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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 (1) ขั้นตอน/แผนผังการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน/ผังการปฏบิัติงาน รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

 

1 

 

 

ผู้ขอเบิกจัดท าค าขอเบิกเงินตามแบบฟอร์ม 
1. ค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 
2. แนบใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองฯ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
(คลัง) รับเรื่อง 
 

 

2 

 

 

 

กลุ่มการคลังลงรับในระบบสารบรรณ ส่งงาน
การเงินตรวจสอบสิทธิ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
บันทึกทะเบียนคุม 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
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- ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอเบิก 
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและ
เอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรอง
ของสถานศึกษา  

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 

4 

 

 

 

เส น อผู้ มี อ าน าจอนุ มั ติ ก า ร เบิ ก จ่ าย  คื อ          
ผอ.กลุ่มการคลัง (ตามค าสั่งฯ ที่ 349/2559 
ลว. 25 ต.ค. 2559) 

หัวหน้าการเงิน 
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(เงินทดรองราชการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการจ่ายเงิน 
- จ่ายเงินสด (ใช้เงนิทดรองราชการ)  
- เขียนเช็คสั่งจ่าย ตามที่ได้วางฎีกาเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS  
- ข้าราชการ/ข้าราชการบ านาญ มารับเช็ค ณ 
กลุ่มการคลัง    

ผู้มีอ านาจอนุมตัิ
สั่งจ่ายเช็ค 

 

 

ผู้มีอ านาจอนุมตั ิ

ขรก.บ านาญ+ขรก.      
(วงเงิน ≤ 5,000) 
 

วงเงิน > 5,000 
หรือเงินสดคงเหลือ
ไม่เพียงพอ 

วางเบิก GFMIS 

 
วางเบิก 
(GFMIS) 

เสนอลงนามเช็ค
เขียนเช็ค 

ลงทะเบียนคมุเอกสาร 

ตรวจสอบ
หลักฐานขอเบิก

เงิน 
ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

เรียกรับเงินสด/
เช็ค 

ผู้มีสิทธิยื่นขอเบกิ    
ค่าศึกษาบุตร 

จ่ายเงินสด 

ผอ.คลังอนุมัติ 
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(2) ขั้นตอนการตรวจสอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
 

ประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

1 . ต รว จส อบ ค วาม ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนของหลักฐานขอเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ตรวจสอบความถูกต้องอัตรา
ก าร ข อ งก าร เบิ ก จ่ า ย ต าม ที่
ระเบียบก าหนด 

 

 

 

 

 

3 . รวบรวม เอกสาร อ่ืน  ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง 

 

        (1) ใบเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตรตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด (แบบ 7223) กรอกข้อมูลครบถ้วน เช่น ชื่อ-สกุลผู้ขอเบิก    
ชื่อบุตร วันเดือนปีเกิดของบุตร (เพ่ือดูอายุ) สถานศึกษา ระดับชั้นเรียน 
ลงลายมือชื่อผู้ขอเบิก เป็นต้น 

        (2)  ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา พร้อมหนังสือรับรองจาก
สถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบรายการที่สถานศึกษาได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานในสังกัดให้เรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษานั้น ๆ ได้ หากรายการ
ใดไม่ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

        (3)  ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
              - ชื่อ ที่อยู่ ของสถานศึกษาผู้ออกใบเสร็จ 
              - ชื่อ นามสกุล และระดับชั้นเรียนประเภทชั้นเรียน ตรงกับ
ชื่อบุตรของผู้ขอเบิก 
             - ภาคเรียน ปีการศึกษา ที่ระบุไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาค
เรียนถึงวันใช้สิทธิเบิก 
             - รายการที่จ่าย 
             - จ านวนเงินพร้อมตัวอักษร 
             - ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

        (4) ประเภทอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่เบิกจ่าย 
เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

        (5) ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทาง
ราชการ และสถานศึกษาของเอกชน  ประเภทสามัญ  ประเภท
อาชีวศึกษา ปวส. ปวท. ปริญญาตรี ตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

        (6) ทะเบียนคุมค่าเล่าเรียนบุตร กรณีเบิกจ่ายเป็นรายเทอม เพ่ือ
ไม่ให้เกินสิทธิต่อปีตามท่ีระเบียบก าหนด 

        (7) รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอเบิก เพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบ เช่น สูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส    เป็นต้น 
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 (1)  แบบฟอร์มการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ ๗๒๒๓) 
 (2)  ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาของสถานศึกษา 
 (๓)  ใบอนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาเอกชน 
 (๔)  หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาสูติบัตร ส าเนาใบรับรองบุตร 
ส าเนาใบมรณบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสามีที่ถึงแก่กรรม) ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น 
 (๕)  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ ***  การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้ยื่นภายในก าหนดเวลาดังนี้ 

 ภายใน ๑ ปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณีสถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็น
รายภาคเรียน 

 ภายใน ๑ ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 

  

  
      1. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

     2. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาเต็ม
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

     3. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

     4. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรืเทียบเท่า
แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่า
เล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

     5. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง 

 
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินตาม (1) – (5) ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด   

ส าหรับบุตรที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม (2) หรือ (5) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น
หลักสูตรแรก  เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 ประเภทและอัตราการเบิกจ่าย 

  เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการศึกษาบุตร 
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1.  ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน     5,800  บาท 
2.  ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน     4,000  บาท 
3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน    4,800  บาท 
4.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   4,800  บาท 
     หรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 
5. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน   13,700  บาท 
6.  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาละไม่เกิน     25,000  บาท 
 

เงินบ ารุงการศึกษา  ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียก
เก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับมหาวิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล 

 
 
 
สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 
1.  สถานศึกษาท่ีไม่รับเงินอุดหนุน 
     ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 

(1) ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า     13,600  บาท 
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า     13,200  บาท 
(3) ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือเทียบเท่า    15,800  บาท 
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    16,200  บาท 

2.  สถานศึกษาท่ีได้รับเงินอุดหนุน 
     ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 

(1) ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า       4,800  บาท 
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า       4,200  บาท 
(3) ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นหรือเทียบเท่า      3,300  บาท 
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า      3,200  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
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สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
     1.1  สถานศึกษาท่ีไม่รับเงินอุดหนุน 
   ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้ 

(1) คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์    16,500  บาท 
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ    19,900  บาท 
(3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม    20,000  บาท 
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์    21,000  บาท 
(5) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม    24,400  บาท 
(6) ประมง       21,100  บาท 
(7) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     19,900  บาท 
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ      24,400  บาท 

     1.2  สถานศึกษาท่ีรับเงินอุดหนุน 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้ 

(1) คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์      3,400  บาท 
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ      5,100  บาท 
(3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม      3,600  บาท 
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์      5,000  บาท 
(5) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม      7,200  บาท 
(6) ประมง         5,000  บาท 
(7) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว       5,100  บาท 
(8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ        7,200  บาท 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน ใน
ประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้ 
 (1)  ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ปีละไม่เกิน 30,000  บาท 
       สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ 
 (2)  พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม  ปีละไม่เกิน 25,000  บาท 
       หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 
       คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ส าหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสูตรที่ก าหนดดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนท าการเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ  
 
3.  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000  บาท 
 
 
 



แบบ ๗๒๒๓ 

ใบเบิกเงนิสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อความที่จ าเป็น 

 
 
๑. ข้าพเจ้า...........................................................................................ต าแหน่ง........................................................................... 
    สังกัด....................................................................................................................................................................................... 
 
 
๒. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ............................................................................................................................................................. 
     ไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างประจ า 
     เป็นข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า  ต าแหน่ง.................................................สังกัด...................................................... 
     เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานของทางราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร 
         องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน  หรือ หน่วยงานอื่นใด 
         ต าแหน่ง................................................................สังกัด................................................................................................ 
 
 
๓. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก 
     เป็นบิดาขอบด้วยกฎหมาย 
     เป็นมารดา 
 
 
๔. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้ 
                               (1)  เงินบ ารุงการศึกษา                     (2)  เงินค่าเล่าเรียน 
    ๑) บุตรชื่อ.........................................................................................................เกิดเมื่อ....................................................... 
        เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................................เป็นบตุรล าดับที่  (ของมารดา)................................................. 
         (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่............................................................................... 
        ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ.................................................ถึงแก่กรรมเม่ือ............................... 
        สถานศึกษา.........................................................................อ าเภอ................................จงัหวัด..................................... 
        ชั้นที่ศึกษา............................................(๑)  
                                                     (๒)    จ านวน..............................บาท 
    ๒) บุตรชื่อ.........................................................................................................เกิดเมื่อ....................................................... 
        เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................................เป็นบตุรล าดับที่  (ของมารดา)................................................. 
         (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่............................................................................... 
        ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ.................................................ถึงแก่กรรมเม่ือ............................... 
        สถานศึกษา.........................................................................อ าเภอ................................จงัหวัด..................................... 
        ชั้นที่ศึกษา............................................(๑)  
                                                     (๒)    จ านวน..............................บาท 
    ๓) บุตรชื่อ.........................................................................................................เกิดเมื่อ....................................................... 
        เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)............................................เป็นบตุรล าดับที่  (ของมารดา)................................................. 
         (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)   แทนที่บุตรล าดับที่............................................................................... 
        ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ.................................................ถึงแก่กรรมเม่ือ............................... 
        สถานศึกษา.........................................................................อ าเภอ................................จงัหวัด..................................... 
        ชั้นที่ศึกษา............................................(๑)  
                                                     (๒)    จ านวน..............................บาท 
 



 
๕. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
     ตามสิทธิ                                เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ   เป็นเงิน...................................................บาท 
     (..............................................................................................................................................................................)  
 
 
๖. เสนอ........................................................................... 

     ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและข้อความ 
         ที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 
     บตุรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
     เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แต่เพียงฝ่ายเดียว  
     คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของทางราชการ  ราชการท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร  
         องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นใด ต่ ากว่าจ านวนที่ได้รับจากทางราชการ 
         จ านวน..........................................................บาท 
 
                          ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจ านวนที่ขอเบิก 
 
                                                   (ลงชื่อ)..................................................................ผู้ขอรับสวัสดิการ 
                                                           (.................................................................) 
                                                   วันที่............เดือน.....................................พ.ศ............... 
 
 
๗. ค าอนุมัติ 

                          อนุมัติให้เบิกได้ 
 
                                                    (ลงชื่อ)................................................................. 
                                                           (.................................................................) 
                                                    ต าแหน่ง................................................................ 
 
 
๘. ใบรับเงิน 

                          ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   จ านวน.......................................................บาท 
(..........................................................................................................................) ไว้ถูกต้องแล้ว 
 
                                                     (ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับเงิน 
                                                            (.................................................................) 
 
                                                     (ลงชื่อ).................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                            (................................................................) 
                                                     วันที่............ เดือน ............................... พ.ศ. ........... 
 

ค าชีแ้จง 

ให้ระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 
ให้เสนอต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

ก 
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ก 

ข 


