




ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
แบบ  ๑  ก. 

แบบค ำขอรับเงินสงเครำะห์ของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

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

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)……………………………………………………………………………………………อำยุ…………ปี  
ต้ังบ้ำนเรือนอยู่เลขท่ี………………………หมู่ท่ี…………………ตรอก/ซอย………………………………ถนน……………………………… 
ต ำบล/แขวง………………………………………………………………อ ำเภอ/เขต………………………………………………………………… 
จั งหวั ด……………………………………………รหั ส ไปรษณี ย์………………………หมำย เลข โทรศัพ ท์…………………………… 
ได้ทรำบและเข้ำใจประกำศ  มหำวิทยำลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล  
พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นอย่ำงดีแล้ว  จึงขอยื่นเรื่องต่ออธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยมหิดล  ดังมีข้อควำมต่อไปน้ี 

 ตำมท่ีข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)………………………………………………………………………………………………… 
นักศึกษำของ………………………………………………….. มหำวิทยำลัยมหิดล  ซึ่ ง ไ ด้ช ำระค่ำบริกำรสุขภำพให้แก่
มหำวิทยำลัยมหิดล  โดยครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศ  มหำวิทยำลัยมหิดลฉบับดังกล่ำวข้ำงต้นได้
สูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำนของ……………………………………………จนไม่สำมำรถท่ีจะท ำกำรศึกษำต่อไปได้ เมื่อ
วั น ท่ี……………..เ ดื อ น ………………………………………….พ .ศ ………………. เ พ ร ำ ะส ำ เ ห ตุ  ………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
รำยละเอียดปรำกฎตำมควำมเห็นแพทย์ผู้รักษำที่แนบมำนี้ 

 ข้ำพเจ้ำในฐำนะ……………………………………………ขอยื่นเรื่องรำวเพื่อขอรับเงินสงเครำะห์ตำม  ประกำศ 
มหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล  พ.ศ.๒๕๕๙  ดังรำยกำร
ดังต่อไปน้ี  (ให้ท ำเครื่องหมำย / ในช่อง    ) 
  ๑. ขอรับเงินในฐำนะนักศึกษำ เป็นเงิน…………………บำท (…………………………………………) 
  ๒. ขอรับแทนนักศึกษำในฐำนะทำยำทตำมกฎหมำย  หรือผู้แทนโดยชอบธรรม คือ 

 ๒.๑ บิดำ เป็นเงิน…………………บำท (………………………………………………….) 
 ๒.๒ มำรดำ เป็นเงิน…………………บำท (………………………………………………….) 
 ๒.๓ คู่สมรส เป็นเงิน…………………บำท (………………………………………………….) 
 ๒.๔ บุตร เป็นเงิน…………………บำท (………………………………………………….) 
 ๒.๕ ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นเงิน…………………บำท (………………………………………………….) 

  



ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

-๒- 
 
 ๓. ขอรับในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจจำก……………………………………………………………………………………………….. 

ตำมหนังสือมอบอ ำนำจฉบับลงวันท่ี………………………………………………ท่ีแนบท้ำยแบบค ำขอฉบับนี้ 
เป็นเงิน………………………………บำท (…………………………………………………………..) 
 
รวมเป็นเงินสงเครำะห์  ท่ีข้ำพเจ้ำขอรับท้ังสิ้น……………………………………………...บำท 
(………………………………………………………) 

 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  หำกปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิ
หรือไม่มีอ ำนำจท่ีจะรับเงินจ ำนวน…………………...บำท(…………………………………………..) ไม่ว่ำท้ังหมดหรือแต่บำงส่วน  
ท้ังนี้ไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใดๆ  ก็ตำม  ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินตำมจ ำนวนท่ีข้ำพเจ้ำได้รับไป  โดยไม่มีสิทธิหรือ
ปรำศจำกอ ำนำจคืนให้แก่มหำวิทยำลัย  พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับเงินไป
จนถึงวันท่ีได้ช ำระเสร็จ 
 
      (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ย่ืนค ำขอรับเงิน 
               (………………………………………) 
      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยำน 
               (……………………………………....) 
      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยำน 
               (………………………………………) 
 
หมำยเหตุ ๑. แบบ  ๑  ก  นี้ใช้เฉพำะในกรณีท่ีนักศึกษำสูญเสียสมรรถภำพในกำรท ำงำนของอวัยวะเท่ำนั้น  

หำกเป็นกรณีท่ีถึงแก่กรรม  ให้ใช้แบบ  ๒  ก 
 ๒. “ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้อนุบำล”  หมำยถึง  บิดำและหรือมำรดำ  โดยชอบด้วยกฎหมำยของบุตร

ผู้เยำว์  หรือผู้ปกครองท่ีจัดต้ังขึ้นโดยพินัยกรรมของบิดำหรือมำรดำท่ีถึงแก่กรรมในภำยหลังหรือผู้
อนุบำลท่ีศำลแต่งต้ังขึ้น 

 ๓. “ทำยำท”  หมำยถึง  ทำยำทตำมกฎหมำย  ได้แก่  บิดำ  มำรดำ  คู่สมรส  และบุตร 
 
 



ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
แบบ  ๒  ก. 

แบบค ำขอรับเงินสงเครำะห์ของนักศึกษำ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

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

  ข้ำพเจ้ำ……………………………………………อำยุ………………ปี ต้ังบ้ำนเรือนอยู่เลขท่ี……………………… 
หมู่ ท่ี………………………ตรอก/ซอย…………………………………………………ถนน………………………………………………………… 
ต ำบล/แขวง…………………………………………………………อ ำเภอ/เขต……………………………………………………………………… 
จังหวัด………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………หมำยเลขโทรศัพท์……………………………… 
ได้ทรำบและเข้ำใจประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่องหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล  
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นอย่ำงดีแล้ว  จึงขอยื่นเรื่องต่ออธิกำรบดีดังมีข้อควำมต่อไปน้ี 

  ตำมท่ี………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
นักศึกษำของ………………………………………………………………….. มหำวิทยำลัยมหิดล  ซึ่งได้ช ำระค่ำบริกำรสุขภำพให้แก่
มหำวิทยำลัยมหิดล  โดยครบถ้วนถูกต้องตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศมหำวิทยำลัยมหิดลฉบับดังกล่ำวข้ำงต้นได้ถึงแก่
กรรมลง  เมื่อวันท่ี……………..เดือน…………………………….พ.ศ…………………..เพรำะสำเหตุ…………………………………… 
………………………………………………………………………………..ซึ่งมิได้เกิดขึ้นเพรำะควำมจงใจของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สงเครำะห์ตำมประกำศดังกล่ำว  

  ข้ำพเจ้ำในฐำนะ……………………………………………………ขอยื่นเรื่องรำวเพื่อขอรับเงินสงเครำะห์ตำม
ประกำศมหำวิทยำลัยมหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่องหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล   
พ.ศ. ๒๕๕๙  ตำมรำยกำรดังต่อไปน้ี  (ให้ท ำเครื่องหมำย / ในช่อง     ) 

  ๑. ขอรับเงินเฉพำะส่วนท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับในฐำนะทำยำทตำมกฎหมำย  หรือผู้ปกครอง 
 ๑.๑ บิดำ เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 
 ๑.๒ มำรดำ เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 
 ๑.๓ คู่สมรส เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 
 ๑.๔ บุตร เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 
 ๑.๕ ผู้ปกครอง เป็นเงิน………………………บำท (…………………………………………………………….) 

 
 

  



ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

-๒- 
 

  ๒. ขอรับในฐำนะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของ 
 ๒.๑  เป็นเงิน………………………บำท (………………………………………………….) 
 ๒.๒  เป็นเงิน………………………บำท (………………………………………………….) 

ฯลฯ 
 

  ๓. ขอรับในฐำนะผู้รับมอบอ ำนำจจำก………………………………………………………………………………….. 
ตำมหนังสือมอบอ ำนำจฉบับลงวันท่ี……………………………………………………………ท่ีแนบท้ำยแบบค ำขอ 
ฉบับนี้เป็นเงิน………………………………….บำท(………………………………………………………………...) 

  รวมเป็นเงินสงเครำะห์ ท่ีข้ำพเจ้ำขอรับท้ังสิ้น…………………...บำท(……………………………………………) 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกปรำกฏว่ำข้ำพเจ้ำไม่มี
สิทธิหรือไม่มีอ ำนำจท่ีจะรับเงินจ ำนวน………………….บำท  (…………………………………………………………)  ไม่ว่ำท้ังหมด
หรือแต่บำงส่วน  ท้ังนี้ไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใดๆ ก็ตำม  ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินตำมจ ำนวนท่ีข้ำพเจ้ำได้รับไป  โดย
ไม่มีสิทธิหรือปรำศจำกอ ำนำจคืนให้แก่มหำวิทยำลัยมหิดล  พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  นับต้ังแต่
วันท่ีได้รับเงินไปจนถึงวันท่ีได้ช ำระเสร็จ 
 
      (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ย่ืนค ำขอรับเงิน 
               (………………………………………) 
      (ลงชื่อ)………………………………………….พยำน 
               (……………………………………....) 
      (ลงชื่อ)………………………………………….พยำน 
               (………………………………………) 
 
หมำยเหตุ ๑. แบบ  ๒  ก  นี้ใช้เฉพำะในกรณีท่ีนักศึกษำถึงแก่กรรมเท่ำนั้น  หำกเป็นกรณีท่ีสูญเสียสมรรถภำพ

ให้ใช้แบบ  ๑  ก 
 ๒. “ผู้แทนโดยชอบธรรม”  หมำยถึง  บิดำและหรือมำรดำ  โดยชอบด้วยกฎหมำยของบุตรผู้เยำว์หรือ

ผู้ปกครองท่ีจัดต้ังขึ้นโดยพินัยกรรมของบิดำหรือมำรดำ  ท่ีถึงแก่กรรมในภำยหลั งหรือแต่งต้ังขึ้น
ตำมค ำสั่งศำล 

 



 
 

แบบ ๓ ก. 
หนังสือรับรองการใช้เงิน 

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

  ตามท่ี……………………………………..………………………………ได้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินสงเคราะห์ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามแบบค า
ขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  ฉบับลงวันท่ี …………………………………นั้น 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………อายุ…………………….ปี 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี……………………………………………………อาชีพ…………………………………………… 
ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขท่ี……………..หมู่ ท่ี……………..ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………………… 
ต าบล/แขวง……………………………………………………………..อ าเภอ/เขต……………………………………………………………………. 
จังหวัด………………………………………………..รหัสไปรษณีย์……………………….หมายเลขโทรศัพท์…………………………….. 
คู่สมรสชื่อ…………………………………………………………………สถานท่ีท างาน……………………………………………………………… 
หมายเลขโทรศัพท์………………………………………..ได้ทราบข้อความในแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับดังกล่าวข้างต้น  จึงท าหนังสือรับรองการใช้เงินฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยมหิดล  ดังมี
ข้อความต่อไปน้ี  คือ 

  ๑.  ข้าพเจ้า  ขอรับรองว่า………………………………………………………………………………………………………. 
เป็นผู้มีสิทธิหรือมีอ านาจขอรับเงินสงเคราะห์ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ.๒๕๕๙  ตามจ านวนเงินท่ีระบุไว้ในแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล  ฉบับลงวันท่ี……………………………………….จริง 

  ๒.  หากปรากฏว่า……………………………………….…….เป็นผู้ไม่มีสิทธิหรือไม่มีอ านาจท่ีจะขอรับเงิน
สงเคราะห์  ในจ านวนเงินท่ีระบุไว้ในแบบค าขอรับเงินสงเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  ตามข้อ  ๑  ไม่ว่า
ท้ั งหมด  หรือแ ต่บางส่วน  และไม่ ว่ า ด้วยเหตุประการใดๆ ก็ตาม  ข้ าพเจ้ ายินยอมชดใช้ เงินจ านวน
ท่ี……………………………………………………………ได้รับไปจากมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยไม่มีสิทธิ  หรือไม่มีอ านาจคืนให้แก่
มหาวิทยาลัยมหิดล  ท้ังนี้ ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยจะได้ก าหนด  หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ช าระเงินจ านวนดังกล่าวไม่
ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนก็ตาม  ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  ๑๕  ต่อปี  ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลใน
จ านวนท่ีค้างช าระอยู่จนถึงวันท่ีได้ช าระเสร็จส้ิน 
  

ติด 
อากรสแตมป์ 

๑๐ บาท 



 

ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
- ๒ - 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอย่างดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อหน้าพยาน 

      (ลงชื่อ) ………………………………………….ผู้รับรองการใช้เงิน 
                 (…………………………………….) 

      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยาน 
                 (…………………………………….) 

      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยาน 
                 (…………………………………….) 

  ข้าพเจ้า…………………………………………………...เป็นคู่สมรสของ………………………………………………… 
ยินยอมให้….…………………………….…………ท าหนังสือรับรองการใช้เงินฉบับนี้ทุกประการ 

      (ลงชื่อ) ………………………………………….ผู้ให้ความยินยอม 
                 (…………………………………….) 

      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยาน 
                 (…………………………………….) 

      (ลงชื่อ) ………………………………………….พยาน 
                 (…………………………………….) 

*ผู้รับรองการใช้เงิน  ต้องเป็นข้าราชการประจ าระดับ  ๔  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือพนักงานมหาวิทยาลัยต้ังแต่ระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป  (บรรจุแต่งตั้งด้วยวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี) 
 



ปรับปรุงเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำ………………………………………………………………………...อำยุ…………….…..ปี 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี…………………………………………………………………………………………………………… 
ต้ังบ้ำนเรือนอยู่เลขท่ี…………………………..ตรอก/ซอย…………………………………….ถนน……………………………………………. 
ต ำบล/แขวง……………………………....…….อ ำเภอ/เขต………………………………………………จังหวัด………………………………….. 
รหัสไปรษณีย์…………………………..โทรศัพท์………………………………………….ขอมอบอ ำนำจให้ ( นำย, นำง, นำงสำว ) 
……………………………………………………………… (ให้ท ำเครื่อง / ในช่อง    ) 

  ๑. เป็นผู้มำยื่นเรื่องรำวขอรับเงินสงเครำะห์ตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล  เรื่อง  
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์นักศึกษำ  มหำวิทยำลัยมหิดล  พ.ศ.๒๕๕๙  รวมทั้งมีอ ำนำจแก้ไขต่อเติมข้อควำมใน
แบบยื่นเรื่องรำว  ขอรับเงินสงเครำะห์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยมหิดล  และให้ถ้อยค ำท่ีเกี่ยวข้องกับกำรนี้แทน
ข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร 
  ๒. เป็นผู้รับเงินสงเครำะห์  จ ำนวน…………………..บำท  (…………………………………………………)  
จำกมหำวิทยำลัยมหิดลแทนข้ำพเจ้ำ 

  กำรใดๆ  อัน  ( นำย, นำง, นำงสำว ) ………………………………………………………………………..ได้กระท ำ
ไปภำยในขอบอ ำนำจท่ีได้รับมอบตำมหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบท้ังสิ้นเสมือนหนึ่งเป็นกำรกระท ำของ
ข้ำพเจ้ำทุกประกำร 
 
      ลงชื่อ…………………………………………………ผู้มอบอ ำนำจ 
              (……………………………………………) 

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

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

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

ติด 

อำกรสแตมป์ 
๓๐ บำท 


