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การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร (เงินสด)

งานที่ให้บริการ

กลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (เจ้าหน้าที่ นางอมรรัตน์ หะลีบุตร)

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 2 (ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)

ทุกวันอังคาร
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา
การให้บริการ

หมายเหตุ

1

การยื่นคาขอ

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/ข้าราชการ
บานาญ ยื่นแบบใบเบิกเงินสวัสดิการฯ
ด้วยตนเอง

-

ผู้ขอ

2

การพิจารณา

5 นาที

สพท.

3

การอนุมัติจ่ายเงิน

2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานการ
ขอเบิกเงิน
2.2เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสารทา
ความเห็นเสนอ ผอ.สพท.เพื่อพิจารณา
3.1 ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
3.2 เจ้าหน้าที่ จ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิก
เงินสวัสดิการฯ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 10 นาที

5 นาที

สพท.

2

หลักฐานประกอบคาขอเบิกเงินสวัสดิการ
1) ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร แบบ 7223
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สาเนาทะเบียนบ้านบุตร หรือสาเนาจดทะเบียนรับรองบุตร
4) ข้าราชการชายเบิกให้บุตร เพิ่มสาเนาทะเบียนสมรสของตนเอง
5) ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยแล้ว จะมีการยกเลิกการเรียกเก็บสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านจากผู้รับบริการ
ค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

3

แบบ 7223

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
1.

2.

3.

4.

โปรดทำเครื่ องหมำย / ลงในช่อง  พร้ อมทังกรอกข้
้
อควำมเท่ำทีจ่ ำเป็ น
ข้ ำพเจ้ ำ……………………………………………………………………..ตำแหน่ง……………………………………………………………
สังกัด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คูส่ มรสของข้ ำพเจ้ ำชื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่เป็ นข้ ำรำชกำรประจำหรื อลูกจ้ ำงประจำ
 เป็ นข้ ำรำชกำร  ลูกจ้ ำงประจำ ตำแหน่ง……………………………………………………สังกัด…………………………………
 เป็ นพนักงำนหรื อลูกจ้ ำงในรัฐวิสำหกิจ / หน่วยงำนของทำงรำชกำร รำชกำรส่วนท้ องถิ่น กรุ งเทพมหำนคร องค์กรอิสระ
องค์กำรมหำชน หรื อหน่วยงำนอืน่ ใด ตำแหน่ง…………................…………….สังกัด……….......…………………………
ข้ ำพเจ้ ำเป็ นผู้มีสทิ ธิและขอใช้ สทิ ธิเนื่องจำก
 เป็ นบิดำชอบด้ วยกฎหมำย
 เป็ นมำรดำ
ข้ ำพเจ้ ำได้ จำ่ ยเงินสำหรับกำรศึกษำของบุตร ดังนี ้
(1) เงินบำรุ งกำรศึกษำ
(2) เงินค่ำเล่ำเรี ยน
1) บุตรชื่อ………………………………………………….…………..…….เกิดเมื่อ………………………….………………….……….
เป็ นบุตรลำดับที่ (ของบิดำ)…………………………………...เป็ นบุตรลำดับที่ (ของมำรดำ)…………………………..……
(กรณีเป็ นบุตรแทนที่บต
ุ รซึง่ ถึงแก่กรรมแล้ ว) แทนที่บตุ รลำดับที่……………………………………………………………….
ชื่อ……………………………………….…….…………เกิดเมื่อ………..…….………………….ถึงแก่กรรมเมื่อ………..………….
สถำนศึกษำ…………………………………….…….….อำเภอ………………………………….จังหวัด…………….………………
ชันที
้ ่ศกึ ษำ…………………………………………..

(1) 
(2)  จำนวน………………………………………….บำท

2)

3)

บุตรชื่อ……………………………………………….…………..…….เกิดเมื่อ……………………………….………………………
เป็ นบุตรลำดับที่ (ของบิดำ)…………………………………...เป็ นบุตรลำดับที่ (ของมำรดำ)…………………………………………
(กรณีเป็ นบุตรแทนที่บต
ุ รซึง่ ถึงแก่กรรมแล้ ว) แทนที่บตุ รลำดับที่…………………………………………….…………………..……
ชื่อ……………………………………….…….…………เกิดเมื่อ………..……………………….ถึงแก่กรรมเมือ่ ……..…………….
สถำนศึกษำ…………………………………….…….….อำเภอ………………………………….จังหวัด…………….………………
ชันที
้ ่ศกึ ษำ…………………………………………….. (1) 
(2)  จำนวน………………………………………….บำท
บุตรชื่อ……………………………………………….…………..…….เกิดเมื่อ………………………….……………………………
เป็ นบุตรลำดับที่ (ของบิดำ)…………………………………...เป็ นบุตรลำดับที่ (ของมำรดำ)…………………………………………
(กรณีเป็ นบุตรแทนที่บต
ุ รซึง่ ถึงแก่กรรมแล้ ว) แทนที่บตุ รลำดับที่……………………………………………………………..…….…
ชื่อ……………………………………….…….…………เกิดเมื่อ………..……………………….ถึงแก่กรรมเมือ่ …………..……….
สถำนศึกษำ…………………………………….…….….อำเภอ………………………………….จังหวัด…………………….………
ชันที
้ ่ศกึ ษำ…………………………………………..
(1) 
(2)  จำนวน………………………………………….บำท
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5. ข้ ำพเจ้ ำขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
 ตำมสิทธิ
 เฉพำะส่วนที่ยงั ขำดจำกสิทธิ

เป็ นเงิน……………………………………..บำท

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

เสนอ ……………………………………………………….
 ข้ ำพเจ้ ำมีสท
ิ ธิได้ รับเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร และข้ อควำม
ที่ระบุข้ำงต้ นเป็ นควำมจริ ง
 บุตรของข้ ำพเจ้ ำอยูใ่ นข่ำยได้ รับกำรช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
 เป็ นผู้ใช้ สท
ิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร แต่เพียงฝ่ ำยเดียว
 คูส
่ มรสของข้ ำพเจ้ ำได้ รับกำรช่วยเหลือจำกรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของทำงรำชกำร รำชกำรส่วนท้ องถิ่น
กรุงเทพมหำนคร
องค์กรอิสระ องค์กำรมหำชน หรื อหน่วยงำนอื่นใด ต่ำกว่ำจำนวนที่ได้ รับจำกทำงรำชกำร
จำนวน………………………………………บำท
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำมีสทิ ธิเบิกได้ ตำมกฎหมำย ตำมจำนวนทีข่ อเบิก
(ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้ขอรับเงินสวัสดิกำร

(.....................................................................)
วันที่………..เดือน…………….…. พ.ศ. ………..
6.

คำอนุมตั ิ
อนุมตั ิให้ เบิกได้
(ลงชื่อ)……………………………………………..
(………………………………………………….….)

ตำแหน่ง……………………………………………………
7.

ใบรับเงิน
ได้ รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร จำนวน………………………………………………….บำท
(……………………………………………………………………………………….) ไว้ ถกู ต้ องแล้ ว
(ลงชื่อ)…………………………………………………….ผู้รับเงิน
(………………………………………………….….)
(ลงชื่อ)………………………………………………….…ผู้จ่ำยเงิน
(……………………………………………..……….)

วันที่………..เดือน………………………พ.ศ….………
(ลงชื่อต่อเมือ่ ได้ รับเงินแล้ วเท่ำนัน้ )

5

ผังขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร
ผู้ขอฯ กรอกแบบฟอร์ม 7223
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง / ตรวจสอบเอกสาร /
เสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา

ผอ.สพป.กจ.2 อนุมัติ

5 นาที

3 นาที

พิจ

นชอบ
จ่เห็
ายเงิ
นสวัสดิการ
ให้กับผู้ขอเบิก

2

นาที

จุดบริการ
ระยะเวลา 10 นาที
1

