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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๕ เป็นองค์กรนำในกำรดูแล
สวัสดิกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งงำนสวัสดิกำรค่ำศึกษำบุตร ถือว่ำมีควำมจำเป็นต่อ
สวัสดิกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพรำะจะเป็นตัวช่วยในกำรขับเคลื่อนอนำคตทำงกำร
ศึกษำของบุตร
กำรที่จะทำให้ส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้
อย่ำงถูกต้อง ส่วนรำชกำรจำเป็นต้องศึกษำและรู้กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับนั้น โดยมีหนังสือคู่มือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้งำนทำงำนถูกต้องตำมพระรำชกฤษฎีกำ
เงิน สวัส ดิก ำรเกี่ย วกับ กำรศึก ษำของบุต ร และระเบีย บกระทรวงกำรคลั งว่ ำด้ว ยกำรเบิก จ่ำยเงิ น
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร เป็นอย่ำงดี
คู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้เป็นคู่มือในกำรทำงำน และบุคคลที่
สนใจใช้เป็น เอกสำรในกำรศึก ษำค้ นคว้ำ ในแต่ ละเรื่อ ง กำรรวบรวมในครั้ งนี้ เพื่ อให้ทั นกั บควำม
เปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมวัตถุประสงค์
สุจิตรำภรณ์ ไชยวิทยำกำร
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๑
๑. บทนิยาม
• สถำนศึกษำของทำงรำชกำรหมำยควำมว่ำ
(๑) มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำที่ เรียกชื่ออย่ำงอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษำธิก ำร หรือ
ส่วน รำชกำรอื่น หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ
(๒) วิทยำลัยหรือสถำนศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นซึ่ งมีฐำนะเทียบเท่ำวิทยำลัยในสังกัด หรืออยู่
ในกำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือส่วนรำชกำรอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรมหำวิทยำลัยวิทยำลั ย องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่ว นตำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง และให้หมำยควำมรวมถึ งโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่ำง
อื่นที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนด้วย
(๔)..โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนรำชกำรอื่น หรือองค์กำรของรัฐบำลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนรำชกำรที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
(๖) สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนรำชกำร
• สถำนศึกษำเอกชนหมำยควำมว่ำ
(๑) สถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
(๒)..โรงเรียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียน และให้
รวมถึงโรงเรียนนำนำชำติ
• เงินบำรุงกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำเงินประเภทต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำของทำงรำชกำรเรียกเก็บ
ตำมอั ต รำที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ำกกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ส่ ว นรำชกำรเจ้ ำสั ง กั ด หรื อ ที่ ก ำกั บ
มหำวิทยำลัยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลองค์กำรบริหำรส่ วนตำบล กรุงเทพมหำนคร
เมืองพัทยำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง หรือองค์กำรของรัฐบำล

๒
๒. ผู้มีสิทธิ
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรกำหนดไว้ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ มำตรำ ๖ ได้แก่
๒.๑ ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย
หมวดเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจำของกระทรวง ทบวง กรม (ปัจจุบันคืองบบุคลำกร) กรณี ลูกจ้ำงประจำ
นั้น จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อ ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยหมวดเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจำ
เท่ำนั้น ลูกจ้ำงประจำที่ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณประเภทอื่น ๆ ลูกจ้ำงที่ได้รับเงินเดือนจำกเงินนอก
งบประมำณไม่ใช่ผู้มีสิทธิ โดยข้ำรำชกำรซึ่งได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยหมวดเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจำ
ประกอบด้วย
(๑) ข้ำรำชกำรพลเรือน
(๒) ข้ำรำชกำรครู
(๓) ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร
(๔) ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร
(๕) ข้ำรำชกำรตำรวจ
(๖) ข้ำรำชกำรทหำร
(๗) ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย
(๘) ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ
ยกเว้น
(๑) ข้ำรำชกำรกำรเมือง
(๒) ข้ำรำชกำรตำรวจชั้นพลตำรวจที่อยู่ในระหว่ำงเข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำ
ของกรมตำรวจซึ่งเป็นกำรศึกษำอบรมก่อนเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจำ
(๓) ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญำจ้ำง
โดยผู้รับเบี้ยหวัด บำนำญ ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้รับบำนำญปกติ ตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือผู้รับบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ
บำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรพ.ศ. ๒๔๙๔ และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วย
เงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๔
๒.๒ ผู้ได้รับบำนำญปกติ หรือผู้ได้รับบำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับ กระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด

๓
๓. บุตรของผู้มีสิทธิ
บุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๒ และ พ.ศ. ๒๕๓๓ มีดังนี้
๓.๑ บุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตำมลำดับกำรเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่ำเป็นบุตร
ที่เกิดจำกกำรสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนำจปกครองของตนหรือไม่
๓.๒ บุตรที่เ กินกว่ำ ๓ คน แต่ในจำนวน ๓ คน นั้น ตำย กำยพิกำร จนไม่ สำมำรถเล่ำเรียนได้
หรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ที่ไม่ได้ศึกษำในสถำนศึกษำที่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิกำรเกี่ย วกับ กำรศึกษำของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ส มประกอบ ก่อนอำยุครบ ๒๕ ปี
บริบูรณ์ ให้นำบุตรลำดับถัดไปมำแทนที่ได้ให้บุตรนั้นครบจำนวน ๓ คน โดยบุตรที่นำมำแทนที่นั้นสำมำรถ
เบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรจำกทำงรำชกำรได้ จนกว่ำจะหมดสิทธิ
“คนไร้ควำมสำมำรถ” คือ คนวิกลจริต และศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ
(ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๒๘)
“คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ” คือ บุคคลที่ไม่สำมำรถจัดทำกำรงำนของตนได้
เพรำะกำยพิกำร หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และศำลได้สั่งเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ (ประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๓๒)
๓.๓ กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตร หรือมีบุตร ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร
ยังไม่ครบ ๓ คน ต่อมำมีบุตรแฝด ทำให้จำนวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้ นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรสำหรับบุตร
ตั้งแต่คนที่ ๑ ถึง คนสุดท้ำย โดยบุตรแฝดดังกล่ำว จะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจำกคู่สมรส หรือเป็นบุตรของ
ตนเอง
ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ
๓.๔ กำรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ แยกพิจำรณำเป็น ๒ กรณี ดังนี้
(๑) กรณีมำรดำเป็นผู้มีสิทธิ เด็กที่เกิดจำกหญิงผู้เป็นผู้มีสิทธิที่มิได้สมรสกับชำยให้ถือ
ว่ำเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำยของหญิงผู้มีสิทธินั้น (ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๔๖)
(๒)..กรณี บิ ด ำเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ จะถื อ ว่ ำ เป็ น บุ ต รโดยชอบด้ ว ยกฎหมำยของบิ ด ำ
(ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๔๗) โดย
(ก) บิดำได้จดทะเบียนสมรสกับมำรดำของบุตร
(ข) บิดำได้จดทะเบียนรับรองว่ำเป็นบุตรของตนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๑๕๔๘ วรรคหนึ่ง และพระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง
ได้ บั ญ ญั ติ ห ลั ก เกณฑ์ ก ำรจดทะเบี ย นรั บ รองบุ ต รต้ อ งท ำตำมแบบ คร. ๑๑ ต่ อ หน้ ำ นำยทะเบี ย น
ณ ที่ว่ำกำรอำเภอหรือ สำนักงำนเขตที่ จดทะเบียนรับรองบุ ตรให้ โดยบุตรและมำรดำของบุตรต้องให้
ควำมยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้ำนำยทะเบียน ณ ที่ว่ำกำรอำเภอ หรือสำนักงำนเขต หำกบุตรหรือมำรดำ
ของบุตร คนใดคนหนึ่ง ไม่ได้ไปให้ควำมยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้ำนำยทะเบียน ณ ที่ ว่ำ กำรอำเภอหรือ
สำนักงำนเขต หรือ คัดค้ำน หรือ ไม่ให้ควำมยินยอม

๔
กำรจดทะเบียนรับรองบุตร จะต้ องมีคำพิพำกษำของศำล โดยร้ องต่อศำล ให้มีคำพิพำกษำให้บิดำจด
ทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ และให้บิดำนำคำพิพำกษำไปขอจดทะเบียนต่อนำยทะเบียน เพื่อให้นำย
ทะเบี ย นดำเนิ น กำรจดทะเบี ยนให้ อนึ่ง กำรจดทะเบี ยนรับรองบุตรที่ไม่ได้ดำเนินกำรตำมประมวล
กฎหมำยแพ่ ง และพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๔๘ วรรคหนึ่ง และพระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.
๒๔๗๘ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง ไม่สำมำรถใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนกำร
จดทะเบี ยนรั บ รองบุตร เพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัส ดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้ ตำมหนังสื อ
กรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ ว ๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๔
(ค) มีคำพิพำกษำของศำลว่ำเป็นบุตรของตน

๕
๔. หลักเกณฑ์ประเภท และอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

๖

๗
๕. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกเป็นประเด็น ดังนี้
๕.๑ การใช้สิทธิ
(๑) กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัด
หรือผู้รับบำนำญ ให้คู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ำยเดียว
ก. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือผู้ได้รับ
บำนำญเบี้ยหวัดที่อยู่ในส่ วนรำชกำรผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ว่ำตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรแต่
เพียงฝ่ำยเดียว
ข. กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ หรือผู้ได้รับบำนำญ
เบี้ยหวัดอยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิก และในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิเปลี่ยนส่วนรำชกำร ผู้เบิกหลังจำกที่มีกำรใช้สิทธิ
เบิกเงินสวัสดิกำรไปแล้ว ผู้ใช้สิทธิจะต้องแจ้งกำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำร โดยขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด
หรือส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ หรือเบี้ยหวัด แจ้งกำรใช้สิทธิตำมที่ผู้ใช้สิทธิร้องขอ ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำ
สังกัด หรือส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรสอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบและตอบรับตำมแบบที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๒) กรณีบิดำ หรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของบุตรที่ได้หย่ำตำมกฎหมำย
ก. กรณีผู้มีสิทธิ และคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ ทั้งสองฝ่ำยให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ ง เป็นผู้ใช้
สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรสำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยที่ปกครอง หรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตร
ของตน กรณีที่อยู่ในส่วนรำชกำรผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ว่ำตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
แต่เพีย งฝ่ ำยเดียว กรณีที่อยู่ ต่ำงส่ ว นรำชกำรผู้ เบิก และในกรณีที่ผู้ ใช้สิ ทธิเปลี่ยนส่ ว นรำชกำร
ผู้เบิก หลังจำกที่มีกำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรไปแล้ว ผู้ใช้สิทธิจะต้องแจ้งกำรใช้สิทธิเ บิกเงินสวัสดิกำร
โดยขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ หรือเบี้ยหวัด แจ้งกำรใช้สิทธิตำมที่ผู้ใช้
สิทธิร้องขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือ ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรส อีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบ และตอบรับตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
ข. กรณีผู้มีสิทธิฝ่ำยเดียวเป็นข้ำรำชกำร เมื่อหย่ำกับคู่สมรส หรือแยกกันอยู่
โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำยกับคู่สมรส ผู้มีสิทธิสำมำรถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรสำหรับบุตรของตนได้
แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยปกครอง หรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน

๘
ค. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสซึ่งมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
จำกหน่วยงำนอื่น หรือหย่ำ หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ำย
ปกครอง หรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสำมำรถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกั บกำรศึกษำ
ของบุตรได้ ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิดังกล่ำวในครั้งแรกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด เรียกเอกสำร
เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำย แต่ละกรณี ดังนี้
- กรณีจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองบุตร หรือศำลพิพำกษำว่ำเป็นบุตร ให้แนบหลักฐำน
ตำมกรณีที่กล่ำว
- กรณีที่มีกำรหย่ำกันตำมกฎหมำยให้แนบสำเนำทะเบียนกำรหย่ำ
(๓) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจำกรำชกำร หรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร ณ ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำ นำญ หรือเบี้ยหวัด หรือสำนักงำนที่รับรำชกำร
ครั้งสุดท้ำย
(๔) กรณีผู้มสี ิทธิไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อ หรือไม่สำมำรถยื่นใบเบิกเงินด้วยตนเอง
ก. กรณีตำยให้ทำยำทตำมกฎหมำยหรือผู้จัดกำรมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำร
ข. กรณีผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือ
แทนกำรลงลำยมือชื่อ พร้อมพยำนสองคนลงลำยมือชื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิกำร
ค. ผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีคำสัง่ ศำลให้เป็นผู้ไร้
ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรพร้อมกับ
หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำกำรรักษำว่ำไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ เพียงพอที่จะดำเนินกำรได้
หำกไม่ มี บุ ค คลดั ง กล่ ำ วให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ ที่ จ ะพิ จ ำรณำเห็ น สมควรให้ ผู้ ใ ดเป็ น
ผู้ดำเนินกำรแทน
(๕) กรณีบุตรของข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ ที่เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติงำน
อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดนรำธิวำส และใน
เขตพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพำ อำเภอนำทวี และอำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรต่อไป จนกว่ำจะหมดสิทธิ
ก. กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ให้คู่สมรสของข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจำ
ที่เสียชีวิต หรืออยู่ในอำนำจปกครอง เป็นผู้ลงลำยมือชื่อ
ข. กรณีบุตรบรรลุนิติภำวะแล้ว ให้บุตร หรือ คู่สมรสของผู้ตำยเป็นผู้ดำเนินกำร

๙
๖. ผู้มีอานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ
(๑) หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ให้เป็นอำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ
กรมหรือผู้ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมมอบหมำย..ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำประเภททั่วไป..ระดับ
ชำนำญงำน หรือตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำร หรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำ
ระดับ ๖ หรือเทียบเท่ำ หรือผู้ที่มียศ ตั้งแต่ พันโท นำวำโท นำวำอำกำศโท หรือพันตำรวจโท ขึ้นไป
(๒) ส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่มีสำนักงำนอยู่ในส่วนภูมิภำค หรือแยก
ต่ำงหำกจำกกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม จะมอบหมำยให้หัวหน้ำหน่วยงำนนั้น
เป็นผู้อนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินก็ได้
(๓) ส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ
เว้นแต่กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือ
ผู้ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยเป็นผู้อนุมัติ
(๔) หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ หรือเบี้ยหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็น
ผู้มีอำนำจอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของผู้บำนำญ หรือเบี้ยหวัด
(๕) กำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำกำรศึกษำของบุตรของข้ำรำชกำร ที่ได้รับคำสั่ง
ให้ไปช่วยปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนอื่น ในสังกัดเดียวกัน แต่อยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิกหรือหน่วยงำน
ต่ำงสังกัด ซึ่งยังรับเงินเดือนจำกสังกัดเดิม ให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ณ
ส่วนรำชกำรที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรได้ โดยให้ผู้มีอำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำย ณ ส่วนรำชกำรที่ไปช่วยปฏิบัติ
รำชกำรเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องยื่นหนังสือแสดงเจตนำขอรับเงินสวัสดิกำรแจ้งต่อส่วนรำชกำรที่ไป
ช่วยปฏิบัติรำชกำรและเมื่อส่วนรำชกำรที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้วให้ส่งสำเนำ
คู่ฉบับหรือภำพถ่ำยหนังสือซึ่งมีกำรรับรองสำเนำถูกต้องให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกของผู้มีสิทธิทรำบด้วย
๗. ระยะเวลาการขอเบิก
(๑) กรณีปกติ
ก. กำรขอยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บ
เงินเป็นรำยภำคเรียนต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค
ข. กำรขอยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บ
เงินค่ำศึกษำครั้งเดียวตลอดปี ต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนต้นของปี
กำรศึกษำนั้น ๆ
(๒) กรณียื่นเรื่องขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำศึกษำบุตรเกิน ๑ ปี
ก. กรณีถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน แต่ปรำกฏภำยหลังว่ำ
ได้รับเงินเดือน ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือในระหว่ำงถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน
ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรภำยใน ๑ ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด

๑๐
ข. กรณีผู้มีสิทธิมีควำมจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถำนศึกษำในกำรชำระเงินล่ำช้ำ
กรณีนี้ ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกหลักฐำนกำรรับเงินของ
สถำนศึกษำ
ค. กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กู้ยืมเงินเรียน
จำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต
(กรอ.) ให้นำหลักฐำนมำยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรได้ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันที่ออก
หลักฐำนกำรรับเงินของสถำนศึกษำ
 หลักฐำนกำรรับเงินของสถำนศึกษำ อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถำนที่อยู่ หรือที่ทำกำรของสถำนศึกษำผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร
(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
(๕) ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน

๑๑
๗. แนวทาง/วิธีการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๗.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร
ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กำหนดให้จ่ำยเงินช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตรเข้ำข่ำยได้รับ
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร โดยบุตรต้องเข้ำศึกษำในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือ
สถำนศึกษำของเอกชน และเบิกค่ำกำรศึกษำบุตร ตำมอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนดหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตร ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิ บุตรที่เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร
และในสถำนศึกษำเอกชน ปรำกฏรำยละเอียด ตำมแผนผังกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรกำรศึกษำของบุตร
ดังนี้
๗.๑.๑ การตรวจสอบสิทธิ และเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา
ของบุตร

เ

(๑) ตรวจสอบสิทธิผู้ขอเบิกว่ำเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่ำศึกษำของบุตรสำหรับภำคกำรศึกษำ หรือ
ปีกำรศึกษำที่ยื่นขอใช้สิทธิเบิก หรือไม่ เช่น เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนำญ
และผู้รับบำนำญพิเศษเหตุทุพลภำพ
(๒) ตรวจสอบบุตรของผู้มีสิทธิ ตำมเอกสำรหลักฐำนที่เกีย่ วข้องในแต่ละกรณี
พื่อประกอบกำรพิจำรณำว่ำ เป็นบุตรที่สำมำรถนำค่ำกำรศึกษำของบุตรมำยื่นขอ
เบิกได้ตำมกฏหมำย ดังนี้
ก. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำย
ข. อำยุ ๓ ขวบแต่ไม่เกิน ๒๕ ปี
ค. เป็นบุตรลำดับที่ ๑ – ๓
(๓) ตรวจสอบว่ำยื่นเอกสำรขอเบิกเกิน ๑ ปี นับแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค
หรือนับแต่วันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำนั้น ๆ หรือไม่ หำกเกิน ๑ ปี
ให้ตรวจสอบว่ำเพรำะอะไร เข้ำตำมหลักเกณฑ์กำรขอยื่นเบิกเกิน ๑ ปี ที่ไม่ต้อง
ขอทำควำมตกลงกระทรวงกำรคลังหรือไม่
(๔) ตรวจสอบประเภทสถำนศึกษำ/ค่ำใช้จ่ำยที่ขอเบิกว่ำเป็นไปตำมประกำศของสถำนศึกษำ
ที่ได้รับกำรอนุมัติให้เรียกเก็บได้ และไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
๗.๑.๒ หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร
(๑) กรณีบิดาเป็นผู้เบิก
ก. ใบเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร (แบบ ๗๒๒๓) โดยผู้มีสิทธิต้องกรอก
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรำยกำร
ข. ใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำที่แสดงรำยกำร ชื่อ/ที่อยู่ของสถำนศึกษำ วัน เดือน

๑๒
ปีที่รับเงิน ชื่อ – สกุล นักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำ รำยกำรแสดง
กำรรับเงิน จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลำยมือชื่อผู้รับเงินของสถำนศึกษำ
(กรณีชำระเงินผ่ำนธนำคำร ใบแจ้งกำรชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ลำยมือชื่อผู้รับเงิน
ของเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร)
ค. หลักฐำนที่แสดงว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บ
เงินบำรุงกำรศึกษำกรณีสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือ เงินค่ำเล่ำเรียน
กรณีสถำนศึกษำของเอกชน
ง. สำเนำสูติบัตร หรือ สำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร
จ. สำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้ขอเบิกและคู่สมรส) หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
บุตร หรือ สำเนำคำพิพำกษำศำลว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ สำเนำทะเบียนหย่ำ
ฉ. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ำมี)
(๒) กรณีมารดาเป็นผู้เบิก
ก. ใบเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร (แบบ ๗๒๒๓) โดยผู้มีสิทธิต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรำยกำร
ข. ใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำที่แสดงรำยกำร ชื่อ/ที่อยู่ของสถำนศึกษำ วัน เดือน
ปีที่รับเงิน ชื่อ-สกุลนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำ รำยกำรแสดง
กำรรับเงิน จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลำยมือชื่อผู้รับเงินของสถำนศึกษำ
(กรณีชำระเงินผ่ำนธนำคำร ใบแจ้งกำรชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ลำยมือชื่อผู้รับเงิน
ของเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร)
ค. หลักฐำนที่แสดงว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บเงิน
บำรุงกำรศึกษำกรณีสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือ เงินค่ำเล่ำเรียน
กรณีสถำนศึกษำของเอกชน
ง. สำเนำสูติบัตร หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนบุตร
จ. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)

๑๓
๘. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร ของผู้มีสิทธิ มีขั้นตอน และแบบฟอร์มที่
เกี่ยวข้องปรำกฏรำยละเอียดตำมแผนผังสรุปขั้นตอน กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร ดังนี้
๘.๑ ผู้มีสิทธิกรอกใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (แบบ ๗๒๒๓) ให้ครบถ้วน
ถูกต้องพร้อมแนบหลักฐำน และรับรองสำเนำถูกต้อง โดยจะต้องรับรองกำรมีสิทธิของตนเองในใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร รำยละเอียดหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
(๑) ผู้มีสิทธิ
ก. สำเนำบัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรประชำชน (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก)
ข. สำเนำทะเบียนสมรส (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก)
ค. สำเนำทะเบียนบ้ำน (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก)
ง. ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี)
จ. สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสำมีที่ถึงแก่กรรม)
(๒) บุตร
ก. สูติบัตร (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก)
ข. สำเนำใบรับรองบุตร (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก)
ค. สำเนำทะเบียนบ้ำน (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก)
ง. อำยุตั้งแต่อำยุ ๓ ปี – ๒๕ ปี
กรณี ที่ บิ ด ำมำรดำแยกกั น อยู่ หย่ ำ เสี ย ชี วิ ต ต้ อ งระบุ ใ ห้ ชั ด เจนและมี เ อกสำรอ้ ำ งอิ ง ได้
เช่น - ทะเบียนหย่ำ
- หนังสือขอใช้สิทธิเบิกแต่เพียงผู้เดียว และหนังสือแจ้งกำรใช้สิทธิและตอบรับที่กำหนด
(๓) กรณีสถำนศึกษำทำงรำชกำร
ก. ใบเสร็จรับเงิน
ข. หลั กฐำนที่แสดงว่ำส่ วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บเงินบำรุง
กำรศึกษำได้
(๔) กรณีสถำนศึกษำของเอกชน
ก. ใบเสร็จรับเงิน
ข. หลักฐำนที่แสดงว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บค่ำเล่ำเรียนได้
๘.๒ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบแบบ ๗๒๒๓ และหลักฐำนประกอบ
กำรขอเบิกของผู้มีสิทธิ พร้อมทั้งตรวจสอบประเภทและอัตรำกำรขอเบิกตำมกระทรวงกำรคลังกำหนด

๑๔
๘.๓ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจัดทำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
กำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิรำยบุคคล เพื่อควบคุมกำรเบิกจ่ำยของผู้มีสิทธิในแต่ละรำย
๘.๔ เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำย (ลงนำมในส่วนที่ ๗)
(๑) หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ให้เป็นอำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ
กรมหรือผู้ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมมอบหมำย ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำประเภททั่วไป ระดับ
ชำนำญงำน หรือตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญกำรหรือเทียบเท่ำ หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำ
ระดับ ๖ หรือเทียบเท่ำ หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท นำวำโท นำวำอำกำศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไป
(๒) หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่มีสำนักงำนอยู่ในส่วนภูมิภำคหรือแยก
ต่ำงหำกจำกกระทรวง กรม หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม จะมอบหมำยให้หัวหน้ำหน่วยงำนนั้น
เป็นผู้อนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินก็ได้
(๓) หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ
เว้นแต่ กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของหัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย เป็นผู้อนุมัติ
(๔) หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิก เบี้ยหวัด บำนำญ บำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ หรือ
ผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้อนุมัติ เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตรของผู้รับเบี้ยหวัดบำนำญ หรือบำนำญ
พิเศษเหตุทุพพลภำพ
(๕) หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกของหน่วยงำนที่ผู้มีสิทธิไปช่วยปฏิบัติรำชกำร เป็นผู้อนุมัติ
กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำร
๘.๕ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจัดทำหน้ำงบใบสำคัญเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำขอบุตร (แบบ ๗๒๒๓) เสนอผู้มีอำนำจอนุมัติกำรขอเบิก
๘.๖ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยทำกำรวำงเบิกในระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม
ของระบบเบิกจ่ำยผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง Terminal ใช้แบบ ขบ.๐๒ รำยกำรขอเบิกเงิน
งบประมำณที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ เพื่อขอเบิกเงินจำกงบกลำง เบิกชดใช้ใบสำคัญ จ่ำยผ่ำนบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของหน่วยงำน โดยหน่วยงำนจะต้องกรอบแบบ ขบ.๐๒ บันทึกข้อมูล มีข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) รหัสหน่วยงำน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่ำย รหัสศูนย์ต้นทุน
(๒) รหัสพื้นที่ (ตำมเอกสำร UA ที่กำหนด)
(๓) แหล่งของเงิน รหัสงบประมำณ (90909001020972) รหัสกิจกรรมหลัก และ
รหัสบัญชีแยกประเภท (GL)
(๔) ประเภทรำยกำรที่ขอเบิก วิธีกำรจ่ำยชำระเงิน
(๕) จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ำย

๑๕
๘.๗ ผู้มีอำนำจอนุมัติเบิก (P1) และอนุมัติจ่ำย (P2) เข้ำไปอนุมัติในระบบกำรบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง Terminal
๘.๘ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย บันทึกทะเบียนรำยจ่ำยงบกลำง (แบบ ๒๒๒๓)
๘.๙ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินในระบบกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง
Terminal สำนักงำนคลังจังหวัด ทำกำรปลดบล็อก (B เป็นว่ำง) กรมบัญชีกลำง ประมวลผลสั่งจ่ำยเงิน
โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรเงินในงบประมำณ ของส่วนรำชกำรผู้เบิก เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย จัดทำบันทึกขอจ่ำยเงิน (ขจ ๐๕) ในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลั งภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง Terminal
๘.๑๐ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเบิกเงินจำกธนำคำรจ่ำยเป็นเงินสด
ให้แก่ผู้สิทธิ หรือ จ่ำยชดใช้เงินทดรองรำชกำร หรือเขียนเช็คสั่งจ่ำย ในนำมของผู้มีสิทธิ (กรณีจ่ำยเป็นเช็ค
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ต้องเขียนเช็ดสั่งจ่ำยในนำม ผู้มีสิทธิรับเงิน และบันทึกข้อมูลกำรจ่ำยเช็ค ในทะเบียนคุม
เช็ค เสนอผู้มีอำนำจลงนำมในเช็ค และลงนำมในทะเบียนทะเบียนคุมเช็ค เมื่อจ่ำยเช็คให้ผู้มีสิทธิ ให้ผู้มี
สิทธิลงลำยมือชื่อ พร้อมวันเดือนปี ในทะเบียนคุมเช็ดด้วย) ประเด็นสำคัญ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินต้องให้ ผู้มี
สิทธิรับเงินต้องลงลำยมือชื่อรับเงินในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (แบบ ๗๒๒๓
ส่วนที่ ๘) ห้ำมเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ให้ผู้มีสิทธิ ลงลำยมือชื่อรับเงินใน แบบ ๗๒๒๓ ล่วงหน้ำก่อนผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจริง และเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ต้องลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำยเงิน ระบุชื่อ สกุล ผู้จ่ำยเงินด้วย
ตัวบรรจง และ วัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงินในใบเบิกเงินสวัสดิกำรดังกล่ำวด้วย เช่นกัน (แบบ ๗๒๒๓ ส่วนที่ ๘)
๘.๑๑ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ประทับตรำข้อควำม
ว่ำ “จ่ำยเงินแล้ว” (ตัวอักษรสีแดง) โดยลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำย และระบุชื่อผู้จ่ำยเงินด้วยตัวบรรจง
พร้อมทั้ง วัน เดือนปี ที่จ่ำยกำกับไว้ในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (แบบ ๗๒๒๓ )
และหลักฐำน กำรรับเงินของสถำนศึกษำทุกฉบับ

๑๖

ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร (one stop servies )

รับบัตรคิวขอเบิกเงิน


กรอกแบบฟอร์มเบิก
ค่าศึกษาบุตร แบบ
7223 พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน


เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความ
ถูกต้องของจานวนเงินที่
ขอเบิก และหลักฐาน
ประกอบการเบิก

ไม่ถูกต้องส่งคืนแก้ไข

เอกสารถูกต้องครบถ้วน
เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ฝ่าย
การเงิน(ฝ่ายจ่าย) เพื่อ
ทาการจ่ายเงินให้กับ
ผู้ขอเบิก


ผู้ขอเบิก เซ็นรับเงินสดในทะเบียน
คุมรับเงินสดและเซ็นชื่อผู้รับเงินใน
แบบ ฟอร์มเบิก (แบบ 7223)

ภาคผนวก ก
๑. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒
๓. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
๔. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
๕. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
๖. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑
๙. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงประจำที่เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติงำนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี
จั ง หวั ด นรำธิ ว ำส และในเขตพื้ น ที่ อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะบ้ ำ ย้ อ ย
จังหวัดสงขลำ พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๑. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่ง
หน้ำที่ประจำอยู่ในต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕
http://www.finance.chiangmaiarea5.go.th/fxrm-xeksar-daw-hold

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค่ำศึกษำบุตร

