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กำรขอเบกิเงนิสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 

เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร : หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย    
ในการศึกษาส าหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า ได้แก่ 

1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายหมวดเงินเดือน 
หรือค่าจ้างประจ าของกระทรวง กรม 

ยกเว้น 
ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการต ารวจช้ันพลต ารวจที่อยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมต ารวจซึ่งเป็น 

การศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการประจ า 
2. ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึง่มีหนังสือสญัญาจ้างที่ได้รบัค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่าย และสัญญา

จ้างนั้นมิได้ระบเุกี่ยวกับการได้รบัเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ  
3. ผู้ได้รับบ านาญปกตหิรอืผู้ได้รบับ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหนจ็บ านาญ

ข้าราชการหรือกฏหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด  

บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ป ีทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบญุธรรมของผู้อื่น  

ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ได้เพียงคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 3  
การนับล าดับบุตร  โดยนับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการ สมรสครั้งใด 

หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่  
บุตรที่เกินกว่า 3 คน แตบุ่ตรคนหนึ่งคนใดในจ านวน 3 คน ถ้าตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ 

หรือเป็นคนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้เอาบุตร
ล าดับต่อไป น ามาเบิกได้ให้ครบ 3 คน อย่างเดิม จนกว่าจะหมดสิทธิ  

กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ยังไม่ครบ 3 คน 
ต่อมามีบุตรแฝดท าให้จ านวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการส าหรับบุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดท้าย     
แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ  

สถำนศึกษำของทำงรำชกำร หมำยควำมว่ำ  
1. มหาวิทยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาทีเ่รียกช่ืออย่างอื่นในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการหรอืส่วนราชการอื่น 

หรือที่อยู่ในก ากบัของรัฐ 
2. วิทยาลัยหรอืสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึง่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสงักัด หรืออยู่ในก ากบัของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ก.พ.รบัรองคุณวุฒิ  
3. โรงเรียนในสงักัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ินอื่น   
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มกีารจัดระดบัช้ันเรียนด้วย  

4. โรงเรียนในสงักัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอื่น หรอืองค์การของรัฐบาลที่ก.พ. รับรองคุณวุฒิ  
5. โรงเรียนในสงักัดส่วนราชการทีก่ระทรวงการคลังก าหนด  
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ีการจัดระดับช้ันเรียนในสงักัดส่วนราชการ 
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สถำนศึกษำเอกชน หมำยควำมว่ำ  
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
2. โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 

“เงินบ ารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตรา    
ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี
กฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล  

“เงินค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา
ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษาก าหนด  

กำรใช้สิทธิ  
1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ าหรือ ผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัด ให้คู่สมรสฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว  
1.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัด 

ที่อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรว่า
ตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว  

1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือผู้ได้รับบ านาญ เบี้ยหวัด     
อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการใช้สิทธิตามวรรคแรกและในกรณีที่เปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกของผู้ใช้สิทธิ     
ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิก
บ านาญเบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการ       
ผู้เบิกบ านาญเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

2. กรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและใช้สิทธิจาก 
หน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้  เว้นแต่    
ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับ 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

3. กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตาม 
กฎหมาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่า หรือแยกกัน
อยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย)  

3.1 กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับ 
เงินสวัสดิการส าหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผู้ใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตรของตน จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผูใ้ช้สิทธิแต่เพียงฝา่ยเดียว โดยให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด  แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ตามแบบ 7125 ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝา่ยได้ทราบ
และตอบรับ ตามแบบ 7126 ให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตรตามแบบ    
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

3.2 กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากัน
ตามกฎหมายกับคู่สมรส ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการส าหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่าย
ปกครองหรือ อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน  
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3.3 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่น 
เมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากนัตามกฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ายปกครอง หรืออปุการะเลีย้งดบูตุร
ของตน ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะส่วนที่ต่ ากว่าสิทธิที่พึง  
จะได้รับตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวในครั้งแรก ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเรียกเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่าย โดย 
1. กรณีที่มีการหย่ากันตามกฎหมาย  ให้แนบส าเนาทะเบียนการหย่า  
2. กรณีที่แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย  ให้แนบส าเนาทะเบียนสมรส  

ระยะเวลำกำรขอเบิก  
1. ภายใน 1 ปกีารศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน     

ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน  
2. ภายใน 1 ปกีารศึกษานับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนภาคที่หนึ่งของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษา 

เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 
หากพ้นก าหนดเวลา ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการส าหรับภาคการศึกษาหรือ 

ปีการศึกษาน้ัน แล้วแต่กรณี 
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ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ งานท่ีรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
การเบิกจ่าย 

นางณัฐรดา  กิติศรี การเบิกเงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาบุตร 

 กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
และผู้รับบ านาญ สังกัด สพม. เขต 35 

1. ผู้ขอเบิกเงิน กรอกแบบฟอร์มใบเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(แบบ 7223) ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
2. แนบหลักฐาน/เอกสารประกอบการ
เบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร 
(ตามรายละเอียดหลักฐาน/เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย)   
3. กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
เบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร   
ให้ส่งแบบฟอรม์ใบเบิกเงินสวัสดิการฯ 
(แบบ 7223) พร้อมแนบหลักฐาน 
/เอกสารประกอบฯ  
ส่งให้เจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน 
  - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐาน และจัดท าหนังสือน าส่ง
ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ชองบุตรและหน้างบใบส าคัญสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
  - รวบรวมหลักฐาน/เอกสารประกอบ 
การเบิกจ่าย ส่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

    กรณีผู้รับบ านาญ เบิกเงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาของบุตร ให้ส่งแบบฟอร์ม 
ใบเบิกเงินสวัสดิการฯ (แบบ 7223) 
(ข้อ 1) พร้อมแนบหลักฐาน/เอกสาร
ประกอบฯ (ข้อ 2) ส่งให้เจ้าหน้าท่ี
การเงิน ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 
 

 
 
 

1. หนังสือน าส่งขอเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร  
(กรณีผู้รบับ านาญไม่ตอ้งใช้) 
2. หน้างบใบส าคัญสวัสดิการ
เกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร  
(ผอ.โรงเรยีนลงนามผูเ้บกิ) 
(กรณีผู้รบับ านาญไม่ตอ้งใช้) 
3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร (แบบ 7223) 
4. ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา  
5. หนังสือรับรอง เก็บเงินบ ารุง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
6. แนบประกาศอัตราการเก็บเงิน
บ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาของสถานศึกษา 
7.  เอกสารการขออนุมัติการใช้
ลายมือช่ือช่ือผู้รับเงินด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน 
8. ส าเนาใบอนุญาตของกระทรวง 
ศึกษาธิการ กรณีเป็นสถานศึกษาเอกชน 
9. ส าเนาสูตบิัตร หรือ ส าเนา
ทะเบียนบ้านของบุตร  
10. ใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล (ถ้ามี) 
11.  หนังสือแจ้งการใช้สิทธิและ
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ 
กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างประจ า หรือผู้รับบ านาญเบี้ย
หวัดต่างส านักเบิก 
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ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ งานท่ีรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
การเบิกจ่าย 

นางณัฐรดา  กิติศรี การเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 

 กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
และผู้รับบ านาญ สังกัด สพม. เขต 35 

4. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับหลักฐาน 
/เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ   
ค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ/ลูกจ้าง 
ประจ าและผู้รับบ านาญ จะท าการ
ตรวจสอบสิทธิ, ตรวจสอบหลักฐาน/
เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ
ค่าการศึกษาบุตร และตรวจสอบอัตรา
ที่เบิกจ่ายตามระเบียบ หากตรวจพบมี
เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จะท าการ
ส่งคืนให้แก้ไข 
5. เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท ารายละเอียด 
ช่ือบัญชี, เลขบัญชีธนาคาร และจ านวน
เงินที่โอน กรณีว่ิงแผ่นค่าการศึกษาบุตร
ของธนาคารกรุงไทย, จัดท าหน้างบ
ใบส าคัญสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษา
ของบุตร, หน้างบใบสั่งจ่าย และบันทึก
ขออนุมัตเิบิกจ่ายฯ โดยตัดยอดเบิกจ่าย 
ดังนี ้
กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
เมื่อ สพม.35 ลงเลขที่/วันที่รับหนังสือน าส่ง
ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบตุร
ของโรงเรียนในสังกัด ส่งให้ เจ้าหน้าที่
การเงิน จะท าการตัดยอดเบิก ดังนี้ 
1. ภายในวันที่ 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ายให้ภายในสิ้นเดือน 
2. หลังจากวันที่ 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ายใหเ้ดือนถัดไป 
กรณีผูร้ับบ านาญ 
เจ้าหน้าที่การเงิน จะท าการตัดยอด ดังนี ้
1. วันที่ 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ายให้ภายในสิ้นเดือน 
2. วันที่ 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจ่ายใหเ้ดือนถัดไป 

 
 
 

12. ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการ
รับรองบุตรกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
13. หลักฐานแยกกันอยู่ (แบบ บก.ชล.8) 
กรณีไม่ประสงค์จะอยู่ร่วมกันฉันท์
สามีภรรยา 
14. ส าเนาทะเบียนการหย่า  
กรณีที่มกีารหย่ากันตามกฎหมาย 
15. ส าเนาทะเบียนสมรส  
กรณีที่แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากัน
ตามกฎหมาย 
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ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ งานท่ีรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
การเบิกจ่าย 

นางณัฐรดา  กิติศรี การเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 

 กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
และผู้รับบ านาญ สังกัด สพม. เขต 35 

6. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
7. เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกรายการ  
ขอเบิกในระบบ GFMIS พร้อมทั้งพิมพ์
รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ02-
ขอเบิกเงินงบประมาณที่ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ
จากระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง และเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อนุมัติ
เงินในระบบ GFMIS ต่อไป 
8. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงนิ
และสินทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารใบส าคัญขอเบิก 
ถ้าไม่ถูกต้องส่งกลับเจ้าหน้าที่การเงิน
แก้ไขข้อมูลการบันทึกใหม่ และถ้าถูกต้อง
อนุมัติการเบิกในระบบ GFMIS เพื่อส่ง
ค าขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลาง และ
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติต่อไป 
9. กรมบัญชีกลางตรวจสอบ/ปลดบลอ็ก 
(กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณี) ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ถ้าไม่ถูกต้องแจ้งส่วนราชการ
แก้ไข และถ้าถูกต้องด าเนินการปลดบล็อก 
เพื่ออนุมัติรายการขอเบิก 
10. ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ส่วนราชการ ธนาคารสั่งจ่ายผ่านระบบ
ธนาคารแห่งประเทศไทยโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากของส่วนราชการ (ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด มหาชน) ตามยอดที่กรมบัญชีกลาง
อนุมัติรายการขอเบิก 
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ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ผู้รับผิดชอบ งานท่ีรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ หลักฐาน/เอกสารประกอบ 
การเบิกจ่าย 

นางณัฐรดา  กิติศรี การเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล 

 กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  
และผู้รับบ านาญ สังกัด สพม. เขต 35 

11. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเงิน
โอนที่ได้รับอนุมัติรายการขอเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS แล้วจึงเขียนเช็คสั่งจ่าย 
และเสนอลงนามในเช็ค 
12. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก 
ให้ผู้ขอเบิกเงิน หรือบญัชีของโรงเรียน  
แล้วแต่กรณี  
กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 
โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมกับการจ่าย
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
กรณีผูร้ับบ านาญ 
โอนเงินเข้าบัญชี เดือนละ 2 ครั้ง ดังนี ้
1. วันที่ 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ายให้ภายในสิ้นเดือน 
2. วันที่ 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจ่ายใหเ้ดือนถัดไป 
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ผู้ขอเบิกเงิน เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 35) 
 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

ตรวจสอ
บ 

เอกสารถูกต้อง 

เอกสารไม่ถกูตอ้ง 
ส่งคืนแก้ไข 

Y 

N 

 

 

- ท ำกำรตรวจสอบสิทธิ, ตรวจสอบ 
หลักฐำน/เอกสำรประกอบกำรเบิก
เงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร  
-  ตรวจสอบอัตรำที่ เบิกจ่ำยตำม
ระเบียบ หำกตรวจพบมีเอกสำร      
ไม่ถูกต้องครบถ้วน จะท ำกำรส่งคืน
ให้แก้ไข 
 

กรณีผู้รับบ ำนำญ  
เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำของบุตร 
ให้ส่งแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิกำรฯ 
(แบบ 7223)  พร้อมแนบหลักฐำน/
เอกสำรประกอบฯ  
ส่งให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน สพม.เขต 35 
 

รับเอกสำรหลักฐำนทั้งชุด 

- จัดท ำหนังสือน ำส่งขอเบิกเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับค่ำกำรศึกษำบุตร 
- จัดท ำหน้ำงบใบส ำคัญสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
ค่ำกำรศึกษำบุตร 
- รวบรวมหลักฐำน/เอกสำรประกอบกำร
เบิกจ่ำย ส่งสพม. เขต 35 

 

 - กรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเก่ียวกับกำรศึกษำของบุตร 
(แบบ 7223) ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
- แนบหลักฐำน/เอกสำรประกอบกำร
เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำของ
บุตร 
กรณีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ  
เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำของ
บุตร   ให้ส่งแบบฟอร์มใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรฯ (แบบ 7223) พร้อมแนบ
หลักฐำน 
/เอกสำรประกอบฯ ส่งให้เจ้าหน้าที่
การเงินโรงเรียน 

ส่ง
เอกสาร 

1 

2 

ข้ันตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  
 

 

ส่ง
เอกสาร 

3 

ส่งเอกสาร 
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2 

ผู้ขอเบิกเงิน 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 35) 
 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

- จัดท ำรำยละเอียดชื่อบัญชี, เลขบัญชีธนำคำร 
และจ ำนวนเงินที่โอน กรณีว่ิงแผ่นค่ำกำรศึกษำบุตร
ของธนำคำรกรุงไทย 
- จัดท ำหน้ำงบใบส ำคัญสวัสดิกำรเก่ียวกับ 
ค่ำกำรศึกษำบุตร  
- จัดท ำหน้ำงบใบสั่งจ่ำย และบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ำยฯ เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติ  
โดยตัดยอดเบิกจ่ำย ดังน้ี 
กรณีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
เม่ือ สพม.35 ลงเลขที่/วันที่รับหนังสือน ำส่ง 
ขอเบิกเงินสวัสดิกำรเก่ียวกับค่ำกำรศึกษำบุตร
ของโรงเรียนในสังกัด ส่งให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
จะท ำกำรตัดยอดเบิก ดังน้ี 
1. ภำยในวันที่ 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้ภำยในสิ้นเดือน 
2. หลังจำกวันที่ 5 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้เดือนถัดไป 
กรณีผู้รับบ ำนำญ 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน จะท ำกำรตัดยอดเบิก 
เดือนละ 2 ครั้ง ดังน้ี 
1. วันที่ 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้ภำยในสิ้นเดือน 
2. วันที่ 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้เดือนถัดไป 
 

1 3 

4 
4 

3 

พิจารณา
อนุมัต ิ

ส่งเอกสาร 

ส่ง
เอกสาร 



 
 

 13 

 

 

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    

 

 

 

 

3 

กรมบัญชีกลำงตรวจสอบ/ปลดบล็อก  
(กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี) 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  
ถ้ำไม่ถูกต้องแจ้งส่วนรำชกำรแก้ไข 

ถ้ำถูกต้องด ำเนินกำรปลดบล็อก เพื่ออนุมัติรำยกำรขอเบิก 

ผู้ขอเบิกเงิน 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 
35) 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสำรใบส ำคัญขอเบิก  
 -  ถ้ ำ ไ ม่ถู กต้ องส่ งกลับ เ จ้ำห น้ำที่
กำรเงินแก้ไขข้อมูลกำรบันทึกใหม่  
- ถ้ำถูกต้องอนุมัติกำรเบิกในระบบ 
GFMIS เพื่ อส่ งค ำขอเบิ ก เ งิ น ไปยัง
กรมบัญชีกลำง และเสนอผู้มีอ ำนำจ
อนุมัติต่อไป 

 

- บันทึกรำยกำรขอเบิกในระบบ GFMIS  
- พิมพ์รำยงำนกำรขอเบิกเงินคงคลัง/ขบ02-
ขอเบิกเงินงบประมำณที่ไม่อ้ำงอิงใบสั่งซ้ือ
จำกระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 
- เสนอผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์อนุมัติเงินในระบบ GFMIS ต่อไป 
 

5 

ธนำคำรโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกส่วนรำชกำร ธนำคำรสั่งจ่ำย
ผ่ำนระบบธนำคำรแห่งประเทศไทยโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก

ของส่วนรำชกำร (ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด มหำชน)  
ตำมยอดท่ีกรมบัญชีกลำงอนุมัติรำยกำรขอเบิก 

 

3 
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ผู้ขอเบิกเงิน 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (โรงเรียน) 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน (สพม.เขต 
35) 

 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ผอ.เขต 

 

7 

- ตรวจสอบเงินโอนที่ได้รับอนุมัติรำยกำร 
  ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS  
- เขียนเช็คสั่งจ่ำย 
- เสนอลงนำมในเช็ค 
 

 

โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกให้ผู้ขอเบิกเงิน 
หรือบัญชีของโรงเรียน แล้วแต่กรณี 

กรณีข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ 
โอนเงินเข้ำบัญชีพร้อมกับกำรจ่ำยเงินเดือน 
ค่ำจ้ำงประจ ำ 
กรณีผู้รับบ ำนำญ 
โอนเงินเข้ำบัญชี เดือนละ 2 ครั้ง ดังน้ี 
1. วันที่ 1 – 15 ของเดือน  
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้ภำยในสิ้นเดือน 
2. วันที่ 16 – 31 ของเดือน 
    จะตัดยอดเบิกจ่ำยให้เดือนถัดไป 
 
 

เงินเข้าบัญชีเงินฝาก
โรงเรียน 

เงินเข้าบัญชีผู้ขอเบิกเงิน 

ลงนามในเช็ค 

6 






