครั้งนี้ เป็ นรายการที่ไม่เคยเบิกมาก่อน จริ ง

(ลงชื่อ)………………………………………ผูข้ อรับเงินทุนสนับสนุน
(
)
วันที่………..เดือน…………………….พ.ศ…………

6. คารับรองผูบ้ งั คับบัญชา
เสนอ ......................................................................
ข้าพเจ้า
.

ได้ตรวจสอบใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา
บุตรฉบับนี้ แล้ว ขอรับรองว่าผูข้ อรับเงินมีสิทธิ ตามข้อบัญญัติฯ
ตามจานวนที่ขอรับ
(ลงชื่อ) …………………………………..

8. ใบรับเงิน
ได้รับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร จานวน
(

7. คาอนุมตั ิ
อนุมัติให้ เบิกจ่ ายได้

(ลงชื่อ)……………………………………..
(…………………………………..)
ตาแหน่ง………….…………………………….
วันที่……………………………………….

บาท

(ลงชื่อ)………………………………………ผูร้ ับเงิน
(
)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูจ้ ่ายเงิน
(……………………………………..)
วันที่………..เดือน……………………พ.ศ………
(ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่านั้น)

) ไว้ถูกต้องแล้ว

หนังสือแจ้ งการใช้ สิทธิ
ส่ วนราชการ…………………..(1)…………………………………………………………………………..
ที่…………..(2)……………………………….วันที่……………………………………………………….
เรื่ อง แจ้ งการใช้ สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ บุตรข้ าราชการกรุ งเทพมหานครและลูกจ้ างประจา
เรี ยน …………………………………………
ด้วย………..(3)………………………….ซึ่ งเป็ นคู่สมรสของ…………….(4)…………….
ตาแหน่ง……………………………………..สังกัด ฝ่ าย……………………………….กอง/โรงเรี ยน………
สานัก/สานักงานเขต………………………………ประสงค์จะเป็ นผูใ้ ช้สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
ข้าราชการกรุ งเทพมหานครและลูกจ้างประจา
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และงดเว้นการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรให้แก่
………….(4)……………………… และแจ้งตอบรับหนังสื อแจ้งการใช้สิทธิมาเพื่อ…………(1)……….
ทราบด้วย

ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
ตาแหน่ง………………………………..

หมายเหตุ

(1) ส่ วนราชการเจ้าสังกัดของผูข้ อใช้สิทธิ หรื อส่ วนราชการต้นสังกัด
(2) ให้ใช้เช่นเดียวกับหนังสื อราชการ
(3) ชื่อข้าราชการกรุ งเทพมหานคร/ลูกจ้างประจา ซึ่งประสงค์เป็ นผูใ้ ช้สิทธิเบิกเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาบุตร
(4) ชื่อคู่สมรสของผูป้ ระสงค์เป็ นผูข้ อใช้สิทธิ

หนังสือตอบรับแจ้ งการใช้ สิทธิ
ส่ วนราชการ…………………..(1)…………………………………………………………………………..
ที่…………..(2)……………………………….วันที่……………………………………………………….
เรื่ อง ตอบรับการแจ้ งการใช้ สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ บุตรข้ าราชการกรุ งเทพมหานครและลูกจ้ างประจา
เรี ยน …………………………………………
ตามบันทึกที่ ..(3)…ลงวันที่…………….แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร
ของ…………….(4)……………. นั้น
…………(1)…………..รับทราบแล้ว และได้งดเว้นการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนดังกล่าว
ให้แก่……………...(5)…………………..แล้ว ทั้งนี้ได้เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ครั้งสุ ดท้าย
สาหรับปี การศึกษา………………..(6)……………….
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
ตาแหน่ง………………………………..

หมายเหตุ (1) ส่ วนราชการเจ้าสังกัดของคูส่ มรสของผูข้ อใช้สิทธิ
(2) ให้ใช้ที่เช่นเดียวกับหนังสื อราชการ
(3) หนังสื อแจ้งการใช้สิทธิ
(4) ชื่อข้าราชการกรุ งเทพมหานคร/ลูกจ้างประจา ซึ่งประสงค์เป็ นผูใ้ ช้สิทธิเบิกเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาบุตร
(5) ชื่อคู่สมรสของผูป้ ระสงค์เป็ นผูข้ อใช้สิทธิ
(6) ปี การศึกษาที่เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตรให้เป็ นครั้งสุ ดท้าย

