แบบ มอ.2
โปรดติดรูป
ที่อัดลงบนกระดาษอัดรูป
(ขนาด 2 นิ้ว)
ตองชัดเจน ไมพรามัว
และถายไวไมเกิน 1 ป
(สวมชุดปกติขาว / ชุดสูท
ชุดสุภาพ / ไมสวมแวนดํา)

แบบขอรับการชวยเหลือทางการเงิน
เขียนที่.................................................
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ............
เรื่อง ขอรับการชวยเหลือทางการเงิน
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................
เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2552 และมีความประสงคจะขอรับ
การชวยเหลือทางการเงิน จากมูลนิธิชวยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ (สงแบบคําขอฯ ฉบับนี้ ไปพรอมกั บ
แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ แบบ มอ.1) จึงเสนอรายละเอียด และหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สถานภาพ
โสด
สมรสแลวอยูดวยกัน
สมรสแลวแยกกันอยู
หยาราง
หมาย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................
2. รายได
2.1 รายไดของตนเอง (โปรดแนบสําเนาสลิปเงินเดือนไปดวย)
(1) ขาพเจามีรายไดครั้งสุดทาย รวมทั้งสิ้นเดือนละ .....................บาท แยกเปน ดังนี้
- เงินเดือน
จํานวน..........................บาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
- เงินวิทยฐานะ
จํานวน............................บาท
- เงินประจําตําแหนง จํานวน............................บาท
(2) รายไดหลังอายุ 60 ปบริบูรณ ดังนี้ (หากไมแจงจะไมไดรับการพิจารณาใหความชวยเหลือ)
- ขาราชการ
รับบําเหน็จ จํานวน ....................................บาท
ไมเปนสมาชิก กบข. ไดรับบํานาญเดือนละ ......................บาท
เปนสมาชิก กบข. ไดรับบํานาญเดือนละ ......................บาท
(หากไมทราบโปรดคํานวณจากระบบกรมบัญชีกลาง)
- สถานศึกษาเอกชน ปฏิบัติหนาที่จนถึงวันที่.......เดือน.................. พ.ศ. .......
ไดรับเงินกองทุนเลี้ยงชีพ จํานวน ........................ บาท (โปรดระบุ)
ประกอบอาชีพอื่น (โปรดระบุ) .........................มีรายไดเดือนละ .....................บาท
ไมมีอาชีพอื่น
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-22.2 รายไดของคูสมรส
รับราชการเดือนละ................................บาท
ประกอบอาชีพอื่นเดือนละ...............................บาท
เกษียณอายุการทํางานมีรายไดหลังเกษียณเดือนละ....................................บาท
ไมมีรายไดเพราะ................................................................................................................
หยา/แยกกันอยู กับสามี/ภรรยา ไดรับคาเลี้ยงดูบุตรเดือนละ.....................................บาท
2.3 รายไดอื่น ๆ ทั้งของตนเองและคูสมรส
บานใหเชา จํานวน............................หลัง ไดรับคาเชาเดือนละ........................................บาท
อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................เดือนละ.....................................บาท
..............................................................................................................................................
(หมายเหตุ ตองกรอกขอความตามความเปนจริงและครบถวน หากขอความที่กรอกไวไมครบถวนหรือไมตรง
กับความเปนจริง หรือใหคํารับรองอันเปนเท็จ มูลนิธิฯ จะงดการพิจารณาการเปนครูอาวุโส และงดการพิจารณา
ใหความชวยเหลือทางการเงิน)
3. สภาพความเปนอยู
3.1 มีบานเปนของตนเอง ปลูกในที่ดินของตนเอง จํานวนเนื้อที.่ ............ไร.............ตารางวา
อยูที่ แขวง/ตําบล............................................เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด.......................................ราคาบานและที่ดินปจจุบันประมาณ.............................บาท
3.2 มีบานของตนเอง ปลูกในที่ดินของผูอื่น จํานวนเนื้อที.่ ................ไร.......................ตารางวา
อยูที่ แขวง/ตําบล................................................เขต/อําเภอ...................................................
จังหวัด.................................................ราคาบานประมาณ..............................................บาท
3.3 เชาบานอยูเดือนละ...................................บาท
3.4 อาศัยอยูก ับ
บิดา
มารดา
บุตร
บานพักขาราชการ และหลังจากเกษียณแลว จะเชาบาน อาศัยอยูกับ
.
อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................
4. ทรัพยสินของตนเองและคูสมรส (นอกเหนือจากขอ 3.1)
- มีที่ดิน จํานวน...........................แปลง รวมจํานวน.............................ไร
อยูที่ แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ.......................................................…
จังหวัด.................................................ใชเพาะปลูกมีรายไดปละ...................................................บาท
หรือใหเชาเดือนละ......................บาท หรือใชทําประโยชนอยางอื่นรายไดปละ............................บาท
- มีรถ จํานวน ................ คัน (ระบุประเภท / ยี่หอ / รุน )
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

-35. สภาพการดํารงชีวิตหลังจากมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ (โปรดระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู
สภาพการทํางาน การอุปการะบุคคลในครอบครัว และภาระความรับผิดชอบในครอบครัว เปนตน)
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
สรุปภาระหนี้สิน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)
(1) สหกรณ..................................
คงเหลือจํานวน.........................บาท
(มีหุนสหกรณ จํานวน.................................บาท)
(2) ธอส. ...................................... คงเหลือจํานวน.........................บาท
(3) ธ. ออมสิน .............................. คงเหลือจํานวน.........................บาท
(4) อื่น.........................................
คงเหลือจํานวน.........................บาท
รวมทั้งสิ้น ........................บาท
หมายเหตุ - แนบหนังสือรับรองการเปนหนี้สินเสนอประกอบการพิจารณาดวย
- ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาเอกชน ใหระบุวายังปฏิบัติหนาที่อยูหรือไม
6. สถานภาพครอบครัว มีพี่นองรวมบิดามารดา จํานวน
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ

รายได

คน
ชื่อสถานที่ทํางาน

7. จํานวนบุตร มีบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย รวม...............คน (ไมนับรวมบุตรบุญธรรม)
กําลังศึกษาและอยูในอุปการะ จํานวน................คน
(ตองแนบสําเนาทะเบียนบานมาดวย หากไมแนบจะไมนํามาประกอบการพิจารณา)
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ

ว.ด.ป.เกิด ชื่อสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู

ชั้น

จบการศึกษาแลวแตยังตองอุปการะ จํานวน ...........คน
ประกอบอาชีพแลว จํานวน...........คน (โปรดระบุรายละเอียดใหครบทุกชอง)
ลําดับที่
1
2
3

ชื่อ

เงินเดือน

ชื่อสถานที่ทํางาน

หมายเหตุ

-4ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวาไมเ ปนความจริง
ในสาระสํ าคั ญ ข า พเจ ายิ นยอมใหคณะกรรมการมู ลนิธิชว ยครู อาวุโส ในพระบรมราชู ปถั มภ ตั ดสิทธิ
การที่จะพึงไดจากการไดรับเงินชวยเหลือ
ลงชื่อ.........................................................ผูข อ
(..........................................................) เขียนตัวบรรจง
8. คํารับรองของผูบังคับบัญชาชั้นตน
ขาพเจา.................................................................................................................................................
ตําแหนง
ครูใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูจัดการโรงเรียน
ตําแหนงอื่นนอกจากนี้ (โปรดระบุ).....................................................................................................................
ตรวจสอบเอกสารของ นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................
ไดแจงรายไดและทรัพยสินเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ผูรับรอง
(.......................................................) เขียนตัวบรรจง
9. คํารับรองและความเห็นของผูบังคับบัญชาในสังกัด
ขอรับรองวาผูขอสมควรไดรับการพิจารณาใหความชวยเหลือทางการเงิน ตามหลักเกณฑการพิจารณา
ใหเงินชวยเหลือครูอาวุโส
ลงชื่อ....................................................ผูรับรอง
(....................................................) เขียนตัวบรรจง
ตําแหนง.......................................................
หมายเหตุ การลงนามรับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 8 และ ขอ 9
สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

ผูขอตําแหนง
- ครู
- ผอ. โรงเรียน / - ศน.
- ผอ. สพป. / ผอ.สพม.

สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน
- กรุงเทพมหานคร
- ครู
- อาจารยใหญ
- สวนภูมิภาค

- ครู
- อาจารยใหญ

- สังกัดอื่น

- ครู / อาจารย

ผูลงนามรับรองตําแหนง
ขอ 8
ขอ 9
- ผอ. โรงเรียน
- ผอ.สพป. / ผอ.สพม.
- ผอ. สพป. / ผอ.สพม. - ศึกษาธิการจังหวัด
- ศึกษาธิการจังหวัด
- ศึกษาธิการภาค

- อาจารยใหญ
- ผอ. โรงเรียน/ผูจัดการ
- อาจารยใหญ
- ผอ. โรงเรียน

- ผอ. โรงเรียน หรือผูจัดการ
- เลขาธิการ กช.

- ผอ. โรงเรียน
- ผอ. สพป.
- ผอ. สํานักการศึกษาเอกชน
จังหวัดนราธิวาส/ปตตานี
ยะลา/สงขลา/สตูล
ลงนามรับรองตนเองไมได
ไมต่ํากวาระดับ
ระดับสูงกวาผูลงนามในขอ 8
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ลงนามรับรองตนเองไมได

