
บัญชีเอกสาร 
การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 

แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร้อย  
และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อ-สกุล (ผู้ประสบเหตุ)...................................................ต ำแหน่ง  ................................................................ 
สังกัด    ..................................................................................                   กรณีเสียชีวิต 

รายการเอกสาร 
จ านวน 
(แผ่น) 

  แบบค ำขอรับควำมช่วยเหลือทุนกำรศึกษำรำยปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรำยเดือนแก่บุตรเจ้ำหน้ำที่ 
      ของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรรักษำควำมมั่นคง กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และกำรปรำบปรำม  
      ยำเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภำพจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (สปน. ๑) 

 

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ประสบเหตุ  

  ส ำเนำใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต)  

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของบุตรผู้ประสบเหตุ  

  ส ำเนำสูติบัตร (กรณีท่ีบุตรเป็นเด็กเล็ก)  

  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้ยื่นค ำขอ)  

  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ประสบเหตุ และบุตร ซึ่งขอรับทุนกำรศึกษำและเงินยังชีพ  

  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ปกครอง (กรณีเป็นผู้ยื่นค ำขอ)  

  หนังสือรับรองผลกำรพิจำรณำคดีของพนักงำนสอบสวน/หนังสือรับรองของพนักงำนฝ่ำยปกครอง (สปน.๒)  

  ใบรับรองกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรรักษำควำมมั่นคง กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และกำรปรำบปรำมยำเสพติด 
      จำกหน่วยงำนต้นสังกัด   (สปน.๓) 

 

  หนังสือรับรองสถำนภำพกำรเป็นนักเรียน/นักศึกษำ (สปน.๔)  

  ส ำเนำสมุดคู่ฝำกเงนิออมทรัพย์ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)   

  เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รวมเอกสาร  
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                มารดาบุญธรรมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย   
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ง. คําขอรับความชวยเหลือ (กรณีผูยื่นคําขอเปนบุคคลคนเดียวกับขอ ก. หรือ ข. (คนใดคนหนึ่ง) 
 หรือ ค. ในรายละเอียดเกี่ยวกับผูขอรับการชวยเหลือใหกรอกเฉพาะชื่อและเลขประจําตัว 
  ประชาชน) 
            ขาพเจา  (ยศ/นาย/นาง/นางสาว).............................................................. 
 เลขประจําตัวประชาชน   
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       ทายาทโดยชอบธรรม (คูสมรสหรือบตุร) 

       ผูรับมอบอํานาจจาก................................................... 
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 มีความประสงคขอรับความชวยเหลือใหแก  
 ช่ือ/นามสกุล  (๑)...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 
          (๒) ...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 
          (๓) ...................................................   ทุนการศึกษารายป          
          เงินยังชีพรายรายเดือน 

        ท้ังนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้    (ใสเครื่องหมาย            

ใน        หนาขอความ) 

      สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูประสบเหตุ 
                                    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรของผูประสบเหตุ (ของบุตรทุกคน  

    ท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน  ซ่ึงขอรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพ) 
    สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง 

    (กรณีเปนผูยื่นคําขอ) 

                                     สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับ 
          มอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
       สําเนาสูติบัตร (กรณท่ีีบุตรเปนเด็กเล็ก) 
       สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูปกครองตามกฎหมาย (ถามี) 
       สําเนาใบมรณบัตร (กรณีเสียชีวิต) 
       สําเนาคําสั่งปลดประจําการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการ หรือหลักฐานอื่น 

    ในลักษณะเดียวกัน (กรณีพิการหรือทุพพลภาพ) 
       หนังสือของพนักงานฝายปกครองรับรองการมีชีวิตของผูมีสิทธิ (กรณีเด็กเล็ก) 

       สําเนาทะเบียนบานของผูประสบเหตุและบุตร ซ่ึงขอรับทุนการศึกษาและเงินยังชีพ 

       สําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง (กรณีเปนผูยื่นคําขอ) 

       สําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 

       หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรอง 
    ของพนักงานฝายปกครอง (สปน. ๒) 

       ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบ 
       เรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติด จากหนวยงานตนสังกัด(สปน. ๓) 
       หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน/นักศึกษา (สปน.๔) 
       หนังสือมอบอํานาจ (สปน.๕)  (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
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         ใบรับรองแพทย (จากโรงพยาบาลท่ีรักษาตัว) วามีความพิการหรือทุพพลภาพ 
        สําเนาสมุดคูฝากเงินออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)   

     เฉพาะหนาท่ีมีเลขที่บัญชีและช่ือบัญชี 

เอกสารหลักฐานอื่นๆ(ถามี) เชน หลักฐานการจดทะเบียนเปนบุตรบุญธรรม

หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุลของผูมีสิทธิ  เปนตน 
     (ระบุช่ือเอกสารหลักฐาน.......................................................... 
      ........................................................................................) 
รวมเอกสารหลักฐานท้ังสิ้น จํานวน.....................แผน 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

 
 
          ลงช่ือ ..........................................................ผูยื่นคําขอ 

                    (.......................................................... ) 
 

หมายเหตุ  ๑.   กรณีมีบุตรมากกวา ๓ คน ใหจัดทําขอมูลบุตรเพ่ิมเติม  แนบตอกับแบบฟอรม  
                           ฉบับนี้  พรอมท้ังลงลายมือ “ผูยืน่คําขอ”  ซ่ึงตองเปนบุคคลเดียวกันท่ีไดลงลายมือช่ือ 
            เปนผูยื่นคําขอในหนา ๕ 
     ๒.   กรณีผูรับมอบอํานาจเปนผูยื่นคําขอ  ผูรับมอบอํานาจจะตองลงลายมือช่ือ 
                รบัรองสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับทุกหนา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ท่ี ..............           หนวยงาน......................................... 
 
หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนงัสือรบัรองของพนกังานฝายปกครอง 

 
 ขาพเจา ..................................................ตําแหนง ................................................. 
หนวยงาน ...........................................................เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนคดี/สอบปากคํา 
ของ...........................................หนวยงาน .......................................................อายุ .......ป   
อยูบานเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ................................. หมูท่ี ............. ถนน....................... 
...................................ตําบล/แขวง ...............................อําเภอ/เขต ................................. 
จังหวัด............................ กรณี................................................ปฏิบัติหนาท่ี....................... 

...............................................................................เม่ือวันท่ี .........  เดือน ...................... 

พ.ศ............. เวลาประมาณ .............. น.   จนเปนเหตุใหเสยีชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บ    ดังมีรายละเอยีด

ตอไปนี้............................................................................................................................ 
......................................................................................................................................

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

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

...................................................................................................................................... 
 จากการสืบสวนสอบสวนพิจารณาคดี/สอบปากคําดังกลาวแลว  ขอรับรองวาเหตุการณ

ดังกลาวเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
        ลงช่ือ............................................... 

              (...............................................) 

           ตําแหนง .......................................... 
           พนักงานสอบสวน/พนักงานฝายปกครอง 
           วันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. ......... 

 
 
หมายเหตุ  หนังสือรับรองของพนักงานฝายปกครอง ใชในกรณีท่ีมิไดมีการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน 
 

สปน. ๒



 
เลขที่ .............  หนวยงาน ............................................ 
 
 

ใบรับรองการปฏิบัติหนาท่ีการรักษาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบรอย   
และการปราบปรามยาเสพติด 

 
 หนวยงาน .......................................................ขอรับรองวา (ยศ/นาย/นาง/นางสาว) 
...............................................................ตําแหนง.......................................................... 
ปฏิบัติงานในหนาท่ี.........................................................ตามคําสั่ง..................................... 
ลงวันท่ี..................................สถานท่ีทํางาน....................................................................... 
เลขที่ ...............ถนน .........................................ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต 

........................จังหวัด......................ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจริง  ดังนี้  

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

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

...........................................................................จนเปนเหตุใหเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพ 

 
 

                 ลงช่ือ............................................... 

                         (.............................................) 

    (หัวหนาหนวยงาน)..............................................  
         วันท่ี ........ เดือน ............... พ.ศ. ......... 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  หนวยงานท่ีออกใบรับรองเปนหนวยงานไมตํ่ากวาระดับกรม 
 

สปน. ๓



 
 

หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนกัเรียน/นักศึกษา 
ทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน 

 
เลขที่...................        สถานศึกษา....................................... 

          ท่ีต้ัง................................................. 
               .................................................. 
                                           

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรบัรองวา (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว) ................... 
.....................................................เกิดวันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ. ...........

อายุ.............ป  เลขประจําตัวประชาชน                                                   เปนบุตรของนาย

................................................................................อายุ.............ป  เลขประจําตัวประชาชน 
                                               และ(นาง/นางสาว)....................................................... 
อายุ.............ป   เลขประจําตัวประชาชน                                                    ยังคงสถานภาพ

การเปนนักเรยีน นักศึกษาของ (ช่ือสถานศึกษา).....................................................................       

ปจจุบันกําลังศึกษาอยูในระดับ/ช้ัน..............................................เลขประจําตัว....................... 
คณะ........................................สาขา....................................ในปการศึกษา พ.ศ.................. 
ของสถานศึกษาแหงนี้ 
 

    ใหไว   ณ   วันท่ี.........เดือน..............................พ.ศ................ 
 
 
            รูปถาย    ลงช่ือ........................................................ 
                (........................................................)                    

      ตําแหนง................................................... 
                (ประทับตราช่ือสถานศึกษา)                       (ประทับตราช่ือสถานศึกษา) 
ลงช่ือ................................................... 
      (..................................................) 
                       นักเรียน/นกัศึกษา 
 

หมายเหตุ   เอกสารฉบับนี้ใชเพ่ือขอรับทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน   
                ใบรับรองนี้มีกําหนดอายุ  ๖๐  วัน  นับแตวันท่ีออกใบรับรอง 

สปน. ๔



 
 

หนังสือมอบอํานาจ 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา......................................................................

เลขประจําตัวประชาชน                                                          อายุ....................ป         เช้ือชาติ 
..............................สัญชาติ.................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี................. 

ซอย............................................ถนน................................................................ตําบล/แขวง 
.........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................. 
  ขอมอบอํานาจให....................................................................................

เลขประจําตัวประชาชน               อายุ  .....................ป      เช้ือชาต ิ

..............................สัญชาติ.................................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี................. 

ซอย............................................ถนน..................................................................ตําบล/แขวง 
.............................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................ 

เปนผูทําการย่ืนคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษารายปตอเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแกบุตรเจาหนาท่ี

ของรัฐท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาความมั่นคง  การรักษาความสงบเรียบรอย และการปราบปรามยาเสพติดแทนขาพเจา 
  เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือช่ือ หรือพิมพลายนิ้วมือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 
 

      (ลงช่ือ)...........................................ผูมอบอํานาจ 
               (..........................................) 
       (ลงช่ือ)..........................................ผูรับมอบอํานาจ 
               (..........................................) 
ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือช่ือ หรือลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูมอบอํานาจจริง 

      (ลงช่ือ)...........................................พยาน 
               (..........................................) 
       (ลงช่ือ)..........................................พยาน 
               (..........................................) 
 
หมายเหต ุ  ๑. ใหบุคคลตามลําดับดังนี้ เปนผูมอบอํานาจ  (๑) ผูประสบเหตุ หรือคูสมรส ซึ่งเปนบิดา 
       หรือมารดาของผูมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ  (๒) บุตรของผูประสบเหตุ ซึ่งมีอายุตั้งแต 
       ๒๐ ปบริบูรณ และมีสิทธิไดรับความชวยเหลือ  (๓) ผูปกครองตามกฎหมาย  ซึ่งไมใชบิดา 
        มารดาผูใหกําเนิด ( เชน บิดาบุญธรรม มารดาบุญธรรมของผูท่ีขอรับทุนการศึกษาและ 
       เงินยังชีพ) 
   ๒. ผูมอบอํานาจตองรับผิดชอบทุกประการ ท่ีผูรับมอบอํานาจกระทําในการย่ืนคําขอรับความชวยเหลือ 
   ๓. ผูรับมอบอํานาจตองลงนามรับรองเอกสารหลักฐานท่ีย่ืนคําขอรับความชวยเหลือทุนการศึกษาและ 
       เงินยังชีพทุกฉบับทุกหนา 

สปน. ๕


