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การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ และลูกจ้างประจํา ได้แก่ 

1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา ซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณ รายจ่ายหมวด
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจาของกระทรวง กรม 

ยกเว้น 
 ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการตํารวจช้ันพลตํารวจที่อยู่ระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจซึ่งเป็น

การศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติราชการประจํา 
 ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง 
2. ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบ้ียหวัด 
 
บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งน้ี 

ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 
 
บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร ได้แก่ 
 บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับเรียงตามลําดับเกิดก่อนหลัง ทั้งน้ี ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการ

สมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ 
 กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรยัง

ไม่ครบ 3 คน ต่อมามีบุตรแฝดทําให้จํานวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับสวัสดิการสําหรับบุตรคนที่ 1 
ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิง
เป็นผู้ใช้สิทธิ 

 บุตรที่เกินกว่า 3 คน แต่ในจํานวน 3 คนน้ัน ถ้าตาย กายพิการหรือเป็นคนไร้ความสามารถ
วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้เอาบุตรลําดับต่อไปนํามาเบิกได้ให้ครบ
3 คน อย่างเดิม จนกว่าจะหมดสิทธิ 

 
สถานศึกษาของทางราชการ หมายความว่า 
1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด

หรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือที่อยู่ในกํากับของรัฐ 
2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ใน

กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีการจัดระดับช้ันเรียนด้วย 

4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอ่ืนหรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
5. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับช้ันเรียนในสังกัดส่วนราชการ 
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สถานศึกษาเอกชน หมายความว่า 
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้รวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ 
 
เงินบํารุงการศึกษา หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล 

 
เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่ง

สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีได้รับอนุมัติจาก

ส่วนราชการที่ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย 

 
ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด

หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังหรือองค์การของรัฐบาล 

 
การใช้สิทธิ 
1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจําหรือ ผู้ได้รับบํานาญ เบี้ยหวัดให้

คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
1.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับบํานาญ 

เบ้ียหวัดที่อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตรว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับบํานาญ
เบี้ยหวัดอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการใช้สิทธิตามวรรคแรกและในกรณีที่เปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกของ
ผู้ใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วน
ราชการผู้เบิกบํานาญเบ้ียหวัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้น้ันร้องขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ
ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญเบ้ียหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงทราบ และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

2. กรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรและใช้สิทธิจาก
หน่วยงานอ่ืนแล้ว ผู้น้ันไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาน้ี เว้นแต่ผู้
มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรได้ เฉพาะส่วนที่ตํ่ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับ
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

3. กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตาม
กฎหมาย (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0417/ว36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน
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สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสาหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่า
หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย) 

3.1 กรณีผู้มีสิทธิและคู่สมรสเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน โดยผู้ใช้
สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตร จะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ายได้ทราบและตอบรับ
ให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสาหรับบุตรตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

3.2 กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่า
กันตามกฎหมายกับคู่สมรสผู้มีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรือ
อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน 

3.3 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรจาก
หน่วยงานอ่ืน เมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ายปกครองหรือ
อุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรได้ เฉพาะ
ส่วนที่ตํ่ากว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 

 
ทั้งน้ี การใช้สิทธิดังกล่าวในครั้งแรก ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเรียกเอกสารเพ่ือประกอบการ

เบิกจ่ายโดย 
1. กรณีที่มีการหย่ากันตามกฎหมายให้แนบ สําเนาทะเบียนการหย่า 
2. กรณีที่แยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายให้แนบ สําเนาทะเบียนสมรส 

 
ระยะเวลาการขอเบิก 
1. การขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายภาคเรียน 

ต้องย่ืนหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 
2. การขอเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเป็นรายปีการศึกษา

ต้องย่ืนหลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปีนับต้ังแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้นๆ 
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ประเภทและอัตราการเบิกจ่าย ตามหนังสือ กรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

1. ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 
 

ระดบัการศกึษา ปกีารศกึษาละไม่เกิน 
(บาท) 

อนุบาลหรือเทียบเท่า ๕,80๐ 
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,00๐ 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๔,80๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ
เทียบเท่า 

๔,80๐ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ๑3,7๐๐ 
ปริญญาตรี ๒5,๐๐๐ 

 

เงินบํารุงการศึกษา ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับมหาวิทยาลัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การรัฐบาล  
 

2. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน 
๒.๑ สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ระดบัการศกึษา ปกีารศกึษาละไม่เกิน(บาท) 
 สถานทีศ่กึษาที ่

ไม่รับเงนิอุดหนุน 
สถานทีศ่กึษาที ่
รบัเงนิอุดหนุน 

อนุบาลหรือเทียบเท่า   ๑3,60๐ ๔,80๐ 
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑3,20๐ 4,200 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๑5,80๐ 3,3๐๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๑6,20๐ 3,20๐ 
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๒.๒ สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
๒.๒.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

ประเภทวิชา/สาขา ปกีารศกึษาละไม่เกิน(บาท) 
 สถานทีศ่กึษาที ่

ไม่รับเงนิอุดหนุน 
สถานทีศ่กึษาที ่
รบัเงนิอุดหนุน 

คหกรรม/คหกรรมศาสตร์   ๑6,50๐ 3,40๐ 
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ๑9,90๐ 5,10๐ 
ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม 20,00๐ 3,60๐ 
เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ 21,00๐ 5,00๐ 
ช่างอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม 24,40๐ 7,20๐ 
ประมง 21,10๐ 5,00๐ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 19,90๐ 5,10๐ 
อุตสาหกรรมสิง่ทอ ๒4,๔0๐ 7,20๐ 

 
๒.๒.๒ หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า  
ประเภทวิชา/สาขา เบกิไดค้รึ่งหนึง่ 

ของจํานวนทีจ่่ายจริง 
ปกีารศกึษาละไม่เกิน(บาท) 

(1) ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ 

๓๐,๐๐๐ 

(2) พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ /ศิลปหัตถกรรมหรือ
ศิลปกรรม /เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ /คหกรรม
หรือคหกรรมศาสตร์ /อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

๒๕,๐๐๐ 

 
สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชา ของหลักสูตรที่กําหนด

ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนทําการเปิดสอนในสาขาวิชาน้ันๆ 
 
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหน่ึงของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท 
ค่าเล่าเรียน ที่ให้เบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่ง

สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย  
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เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
 

ประเภทรายจ่าย หลกัฐาน/เอกสารทีใ่ชเ้บกิจ่าย 
ค่าการศึกษาของบุตร 1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (แบบ ๗๒๒๓) 

2. ใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา 
3. สําเนาใบอนุญาตของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีเป็น

สถานศึกษาเอกชน 
4. หลักฐานแยกกันอยู่ (แบบ บก.ชล.๘) กรณีไม่ประสงค์จะอยู่

ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา 
5. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้

สิทธิ (กรณีใช้สิทธ์ิภรรยา) 
6. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการรับรองบุตรกรณีไม่ได้จด

ทะเบียนสมรส 
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ผังกระบวนงานและระยะเวลา :  การขอเบิกค่าการศึกษาของบุตร 
 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(วัน) รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  
 
 
 

ข้ึนอยู่กับ 
ผู้ขอเบิก 

ผู้ขอเบิกเงินจัดทําแบบขอเบิกเงินตาม
แบบฟอร์ม 
1. ค่าการศึกษาของบุตร: แบบ 7223 
2. แนบใบเสร็จรับเงิน+ใบรับรองของ 
    โรงเรียน 

ผู้ขอเบิก 

2.     2 วัน 
 

กบค. สล. ลงรับในระบบสารบรรณ  
ส่งงานการเงิน ตรวจสอบสิทธิ, อัตราท่ี
เบิกจ่ายตามระเบียบ 
-  กรณีค่าการศกึษาบุตร = ตรวจสิทธิ, 

อัตรา ตรวจสอบการขอเบิกเทอมแรก /
ลงทะเบียนคุมอัตราการเบิกจ่ายท้ังปี 

- งานธุรการ : 
  ดรุณี 
- งานการเงิน : 
  สุภัททรา 

3.  2 วัน ห.กบค.   : วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
ลสก. : วงเงิน 10,001-100,000 บาท 
ลปส. : วงเงิน 100,001 บาทขึน้ไป 

ผู้บริหาร 

4.  
 
 
 
 
 

 
 
 

1 วัน 

ขั้นตอนการจ่ายเงิน 
1. วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ใช้เงิน 
    ทดรองราชการ 
   - ไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเงินสด 

- งานการเงิน : 
  จิราภรณ์/ 
  จริญญา/ 
  บุญส่ง 

2 วัน    - เกิน 10,001 บาท เขียนเช็คสั่งจ่าย 
5 วัน 2.  เกิน 50,000 บาทขึ้นไป เบิกตรง 

GFMIS ภายใน 3 วันนับแต่วันอนุมัติ
ข้ัน P ตรวจสอบเงินโอนแล้วจึงเขียน
เช็คสั่งจ่ายและเสนอลงนามในเช็คใช้
เวลาประมาณ 2 วัน 

3.  กรณีข้าราชการบํานาญ ท่ีได้ระบุให้
นําเข้าบัญชีเงินฝาก ดําเนินการ
เช่นเดียวกับข้อ 2. 

 

 
 
 
 
 
 

ผู้ขอเบิกจัดทําแบบขอเบิกเงิน 

กบค. สล. รับเรื่องเพื่อตรวจสอบ 
สิทธ์ิ และระเบียบเบิกจ่าย 

ผู้มีอํานาจอนุมัติ 

- เรียกรับเงินสด/เช็ค 

- เข้าบัญชีเงินฝากกรณี ขรก.บํานาญบํานาญ 

1  10,000 บาท 

ไม่เกิน 50,000 บาท 

 ใช้เงินทดรอง 

50,000 บาทขึ้นไป 

เบิกตรง GFMIS 

เสนอลงนามเช็ค 

เขียนเช็ค 10,001   50,000 บาท 
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แบบฟอร์มสําคัญ 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (แบบ๗๒๒๓) 

 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 


