
ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการการศึกษาบุตร 

1. กรอกแบบ 7223 (ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร) 
2. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตรของข้าราชและลูกจ้างประจ า ดังนี้  

      กรณีที่ 1. บิดาเบิกให้บุตร     

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บุตร หรือส ำเนำสูติบัตร 
2. ส ำเนำทะเบียนสมรส บิดา หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ หรือ 

หนังสือรับรองบุตร หรือ ส ำเนำค ำพิพำกษำ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 

กรณีที่ 2. มารดาเบิกให้บุตร 

1. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน บุตร หรือ ส ำเนำสูติบัตร    
2. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 
         

3. ตรวจเอกสารด้วยตนเอง ก่อนยื่นเบิกเงิน  

- กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนยื่นขอเบิกเงิน  

- ระบุชื่อบุตร , ล ำดับบุตร , สถำนศึกษำ , ชั้นปีที่ศึกษำและจ ำนวนค่ำเทอมให้ชัดเจน 

- แนบใบเสร็จรับเงิน พร้อมกับหนังสือรับรอง , ประกำศ และหนังสือจัดตั้ง (เอกชน) โรงเรียนหรือมหำวิทยำลัย
ทุกครั้ง  

* การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร * 

- ถ้ำบิดำเป็นผู้มีสิทธิเบิกจะต้องให้บิดำเป็นผู้ยื่นเบิกเท่ำนั้น  

- ถ้ำมำรดำต้องกำรใช้สิทธิในกำรขอเบิกเงินจะต้องท ำหนังสือแจ้งไปยังต้นสังกัดของคู่สมรส  (แบบ 7219)            
เพ่ือขอใช้สิทธิและทำงต้นสังกัด ของคู่สมรสจะท ำหนังสือตอบกลับมำ แล้วให้มำรดำถ่ำยเอกสำรหนังสือตอบ
กลับแนบทุกครั้งที่ยื่นขอเบิกส ำหรับบุตร (ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม) 

 

 

 

 



แบบ 7219 
 
 

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 
 

ที.่.........................(1).............................                                    ส่วนรำชกำร........................(2)..........................…. 

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

 

เรื่อง      กำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดกิำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 

เรียน     (หัวหน้ำส่วนรำชกำร) 

 

  ด้วย...................................(3)...............................ได้แจ้งควำมประสงค์จะเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน 

สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบตุร เนื่องด้วย 

           ได้จดทะเบียนหยำ่กับคู่สมรสช่ือ................................................................................... 

            เป็นคู่สมรสของ............................................................................................................ 

......................................(4).................................ต ำแหน่ง........................................................สังกัด / รับบ ำนำญ 

กอง.....................................................................กรม............................................................................................ 

 

  จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และมิให้เบิกจ่ำยเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรให้แก่ 

...................................................(4)...........................................................และขอให้แจ้งตอบรับหนังสือ 

แจ้งกำรใช้สิทธิมำเพื่อ.................................(2).........................ทรำบด้วย 

 

 

               ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 
 
 

หมายเหตุ (1)   ให้ใช้เช่นเดียวกับหนังสือรำชกำร 

   (2)   ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของผู้ขอใช้สิทธิ 

(3)   ช่ือข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้รับบ ำนำญเบี้ยหวัด ซึ่งประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน 

        สวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 

  (4)    ช่ือคู่สมรสหรือคู่สมรสที่จดทะเบียนหยำ่หรือของผู้ที่ประสงค์เปน็ผู้ใช้สิทธิ 



- ก่อนยื่นเรื่องขอเบิกเงินทุกครั้งกรุณำตรวจสอบควำมถูกต้อง และลำยเซ็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

- กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ของผู้เบิกทุกครั้งเพ่ือสะดวกในกำรติดต่อ 

4. ย่ืนเอกสารขอเบิกค่าการศึกษาบุตรให้แก่เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจเอกสาร 
- ในกรณีที่ยื่นหลักฐำนไม่ครบถ้วนให้มำยื่นเบิกในวันท ำกำรถัดไป 

5. เจ้าหน้าที่จะลงรับหนังสือการขอเบิกค่าการศึกษาบุตร 
6. เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจเช็คเอกสารรหัสเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรและเจ้าหน้าที่จะท าเรื่อง

เบิกเงินและโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิเบิกเงินเป็นการต่อไป 
- ในกรณีที่พบว่ำเอกสำรมีปัญหำ เจ้ำหน้ำที่จะติดต่อผู้เบิกทันที 
- อัตรำค่ำบ ำรุงกำรศึกษำตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว 257   
  ลงวันที่ 28  มิถุนำยน  2559 

 หำกมีข้อสงสัยกรุณำติดต่อ งำนกำรเงิน สพป.นพ.2 โทร.0-4259-9156       



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



โอนเข้ำบัญชี ธ.กรุงไทย สำขำ................................................เลขที่บัญชี..........................................โทรศพัท์............................... 
        แบบ 7223 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
โปรดท ำเครื่องหมำย √ ลงในช่องว่ำง  ���� พร้อมทั้งกรอกข้อควำมเท่ำท่ีจ ำเป็น 

1. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..........................................................................ต ำแหน่ง.................................................... 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2 

2. คู่สมรสข้ำพเจำ้ช่ือ.......................................................................................................................................................... 

 ไม่เป็นข้ำรำชกำรประจ ำหรือลูกจำ้งประจ ำ 

 เป็นข้ำรำชกำร     ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง.........................................สังกัด........................................................ 

 เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงใน รัฐวิสำหกิจ/หน่วยงำนของทำงรำชกำร รำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 กรุงเทพมหำนคร  องค์กรอิสระ  องค์กรมหำชน  หรือหน่วยงำนอื่นใด 
3. ข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจำก 

 เป็นบิดำชอบด้วยกฎหมำย 

 เป็นมำรดำ 
4. ข้ำพเจ้ำไดจ้่ำยเงินส ำหรับกำรศึกษำของบุตร ดังนี้ 

(1) เงินบ ำรุงกำรศึกษำ   (2) เงินค่ำเล่ำเรยีน 
 1)   บุตรช่ือ..................................................................................................เกิดเมื่อ............................................. 
  เป็นบุตรล ำดับที่ (ของบิดำ)...........................................เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ).................................. 
  (กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)  แทนท่ีบุตรล ำดับที่................................................................. 
  ช่ือ..........................................................................................................เกิดเมื่อ............................................ 
  สถำนศึกษำ..........................................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................... 

  ช้ันท่ีศึกษำ......................................................................... (1)   

        (2)    จ ำนวน.......................................บำท 
 2)   บุตรช่ือ..................................................................................................เกิดเมื่อ............................................. 
  เป็นบุตรล ำดับที่ (ของบิดำ)...........................................เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ).................................. 
  (กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)  แทนท่ีบุตรล ำดับที่................................................................. 
  ช่ือ..........................................................................................................เกิดเมื่อ............................................ 
  สถำนศึกษำ..........................................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................... 

  ช้ันท่ีศึกษำ......................................................................... (1)   

        (2)    จ ำนวน.......................................บำท 
 2)   บุตรช่ือ..................................................................................................เกิดเมื่อ............................................. 
  เป็นบุตรล ำดับที่ (ของบิดำ)...........................................เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ).................................. 
  (กรณีเป็นบตุรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว)  แทนท่ีบุตรล ำดับที่................................................................. 
  ช่ือ..........................................................................................................เกิดเมื่อ............................................ 
  สถำนศึกษำ..........................................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................... 

  ช้ันท่ีศึกษำ......................................................................... (1)   

        (2)    จ ำนวน.......................................บำท 
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5. ข้ำพเจ้ำขอรับเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร  

 ตำมสิทธิ   เฉพำะส่วนท่ียังขำดจำกสิทธิ เป็นเงิน...............................................................................บำท 
   (........................................................................................................) 

         
6. เสนอ......................................................................... 

 ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รบัเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรและข้อควำมที่
ระบุข้ำงต้นเป็นควำมจริง 

 บุตรของข้ำพเจ้ำอยู่ในข่ำยได้รับกำรช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบตุร 

 เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกีย่วกับกำรศึกษำของบุตร  แต่เพยีงฝ่ำยเดยีว 

 คู่สมรสของข้ำพเจ้ำได้รับกำรช่วยเหลือจำกรัฐวสิำหกิจ  หน่วยงำนของทำงรำชกำร  รำชกำรท้องถิ่น  
กรุงเทพมหำนคร  องค์กรอิสระ  องค์กรมหำชน  หรือหน่วยงำนอื่นใด  ต่ ำกว่ำจ ำนววนท่ีไดร้ับจำกทำงรำชกำร 
จ ำนวน............................................................................บำท 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมสีิทธิเบิกไดต้ำมกฎหมำย ตำมจ ำนวนท่ีขอเบกิ 

 (ลงช่ือ)................................................................ ผู้ขอรับเงินสวสัดิกำร 
(............................................................) 

             ต ำแหน่ง.............................................................. 
7. ค ำอนุมัต ิ

อนุมัติให้เบิกได ้
(ลงช่ือ)................................................................  
       (............................................................) 

               ต ำแหน่ง.............................................................. 
8. ใบรับเงิน 

ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร จ ำนวน...........................................................บำท 
 (…………………………………………………………………………………………………) ไว้ถูกต้องแล้ว 
 

(ลงช่ือ)................................................................ ผู้รับเงิน 
    (............................................................) 

              (ลงช่ือ)................................................................ ผูจ้่ำยเงิน 
    (............................................................) 

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

ค าชี้แจง 
          ใหร้ะบุกำรมีสิทธิเพียงใด  เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับตำมพระรำฃกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกบักำรศึกษำบุตร 
 

ใหเ้สนอต่อผูม้ีอ ำนำจอนุมตั ิ
 

ก 

ข 

ก 

ข 
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 ค่ำกำรศึกษำบุตร         ใบส ำคัญที่....... 

 ค่ำรักษำพยำบำล         ฏีกำที่.............. 

 ค่ำเช่ำบ้ำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำได้จ่ำยเงินเปน็ค่ำ...............................................................................จริง...............................................บำท 

ข้ำพเจ้ำขอรับเงินค่ำ...............................................................................ตำมสิทธิที่ไดร้ับคือ   เต็มจ ำนวน     ไม่เต็มจ ำนวน 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น................................... บำท (.........................................................................................) ซึ่งได้จ่ำยไปก่อนแล้ว 
 

  ลงช่ือ........................................................ ผูจ้่ำยเงิน 
        (………………………………………………….) 
   ต ำแหน่ง........................................................... 

ที่ติดใบเสร็จรับเงนิ 

 


