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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขต

ตามท่ีสภากรุงเทพมหานครได้ลงมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินทุน 
สนับสนุนการศึกษาแก,บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในคราวประชุมสภา 
กรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ (คร้ังท่ี ๖) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๑ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว เม่ือวันท่ี ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๑ และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม. ๑๒๕ ตอนพิเศษ 
๑๗๑ ง วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อให้การเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินทุนสนับสบุนการศึกษาแก, 
บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร จึงได้ลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และปลัด 
กรุงเทพมหานครได้กำหนดแบบในการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร ดังน้ี 

๑. ใบขอรับเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตร.
๒. หน้างบใบสำคัญเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตร 
๓. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 
๔. หนังสือตอบรับแจ้งการใช้สิทธิ 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจ้งให้ทราบโดยท่ัวกันและดำเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป
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(นางจงกลนี วีระณรงค์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ - 

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ระเบียกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสบุนการสืกษาแก่บุตรข้าราชการ 

และลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ 
บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๔๒๘ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๘ แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่ 
บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๑ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงกำหนดระเบียบ 
ข้ึนไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก, 
บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๒”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ังอ่ืนใดในส่วนท่ีได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี 

หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน
ข้อ ๔ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยบีญหา 

รวมทั้งออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้
“ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“ลูกจ้างประจำ” หมายความว่า ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่า

ด้วยลูกจ้าง

ฅ ๔



“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม'รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซ่ึงบิดามารดา 
ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท่ีมืกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล

“เงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร” หมายความว่า เงินงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เพื่อ 
สนับสนุนการศึกษาแก'บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก'บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกซ่ืออย่างอ่ืนในสังกัดหรือในกำกับดูแลของ 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือในกำกับดูแลของรัฐ 
หรือสังกัดส่วนราชการอ่ืนท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

(๒) โรงเรียนในสังกัดหรือในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 
วิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือในกำกับดูแลของรัฐ หรือสังกัดส่วนราชการอ่ืนท่ี ก.พ.รับรองคุณวุฒิ

(๓) สถานศึกษาของทางราชการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
“สถานศึกษาชองเอกชน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกซนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกซน 
(๒) สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวง 

การชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ หรือรัฐบาลต่างประเทศ
(๓) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซน แต่ไม'รวมถึงโรงเรียนเอกชนประเภท 

อาชีวศึกษาท่ีใข้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
(๔) สถานศึกษาของเอกขนตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด

หมวด ๒
หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ

ข้อ ๖ ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างประจำผู้Iดได้รับการบรรจุหรือจ้างและแต่งตั้งเข้ารับ 
ราชการหลังวันท่ี ๑ กรกฎาคม ให้ใช้สิทธิขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรในปีการศึกษาถัดไป



ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีผู้มีสิทธิมีคู,สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างประจำ ผู้มสิทธิ'จะต้อง. 

รับรองตนเองในใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรว่าตนเป็นผู้มีสิทธิและขอใข้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว 
โดยหน่วยงานเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอ ให้หน่วยงานเจ้าสังกัดของคู,สมรส 
อีกฝ่ายหนึ่งทราบและตอบรับแบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิให้ปลัด 
กรุงเทพมหานครกำหนด

(๒) ผู้ใช้สิทธิฃฺอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรได้เฉพาะบุตรท่ีมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีในวันท่ี ๑ 
กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองและอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของตน

หมวด ๓
วิธีการและเงื่อนไขการขอเบิกเงิน

ข้อ ๘ ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรตามแบบท่ีปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด 
พร้อมหลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาและหลักฐานอื่นต่อผู้บังคับ 
บัญชาที่เป็นผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิตามข้อ ๑๐ ภายในปีการศึกษานั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ใช้สิทธิ 
หมดสิทธิในการขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรสำหรับปีการศึกษาน้ัน

ในกรณีที่บุตรคนใดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับ 
บุตรผู้น้ันอีกไม,ได้

ในกรณีถูกคงพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เม่ือคดีหรือกรณีถึงท่ีสุดแล้วปรากฏว่าผู้น้ัน 
ได้รับเงินเดือนในระหว่างท่ีถูกส่ังพักราชการหรือในระหว่างท่ีถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ผู้มีสิทธินำหลัก 
ฐานตามวรรคหน่ึงมาเบิกไต้ภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีรับทราบคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด

ข้อ ๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาทีเ่ป็นผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิได้รับใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา 
บุตรให้ตรวจสอบใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรและหลักฐาน หากเห็นว่าถูกต้องให้ลงลายมือซ่ือรับรอง 
ในใบขอรับเงินน้ันแล้วเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติต่อไป

หมวด๔
การรับรองการใข้สิทธิและการอนุมัติ

ข้อ ๑© ให้ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปของสำนักงานเขตและ 
ผู้บังคับบัญชาระดับกองหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทีย่บเท่าข้ึนไปสำหรับหน่วยงานอ่ืน เป็นผู้มีอำนาจรับรองการใช้สิทธิ 
ของช้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำท้ังรับรองการใช้สิทธิของตนเอง.



ข้อ ๑๑ ให้ผู้บังคับบัญชาตอไปน้ี เป็นผู้มีอำนาจอบุมัตการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตร 
(๑) สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๒) สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักหรือ 

หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกซ่ืออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นสำนัก
(๓) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรุมการ 

ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
(๔) สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แก่ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๔) สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ได้แก่ เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
(๖) สำนักงานเขต ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต

หมวด ๕
อัตราการให้เงินทุนสนับสบุนการสืกษาบุตร

ข้อ ๑๒ อัตราการให้เงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรท่ีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือ 
สถานศึกษาของเอกชนตามปีการศึกษาของทุกระดับต่อคนต่อปีการศึกษา ดังน้ี

(๑) ประเภทที่ ๑ ระดับอนุบาลและประถมศึกษา คนละ ๓ , ๐๐๐.- บาท 
. (๒) ประเภทที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ ๓ , ๔๐๐.- บาท

(๓) ประเภทที่ ๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คนละ ๔ ,๐๐๐.-บาท 
(๔) ประเภทที่ ๔ ระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า 

‘คนละ ๔,๔๐๐.- บาท
(๔) ประเภทที่ ๔ ระดับปริญญาตรี คนละ ๔,๐๐๐.- บาท

หมวด ๖
การเบิกและจ่ายเงิน

ข้อ ๑๓ ให้ผู้เบิกทำหน้างบใบสำคัญโดยแสดงรายซ่ือผู้ขอรับเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตร จำนวน 
เงินที่ขอเบิกเป็นรายบุคคล ตามแบบท่ีปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

‘ ข้อ ๑๔ เม่ือหน่วยงานได้จ่ายเงินให้แก'ผู้ใข้สิทธิแล้วให้เขียนข้อความหรือประทับตรามีข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานทุกฉบับ



หมวด ๗
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือท่ีมิได้กำหนดไวในระเบียบน้ีให้นำ 
เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี  ๆ ไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการสืกษาบุตร

โปรดทำเครื่องหมาย ^  ลงในซ่อง I I  พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จำเป็น

๑. ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง............................................
ลัง กัด.................................................................................................................................

๒. ค่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ.................................................................................................
I I  ไม่เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างประจำ
I I  เป็นข้าราชการกรงเทพมหานคร ตำแหน่ง...................................ลังกัด.............................................
[II เป็นสกจ้างประจำกรงเทพมหานคร ตำแหน่ง.................................สังกัด..............................................

๓. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเน่ืองจาก
I I  เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย I I  เป็นมารดา
[ I  บุตรอยู่ในปกครองและอุปการะเลี้ยงดูชองข้าพเจ้าโดยการสิ้นสุดชองการสมรส
I I  บุตรอยู่ในปกครองและอุปการะเลี้ยงดูของข้าพเจ้าเนื่องจากแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย

๔. ข้าพเจ้าขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ดังน้ี
๑. บตรชื่อ.....................................................................เกิดเมื่อ..................................................................

เป็นบตรลำดับท่ี (ของบิดา)......................................... เป็นบตรลำดับท่ี (ของมารดา)..............................
สถานศึกษา.......................................... เขต/อำเภอ..........................................จังหวัด...........................
ขั้นที่ศึกษา...............................ปีการศึกษา.................................... จำนวนเงิน..................... -..........บาท

๒. บตรชื่อ........................................................................ เกิดเมื่อ................................................................
เป็นบตรลำดับท่ี (ของบิดา).......................................... เป็นบตรลำดับท่ี (ของมารดา)..............................
สถานศึกษา............................................เขต/อำเภอ........................................ จังหวัด...........................
ขั้นที่ศึกษา.............................. ปีการศึกษา......................................จำนวนเงิน...............................บาท

๓. บตรชื่อ.......................................................................เกิดเมื่อ......................;.........................................
เป็นบตรลำดับท่ี (ของบิดา).......................................... เป็นบตรลำดับท่ี (ของมารดา)..............................
สถานศึกษา...................... ............... .....เขต/อำเภอ........................................ จังหวัด............................
ขั้นที่ศึกษา.............................ปีการศึกษา.......................................จำนวนเงิน............................... บาท

๔. บตรช่ือ.......................................................................เกิดเมื่อ................................................................
เป็นบตรลำดับท่ี (ของบิดา)......................................... เป็นบตรลำดับท่ี (ของมารดา)..............................
สถานศึกษา............................................ เขต/อำเภอ........................................ จังหวัด...........................
ขั้นที่ศึกษา............................. ปีการศึกษา..................................... จำนวนเงิน................................บาท
รวมเป็นเงิน........................................... บาท (................................................................................)
ได้แนบเอกสารประกอบรวม...................................ฉบับ

(สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา, บุตร, ทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองบุตร, หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียนฯ 
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ, หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิและหลักฐานอ่ืนท่ีจำเป็น)

ฅ ๙



๕. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก,บุตร 

ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ซ่ึงบุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุนตามข้อบัญญัติ 
นี้ และข้าพเจ้าเป็นผู้ใข้สิทธิเบิกเงินดังกล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว การขอรับเงินครั้งนี้เป็นรายการที่ไม่เคยเบิกมา 
ก่อนจริง

(ลงซ่ือ)....................... ............................. ผู้ฃอรับเงินทุนสนับสนุน
(.......................)

วันที่...;..............เดือน................................. พ.ศ............................

๖. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

เสนอ........................................................................
ข้าพเจ้า..... .................................. .....................

ตำแหน่ง............,....................................................
ได้ตรวจใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษา 

บุตรฉบับน้ีแล้ว ขอรับรองว่าผู้ฃอรับเงินมีสิทธิตาม 
ข้อบัญญัติน้ี ตาม'จำนวนท่ีฃอรับ

(ลงซ่ือ)....)...........................................................
(.......-............................)

๗. คำอนุมัติ

อนมัติให้เบิกจ่ายได้'

(ลงซ่ือ)...
(...

ตำแหน่ง. 
วันที.่......

เ .̂ ใบรับเงิน
ได้รับเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตร จำนวน. .บาท

-)ไว้ถูกต้องแล้ว

(ลงซ่ือ)........................... ........................... ผ้รับเงิน (ลงซ่ือ)
(.............................. ........................... 1) (-

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

.ผ'จ่ายเงิน

.พ.ศ.

(ลงซ่ือต่อเม่ือได้รับเงินแล้วเท่าน้ัน)

๙๐



หน้างบใบสำคัญเงินทุนสนับสบุนก่ารสืกษาบุตร

ส่วนราชการ/หน่วยงาน........................................................................
ประจำปีการสืกษา.......................................................ประกอบฎีกาที่

ลำดับที่ ซ่ือ ตำแหน่ง จำนวนบุตร จำนวนเงิน หมายเหตุ

รวมเงิน

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบรายการแล้วถูกต้อง

(ลงซ่ือ)...... .................... เจ้าหน้าที่ (ลงซ่ือ).... ......................... ผ้เบิก
(.. ......... ) (.. .......... )

วันที.่... .... เดือน........... .......... พ.ศ............ วันที.่..... .... เดือน........... ...........พ.ศ..............



(ตัวอย่าง)

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ

ส่วนราชการ (๑)

ท่ี (๒) . วันท่ี

เร่ือง แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรช้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ 

เรียน .......................................................................................

ด้วย (๓)...... :............................................... ซ่ึงเป็นคู,สมรสของ (๔)...................................................
ตำแหน่ง....................... ......................สังกัด ฝ่าย.......................................... กอง/โรงเรียน...................................
สำนัก/สำนักงานเขต.................................................ประสงค์จะเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตร
ช้าราชการกรุงเทพมหานคร/ลูกจ้างประจำ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และงดเว้นการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรให้แก่.....................
(๔)........................ ;.......................และแจ้งตอบรับหนังสือแจ้งการใช้สิทธิมาเพ่ือ...(๑)........................................
ทราบด้วย

ลงซ่ือ............................................................
(...........................)

ตำแหน่ง.......................................................

หมายเหตุ (๑) ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู'สมรสของผู้'ขอใช้สิทธิ 
(๒) ให้ใช้ท่ีเซ่นเดียวกับหนังสือราชการ
(๓) ซื่อช้าราชการกรุงเทพมหานคร/ลูกจ้างประจำ ซ่ึงประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุน 
การศึกษาบุตร

(๔) ซ่ือคู่สมรสของผู้'ประสงค์เป็นผู้'ขอใช้สิทธิ



(ตัวอย่าง)

หนังสือตอบรับแจ้งการใช้สิทธิ

ส่วนราชการ (๑)

ท่ี (๒) วันท่ี

เร่ือง ตอบรับแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำ 

เรียน .......................................................................................

ตามหนังสือท่ี (๓)................................ลงวันท่ี...................................... แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินทุน
สนับสนุนการศึกษาบุตรของ.... (๔).............. ............................... น้ัน

.......... รับทราบแล้ว และได้งดเว้นการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนดังกล่าว
แล้ว ทั้งน้ีได้เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร คร้ังสุดท้ายสำหรับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

....(๑).
ให้แก'..............(๔)....
ปีการศึกษา........ (๖).

ลงซ่ือ............................................................
(...........................)

ตำแหน่ง.......................................................

หมายเหตุ (๑) ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ขอใช้สิทธิหรือส่วนราชการด้นสังกัด 
(๒) ให้ใช้ท่ีเช่นเดียวกับหนังสือราชการ 
(๓) หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
(๔) ซื่อช้าราชการกรุงเทพมหานคร/ลูกจ้างประจำ ซ่ึงประสงค์เป็นผู้ไช้สิทธิเบิกเงินทุนสนับสนุน 

การศึกษาบุตร
(๔) ซ่ือคู'สมรสของผู้ประสงค์เป็นผู้ฃอใช้สิทธิ
(๖) ปีการศึกษาที่เบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาของบุตรให้เป็นครั้งสุดท้าย



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม
ส่วนราชการ....กรง!เทพมหานค.ร..(สำนักการ!คลังโ'ท.,ร:.๐๒๒๒๔.๔๖๘๑หรื]อโทร...!๑๖๖®โ,ทร.!สาร ๐๒๒๒๖๖๒๓๖).
ท ี่ ก.ท..๑๓๐๔/ ๓๐๘................................................ วันท ี่ ๑๘..มีนาคม..๒๕;๔๗............................................
เรื่อง...ปรูะ.เภ;ท.และ;อัต;ราเงิน.ค่าเล่'าเรี.ยนุในุสถาน1ศึกษา.'ของเอก'ซน.,ประเภท.อาชีวศึกษา..................................

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ฃอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๕/ว ๓๑ ลงวันท่ี ๒๘ 
มกราคม ๒๔๔๗ เร่ือง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกซนประเภทอาชีวศึกษามาเพื่อ 
โปรดทราบและถือปฏิบัติ

(นางณฐนนท ทวีสิน) 
ปลัดกรงเทพมหานคร

๔๙


