คําขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ

แบบ กท. 7 ภ.
รับวันที่...............................
ลงชือ่ เจาหนาที่...........................

ประเภท 1 เฉพาะเงินสะสมที่ฝากไวกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ประเภท 2
สําหรับผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในสวนภูมิภาค
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่
1. เฉพาะผูขอใชสิทธิ
ขาพเจา.......................................................................... ที่อยูปจจุบันเลขที่...................หมูที่............ซอย.........................ถนน..............................
ตําบล..................................................อําเภอ.........................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.....................โทร........................
ขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพของ
ตนเอง
คูสมรส
บิดา
มารดา
บุตร
(ระบุชื่อ) นาย/นาง/นางสาว..................................................................... ซึง่ บรรจุ/แตงตั้งเปนผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามบัตรประจําตัวผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เลขที่.................................................................
เหตุที่ออก
เลิกกิจการ
ยุบชั้นเรียน
ทุพพลภาพ
ถึงแกกรรม
ประกอบอาชีพอื่น
และสงเงินสะสมไว ดังนี้
รายการ
บรรจุ/แตงตั้ง – จําหนาย/ถอดถอน
รายการสงเงินสะสม
1. โรงเรียน.............................................................. ว/ด/ป ที่บรรจุ............................................. ตั้งแตเดือน.............................................
อําเภอ...................................จังหวัด........................ ว/ด/ป ที่จําหนาย......................................... ถึงเดือน..................................................
2. โรงเรียน.............................................................. ว/ด/ป ที่บรรจุ.............................................. ตั้งแตเดือน..............................................
อําเภอ...................................จังหวัด......................... ว/ด/ป ที่จําหนาย......................................... ถึงเดือน...................................................
3. โรงเรียน.............................................................. ว/ด/ป ที่บรรจุ.............................................. ตั้งแตเดือน..............................................
อําเภอ...................................จังหวัด......................... ว/ด/ป ที่จําหนาย......................................... ถึงเดือน...................................................

บัดนี้ ทางราชการ/โรงเรียนอนุญาตใหจําหนาย/ถอดถอนเรียบรอยแลว รวมเวลาทํางาน...................ป..............เดือน จึงขอใชสิทธิรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
ตามที่ระเบียบกําหนดไว โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา.........................................บัญชีเลขที.่ .............................................
และขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุขา งตนเปนความจริง หากไมเปนไปตามนี้หรือปรากฏภายหลังวา ไมมีสิทธิ หรือ หมดสิทธิหรือเบิกโดยผิดพลาด
ขาพเจายินยอมชดใชเงินคืนทันทีภายใน 10 วัน และยินยอมรับผิดตามกฎหมาย
ลงชื่อ..............................................ผูใชสิทธิ
............./................/..................
2. สําหรับสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา(ชื่อผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา) .......................................................จําหนาย/ถอดถอนออกแลว
เมื่อวันที่.........เดือน.....................พ.ศ............ สาเหตุที่ออก………………………………….………….. มีสิทธิไดรับเงินทุนเลี้ยงชีพตามระเบียบทุกประการ
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่
ลงชื่อ...............................................หัวหนากลุม
.........../.................../...........
.........../......................./.............
ลงชื่อ....................................... ........ผอ.สช.สตูล
............/........................../................
3. การพิจารณาของเจาหนาที่ (สวนกลาง)
เรียน ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห
ไดตรวจสอบแลว มีสิทธิไดรบั เงินทุนเลี้ยงชีพ
บัญชีเลขที่
เงินตน

เฉพาะประเภท 1
ดอกเบี้ย

ประเภท 1 และ 2 ดังนี้
ประเภท 1
ประเภท 2

รวม
ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่
ลงชื่อ..................................................หัวหนางาน
............../..................../................
.............../................/.................
เห็นควรอนุมัติ จายเงินทุนเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้น เปนเงิน..............................บาท
ลงชื่อ..................................................หัวหนากลุม/ฝาย
............/........................../..............
4. คําสั่งผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห

อนุมัติ

......................................................
ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห

รวมทั้งสิ้น

คําชี้แจง

คําขอนี้เรียกวา “แบบ กท. 7 ภ” ใชขอรับเฉพาะ “เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 ที่สงเงินสะสมกับธนาคารกรุงไทย จํากัด”
และหรือ “เงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 2”
1. กรอกคําขอในชองวางหรือใสเครื่องหมาย ในชอง
ใหชัดเจนและถูกตองตามความเปนจริง
2. หากเคยเปนผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาหลายโรงเรียน ใหเขียนแทรกหรือทําใบแนบเพิ่มเติม
ใหครบทุกโรงเรียนที่มีการสงเงินสะสม
3. ยื่นคําขอที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู โดยแนบเอกสารประกอบพรอมทั้งเรียงลําดับ ดังนี้
3.1 สมุดคูฝากเงินประเภทออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย จํากัด ที่มีรายการฝาก-ถอน เปนปจจุบัน
3.2 สมุดคูฝากเงินสะสมสวนของธนาคารออมสิน พรอมสําเนา จํานวน 2 ชุด (ถามี)
3.3 แบบ กท. 6 ภ (คําขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 เฉพาะเงินสะสมที่ฝากไวที่ธนาคารออมสิน) ถามี
แบบ กท. 7 ภ (คําขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท 1 และหรือ ประเภท 2) และใบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จาย
3.4 สําเนาใบอนุญาตจําหนายครูหรือครูใหญ (ร.12) หรือสําเนาหนังสือถอดถอนผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจํานวน 1 ฉบับ
3.5 สมุดประจําตัวผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พรอมสําเนาหรือสําเนาใบอนุญาต
บรรจุครู (สช.19) หรือ สําเนาใบอนุญาตบรรจุเปนครูใหญ(สช.9) หรือสําเนาหนังสือแตงตั้งผูอํานวยการ ผูบริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.6 เอกสารอื่น เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ สําเนาทะเบียนสมรส เปนตน
3.7 กรณีโรงเรียนเลิกกิจการ ใหแนบเอกสารตามขอ 3.1-3.5 หรือ 3.6 (ถามี) และสําเนาใบอนุญาตใหเลิกกิจการ
( ร.12) หรือ หนังสือใหเลิกกิจการ
3.8 กรณีผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุพพลภาพ ทายาทเปนผูรับแทน ใหแนบเอกสาร
ตามขอ 3.1 - 3.5 หรือ 3.6 (ถามี) และใบรับรองแพทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการการ
ของทายาททุกคนพรอมลายมือชื่อ สําเนาทะเบียนบานผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ทายาททุกคน และหนังสือมอบอํานาจ
3.9 กรณีผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึก ษา ถึงแกกรรม ทายาทเปนผูรับแทน ใหแนบเอกสารตาม
ขอ 3.1 - 3.6 หรือ 3.7 (ถามี) และสําเนาใบมรณะบัตร สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการของ
ทายาททุกคน พรอมลายมือชื่อ สําเนาทะเบียนบานผูอํานวยการ ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและทายาท
ทุกคน และ เอกสารที่ตองใชตามแบบที่กองทุนสงเคราะหกําหนด
4. เมื่อดําเนินการขออนุมัติเรียบรอยแลว จะโอนเงินเขาบัญชีผูใชสิทธิตามขอ 3.1 พรอมทั้งแจงผูใชสิทธิทราบตอไป

.................................................................................................

