
 

คู่มือการให้บริการ : การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป สนง.วิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง 

 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. ผู้มีสิทธิสามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้เพียง
คนทีหนึ่งถึงคนที่สาม โดยนับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง ซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ไม่
รวมบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

2. การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงิน เป็นรายภาคเรียน ต้อง
ยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค หากสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายปี
การศึกษา ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น ๆ ตาม
ประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3. ผู้มีสิทธิสามารถกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 
7223) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานขอเบิก ยื่นเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่แต่ละสังกัด 

4. คณะ/วิทยาลัย ยื่นเอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) พร้อม
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน น าส่งแผนกการเงินเพ่ือเสนอพิจารณาต่อมหาวิทยาลัย  

5. เอกสารใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเมื่อได้รับการอนุมัติ แผนกการเงิน จะ
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
         แผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป 
อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ : 5 วันท าการ  
  



 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

 

ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน 
Flow Chart 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
เอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
            
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการคา่การศึกษา
ของบุตร ยื่นใบเบิกเงินสวสัดิการทีม่ี
ลายมือช่ือผู้ขอรับเงินสวัสดิการ พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานขอเบิกใหฝ้่าย
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายการเงินท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารใบเบิก และเอกสาร
หลักฐานขอเบิก หากไม่ถูกต้องส่งคืน
กลับผู้ขอรับเงินสวัสดิการเพื่อท าการ
แก้ไขให้ถูกต้อง โดยพิจารณาตาม
รายการ  เช่น  

- ตรวจสอบวัน เดือน ปี ในใบเสร็จรบัเงิน 
ว่าเลยก าหนดระยะเวลาในการขอเบิก
หรือไม ่

 
 
 
 
 

- แบบฟอร์มใบ
เบิกการศึกษา
บุตร (แบบ
๗๒๒๓) 
 
 
 
 
 
 

-  
 
 

- - แบบฟอร์มใบ
เบิกเงินสวัสดิการ 
แบบ ๗๒๒๓  

- - หลักฐานอื่นๆ
เช่น ใบประกาศ
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑๐ นาที 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
  
  
 
 

- บันทึกข้อมูลขอเบิกลงในตารางทะเบียน
คุม  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มใบเบิก
เงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก 

 

  
 
 
 

   

เริ่มต้น 

ผู้มีสิทธิรับเงินสวสัดิการ 
กรอกแบบฟอร์มใบเบิก
สวัสดิการส่งฝ่ายการเงิน 

ตรวจสอบ
ความถกูต้อง
ของเอกสาร 

A 

ลงทะเบียนคมุ 
เอกสารขอเบิก 



ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน 
Flow Chart 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
เอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 

 
 
 

  

หัวหน้าแผนก
การเงิน 

หัวหน้างาน
บริหารฯ 

รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต
ตรัง 

 
            
 
 
 
 

- ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติในใบเบิกฯ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2560 และ
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2562 

 
 
 
 

แบบฟอร์มใบเบิก
เงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก 

 

๑ วัน 

หัวหน้าแผนก
การเงิน 

หัวหน้างาน
บริหารฯ 

รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขต
ตรัง 

 
 
 
 
 
 
 

- ผู้มีอ านาจอนุมตัิลงนามแล้วส่งคืนให้
ฝ่ายการเงินเพื่อท าการเบิกจา่ยเงิน
ให้กับผู้ขอเบิก 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มใบเบิก
เงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก 

 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
  
  
 
 
 

- จัดท าเอกสารในการวางเบิก  ใบปะหน้า
ค าขอเบิก ขบ๐๒ และใบหน้างบ  
 

- ใบปะหน้าค าขอ 
ขบ๐๒ 

- ใบหน้างบ 

- แบบฟอร์มใบ
เบิกเงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก 
 

๑๐ นาที 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
 
 
 
 

- บันทึกรายการขอเบิกในระบบ GFMIS 
ตามประเภทแหล่งของเงิน โดยการแนบ 
File Excel หน้าใบค าขอเบิก และบันทึก
รายการพร้อมเรียกรายงาน 
 

- File Excel ใบปะ
หน้าค าขอเบิก 
 

๑๐ นาที 

  
 
 
 

 
 
 

  

จัดท าเอกสารใบหน้างบ
ในการวางฎีกา ขบ๐๒ 

บันทึกข้อมูลใน
ระบบ GFMIS 

A 

A 

เสนอผู้มี
อ านาจลงนาม

อนุมัต ิ

ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 
แล้วส่งคืนฝา่ยการเงิน 



ผู้รับผิดชอบ 
แผนภูมิสายงาน 
Flow Chart 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 
เอกสาร 

ที่เก่ียวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

  
 
 
 

 
 

  

เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
 

 - ตรวจสอบรายงานสถานะเงินโอน 

(หลังจากส่งข้อมูลในระบบ GFMIS แล้ว 
ระยะเวลาในการโอนเงิน ใช้เวลา
ประมาณ ๓ วันท าการ) 

- ตรวจสอบความถูกต้องจ านวนเงิน กับ
เอกสารขอเบิกในแตล่ะราย 

- เขียนเช็คสั่งจ่าย  
- เสนอเช็คผูม้ีอ านาจอนุมตัิสั่งจ่าย 
 
 
 
 
 
 

- แบบฟอร์มใบ
เบิกเงิน
สวัสดิการพร้อม
เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก เพื่อใช้ใน
การอ้างอิงความ
ถูกต้องของ
จ านวนเงิน 

 

- ใช้เวลาใน
การโอนเงิน  
๓ วันท าการ 
- ใช้เวลาใน
การตรวจ 
สอบ เขียน
เช็คสั่งจ่าย 
และผูม้ี
อ านาจลง
นามเซ็นเช็ค 
๑ วัน 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- บันทึกรายการขอจ่ายในระบบ GFMIS 
โดยการแนบ File Excel หน้าใบค าขอ
จ่าย และบันทึกรายการพร้อมเรียก
รายงาน 
 
 
 
 

- File Excel ใบปะ
หน้าค าขอจ่าย 

๑๐ นาที 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 
 
 

 
            
 
 
 
 

- ถ่ายเอกสารส าเนา 1 ชุด 

- ตรวจสอบลายชื่อผูร้ับเงิน/บันทึก
รายการตัดจ่าย 

- รวบรวมเอกสารทั้งหมด หลังจากเสร็จ
สิ้นการเบิกจ่าย ให้แผนกบญัชีเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบและจัดเก็บ 

 
 
 
 
 
 
 

- แบบฟอร์มใบ
เบิกเงินสวัสดิการ
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการขอ
เบิก และส าเนาใบ
ค าขอเบิก จ านวน 
๑ ชุด 

- แนบใบส าคัญรับ
เงิน 
 

 

  
     
 

 
 
 

 
 

 

 

สิ้นสุด 

รวบรวมเอกสาร 
ส่งบัญช ี

A 

จัดท าเอกสารขอจ่าย 
(ขจ๐๕) และบันทึก
รายการจ่ายในระบบ 

GFMIS 

ตรวจสอบรายการ
เงินโอน /เขียนเช็ค
สั่งจ่าย/เสนออนุมตัิ
ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย/
แจ้งผู้มีสิทธิรบัเช็ค 



 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบฟอร์ม 7223 
Download ที ่https://finance.rmutsv.ac.th หรือกรอกข้อมูลใน
ระบบบริการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร ที่ https://eis.rmutsv.ac.th 

 

2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา  
3. ใบประกาศของโรงเรียน  
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้มีสิทธิ  
6. ใบสูติบัตรของบุตร หรือทะเบียนบ้านของบุตร  

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 

1. ไม่มีค่าธรรมเนียม - 
 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 

1. แผนกการเงิน งานบริหารกิจการทั่วไป อาคารส านักงานวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
เลขที่ 179 หมู่ 3 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7520-4067 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223 
 

 
 
 
 

  

https://finance.rmutsv.ac.th/
https://eis.rmutsv.ac.th/


ใบเบิกเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จ าเป็น 

1.  ข้าพเจ้า.............................(1)...........................................ต าแหน่ง..................................................................... 
      สังกัดส านักงานวิทยาเขตตรัง 

2.  คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ...............................................(2)..................................................................................... 
        ไม่เป็นข้าราชการประจ าหรือลูกจ้างประจ า    (2.1) 
         เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง..........................................สังกัด............................................. 
         เป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจ าในรัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น                          
               กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืน 
               ต าแหน่ง.................................................................สังกัด.......................................................................... 

3.  ข้าพเจ้าเปน็ผู้มสีิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก    (3) 
         เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย 
          เป็นมารดา 

4.  ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้ 
                          (1)  เงินบ ารุงการศึกษา                    (2)  เงินค่าเล่าเรียน 
    1)  บุตรชื่อ............................(4.1).............................................เกิดเมื่อ.................................................................. 
           เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)...................................เป็นบตุรล าดับที่ (ของมารดา)........................................... 
          (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรล าดับที่................................................................... 
          ช่ือ................................................................เกิดเมื่อ...................................ถึงแก่กรรมเมื่อ............................. 
          สถานศึกษา....................................................................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. 
          ช้ันที่ศึกษา.........................................              (1)  
                                                                    (2)  จ านวน............................................บาท 
    2)  บุตรชื่อ............................(4.2).............................................เกิดเมื่อ.................................................................. 
           เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)...................................เป็นบตุรล าดับที่ (ของมารดา)........................................... 
          (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรล าดับที่................................................................... 
          ช่ือ................................................................เกิดเมื่อ...................................ถึงแก่กรรมเมื่อ............................. 
          สถานศึกษา....................................................................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. 
          ช้ันที่ศึกษา.........................................              (1)  
                                                                    (2)  จ านวน............................................บาท 
    3)  บุตรชื่อ............................(4.3)..............................................เกิดเมื่อ.................................................................. 
           เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)...................................เป็นบตุรล าดับที่ (ของมารดา)........................................... 
          (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรล าดับที่................................................................... 
          ช่ือ................................................................เกิดเมื่อ...................................ถึงแก่กรรมเมื่อ............................. 
          สถานศึกษา....................................................................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. 
          ช้ันที่ศึกษา.........................................            (1)                 
                                                                  (2)  จ านวน............................................บาท     
 

แบบ 7223 



   ค  ำช้ีแจง 
ใหร้ะบุกำรมีสิทธิเพียงใด เม่ือเทียบกบัสิทธิท่ีไดรั้บตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร 

 ใหเ้สนอต่อผูมี้อ  ำนำจอนุมติั 

    

5.  ขำ้พเจำ้ขอรับเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร 
        ตำมสิทธิ                                        เฉพำะส่วนท่ียงัขำดจำกสิทธิ เป็นเงิน...............(5)......................บำท 

      (....................................................(5).....................................................................)  
 

6.  เสนอ  ............................(6).................................................       

      ขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร และขอ้ควำม 
             ท่ีระบุขำ้งตน้เป็นควำมจริง 

 บุตรของขำ้พเจำ้อยูใ่นข่ำยไดรั้บกำรช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร 
 เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเบิกเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร แต่เพียงฝ่ำย
เดียว 

 คู่สมรสของขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกรัฐวสิำหกิจ หน่วยงำนของทำงรำชกำร รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 

กรุงเทพมหำนคร องคก์รอิสระ องคก์ำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนใด ต ่ำกวำ่จ ำนวนท่ีไดรั้บจำกทำงรำชกำร 
จ ำนวน..........................................................................บำท 

               ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่สิทธิเบิกไดต้ำมกฎหมำย ตำมจ ำนวนท่ีขอเบิก 

 

                                  (ลงช่ือ)..............................................................ผูข้อรับเงินสวสัดิกำร 
                                           (..........................(6.2)....................................) 
                                      วนัท่ี............เดือน...........(6/3)......................พ.ศ........................ 

7.  ค ำอนุมติั 

                             อนุมติัใหเ้บิกได ้

                                                    (ลงช่ือ).............................................................................. 
            (…………………(7)……………………………) 

                                                   ต  ำแหน่ง ………………………………………………… 
 

8.  ใบรับเงิน 

                              ไดรั้บเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร จ ำนวน..................(8).................................บำท 

      (...............................................(8)........................................................) ไวถู้กตอ้งแลว้ 

                                                                      (ลงช่ือ)..................................................................ผูรั้บเงิน 

                                                             (.............................(9)........................................) 
                                                                      (ลงช่ือ)..................................................................ผูจ่้ำยเงิน 

                                                                               (.............................(10)........................................) 
                                                                         วนัท่ี.............เดือน............(11)...................พ.ศ................. 
                                                                                       (ลงช่ือต่อเม่ือไดรั้บเงินแลว้เท่ำนั้น) 

ก 

ข 

ข 

 

ก 

 



ค าอธิบายข้ันตอนการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) 
1. ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง/สังกัดของผู้ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
2. ชื่อคู่สมรสผู้ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

2.1 ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง  ระบสุถานะของคู่สมรส 

3. ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง  ระบผุู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิ 

4. กรอกรายละเอียดการจ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร  
     4.1 กรอกข้อมูลบุตรคนที่ 1  

-  ชื่อ - นามสกุล 
-  เกิดเม่ือ/เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)/ (มารดา) 
-  เป็นบุตรล าดับที่ (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) 
-  ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้งสถานศึกษา 
-  ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
-  ท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง  ภาคการศึกษาท่ี 

-  จ านวนเงินทีจ่่ายส าหรับการศึกษาของบุตร 
      4.2 กรอกข้อมูลบุตรคนที่ 2 

-  ชื่อ - นามสกุล 
-  เกิดเม่ือ/เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)/ (มารดา) 
-  เป็นบุตรล าดับที่ (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) 
-  ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้งสถานศึกษา 
-  ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
-  ท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง  ภาคการศึกษาท่ี 

-  จ านวนเงินทีจ่่ายส าหรับการศึกษาของบุตร 
      4.3 กรอกข้อมูลบุตรคนที่ 3 

-  ชื่อ - นามสกุล 
-  เกิดเม่ือ/เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา)/ (มารดา) 
-  เป็นบุตรล าดับที่ (กรณีเป็นบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) 
-  ชื่อสถานศึกษา/ที่ตั้งสถานศึกษา 
-  ระดับชั้นปีที่ศึกษา 
-  ท าเครื่องหมาย √ ในช่องว่าง  ภาคการศึกษาท่ี 

-  จ านวนเงินทีจ่่ายส าหรับการศึกษาของบุตร 
5.  ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องสิทธิของผู้รับสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และระบุตัวเลข

เงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
6.  ฝ่ายการเงินเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ  



     6.1 ให้ท าเครื่องหมาย √ ในช่องสิทธิที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร  

     6.2 ผู้ขอรับเงินสวัสดิการลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 
     6.3 วัน/เดือน/ปี ที่ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
7.  ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจงพร้อมทั้งต าแหน่ง 
8.  ให้ผู้มีสิทธิรับเงินเขียนจ านวนเงินที่ได้รับ 
9.  ให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 
10. ให้ผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อและเขียนชื่อ – นามสกุลตัวบรรจง 
11. ลงวันที่จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

 
ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 


