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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและความเป็นมา 
 “สวัสดิการ” (welfare) หมายถึง  บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่หน่วยงานราชการหรือองค์กรธุรกิจ
เอกชนจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานหรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้น ๆ ได้รับความสะดวกสบาย         
ในการทํางาน มีความมั่นคงในอาชีพมีหลักประกันที่แน่นอนในการดําเนินชีวิตหรือได้รับประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจาก เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจํา ทั้งนี้เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน มีขวัญและกําลังใจท่ีดี 
เพื่อจะได้ใช้กําลังกาย กําลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ไม่ต้องวิตกกังวล       
ปัญหายุ่งยากทั้งในด้านส่วนตัวและครอบครัว ทําให้มีความพึงพอใจในงานที่ทํา มีความรักและตั้งใจท่ีจะทํางานนั้น        
ให้นานที่สุด สําหรับสวัสดิการท่ีสมบูรณ์แบบนั้น จะต้องเป็นสวัสดิการที่ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร      
ทั้งในขณะที่ทํางาน (on the job) นอกเวลางานแต่ยังอยู่ในที่ทํางาน (off the job within the workplace) 
นอกสถานที่ทํางาน (outside the workplace) นอกจากนั้นยังรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย 
 สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์เป็นผลประโยชน์ทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ในภาคราชการ              
ได้แบ่งสวัสดกิารออกเป็น 2 ส่วนคือ 

(1) สวัสดิการตามกฎหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร สิทธิต่างๆ เช่น การลา 
(2) สวัสดิการนอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมาย หรือสวัสดิการตามที่ส่วนราชการจัดเพิ่มเติม เช่น 

การให้กู้เงินจากการเคหะสงเคราะห์ การจัดบ้านพักหรือที่อยู่อาศัย การฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้านค้าสวัสดิการ
กีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เงินช่วยเหลือค่าทําศพ เป็นต้น ซึ่งสวัสดิการในส่วนที่ 2 นี้ ในแต่ละส่วนราชการ            
จะจัดให้มีขึ้นมากน้อยหรือไม่อย่างไรนั้น มีความแตกต่างกันด้านความสามารถ และแนวนโยบายของแต่ละ         
ส่วนราชการ ดังนั้นผลประโยชน์คุณภาพ หรือความหลากหลายของสวัสดิการที่ บุคลากรจะได้รับ                     
จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย 
   การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร” เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการองค์ความรู้ในอีกหลายๆ กฎหมาย และระเบียบที่อยู่ในการกํากับดูแล และควบคุมของกรมบัญชีกลาง                    
ซึ่ ง เงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร  หรือค่าเล่า เ รียนบุตรของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา                     
และผู้ได้รับเบี้ยหวัดบํานาญ ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการตามกฎหมายที่กําหนดให้มีขึ้นเช่นกัน ตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 โดยอาศัยอํานาจตามความของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยในการจัดการองค์ความรู้เรื่อง“สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร” สืบเนื่องจาก กรมบัญชีกลางได้จัดทําโครงการปรับบทบาทของสํานักงานคลังเขต และสํานักงานคลังจังหวัด 
โดยแบ่งงานของสํานักงานคลังจังหวัดเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์กํากับและให้คําปรึกษา
และศูนย์สนับสนุนนโยบาย สํานักงานคลังจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาคของกรมบัญชีกลาง                 
เป็นหน่วยงานภายใต้กํากับดูแลของสํานักงานคลังเขต เป็นทั้งหน่วยงานปฏิบัติ และเป็นหน่วยให้คําปรึกษา 
แนะนํา เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ แก่ส่วนราชการภายในจังหวัด                    
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ซึ่งปัจจุบัน กฎหมาย ระเบียบ โดยเฉพาะเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้มีการเปลี่ยนแปลง       
และมีการกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมจาก     
ทางราชการ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลที่กํากับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน     
และดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของทางราชการ จึงได้จัดทําโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
กฎหมาย การเงินการคลัง ภาครัฐ และมอบหมายให้สํานักงานคลังเขต 8 จัดการองค์ความรู้ และจัดทําคู่มือ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรกรมบัญชีกลางให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ของสํานักงานคลังเขต และสํานักงาน
คลังจังหวัดในเขต 8 (KM Team ) จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ สาระสําคัญ กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ 
หลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุงใหม่และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตลอดจน
คําถามคําตอบที่พบบ่อยนํามารวบรวมไว้ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สะดวก ทันสมัย ง่ายสําหรับการค้นหา และ
การใช้งาน ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จากภายในภายนอกองค์กร                     
และนําเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาจัดการให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ และเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 
 2. เพื่อให้กรมบัญชีกลางมีคู่มือสําหรับใช้เป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ส่วนกลาง และให้บุคลากร                 
ของกรมบัญชีกลางใช้เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และเพ่ิมพูนทักษะองค์ความรู้                  
เข้าถึงความรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

1.3 ขอบเขตการจัดทําคู่มือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
  การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้สรุปสาระสําคัญของพระราช
กฤษฎีกา คําสั่ง กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร ในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชน การย่ืนขอใช้สิทธิ การอนุมัติ 
ระยะเวลาการยื่นขอใช้สิทธิเบิก และการเบิกจ่ายเงินตามประเภทและอัตราบํารุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน 
ที่กําหนด ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานในการเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และประเด็นคําถาม - คําตอบ 
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บทที่ 2 
สาระสําคญัของกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การจัดการองค์ความรู้ในเรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาของบุตร ได้รวบรวมองค์ความรู้ สาระสําคัญ                

ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จําแนกเป็นประเด็นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถทําความเข้าใจได้ง่าย                
และเป็นปัจจุบัน  

 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เป็นเงินสวัสดิการหน่ึงของทางราชการที่กําหนดให้มีขึ้น   
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 โดยอาศัยอํานาจตามความของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2518 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ          
แห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับ     
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรที่เหมาะสมจากทางราชการ 
 

2.1 บทนิยาม 
• สถานศึกษาของทางราชการหมายความว่า 

(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ              
หรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกํากับของรัฐ 

(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ เ รียกชื่ออย่างอื่นซึ่ งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด                     
หรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 

(3) โรงเรียนในสังกัด หรืออยู่ ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัย วิทยาลัย          
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร              
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึง
โรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรอง
คุณวุฒิ 

(5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 

• สถานศกึษาเอกชนหมายความว่า 
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(2) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ 
• เงินบํารุงการศึกษา หมายความว่าเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ               

ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับมหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล 
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• เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ                     
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

• บุตร หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ท้ังนี้ไม่รวมถึง 
บุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน  

• ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ เจ้าสังกัด                   
หรือที่กํากับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การ
ของรัฐบาล 

• ส่วนราชการผู้เบิก หมายความว่า สว่นราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด  
• ส่วนราชการเจ้าสัง กัด  หมายความว่า  ส่วนราชการที่ข้ าราชการหรือลูกจ้างประจํา                     

มีอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเลขที่ประจําตําแหน่งอยู่ 
 

2.2  ผู้มีสิทธิ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กําหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 มาตรา 6  ได้แก่ 
2.2.1  ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย                  

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจําของกระทรวง ทบวง กรม (ปัจจุบันคืองบบุคลากร) กรณีลูกจ้างประจํานั้น  
จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อ ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจําเท่านั้น  
ลูกจ้างประจําที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณประเภทอื่น ๆ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ไม่ใช่ผู้มีสิทธิ โดยข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ประกอบด้วย 

(1)  ข้าราชการพลเรือน 
(2)  ข้าราชการครู 
(3)  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
(4)  ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
(5)  ข้าราชการตํารวจ 
(6)  ข้าราชการทหาร 
(7)  ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
(8)  ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

  ยกเว้น 
(1)  ข้าราชการการเมือง  
(2)  ข้าราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่อยู่ ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษา                 

ของกรมตํารวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจํา  
(3)  ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง 

2.2.2 ผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด                     
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โดยผู้รับเบี้ยหวัด บํานาญ ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้รับบํานาญปกติ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 หรือผู้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการพ.ศ. 2494 และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
เงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495  

2.3  บุตรของผู้มีสิทธิ  
บุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2533 มีดังนี้ 
2.3.1  บุตรคนที่ ๑ ถึงคนท่ี ๓ โดยนับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตร                     

ที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ 
2.3.2 บุตรท่ีเกินกว่า ๓ คน แต่ในจํานวน ๓ คน นั้น ตาย กายพิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้       

หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ให้นําบุตร
ลําดับถัดไปมาแทนที่ได้ให้บุตรนั้นครบจํานวน ๓ คน โดยบุตรที่นํามาแทนที่นั้นสามารถเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ จนกว่าจะหมดสิทธิ  
 “คนไร้ความสามารถ”  คือ  คนวิกลจริต  และศาลสั่ ง ให้ เป็นคนไร้ ความสามารถ                    
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28) 
 “คนเสมือนไร้ ความสามารถ”  คือ  บุคคลที่ ไ ม่ สามารถจั ดทํ าการงานของตนได้                  
เพราะกายพิการ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และศาลได้สั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ (ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32) 

2.3.3 กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตร หรือมีบุตร ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร              
ยังไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝด ทําให้จํานวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับสวัสดิการสําหรับบุตร                     
ตั้งแต่คนที่ ๑ ถึง คนสุดท้าย โดยบุตรแฝดดังกล่าว จะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเอง
ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ 

2.3.4.  การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
(1) กรณีมารดาเป็นผู้มีสิทธิ เด็กที่เกิดจากหญิงผู้เป็นผู้มีสิทธิที่มิได้สมรสกับชายให้ถือว่าเป็น

บุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงผู้มีสิทธินั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546)  
(2) กรณีบิดาเป็นผู้มีสิทธิ จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (ประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 1547) โดย 
 (ก) บิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร 
 (ข) บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 1548 วรรคหน่ึง และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องทํา            
ตามแบบ คร. 11 ต่อหน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขต                     
ที่จดทะเบียนรับรองบุตรให้ โดยบุตรและมารดาของบุตร ต้องให้ความยินยอม              
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ด้วยตนเอง ต่อหน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานเขต หากบุตร                  
หรือมารดาของบุตร คนใดคนหนึ่ง ไม่ได้ไปให้ความยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้านายทะเบียน              
ณ ท่ีว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขต หรือคัดค้าน หรือไม่ให้ความยินยอม                    
การจดทะเบียนรับรองบุตร จะต้องมีคํ าพิพากษาของศาล โดยร้องต่อศาล                     
ให้มีคําพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ และให้บิดานําคําพิพากษา  
ไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนดําเนินการจดทะเบียนให้  

   อนึ่ง การจดทะเบียนรับรองบุตรที่ไม่ได้ดําเนินการ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1548 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานการ     
จดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้                  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ ว 456 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 

 (ค) มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรของตน 
 

2.4  หลักเกณฑ์ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
 ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548 มาตรา 8               
การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภท และไม่เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด ดังกรณีตัวอย่าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 390 ลงวันท่ี 30    
ตุลาคม 2552 ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 สถานศึกษาของทางราชการ  
(1) หลักสูตรระดับอนุบาลจนถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและหลักสูตรนั้น

แยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนท่ีได้
จ่ายไปจริง ดังนี้ 

อนุบาลหรือเทียบเท่า   ไม่เกินปีละ 4,650  บาท 
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  ไม่เกินปีละ 3,200  บาท 
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  ไม่เกินปีละ 3,900  บาท 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  ไม่เกินปีละ 3,900  บาท 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ไม่เกินปีละ 11,000 บ า ท

โดยระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินบํารุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่าย
ตามประเภทและอัตราข้างต้น ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา ดังต่อไปนี้  

ก. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
ข. ค่าห้องเรียนพิเศษ EP (English program) 
ค. ค่าห้องเรียนพิเศษ MEP (mini English program) 
ง. ค่าห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ 
จ. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ 
ฉ. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
สําหรับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในหลักสูตรระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เงินบํารุงการศึกษาจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้รับ
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อนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เรียกเก็บ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าปรับต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนล่าช้า 
การลงทะเบียนเรียนซ้ํา เพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของ
เสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

(2)  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง                     
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 20,000 บาท 

สําหรับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เงินบํารุงการศึกษาจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ    
ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าปรับต่าง ๆ   
ค่าละทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซ้ําเพ่ือปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ 
ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

2.4.2 สถานศึกษาของเอกชน 
(1)สถานศึกษาประเภทสามัญ 

ก. หลักสูตรระดับชั้นอนุบาลจนถึงหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง ดังนี้ 

 

ระดับ ไม่รับเงินอุดหนุน 
 (ปีละไม่เกิน) 

รับเงินอุดหนุน 
 (ปีละไม่เกิน) 

ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า  10,856 บาท 3,874 บาท 
ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  10,556 บาท 3,404 บาท 
ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อน ต้ น ห รื อ
เทียบเท่า  

12,647 บาท 2,635 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  

12,947 บาท 2,605 บาท 

 
 

 (2)  สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
ก. หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 

 

หลักสูตร ไม่รับเงินอุดหนุน  
(ปีละไม่เกิน) 

รับเงินอุดหนุน  
(ปีละไม่เกิน) 

คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์  13,217บาท 1,148 บาท 
พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ  13,217 บาท 4,142 บาท 
ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม  15,967 บาท 2,923 บาท 
เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์  16,887 บาท 4,051 บาท 
ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม  19,487 บาท 5,791 บาท 
ประมง  16,887 บาท 4,051 บาท 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  15,877 บาท 4,142 บาท 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ  19,487 บาท 5,791 บาท 
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ข. หลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ  (ปวส . )  หรือเทียบ เท่ าและหลักสูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวน
ที่จ่ายจริงของค่าธรรมเนียมการศึกษา ในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังน้ี 

- ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
ทัศนศาสตร์ ปีการศึกษาละไม่เกิน                              30,000 บาท 

- พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรมการ 
เกษตรกรรม  หรือ เกษตรศาสตร์  คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีการศึกษาละไม่เกิน            25,000 บาท 

(3) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนคร่ึงหนึ่ง ของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง            
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ                                                          20,000 บาท  

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าปรับต่าง ๆ    
ค่าละทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกัน
อุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และ ค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา 

ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ที่ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้จะต้องเป็นการศึกษา         
ในหลักสูตรแรกเท่านั้น 

2.4.3 สถานศึกษาต่างประเทศ  
ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ในต่างประเทศ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร ดังต่อไปนี้ 
(1)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ 
(2) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศ ที่ข้าราชการผู้นั้นมีตําแหน่งหน้าที่ประจํา           

อยู่อันเนื่องมาจากประเทศ ซึ่งข้าราชการมีตําแหน่งหน้าท่ีประจําอยู่ไม่มีสถานศึกษา           
ที่ ไ ด้ รั บการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล                     
หรือเป็นประเทศ หรือเมืองท่ีมีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ท้ังนี้ การได้รับเงินสวัสดิการ
เ กี่ ย ว กั บกา รศึ กษาของบุ ต ร ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เ กณฑ์ ป ระ เภท  หลั กสู ต ร                     
และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ซึ่งต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และมีอายุ
ไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร               
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535) 
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 2.5 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง             
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)              
พ.ศ. 2553 จําแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

2.5.1 การใช้สิทธิ 
(๑) กรณีผู้มีสิท ธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้ ได้รับเบี้ยหวัด                     

หรือผู้รับบํานาญ ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ก. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับ
บํานาญเบี้ยหวัดที่อยู่ในส่วนราชการผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรอง
ตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

ข.  กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับบํานาญ
เบี้ยหวัดอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก และในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิเปลี่ยนส่วนราชการ   
ผู้เบิกหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว ผู้ใช้สิทธิจะต้องแจ้ง  
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ โดยขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการ    
ผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด แจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้ใช้สิทธิร้องขอ ให้ส่วนราชการ     
เจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ 
และตอบรับตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

(2) กรณีบิดา หรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่าตามกฎหมาย 
ก.  กรณีผู้มีสิทธิ และคู่สมรสเป็นผู้มีสิท ธิ ท้ั งสองฝ่ายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ ง                

เป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่าย              
ที่ปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน กรณีที่อยู่ในส่วนราชการผู้เบิก 
แห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แต่เพียงฝ่ายเดียว กรณีที่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก และในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิ
เปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก หลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว     
ผู้ใช้สิทธิจะต้องแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ โดยขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด แจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้ใช้สิทธิร้องขอ 
ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือ ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรส
อีกฝ่ายหนึ่งทราบ และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ข. กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรส หรือแยกกันอยู่            
โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายกับคู่สมรส ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงิน
สวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายปกครอง หรืออุปการะ         
เลี้ยงดูบุตรของตน 
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ค. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสซึ่งมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
จากหน่วยงานอ่ืน หรือหย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย             
แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้ เป็นฝ่ายปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู บุตรของตน                     
ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้  

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวในครั้งแรกเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการเจ้าสังกัด เรียกเอกสาร 
เพื่อประกอบการเบิกจ่าย แต่ละกรณี ดังน้ี 

- กรณีจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร  
ให้แนบหลักฐานตามกรณีที่กลา่ว 

- กรณีท่ีมีการหย่ากันตามกฎหมายให้แนบสําเนาทะเบียนการหย่า 
(3) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการ หรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ณ ส่วนราชการผู้ เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด                 
หรือสํานักงานท่ีรับราชการครั้งสุดท้าย 

(4) กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อ หรือไมส่ามารถยื่นใบเบิกเงินด้วยตนเอง  
ก. กรณีตายให้ทายาทตามกฎหมาย หรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ   
ข. กรณีผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ           

แทนการลงลายมือชื่อ พร้อมพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง และให้บุคคล              
ในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวสัดิการ 

ค. ผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีคําสั่งศาลให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ 
พร้อมกับหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทําการรักษาว่าไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ
เพียงพอที่จะดําเนินการได้ หากไม่มีบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา     
ที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

(5) กรณี บุตรของข้ าราชการ  หรือลูกจ้ างประจํ าที่ เสี ยชี วิตจากการปฏิ บัติ ง าน                
อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี           
จั งหวัดนรา ธิวาส  และในเขตพื้นที่ อํ า เภอจะนะ  อํา เภอเทพา  อํา เภอนาทวี                     
และอํา เภอสะบ้าย้อย  จั งหวัดสงขลา  มีสิทธิ ได้ รับ เ งินช่ วย เหลือการศึกษา                     
ของบุตรต่อไป จนกว่าจะหมดสิทธิ 

ก. กรณีบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้คู่สมรสของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา                 
ที่เสียชีวิต หรืออยู่ในอํานาจปกครอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อ  

ข. กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว ให้บุตร หรือ คู่สมรสของผู้ตายเป็นผู้ดําเนินการ     
         

2.5.2 ผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ 
(๑) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม               

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่ งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํ ากว่า                   
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ               
หรื อเที ยบเท่ า หรือดํ ารงตํ าแหน่ งไม่ ต่ํ ากว่ าระดั บ ๖ หรื อเที ยบเท่ า หรื อผู้ ที่ มี ยศ                                
ตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโท ขึ้นไป 
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(2) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ทีม่ีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือแยก

ต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จะมอบหมายให้                      
หัวหน้าหน่วยงานนั้น เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินก็ได้ 

(3) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ                
เ ว้นแต่การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของหัวหน้าส่วนราชการ                     
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ 

(4) หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจ
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้บํานาญ หรือเบ้ียหวัด 

(5) การอนุมัติการเบิกจ่ายเ งินค่าการศึกษาของบุตรของข้าราชการ  ท่ี ได้รับคําสั่ ง                 
ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานอื่น ในสังกัดเดียวกัน แต่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก      
หรือหน่วยงานต่างสังกัด ซึ่งยังรับเงินเดือนจากสังกัดเดิม ให้ย่ืนขอรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้ โดยให้ผู้มีอํานาจ
อนุมัติการเบิกจ่าย ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้อนุมัติ ทั้งน้ี ผู้มีสิทธิต้อง
ย่ืนหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการแจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ 
และเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วให้ส่งสําเนาคู่ฉบับ 
หรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองสําเนาถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย 
 

2.5.3 ระยะเวลาการขอเบิก 
(1) กรณีปกติ 

ก.  การขอยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงิน    
เป็นรายภาคเรียนต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค 

ข.  การขอยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บ
เงินค่าศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิด
ภาคเรียนต้นของปีการศึกษานั้น ๆ 

  (2) กรณีย่ืนเรื่องขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตรเกิน 1 ปี 
ก. กรณีถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แต่ปรากฏภายหลังว่า                   

ได้รับเงินเดือน ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                   
ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 

ข. กรณีผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชําระเงินล่าช้า                    
กรณีนี้ ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกหลักฐาน            
การรับเงินของสถานศึกษา 

ค. กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กู้ยืมเงินเรียน                     
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา                 
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ให้นําหลักฐานมายื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาบุตรได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
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2.5.4 หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อ สถานท่ีอยู่ หรือที่ทําการของสถานศึกษาผู้รับเงิน 
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จํานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
(5).  ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
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  บทที่ 3  
แนวทาง/วิธีการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

 
๓.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กําหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตรเข้าข่ายได้รับ       
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยบุตรต้องเข้าศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน    
และเบิกค่าการศึกษาบุตร ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิ บุตรที่ เข้าศึกษา               
ในสถานศึกษาของทางราชการ และในสถานศึกษาเอกชน ปรากฏรายละเอียด ตามแผนผังการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการการศึกษาของบุตร ดังนี้ 

3.1.1 การตรวจสอบสิทธิ และเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร 
(1)  ตรวจสอบสิทธิผู้ขอเบิกว่าเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าศึกษาของบุตรสําหรับภาคการศึกษา หรือ     

ปีการศึกษาที่ย่ืนขอใช้สิทธิเบิก หรือไม่ เช่น เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ผู้รับเบี้ยหวัด บํานาญ 
และผู้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพลภาพ  

(2)  ตรวจสอบบุตรของผู้มีสิทธิ ตามเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี          
เพื่อประกอบการพิจารณาว่า เป็นบุตรที่สามารถนําค่าการศึกษาของบุตรมายื่นขอ
เบิกได้ตามกฏหมาย ดังนี้ 

 ก. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 
 ข. อายุ 3 ขวบแต่ไม่เกิน 25 ปี 
 ค. เป็นบุตรลําดับที่ 1 - 3  

(3)  ตรวจสอบว่าย่ืนเอกสารขอเบิกเกิน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค            
หรือนับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้น ๆ หรือไม่ หากเกิน 1 ปี                     
ให้ตรวจสอบว่าเพราะอะไร เข้าตามหลักเกณฑ์การขอยื่นเบิกเกิน 1 ปี ที่ไม่ต้อง                
ขอทําความตกลงกระทรวงการคลังหรือไม่  

(4)  ตรวจสอบประเภทสถานศึกษา/ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกว่าเป็นไปตามประกาศของสถานศึกษา    
ที่ได้รับการอนุมัติให้เรียกเก็บได้ และไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

3.1.2 หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร  
  (1) กรณีบิดาเป็นผู้เบิก  

ก. ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) โดยผู้มีสิทธิต้องกรอก
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ 

ข. ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ช่ือ/ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน 
ปีที่รับเงิน ช่ือ – สกุล นักเรียน ประจําปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดง       
การรับเงิน จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา 
(กรณีชําระเงินผ่านธนาคาร ใบแจ้งการชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน    
ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร) 
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ค. หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการเจ้าสังกัดของสถานศึกษาอนุญาตให้เรียกเก็บ     
เงินบํารุงการศึกษากรณีสถานศึกษาของทางราชการ หรือ เงินค่าเล่าเรียน          
กรณีสถานศึกษาของเอกชน 

ง. สําเนาสูติบัตร หรือ สําเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
จ. สําเนาทะเบียนสมรส (ระหว่างผู้ขอเบิกและคู่สมรส) หรือ สําเนาหนังสือรับรอง

บุตร หรือ สําเนาคําพิพากษาศาลว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ สําเนา
ทะเบียนหย่า 

ฉ. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 
(2) กรณีมารดาเป็นผู้เบิก 

ก. ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) โดยผู้มีสิทธิต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ 

ข. ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ช่ือ/ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน 
ปีที่รับเงิน ช่ือ-สกุลนักเรียน ประจําปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดง                  
การรับเงิน จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา 
(กรณีชําระเงินผ่านธนาคาร ใบแจ้งการชําระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน      
ของเจ้าหน้าที่ธนาคาร) 

ค. หลักฐานที่แสดงว่าส่วนราชการเจ้าสังกัดของสถานศึกษาอนุญาตให้เรียกเก็บเงิน
บํารุงการศึกษากรณีสถานศึกษาของทางราชการ  หรือ เงินค่าเล่าเรียน          
กรณีสถานศึกษาของเอกชน 

ง.  สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียนบ้านบุตร 
จ. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
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แผนผังการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการการศกึษาบุตร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                          
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ย่ืนหลักฐานขอเบิก
ภายใน 1 ปี นับแต่ 
วันเปิดภาคเรียนของ 
แต่ละภาค หรือนับแต่
วันเปิดภาคเรียนแรก
ของปีการศึกษานั้น ๆ 

ตรวจสอบสทิธิการเบกิเงนิ 

บตุรที่สามารถนําคา่การศกึษามาเบกิได ้

เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 

เป็นบุตรลําดับท่ี 1 - 3 

อายุ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 

          กรณีบิดาเบิกใหบุตร 
-สําเนาสูติบัตร หรือสําเนาทะเบียน
บานบุตร 
-สํ า เนาทะ เบี ยนสมรส  สํ า เนา
หนังสือรับรองบุตร หรือสําเนาคํา
พิพากษาศาลวาเปนบุตรที่ชอบดวย
กฎหมาย หรือสําเนาทะเบียนหยา 
- ใบเปลี่ยนช่ือ- สกุล (ถามี) 
 

การแทนที ่

การยืน่เรื่องขอเบกิเงนิเกนิ 1 ป ี
กรณี ถูกสั่งพักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อน ภายใน 
1 ปี นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
กรณ ีขอผ่อนผันของสถานศึกษา  ภายใน  30 วัน        
นับแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 
กรณี กู้ยืมเงินจาก กยศ. / กรอ. ภายใน  30 วัน           
นับแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

 นอกเหนือจากระเบียบฯ ขอตกลงกระทรวงการคลัง 
 

กรณีมารดาเบกิใหบ้ตุร  
- สําเนาสูติบัตรหรือสําเนา

ทะเบียนบ้านของบุตร 
- ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

กรณบีดิาเบกิใหบ้ตุร  
- สําเนาสูติบัตรหรือสําเนา

ทะเบียนบ้านของบุตร 
- สําเนาทะเบียนสมรส สําเนา

หนังสือรับรองบุตร หรือ สําเนา
คําพิพากษาศาลว่าเป็นบุตรที่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือ สําเนา
ทะเบียนหย่า 

- ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 

ตาย 

ไร้ความสามารถ 
หรือเสมือน 

ไร้ความสามารถ 

พิการ 

วิกลจริต หรือ 
จิตฟั่นเฟือน 



สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
16 

3.2 ระยะเวลาในการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบ 7223 พร้อมด้วยหลักฐาน                    

การรับเงินของสถานศึกษา ภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค ดังนี้ 
3.2.1 กรณีสถานศึกษาเรียกเก็บเงินเป็นรายภาคเรียน ผู้มีสิทธิต้องยื่นหลักฐานการขอเบิก                     

ต่อผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน 1 ปี นับต้ังแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค เช่น สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน               
เป็น 2 ภาคเรียน โดยภาคเรียนที่ 1 กําหนดเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ภาคเรียนที่ 2 
กําหนดเปิดเรียนในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2555  ดังนั้น ภาคเรียนที่ 1 ผู้มีสิทธิสามารถยื่นเบิกได้ต้ังแต่วันที่ 
16 พฤษภาคม 2555 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2556  และภาคเรียนที่ 2 ผู้มีสิทธิสามารถยื่นเบิกได้
ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556   

3.2.2 กรณีสถานศึกษาเรียกเก็บเงินเป็นรายปีการศึกษา หรือเก็บครั้งเดียวตลอดปี ผู้มีสิทธิ                   
ต้องยื่นหลักฐานการขอเบิกต่อผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษานั้นๆ 
หากพ้นกําหนดเบิก 1  ปี ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับภาคการศึกษา หรือปีการศึกษานั้น 
แล้วแต่กรณี 

3.2.3 การยื่นเรื่องขอใช้สิทธิเกิน 1 ปี ให้ใช้สิทธิได้ในกรณีดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องขอทําความตกลง            
กับกระทรวงการคลัง 

(1) กรณีผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏ                     
ในภายหลังว่าได้รับ เงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน            
ให้ผู้มีสิทธิ ย่ืนหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการฯ ภายใน   1 ปี  นับแต่วันที่               
กรณีถึงที่สุด 

(2) กรณีผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชําระเงินล่าช้า                
หรือกรณีกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยืม                    
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่
ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  ให้ผู้มีสิทธิย่ืนหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา  

3.3 การใช้สิทธิ 
3.3.1 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย  ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ             

สําหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว  
3.3.2 กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิและอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ผู้ใช้สิทธิขอรับเงิน

สวัสดิการสําหรับบุตรรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของ      
ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ายได้ทราบ และ
ตอบรับ (แบบ 7220)  

การขอใช้สิทธิกรณีบิดา หรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่า หรือเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิก        
ใช้หลักการเดียวกันโดยให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219)     
ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของอีกฝ่ายได้ทราบ และตอบรับ (แบบ 7220) จึงจะสามารถยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการค่าศึกษาบุตรได้ 
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3.3.3 กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ย่ืนใบเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการ ผู้มีสิทธิจะต้องทําหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร                 
(แบบ 7221) ย่ืนต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ และเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ            
ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคู่ฉบับ หรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองความถูกต้องให้ส่วนราชการ               
ผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบ 

 

ตัวอย่างการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 

ตัวอย่างที่ 1 นายพุฒิพงศ์ซึ่งเป็นข้าราชการสมรสแล้วกับนางสาวกรองแก้ว แต่งงาน                  
จดทะเบียนสมรสกับนางสาวกรองแก้ว เป็นข้าราชการทั้งคู่มีบุตรด้วยกัน 2 คน โดยนายพุฒิพงศ์                
เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าศึกษาบุตร    
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  จากตัวอย่างที่ 1  นายพุฒิพงศ์ได้แต่งงานโดยจดทะเบียนสมรสกับนางสาวกรองแก้ว ซึ่งเป็น   
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่นายพุฒิพงศ์จะเป็นผู้ใช้สิทธินายพุฒิพงศ์
ต้องทําหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด และส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งการ  
ใช้สิทธิไปยังส่วนราชการเจ้าสังกัดของนางสาวกรองแก้ว และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการ         
ทําหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด (แบบ 7220)  

 
ตัวอย่างที่ 2 นายพุฒิพงศ์ได้หย่ากับนางสาวกรองแก้วในเวลาต่อมา และได้แต่งงานใหม่           

กับนางสาวสาระสมา  ซึ่ ง เป็นเจ้าของร้านขายยาโดยไม่ ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรแฝด 3  คน                 
โดยนายพุฒิพงศ์ ได้จดทะเบียนรับรองบุตร   
 
 
 
 
 

  
 
 

จากตัวอย่างที่ 2  นายพุฒิพงศ์แต่งงานใหม่กับนางสาวสาระสมาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  มีบุตร
แฝด3  คน  ถือว่าไม่ได้เป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรส (จดทะเบียนสมรส)  แต่เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายโดยได้จดทะเบียน
รับรองบุตร จะสามารถใช้สิทธิเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ก่ีคน กรณีนี้จะต้องพิจารณาว่า
จํานวนบุตรที่เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมีก่ีคน แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

ณเดช อายุ 17  

อั้ม อายุ 16  

อ้อน อายุ 11 ปี 

ญาญ่า อายุ 11 ปี 

ชาคริต อายุ 11 ปี 

พุฒิพงศ์ กรองแก้ว 

แฝด 
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(1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่กรณีนี้ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการจด
ทะเบียนรับรองบุตร 
         (2) สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรกรณีมีบุตรไม่ถึง 3 คน ต่อมามีบุตรแฝด สามารถเบิก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้คนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย ซึ่งต้องเป็นบุตรที่ เกิดจากคู่สมรส                    
หรือเกิดจากหญิงผู้เป็นมารดา กรณีนี้ไม่ใช่บุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส 
          (3) กรณีนี้นายพุฒิพงศ์ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตรไปแล้ว 2 คน คือ ณเดช กับอ้ัม  
เพราะฉะนั้นสามารถใช้สิทธิเบิกค่าศึกษาของบุตรแฝดได้อีกเพียง 1 คน  คือ  อ้อน เนื่องจากไม่ได้เป็นบุตร            
ที่เกิดจากคู่สมรส 

จากกรณีดังกล่าว  ถ้านายพุฒิพงศ์จดทะเบียนสมรสกับนางสาวสาระสมา  นายพุฒิพงศ์ จะสามารถใช้สิทธิ             
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ 5 คน คือ ณเดช อ้ัม อ้อน ญาญ่า และชาคริต เนื่องจาก              
เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นบุตรแฝดที่เกิดจากคู่สมรส  

 
 ตัวอย่างที่ 3 หลังจากหย่าจากนายพุฒิพงศ์ โดยนางสาวกรองแก้ว ได้แต่งงานใหม่                    

และจดทะเบียนสมรส กับ นายรชานนท์  ซึ่งเป็นลูกจ้างประจําของส่วนราชการแห่งหนึ่ง มีบุตรด้วยกัน  5  คน            
คือ พิมพ์ ก้อง กานต์ อุ๊บอ๊ิบ และอุ้ม โดยบุตรลําดับที่ 3 และ 4 กานต์ และอุ๊บอ๊ิบ เป็นบุตรแฝด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กรณีนางสาวกรองแก้วเป็นผู้เบิกเงิน 

จากตัวอย่างที่ 3 นางสาวกรองแก้วแต่งงานใหม่มีบุตร  5  คน   
(1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  กรณีนี้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย เพราะบุตร               

ซึ่งเกิดจากหญิงผู้เป็นมารดาย่อมเป็นบุตรโดยชอบของหญิงนั้นเสมอ 
(2) สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยให้นับลําดับบุตรเรียงตามลําดับการเกิด

ก่อนหลังไม่ว่าเกิดจากการสมรสครั้งใด และบุตรอยู่ในอํานาจการปกครองของตนหรือไม่ กรณีนี้ นางสาว
กรองแก้ว มีลูกซึ่งเกิดจากสามีเก่า และอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของสามีเก่า จํานวน 2 คน คือ ณเดช  
และอั้ม  ซึ่งสามีเก่าเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าว ฉะนั้นนางสาวกรองแก้ว มีลูกทั้งสิ้น จํานวน 7 คน     
คือ ณเดช อ้ัม พิมพ์ ก้อง กานต์ อุ๊บอ๊ิบ และอุ้ม   

กรองแก้ว รชานนท์ 

พิมพ์  อายุ 11 ปี 

ก้อง  อายุ 9 ปี 

กานต์  อายุ 7 ปี 

อุ๊บอิ๊บ  อายุ 7 ปี 

อุ้ม  อายุ 6 ปี 

แฝด 
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(3) กรณีนี้ นางสาวกรองแก้ว สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ได้เพียง            
1  คนเท่านั้น คือ พิมพ์ (ซึ่งเกิดจากสามีใหม่) เพราะตัวเองมีลูกลําดับที่ 1 และลําดับที่ 2 ซึ่งเกิดจากสามีเก่าอยู่แล้ว 
จํานวน 2 คน แม้จะไม่ได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรมาก่อนเพราะสามีเก่า                     
เป็นผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2 คน (ณเดช และอั้ม) จากทางราชการ                 
เมื่อนางสาวกรองแก้ว ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการสําหรับบุตร 1 คน (พิมพ์) ทําให้จํานวนบุตรที่มีสิทธิขอรับ
เงินสวัสดิการดังกล่าว ครบจํานวน 3 คน (บุตรลําดับที่ 1 ถึงลําดับที่ 3)  จึงไม่สามารถนําบุตรลําดับถัดไป                
มาขอเบิกจากทางราชการได้อีก  

 
กรณีนายรชานนท์เป็นผู้เบิกเงิน 
จากตัวอย่าง นายรชานนท์ แต่งงาน และจดทะเบียนสมรสกับ นางสาวกรองแก้ว มีบุตรด้วยกัน 5  คน                

ซึ่ง นายรชานน์ ไม่เคยใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมาก่อน แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
 (1)  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาหรือไม่   กรณีนี้ ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย                            
เนื่องจาก นายรชานนท์ และ นางสาวกรองแก้ว ได้จดทะเบียนสมรสกัน 

(2) มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหรือไม่  กรณีนี้มีสิทธิเบิกเงินเนื่องจาก            
เป็นลูกจ้างประจํา และไม่เคยใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรมาก่อน  

(3) กรณีนี้หาก นายรชานนท์ เป็นผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว 
สามารถขอเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าวได้ จํานวนทั้งสิ้น  4 คน คือ พิมพ์ ก้อง กานต์ และอุ๊บอ๊ิบ ซึ่งสิทธิในการขอรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีมีบุตรไม่ถึง 3 คน ต่อมามีบุตรแฝด ทําให้จํานวนบุตรเกิน 3 คน 
สามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ลําดับที่ 1 ถึงลําดับสุดท้าย กรณีนี้ เนื่องจาก กานต์ 
และอุ๊บอ๊ิบ เป็นบุตรแฝด จึงเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ทั้งสิ้น จํานวน 4 คน  

 (4)  จากกรณีตัวอย่างที่ 3 หากต่อมา ก้อง ซึ่งเป็นบุตรลําดับที่ 2 ของ นายรชานนท์ ถึงแก่ความ
ตาย สามารถเลื่อนบุตรลําดับถัดไปขึ้นมาแทนบุตรที่ตาย หรือไม่ ประการใด 

  การแทนที่ของบุตร เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเกิน 3 คน                    
(บุตรลําดับที่ 1 ถึงลําดับสุดท้าย กรณีบุตรแฝด)  หากบุตรคนใดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรดังกล่าว ตาย กายพิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนมีอายุครบ 25 ปี บริบูรณ์ ให้ลดจํานวนบุตรที่ได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลง จนกว่าจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าว เหลือไม่เกิน 3 คน 
หลังจากนั้นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ กรณีนี้ นายรชานนท์ ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก
ทางราชการ จํานวน 4 คน คือ พิมพ์ ก้อง กานต์ และ อุ๊บอ๊ิบ (กานต์ และ อุ๊บอ๊ิบ เป็นบุตรแฝด อยู่ในลําดับที่ 3 ) 
เมื่อ ก้อง ตาย (บุตรลําดับที่ 2 อายุ 9 ปี) ทําให้จํานวนบุตร  ที่นายรชานนท์ ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  มีจํานวน 3 คน  (พิมพ์ กานต์ อุ๊บอ๊ิบ) จึงไม่สามารถเลื่อนบุตร ลําดับถัดไป คือ อุ้ม มาแทนที่ ก้อง ได้ อีก 

 
 
 
 
 
 
 



สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
20 

 
 
 
 
 ตาย 
 พิการ 
 ไร้ความสามารถ 
 เสมือนได้ความสามารถ 
   วิกลจริต  จิตฟ่ันเฟือน 
 
 

 (5) หากต่อมา พิมพ์ บุตรลําดับที ่ 1 ประสบอุบัต ิเหตุ และมีคําสั ่งศาลว่าเป็นคนเสมือน                    
ไร้ความสามารถ นายรชานนท์ สามารถเลื่อนบุตรลําดับถัดไป มาแทนที่ได้หรือไม่ ซึ่งหากผู้มีสิทธิได้รับเงิน                   
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ครบ 3 คน และบุตรคนใดคนหนึ่งในจํานวน 3 คน ตาย กายพิการ จนไม่สามารถ              
เล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ                     
ก่อนมีอายุครบ 25 ปี บริบูรณ์  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้นเท่าจํานวนบุตร              
ที่ตาย กายพิการ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน โดยนับบุตร
ลําดับถัดไปก่อน กรณีนี้ เมื่อ พิมพ์ ตาย  นายรชานนท์  สามารถเลื่อนบุตรลําดับถัดไป มาเบิกแทนบุตรที่ตาย
ได้ คือ อุ้ม มาแทนที่  ฉะนั้น นายรชานนท์ สามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร จํานวนทั้งสิ้น 3 
คน คือ กานต์ อุ๊บอิ๊บ และอุ้ม  โดยสามารถขอเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าว จนกว่าอุ้ม จะอายุครบ 25 ปี 
บริบูรณ์   

 
3.3.4  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไม่สามารถยื่นใบเบิก

เงินสวัสดิการด้วยตนเอง ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
(1)  ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดก เป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงิน

สวัสดิการ 
(2)  ถ้าผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ                   

แทนการลงลายมือชื่อ พร้อมกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง และให้บุคคล                    
ในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ 

(3) ถ้าผู้ มี สิท ธิ ไม่ รู้ สึ ก ตัวหรือไม่มี ส ติสัมปชัญญะ  แต่ ยัง ไม่มีคํ าสั่ งศาลให้ เป็น                     
ผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงิน
สวัสดิการพร้อมกับหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทําการรักษาว่าไม่รู้สึกตัว หรือ                     
ไม่ มี ส ติสั มป ชัญญะเพี ยงพอที่ จะ ดํ า เนินการ ไ ด้  หากไม่มี บุ คคล ดั งกล่ า ว                     
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

3.3.5 กรณีบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อําเภอจะนะ 
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
จนกว่าจะหมดสิทธิ 

ต้องก่อนอายุครบ 25 ปี 

การแทนที่ของบุตร 
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(1)  กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้คู่สมรสของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําที่เสียชีวิต 
หรืออยู่ในอํานาจปกครอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการ 

(2) กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว  ให้บุตรหรือคู่สมรสของผู้ตายเป็นผู้ดําเนินการก็ได้ 
(3) ให้คู่สมรสหรือบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําที่เสียชีวิต เป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงิน

ช่วยเหลือการศึกษาของบุตรต่อผู้มีอํานาจอนุมัติ 
(4) แนบหลักฐานการเก็บเงินของสถานศึกษา สําเนา หรือภาพถ่ายเอกสารที่รับรอง              

สําเนาถูกต้อง ที่แสดงถึงการเสียชีวิตของข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา สําเนา
ภาพถ่ายทะเบียนสมรส หรือเอกสารที่แสดงถึงอํานาจปกครองบุตร หรือผู้เยาว์ที่
ได้รับรองสําเนาถูกต้อง 

 
3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของผู้มีสิทธิ มีขั้นตอน และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง                     
ปรากฏรายละเอียดตามแผนผังสรุปขั้นตอน การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  ดังนี้ 

3.4.1 ผู้มีสิทธิกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) ให้ครบถ้วน
ถูกต้องพร้อมแนบหลักฐาน และรับรองสําเนาถูกต้อง โดยจะต้องรับรองการมีสิทธิของตนเองในใบเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  รายละเอียดหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(1) ผู้มีสิทธิ   
ก. สําเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (เฉพาะใช้สิทธิครั้งแรก)   
ข. สําเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ค. สําเนาทะเบียนบ้าน  (เฉพาะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ง. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ถ้ามี)    
จ. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสามทีี่ถึงแก่กรรม) 

(2) บุตร 
ก. สูติบัตร  (เฉพาะใช้สิทธิครั้งแรก)      
ข. สําเนาใบรับรองบุตร  (เฉพาะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ค. สําเนาทะเบียนบ้าน  (เฉพาะใช้สิทธิครั้งแรก)      
ง. อายุต้ังแต่อายุ  3  ปี -  25 ปี 

  กรณีที่บิดามารดาแยกกันอยู่ หย่า เสียชีวิต ต้องระบุให้ชัดเจนและมีเอกสารอ้างอิงได้ 
  เช่น -  ทะเบียนหย่า      
 -  หนังสือขอใช้สิทธิเบิกแต่เพียงผู้เดียว  และหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและตอบรับที่ 

  กําหนด  
(3) กรณีสถานศึกษาทางราชการ 

ก. ใบเสร็จรับเงิน 
ข. หลักฐานทีแ่สดงว่าส่วนราชการเจ้าสังกัดของสถานศึกษาอนุญาตให้เรียกเก็บ  
 เงินบํารุงการศึกษาได้  
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 (4)  กรณีสถานศึกษาของเอกชน 

ก. ใบเสร็จรับเงิน 
ข. หลักฐานทีแ่สดงว่าส่วนราชการเจ้าสังกัดของสถานศึกษาอนุญาตให้เรียกเก็บ    
ค่าเล่าเรียนได้  

3.4.2 เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบแบบ 7223 และหลักฐานประกอบ        
การขอเบิกของผู้มีสิทธิ พร้อมทั้งตรวจสอบประเภทและอัตราการขอเบิกตามกระทรวงการคลังกําหนด              
ดังที่ได้กล่าวในบทที่ 2  

3.4.3 เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ                  
การศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิรายบุคคล  เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายของผู้มีสิทธิในแต่ละราย 

3.4.4 เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ่าย  (ลงนามในส่วนที่ 7) 
 (1) หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าประเภท
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มียศต้ังแต่พันโท นาวาโท 
นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 

(2) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหาก
จากกระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม จะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น
เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินก็ได้ 

(3) หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ               
เว้นแต่ การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของหัวหน้าส่วนราชการ                    
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ 

(4) หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก เบ้ียหวัด บํานาญ บํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ หรือ              
ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ  เบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรของผู้รับเบ้ียหวัด 
บํานาญ  หรือบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 

(5) หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกของหน่วยงานที่ผู้มีสิทธิไปช่วยปฏิบัติราชการ เป็นผู้อนุมัติ 
  การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ  

3.4.5 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทําหน้างบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาขอบุตร (แบบ 7222) เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติการขอเบิก 

3.4.6 เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการวางเบิกในระบบ GFMIS  โดยใช้แบบฟอร์ม
ของระบบเบิกจ่ายผ่าน Web Online หรือผ่านเครื่อง Terminal ใช้แบบ ขบ.02 รายการขอเบิกเงิน
งบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ เพื่อขอเบิกเงินจากงบกลาง เบิกชดใช้ใบสําคัญ จ่ายผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องกรอบแบบ ขบ.02 บันทึกข้อมูล มีข้อมูลดังต่อไปนี้  

(1)  รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน  
(2)  รหัสพ้ืนที ่(ตามเอกสาร UA ที่กําหนด)  
(3)  แหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ (90909001020972) รหัสกิจกรรมหลัก และ          

รหัสบัญชีแยกประเภท (GL)  
(4) ประเภทรายการที่ขอเบิก วิธีการจ่ายชําระเงิน  
(5)  จํานวนเงินที่ขอเบิกจ่าย  
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3.4.7   ผู้มีอํานาจอนุมัติเบิก (P1) และอนุมัติจ่าย (P2) เข้าไปอนุมัติในระบบการบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่าน Web Online หรือผ่านเครื่อง Terminal 
          3.4.8 เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกทะเบียนรายจ่ายงบกลาง (แบบ 2223)  

3.4.9 เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบการอนุมัติการจ่ายเงินในระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)   ผ่าน Web Online หรือผ่านเครื่อง Terminal  
สํานักงานคลังจังหวัด ทําการปลดบล็อก (B เป็นว่าง) กรมบัญชีกลาง ประมวลผลสั่งจ่ายเงินโอนเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ ของส่วนราชการผู้เบิก เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                 
จัดทําบันทึกขอจ่ายเงิน (ขจ 05) ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) ผ่าน Web Online หรือผ่านเครื่อง Terminal 

     3.4.10  เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเบิกเงินจากธนาคารจ่ายเป็นเงินสด               
ให้แก่ผู้สิทธิ หรือ จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ หรือเขียนเช็คสั่งจ่าย ในนามของผู้มีสิทธิ (กรณีจ่ายเป็นเช็ค
เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องเขียนเช็ดสั่งจ่ายในนาม ผู้มีสิทธิรับเงิน และบันทึกข้อมูลการจ่ายเช็ค ในทะเบียนคุม
เช็ค เสนอผู้มีอํานาจลงนามในเช็ค และลงนามในทะเบียนทะเบียนคุมเช็ค เมื่อจ่ายเช็คให้ผู้มีสิทธิ ให้ผู้มีสิทธิ             
ลงลายมือชื่อ พร้อมวันเดือนปี ในทะเบียนคุมเช็ดด้วย)  

                 ประเด็นสําคัญ  เจ้าหน้าที่การเงินต้องให้ ผู้มีสิทธิรับเงินต้องลงลายมือชื่อรับเงิน                  
ในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223 ส่วนที่ 8) ห้ามเจ้าหน้าที่การเงิน ให้ผู้มีสิทธิ             
ลงลายมือชื่อรับเงินใน แบบ 7223 ล่วงหน้าก่อนผู้มีสิทธิได้รับเงินจริง และเจ้าหน้าที่การเงิน ต้องลงลายมือชื่อ                
รับรองการจ่ายเงิน ระบุช่ือ สกุล ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง และ วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงินในใบเบิกเงินสวัสดิการ 
ดังกล่าวด้วย เช่นกัน (แบบ 7223 ส่วนที่ 8)                     

3.4.11 เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ประทับตราข้อความ
ว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  (ตัวอักษรสีแดง) โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุช่ือผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง        
พร้อมทั้ง วัน เดือนปี ที่จ่ายกํากับไว้ในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)           
และหลักฐาน การรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ   
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แผนผังสรปุขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 

 

ผู้มีสิทธิ หน่วยงานผู้เบิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.ผู้มีสิทธิกรอกแบบ 7223 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรและแนบ

หลักฐานต่าง ๆ 

2.จนท.การเงิน/ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ 

- แบบ 7223 ใบเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษา
ของบุตร 

- หลักฐานต่าง ๆ ท่ี
เกีย่วข้อง 

5.จนท.การเงิน/ผู้ได้รับมอบหมาย 
จัดทําหน้างบใบสําคัญเงินสวัสดิการ

ศึกษาของบุตร (แบบ 7222) 

4.เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมัติ 

ลงนามในแบบ 
7223 (ส่วนที่ 7) 

6. จนท.การเงิน/ผู้ได้รับมอบหมาย 
วางเบิกในระบบ GFMIS (ขบ.02) 

 

อนุมัติ 

ไม่อนมัติ

พบข้อผิดพลาด

7. ผู้มีอํานาจ
อนุมัติเบิกในระบบ 
ในระบบ GFMIS 

3. จนท.การเงิน/ผู้ได้รับ
มอบหมายบันทึกทะเบียนคุม 
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ         
ของผู้มีสิทธิรายบุคคล 
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แผนผังสรปุขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร (ตอ่) 

 
 

ผู้มีสิทธิ หน่วยงานผู้เบิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

11. จนท.การเงนิ/ผู้ได้รับมอบหมาย 
เก็บเอกสารหลักฐาน ประทับตราสีแดง 

“จ่ายเงินแล้ว” 
ลงลายมือชื่อ วดป.จ่ายเงิน 

10. จนท.การเงนิ/ผู้ได้รับ
มอบหมาย เบิกจ่ายเงินจาก

ธนาคารเป็นเงินสดจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ/
ชดใช้เงินทดรองราชการ/จ่ายเช็ด
แก่ผู้มีสิทธิ /ทําบันทึกขอจ่าย 
ในระบบ GFMIS (ขจ 05) 

เงินสด 

10. ผู้มีสิทธิลงชือ่รับเงิน
และ วันที่รับเงิน ในแบบ 

7223 
 

8. จ น ท . ก า ร เ งิ น / ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย บันทึกทะเบียนรายจ่าย
งบกลาง  (แบบ 2223) 

9. จนท.การเงิน/ผู้ได้รับ 
มอบหมาย ตรวจสอบการโอนเงิน 
เข้าบัญชีธนาคารในงบประมาณ

ของส่วนราชการ 
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บทที่ 4 
บทสรปุ 

 
บทสรุปการจัดการองค์ความรู้ในเรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตร ขอสรุปสาระสําคัญที่บุคลากร

ผู้เกี่ยวข้องควรทราบในสาระสําคัญของกฎหมาย และหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา               
ของบุตร ดังนี้   

 
4.1 กฎหมายระเบียบและหนังสือเวยีนที่เก่ียวข้อง 

4.1.1 กฎหมาย 
(1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.  2523 
(2)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 
(3)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 
(4)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
(5)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
(6)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่6) พ.ศ. 2550 
(7)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

4.1.2 ระเบียบ 
(1)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
 พ.ศ. 2551 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร                    

ของข้าราชการ และลูกจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา 
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี 
และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 

(4)  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง
หน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535  

4.1.3 หนังสอืเวียนทีเ่ก่ียวข้อง 
(1) หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.5/ว 363 ลงวันที่ 16 กันยายน 2548   
(2)  หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว 116 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 
(3) หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว 103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552  
(4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552  
(5)  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว 114 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552  
(6) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 92 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553  
(7)  หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 
(8) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.2/ว 456   ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554   
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4.2 สาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
4.2.1 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร ได้แก่  
 (1) ข้าราชการ 
 (2) ลูกจ้างประจํา 
 (3) ผู้รับเบ้ียหวัด 
 (4) ผู้รับบํานาญปกติหรือผู้รบับํานาญพิเศษเหตุทุพลภาพ  

        4.2.2 บุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 (1) บุตรชอบด้วยกฎหมาย 
 (2) บุตรอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 
 (3) เป็นบุตรลําดับท่ี 1 - 3 นับเรียงลําดับการเกิด ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด  

หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ 
 (4) กรณีผู้มสีิทธิไม่มีบุตรหรือมีบุตรไมค่รบ 3 คน ต่อมามีบุตรแฝด ทําให้จํานวนบตุร เกิน 3 คน    

สามารถเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรไดต้ั้งแต่คนท่ีหนึ่งถึงคนสุดท้าย  
        4.2.3 การแทนที่ของบุตรสามารถแทนที่ได้จากกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) ตาย  
 (2) พิการ 
 (3) ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 (4) วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือน (ทั้งนี้ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์) 

         4.2.4 หลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
 (1) ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาของทางราชการ 

 และสถานศึกษาของเอกชน ปัจจุบันปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่  
 กค 0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ซึ่งจะมีการปรับปรุงตามความ
เหมาะสม  

 (2) การใช้สิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการการ ซึ่งมีตําแหน่ง 
 หน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ ปัจจุบันปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ ซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ  
 พ.ศ. 2535 

 
4.3  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
        4.3.1 การใช้สิทธิ  

(1) กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับบํานาญ หรือ             
เบี้ยหวัด ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดยีว  
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(2) กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรท่ีได้หย่ากันตามกฎหมาย ให้ฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้โดยจะต้องรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ และเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวและแจ้งการใช้สิทธิ ตามหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219)     
โดยส่วนราชการเจ้าสังกัด แจ้ขอใช้สิทธิให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด  ของคู่สมรสอีกฝ่ายได้ทราบ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสทําหนังสือตอบรับการใช้สิทธิ  (แบบ 7220) ให้กับส่วน
ราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการทราบ 

(3) กรณีเป็นผู้มีสิทธิทั้งคู่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับศึกษาของบุตร ให้คู่สมรสฝ่ายท่ีต้องการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ แจ้งความประสงค์
จะเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือ
ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด โดยให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิก
บํานาญ หรือ เบี้ยหวัด ทําหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) ให้ส่วนราชการผู้เบิก
บํานาญ หรือเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เมื่อส่วนราชการเจ้าสังกัดที่ได้รับแจ้ง 
ทําหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) ให้กับส่วนราชการของผู้ใช้สิทธิเบิก
เงินสวัสดิการ 

(4) กรณีมีคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ผู้มีสิทธิจัดทําหนังสือ
แสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
(แบบ 7221) แจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ เมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคู่ฉบับ หรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองความถูกต้อง  
ให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบ  

(5) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการ หรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ 
ณ ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวดั หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย 

(6) ผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการ หรือไม่สามารถยื่นใบเบิกเงิน            
ด้วยตนเอง กรณีถึงแก่กรรมก่อนยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ให้ทายาทตามกฎหมาย 
หรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ   

(7) ผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการ      
ลงลายมือชื่อ พร้อมพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัว                
เป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ 

(8) ผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีคําสั่งศาลให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ 
หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับ
หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทําการรักษาว่าไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอ                 
ที่จะดําเนินการได้ หากไม่มี บุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ บังคับบัญชา                     
ที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

(9)  กรณีบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส              
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และในเขตพื้นที่ อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย                 
จังหวัดสงขลา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ 

4.3.2 ผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร ได้แก่ 
(1) หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง เป็นอํานาจหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่

หัวหน้าสว่นราชการระดับกรมมอบหมาย   
(2) หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค หรือแยกต่างหาก          

จากกระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น
เป็นผู้อนุมัติก็ได้ 

(3) หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้เป็นอํานาจหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก เว้นแต่         
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของหัวหน้าส่วนราชการ ให้เป็นอํานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

(4) ผู้ได้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัดให้เป็นอํานาจหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(5) ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการยังหน่วยงานอื่นในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน                    
แต่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกหรือในส่วนราชการต่างสังกัด ซึ่งยังรับเงินเดือนจากสังกัดเดิม          
เป็นอํานาจหัวหน้าหน่วยงานในส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ 

 
4.3.3 ระยะเวลาการขอเบิก 

(1) กรณีปกติ 
ก. ภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคสําหรับสถานศึกษาท่ีเรียกเก็บเป็น

รายภาคเรียน   
ข. ภายใน 1 ปี วันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา สําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงิน    

ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี  
(2) กรณีย่ืนเรื่องขอใช้สิทธิขอเบิกเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเกิน 1 ปี 

ก. กรณีถูกสั่งพักราชการ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 
ข. กรณีผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผัน ให้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 30 วัน 
    นับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
ค. กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกู้ยืมเงินเรียน 

        จาก กยศ./กรอ. ให้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ภายใน 30 วัน 
        นับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 

4.3.4 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
(1) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) 
(2) ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาของสถานศึกษาที่แสดงรายการ 

ก. ชื่อ/ที่อยู่ของสถานที่ศึกษาผู้รับเงิน 
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
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ค. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
ง. จํานวนเงินทั้งตัวเลข ตัวอักษร 
จ. ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

(3) ใบอนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาเอกชน 
(4) หลักฐานอื่นๆ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาสูติบัตร    

สําเนาใบรับรองบุตร สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสามีท่ีถึงแก่
กรรม) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น 

 
4.3.5 แบบฟอร์มต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

(1) แบบ 7219 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 
(2) แบบ 7220 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ 
(3) แบบ 7221 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

 (กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ) 
(4) แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(5) แบบ 7222 หน้างบใบสําคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(6) แบบใบเบิกเงินสวัสดิการแบบใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรท้ายระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการ      
และลูกจ้างประจําที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 
จั งหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่ อํ า เภอจะนะ  อํา เภอเทพา  อํา เภอนาทวี                     
และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553) 
 

 สาระสําคัญของกฎหมายและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้รวบรวม
ขึ้นเพื่อให้บุคลากรของกรมบัญชีกลาง ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ และบุคคลผู้สนใจ ใช้เป็นเอกสาร                    
ในการศึกษาและค้นคว้าในเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ               
และการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทท่ี 5 
คําถาม - คําตอบ ที่พบบอ่ย 

1. คําถาม กรณีฝ่ายชายใช้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร ต่อมาฝ่ายชายเกษียณอายุราชการไป ฝ่ายหญิง               
ซึ่งเป็นมารดาจะใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรแทน จะต้องปฏิบัติอย่างไร  
 

คําตอบ ข้าราชการบํานาญยังคงเป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แต่หากประสงค์จะให้        
คู่สมรสเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการของบุตร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินค่า
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้กําหนดวิธีปฏิบัติตามกรณีดังกล่าว หากประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องขอทําความตกลงกับกระทรวงกาคลัง 
 
2. คําถาม หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บุตรเรียน 5 ปี ใบเสร็จรับเงินปีที่ 5 สามารถเบิกได้หรือไม่  
 

คําตอบ หากบุตรอายุไม่เกิน 25 ปี สามารถเบิกได้ เนื่องจากเป็นการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 
3. คําถาม บุตรศึกษาระดับปริญญาตรีปี 4 เทอมสุดท้ายอายุครบ 25 ปี ระหว่างเรียนเทอม 2 สามารถ
เบิกจ่ายได้หรือไม่ 
 

คําตอบ เบิกได้ หากระยะเวลาการศึกษาของเทอมสุดท้าย บุตรอายุยังไม่เกิน 25 ปี  
 
4. คําถาม บุตรกําลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถนําใบเสร็จค่าเล่าเรียนมาเบิกจ่ายได้
หรือไม่ 
 

คําตอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสถานศึกษาของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากบุตรอายุยังไม่เกิน 25 ปี และศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายในใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บ ตามประกาศ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ก็สามารถเบิกจ่ายได้ 
 
5. คําถาม บุตรศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 มหาวิทยาลัย จะเบิกได้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 

คําตอบ การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและปีการศึกษา
เดียวกัน มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น 
 
6. คําถาม กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจําเป็นต้องใช้สิทธิส่วนท้องถิ่น              
ก่อนหรือไม่ 
 

คําตอบ ใช้สิทธิที่ส่วนราชการใดก็ได้ เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร    
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ได้ห้ามในกรณีดังกล่าว 
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7.คําถาม ค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถานศึกษาเอกชนภาคเรียนละ 25,000 บาท          
จะเบิกจ่ายคร้ังเดียว คือ 20,000 บาท ได้หรือไม่ หรือจะต้องแบ่งเบิกจ่ายเป็นภาคเรียนละ 10,000 บาท 
 

คําตอบ หากรายการค่าใช้จ่ายในใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาได้รับอนุญาตตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศของสถานศึกษา และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น สามารถเบิกจ่าย
ได้ตามสิทธิในอัตราของสถานศึกษาเอกชนครึ่งหน่ึงของจํานวนที่ได้จ่ายจริง เป็นเงินจํานวน 12,500 บาท  

8. คําถาม ปัจจุบันบุตรกําลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 5 และได้เสียค่าเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงจะสามารถนําใบเสร็จค่าเรียนล่วงหน้าของ ม.รามคําแหงมาเบิกได้หรือไม่  
 

คําตอบ เบิกไม่ได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าว หากเป็นการเรียนสะสมหน่วยกิต และมหาวิทยาลัยรามคําแหงยัง
ไม่ได้รับบุตรเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จนกว่าบุตรจะสอบไล่ได้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ดังนั้น จะสามารถ          
นําค่าใช้จ่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มาย่ืนขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก      
ทางราชการได้ 
 

9. คําถาม การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร มีระเบียบข้อไหนแจ้งว่าเปิดเทอมก่อนถึงจะเบิกได้     
 

คําตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 ข้อ 11 กําหนด
ว่า การย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการให้กระทําภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษา
เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน และภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคต้นของปีการศึกษา ในกรณีที่
สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 

10. คําถาม บุตรอายุ 22 ปี ทํางานรับราชการ และกําลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บิดาสามารถ    
ใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรได้หรือไม่ 
 

คําตอบ เบิกได้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กําหนดนิยามบุตร ไว้ว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ลําดับท่ี 1 - 3 ของผู้มีสิทธิ) ที่มีอายุครบสามปี
แต่ไม่เกินย่ีสิบห้าปี โดยไม่ได้กําหนดเงื่อนไขเรื่องอื่น ๆ  
 

11. คําถาม การเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ชําระค่าเทอมโดยวิธีออนไลน์ สามารถนําใบนําฝากของธนาคาร                   
มาเบิกจ่ายได้หรือไม่ 
 

คําตอบ เบิกได้ เนื่องจากตามระเบียบการเบิกเงินจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2551 ข้อ 8 กําหนดว่า กรณี
ที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้งการชําระเงิน              
และหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งมีรายการในสาระสําคัญที่ส่วนราชการสามารถควบคุม และ
ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้ เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
 

12. คําถาม บุตรศึกษาในโรงเรียนเอกชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ในพระราชูปถัมภ์ภายใต้การดูแล-ของวัด)                     
ในโครงการพิเศษของโรงเรียน แต่ออกใบเสร็จรับเงินเป็นใบอนุโมทนาบัตร “ค่าสนับสนุนการศึกษาของ
โรงเรียน” กรณีจะเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้หรือไม่ 
 

คําตอบ เบิกไม่ได้ เนื่องจาก กรณีสถานศึกษาของเอกชน ตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด     
ปัจจุบันให้เบิกจ่ายได้เฉพาะรายการค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น 
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 13. คําถาม บุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ “ค่าอาหารกลางวัน” เบิกได้ หรือไม่ 
 

คําตอบ เบิกไม่ได้ เนื่องจากสถานศึกษาของทางราชการเบิกได้เฉพาะเงินบํารุงการศึกษาที่ประกอบไปด้วย                   
รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษา 6 รายการ ปัจจุบันตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว.390 
ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2552 

14. คําถาม บุตรศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ยังไม่จบ เพราะได้ลงเรียนวิชาครูต่ออีก 1 ปี อยากทราบว่าเบิกได้
หรือไม่  
 

คําตอบ  เบิกไม่ได้ หากไม่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิชาครู เป็นศึกษาเพ่ือจะ
นําไปประกอบวิชาชีพครู เช่นเดียวกับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต เพ่ือนําผลการศึกษาไปสอบ เป็นผู้พิพากษา 
อัยการ เป็นต้น 

15. คําถาม บุตรศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาของทางราชการค่าบํารุงการศึกษา ดังนี้                   
ค่าห้องเรียนพิเศษ EP,ค่าห้องเรียนพิเศษ MEP , หลักสูตรกิฟเต็ท เบิกได้ หรือไม่ และเบิกได้จํานวน           
ตามใบเสร็จรับเงินหรือไม่  
 

คําตอบ ปัจจุบันในสถานศึกษาของทางราชการเบิกได้เฉพาะเงินบํารุงการศึกษาที่ประกอบไปด้วย รายการ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 6 รายการ อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด      
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว.390 ลงวันที่ 30ตุลาคม 2552 

16. คําถาม ข้าราชการรายหนึ่งบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้ชําระค่าการศึกษาของบุตร
สําหรับภาคเรียนที่ 1 (16 พฤษภาคม 2555 – 5 ตุลาคม 2555) และภาคเรียนที่ 2 (1 พฤศจิกายน 2555 
– 15 มีนาคม 2556) ของปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งสถานศึกษาได้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคเรียนและมายื่นขอใช้สิทธิเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 
กรณีดังกล่าวข้าราชการจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับปีการศึกษา 2555 
หรือไม่อย่างไร 
 

คําตอบ ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทั้งสองภาคเรียน เนื่องจากเป็นการชําระ
ค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตร และได้ย่ืนขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 ในขณะที่ข้าราชการดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

17. คําถาม ข้าราชการได้ชําระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับอนุปริญญา (ปวส.)                 
ของโรงเรียนเอกชน ในประเภทสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ทั้งปีการศึกษาเป็นจํานวน 30,000 บาท          
โดยโรงเรียนได้มีประกาศให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ปีการศึกษาละ 25,000 บาท และค่าธรรมเนียมอ่ืน 
เป็นจํานวนเงิน 5,000 บาท กระทรวงการคลังกําหนดให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทสาขาวิชา             
ช่างอุตสาหกรรมได้คร่ึงหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีสถานศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง              
แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 30,000 บาท กรณีดังกล่าว ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรจากทางราชการเท่าใด 
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คําตอบ ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เป็นจํานวน 12,500 บาท ซึ่งเป็นไป
ตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

18. คําถามกรณีบิดาเป็นข้าราชการ มารดาเป็นแม่บ้าน ต่อมาหย่ากันตามกฎหมาย โดยบันทึกการหย่าระบุว่า 
บุตรอยู่ในความปกครองของมารดา แต่ให้บิดาส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
จนกว่าบุตรจะจบการศึกษา กรณีดังกล่าวบิดา ซึ่งเป็นข้าราชการจะสามารถนําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา                
ของบุตรมาย่ืนขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ หรือไม่ อย่างไร 
 

คําตอบ ข้าราชการสารมารถนําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมาย่ืนขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ เนื่องจากการหย่าไม่มีผลกระทบต่อความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย            
ของข้าราชการผู้เป็นบิดา ดังนั้น ข้าราชการจึงยังคงใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้                   
จนกว่าจะครบสิทธิ 

19. คําถาม กรณีข้าราชการมีบุตรศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และในปีการศึกษา
เดียวกัน ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะรัฐศาสตร์คู่ไปด้วย ข้าราชการจะสามารถนําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง มายื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
จากทางราชการได้หรือไม่ 
 

คําตอบ ในปีการศึกษาเดียวกันข้าราชการมีสิทธินําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมาย่ืนขอเบิก                   
จากทางราชการได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยจะเลือกนําใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาใดมายื่นขอเบิกก็ได้                     
ซึ่ ง เ ป็ น ไปตาม เจตนารมณ์  ของพระราชกฤษฎี ก า เ งิ นสวั สดิ ก า ร เกี่ ย ว กับการศึ กษาของบุ ต ร                     
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

20. คําถาม ข้าราชการมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย 3 คน และได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรท้ัง 3 คน ตลอดมา ต่อมาบุตรลําดับที่ 1 เสียชีวิตก่อนบรรลุนิติภาวะ หลังจากนั้นข้าราชการได้มีบุตรชอบ                
ด้วยกฎหมายลําดับที่ 4 กรณีดังกล่าว ข้าราชการจะสามารถนําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลําดับที่ 4             
มาย่ืนขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการแทนบุตรลําดับที่ 1 ที่เสียชีวิตได้หรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
 

คําตอบ ข้าราชการสามารถนําค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลําดับที่ 4 มาย่ืนขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแทนบุตรลําดับที่ 1 ที่เสียชีวิตลงก่อนครบสิทธิ (อายุ 25 ปี) ได้จนกว่าจะครบสิทธิ             
ตามพระราชกฤษีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้กําหนดไว้                  
โดยให้สามารถนําบุตรลําดับถัดไปจากลําดับที่ใช้สิทธิอยู่มาแทนที่ได้  

21. คําถาม ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย เงินบํารุงการศึกษาที่เบิกได้ ต้องตามรายการ 6 รายการ                    
ที่ระบุไว้ ถ้าในใบเสร็จรับเงินมีรายการนอกเหนือจากนั้น เบิกไม่ได้ใช่หรือไม่ 
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คําตอบ ปัจจุบันสถานศึกษาของทางราชการเบิกได้ 6 รายการเท่านั้นนอกเหนือจากรายการดังกล่าว            
ไม่สามารถนํามาเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0422.3/ว.390 ลงวันที่ 30ตุลาคม 2552 

22. คําถาม กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดทําการสอนที่จังหวัดระนอง  ในวันเสาร์ - อาทิตย์                     
ผู้ที่สมัครเรียนเป็นบุตรของข้าราชการ สามารถนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงินค่าศึกษาบุตรจากราชการได้ หรือไม่ 
 

คําตอบ หากหลักสตูรที่เปดิทาํการสอนที่จังหวัดระนอง ในวันเสาร ์– อาทติย์ ได้รับอนุญาตจากส่วนราชการเจ้าสังกดั
ของสถานศึกษา ก็สามารถเบิกได้ ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

23. คําถาม การเบิกค่าเล่าเรียนในระดับชั้นอนุบาลเอกชนที่ไม่ได้เงินอุดหนุนจากรัฐ สามารถเบิกครั้งเดียวได้
เต็มจํานวนเป็นเงิน 10,856 บาท หรือต้องเบิกแบบแบ่งครึ่ง เทอมละ 5,400 บาท 
 

คําตอบ สามารถเบิกได้เต็มตามจํานวนที่จ่ายไปจริง  เป็นจํานวนเงิน แต่ไม่เกินปีละ 10,856 บาท  เช่น เทอมแรกจ่ายไป 
12,000 บาท ก็เบิก 10,856 บาท (ต้องเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น) เทอม 2 ก็เบิกไม่ได้ เนื่องจากใช้
สิทธิครบแล้ว 

24 คําถาม กรณีนาง ก เป็นข้าราชการและได้เป็นผู้เบิกค่าการศึกษาของบุตร และต่อมา นาย ข ซึ่งเป็นสามีได้
บรรจุเป็นข้าราชการต่างส่วนราชการอยากทราบว่า นาง ก จะเป็นผู้เบิกค่าการศึกษาของบุตรได้ต่อไปหรือไม ่

คําตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551              
ข้อ 6 กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการสําหรับบุตร            
ทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ย่ืน ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว                
และกรณีอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกจะต้องแจ้งการใช้สิทธิ และส่วนราชการที่ได้รับแจ้งต้องตอบรับตามแบบ                   
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด (ว 116 ลงวันท่ี 28 มี.ค. 51) กรณี นาย ข จะใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิ                     
(หนังสือแจ้งการใช้สิทธ์ิ 7219) และส่วนราชการผู้เบิกของนาง ก ก็ต้องหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ               
(แบบ 7220) ซึ่งในกรณีถ้านาง ก จะใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรต่อไปก็สามารถใช้สิทธิ             
เบิกต่อไปได้ โดยถือปฏิบัติเช่นกับกรณี นาย ข หากประสงค์ขอใช้สิทธิ  

25. คําถาม ใบเสร็จรับเงินค่าเทอมระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาของเอกชน ตามประเภทและอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนดให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 20,000 บาท 
หากรวมเฉพาะรายการที่สามารถเบิกได้ ภาคเรียนท่ี 1 จ่ายไป 24,000 บาท เบิกได้เท่าไร  ภาคเรียนที่  2 
ได้รับใบเสร็จรับเงิน 18,000  บาท จะเบิกได้เท่าไร 
 

คําตอบ ภาคเรียนที่ 1 เบิกได้คร่ึงหนึ่ง  คือ จํานวนเงิน 12,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดทํา      
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาของบุตรของผู้มีสิทธิรายบุคคลว่าได้จ่ายไปแล้วในภาคเรียน
ที่ 1 เป็นเงิน 12,000 บาท และสามารถเบิกจ่าย ในภาคเรียนต่อไป ได้อีกไม่เกิน จํานวนเงิน 8,000 บาท  
ด ังนั้น ในภาคเรียนที่ 2  สามารถเบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน จํานวนเงิน 8,000 บาท  
 
 



สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 
37 

26. คําถาม การนับลําดับบุตร มีวิธีการนับอย่างไร ในการมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร 
 

คําตอบ การนับลําดับบุตรให้นับบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนที่สามนับเฉพาะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายให้นับเรียง
ตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตน 
หรือไม่  

27. คําถาม กรณีศึกษาในภาคฤดูร้อน สามารถเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรได้ หรือไม่ 
 

คําตอบ สามารถเบิกได้ หากสถานศึกษาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เปิดสอนภาคฤดูร้อนด้วย      
ซึ่งเบิกได้ตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

28. คําถาม บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิสมรสแล้ว อายุ 23 ปีกําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ
สามารถเบิกค่าการศึกษาของบุตรดังกล่าวได้หรือไม่ (บุตรเป็นบุตรลําดับที่ 1)  
 

คําตอบ  พระราชการกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กําหนดให้สิทธิสําหรับบุตรของผู้มีสิทธิที่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรต้องมีอายุครบ 
3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในกรณีนี้กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและบุตรอายุไม่เกิน 25 ปี ก็สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

29. คําถาม บุตรของผู้มสีิทธทิี่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาต ิสามารถนําค่าเล่าเรียนบุตรมาเบิกได้ หรือไม่ 
 

คําตอบ เบิกได้ หากเป็นสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ตามประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาเอกชน 

30. คําถาม การย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการเป็นผู้รับรองการใช้สิทธิ                   
เพ่ือเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของผู้มีสิทธิ ตามระเบียบใด 
 

คําตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2553 ข้อ 10  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง  
ดังนั้น ข้าราชการจะต้องรับรองการใช้สิทธิของตนเอง 

31. คําถาม กรณีข้าราชการได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก จะสามารถยื่น
เร่ืองขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ที่ไหน 
 

คําตอบ ตามระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
2551 ข้อ 7 (1) และข้อ 8 กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ย่ืน
ใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ เช่น นางสาวสวย รับราชการอยู่ที่สํานักงานคลัง
จังหวัดกระบี่ ได้รับคําสั่งไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวสวย สามารถยื่น
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ที่สํานักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยต้องมีหนังสือแสดงเจตนา
ขอรับเงินสวัสดิการตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด (แบบ 7221) 
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การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการบ านาญ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ก าหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ ส่งหลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทุกวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน โดย
ผู้ขอรับเงินสวัสดิการหรือโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

กรณีโรงเรียนในสังกัดส่งหลักฐานขอเบิก ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้ 
๑. หนังสือน าส่งของโรงเรียน 

๒. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
๓. แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 
๔. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 

กรณขี้าราชการบ านาญส่งหลักฐานขอเบิก ให้จัดส่งเอกสาร ดังนี้ 
๑. แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
๒. แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 
๓. แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 

การยื่นแบบขอเบิกเงินเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ  7131) ให้ผู้ขอรับสวัสดิการ 
และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบการกรอกแบบขอเบิกฯ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

1.1 ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง และสังกัดของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ 

1.2 ระบุโรคท่ีรักษา ชื่อสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดที่ขอรับ
เงินสวัสดิการในครั้งนั้น ๆ 

1.3 ระบุจ านวนเงินทั้งสิ้นตามใบเสร็จรับเงิน จ านวนใบเสร็จจ านวนกี่ฉบับ 

1.4 จ านวนตามสิทธิที่ขอเบิก 

1.5 ระบุต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ (ข้อ 4) 
๒. ให้ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  เช่น 

2.1 บุคคลที่ขอเบิกค่ารักษาพยาบาล 

2.2 สถานพยาบาลของทางราชการ หรอืเอกชน 

2.3 ระบุค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ หรือเฉพาะส่วนที่ขาด 

2.4 ระบุสิทธิของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัว (บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) 
๓. กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาล ส าหรับบุตรด้วยให้ฝ่ายที่ใช้สทธิขอรับเงิน

ใช้สิทธิตลอดไป และระบุในช่อง  เป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุตรแต่
เพียงฝ่ายเดียว 
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๔. ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาล อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
4.1 ชื่อ - สกุล ของผู้รับเงิน 

4.2 วัน เดือน ปีที่รับเงิน 

4.3 ชื่อโรค 

4.4 จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

4.5 ลายมือชื่อผู้รับเงิน 

๕. ใบสั่งยาของแพทย์ที่ท าการรักษา กรณีสถานพยาบาลไม่มียาจ าหน่าย 

๖. ใบรับรองรายการยาหรืออวัยวะเทียมท่ีไม่มีจ าหน่ายในสถานพยาบาล 

๗. ใบรับยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ (กรณียานอกบัญชีหลักแห่งชาติ) 

อ านาจการลงนามในค าอนุมัติ 

๑. กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการเป็นข้าราชการครู ผู้ลงนามในค าอนุมัติ (ข้อ 5) เป็นผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๒. กรณีผู้ขอรับเงินสวัสดิการเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้มอบอ านาจให้รองผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ของผู้อ านวยการโรงเรียน กรณีโรงเรียนไม่มีต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน ให้บุคคลที่
โรงเรียนมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนซึ่งเป็น
ข้าราชการ เป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้อ านวยการโรงเรียน (ตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 304/2557 เรื่องมอบอ านาจอนมุติการ
เบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

๓. กรณขีอรับเงินสวัสดิการเป็นข้าราชการบ านาญ ลงนามในค าอนุมัติ (ข้อ 5) เป็นผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กรณีเบิกของตนเอง 
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 

กรณีเบิกให้คู่สมรส 
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ  7131) 
- แนบส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมรับรองส าเนา 
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 
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กรณีเบิกให้บุตร 
- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) 

- แนบส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมรับรองส าเนากรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้ชาย 
- แนบส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรพร้อมรับรองส าเนา 
- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 

กรณีหย่า 
- แนบส าเนาบันทึกการหย่าเพ่ือดูว่าบุตรอยู่ในความปกครองของใครพร้อมรับรองส าเนา 

กรณีเบิกให้บิดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้ชาย) 

- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ  7131) 

- แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบส าเนาทะเบียนสมรสบิดาพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 

กรณีเบิกให้มารดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้ชาย) 

- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ  7131) 

- แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 

กรณีเบิกให้บิดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้หญิง) 

- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ  7131) 

- แนบส าเนาทะเบียนบ้านของข้าราชการผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบส าเนาทะเบียนสมรมบิดาพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 
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กรณีเบิกให้มารดา (ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้หญิง) 

- เขียนแบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ  7131) 

- แนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ใช้สิทธิพร้อมรับรองส าเนา 

- แนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลที่ไปรักษา (ไม่เกิน 1 ปี) 

หมายเหตุ   เมื่อแนบเอกสารดังข้างต้นแล้วนามสกุลยังไม่สามารถสืบได้ว่าเกี่ยวข้องกันต้องแนบเอกสาร
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เห็นว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกัน 
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ภาคผนวก ก 

๑. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 
๒. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 
๓. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 
๔. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 
๕. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
๖. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่6) พ.ศ. 2550  
๗. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554  
๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 

2551 
๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 
๑๐. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการ  และ

ลูกจ้างประจ าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี  จังหวัด
นราธิวาส และในเขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัด
สงขลา พ.ศ. 2553 

๑๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง หน้าที่
ประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535 

 



พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาของบตุร พ.ศ. 2523 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3                

แห่งพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย                
พ.ศ. 2518 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า   “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2523 

มารตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เป็นต้นไป 

มาตรา3  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2520 
บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอ่ืนในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้ง

กับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน 

มาตรา4ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความว่า 
(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
(2) วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดส่วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
(3) โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(4) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
“สถานศึกษาของเอกชน”  หมายความว่า 
(1) วิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดหลักสูตรระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าแยกต่างหากจากปริญญาตรี 
(2) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์ แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์ประเภท 

อาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
“เงินบํารุงการศึกษา”  หมายความว่า  เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ 

ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การของรัฐบาล 

“เงินค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่ง 
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือทบวงมหาวิทยาลัย 

“บุตร”  หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีในวันที่  
1 พฤษภาคม ของทุกปี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

“ปีการศึกษา”  หมายความว่า  ปีการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย  
ส่วนราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์การของ
รัฐบาล 



มาตรา5 การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้  ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา6 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้แก่ 
(1) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวด

เงินเดือนหรือค่าจ้างประจําของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
ตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจํา และลูกจ้างชาว
ต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้าง 

(2) ผู้ได้รับบํานาญปกติหรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ  และทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

มาตรา 7 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา 6  มีสิทธิ 
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

 การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงลําดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็น 
บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ 

 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคนและต่อมาบุตร 
คนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตรที่ตายนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลําดับ
ถัดไปก่อน 

มาตรา8 การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ประเภทและอัตราดังนี้ 

(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ได้
จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินประเภทและ
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตร
ปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเลา่เรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง 

 มาตรา9 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผู้ใดมีบุตรเกินสามคนอยู่แล้วก่อน 
วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรเหล่านั้น
ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 



พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาของบตุร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2532 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 
มาตรา2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของบทนิยามคําว่า “สถานศึกษาของทางราชการ” ในมาตรา 4  

แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 
 “(5)  โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด” 

 มาตรา4 ให้ยกเลิกความใน (1) ของบทนิยามคําว่า “สถานศึกษาของเอกชน” ในมาตรา 4                
แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(1)ถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งจัด 
หลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าแยกต่างหากจากปริญญาตรี 

 มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 7 ทวิ และมาตรา 7 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 

 มาตรา 7 ทวิ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา 7 ยังไม่ถึงสามคน  ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มี
จํานวนบุตรเกินสามคน  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา 7  สําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย  แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้อง           
เป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส  หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร 

 ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว              
ตามวรรคหนึ่งตายลงก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ก็ให้ลดจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรลงจนกว่าจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคนและหลังจากนั้น              
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว  จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา 7 วรรคสาม 

 เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  บทบัญญัติที่อ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้หมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา 7 ตรี การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายในกรณีที่ไม่อาจทราบลําดับการเกิดก่อนหลัง         
ของบุตรแฝดได้โดยแน่ชัด ให้นับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 



มาตรา 6 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรแฝดตามเกณฑ์ที่ กําหนด                    
ในมาตรา  7 ทวิ  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี้อยู่แล้ว ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับให้ผู้นั้น มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรดังกล่าวต้ังแต่ปีการศึกษาที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

มารตรา 7 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  เนื่องจากบทนิยามคําว่า “สถานศึกษา 
ของทางราชการ” และ “สถานศึกษาของเอกชน” ในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  เพราะมิได้
ครอบคลุมถึงสถานศึกษาบางแห่งของทางราชการ  และสถานศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยและสถาบัน                
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ซึ่งได้มีการจัดต้ังขึ้นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามดังกล่าว             
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  และโดยที่มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กําหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวสําหรับบุตรได้เพียงสามคน  แต่เนื่องจากในบาง
กรณีอาจมีบุตรแฝดทําให้มีจํานวนบุตรเกินสามคนได้โดยที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการไม่มีเจตนา  สมควรให้มี
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีดังกล่าวได้  และสมควรแก้ไขปัญหาในการนับลําดับ
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย  ในกรณีที่ไม่อาจทราบลําดับการเกิดก่อนหลังของบุตรแฝด  โดยให้เป็นไป                
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาของบตุร (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2533 
 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคน  ถ้าบุตรคนหนึ่งคนใด            
ในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ                
คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
วิกลจริต  จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือน
ไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลําดับถัดไปก่อน” 

 มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา             
ของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว            
ตามวรรคหนึ่ งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือน                
ไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต                
จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์  ก็ให้ลดจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรลงจนกว่าจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนี้                
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว  จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา 7 วรรคสาม” 

มาตรา 5 ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ ใดมี บุตร ที่กายพิการ หรือ                    
เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบตามเกณฑ์ที่กําหนด              
ในวรรคสามของมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523  หรือ
วรรคสองของมาตรา 7 ทวิ  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523                
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมีสิทธิ                
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวต้ังแต่ปีการศึกษา 2533 เป็นต้นไป 
 
 
 
 



หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา                
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้กําหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา          
ของบุตร สามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไปขึ้นมาใช้สิทธิแทนที่ได้ เฉพาะในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวน
สามคนตายก่อน มีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ส่วนในกรณีที่บุตรไม่สมประกอบ  ผู้มีสิทธิกลับไม่สามารถ               
เลื่อนบุตรในลําดับถัดไปขึ้นมาใช้สิทธิแทนที่ได้  ดังนั้น  เพื่อความเป็นธรรมสมควรกําหนดให้ผู้มีสิทธิ                
สามารถใช้สิทธิแทนที่ในกรณีดังกล่าวได้  และในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                
เกินสามคนอันเป็นผลมาจากการมีบุตรแฝด  สมควรกําหนดให้ลดจํานวนบุตรลงเมื่อมีเหตุดังกล่าวจนเหลือ                
ไม่เกินสามคนก่อน จึงจะสามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไปขึ้นมาใช้สิทธิแทนที่ได้ เช่น กรณีปกติ  จึงจําเป็น               
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534   
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 

มาตรา 8 ทวิ อ ภายใต้บังคับมาตรา 7 มาตรา 7 ทวิ  และมาตรา 7 ตรี  ข้าราชการซึ่งมี 
ตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศและมีบุตรศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตําแหน่งหน้าที่ประจํา         
อยู่ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ ประเภท หลักสูตร               
และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

  ในการกําหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง  ให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดอายุของบุตร  
ให้ตํ่ากว่าเกณฑ์ในบทนิยามคําว่า “บุตร” ตามมาตรา 4 ได้  

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  เนื่องจากในปัจจุบันพระราชกฤษฎีกา              
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มิได้กําหนดให้ข้าราชการซึ่งรับราชการประจําในต่างประเทศ               
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในกรณีที่บุตรติดตามไปศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้น
มีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่  แต่เนื่องจากในบางประเทศที่ไปประจําการไม่มีโรงเรียนท้องถิ่นที่ใช้ภาษาอังกฤษ          
จึงต้องส่งบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ  ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนในอัตราสูงมาก  
ข้าราชการจึงประสบปัญหาไม่สามารถรับภาระดังกล่าวได้  สมควรแก้ไขให้ข้าราชการซึ่งรับราชการประจํา              
ในต่างประเทศ มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ด้วย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาของบตุร (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2548 
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548 
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 4  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
พ.ศ. 2523  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ. 2532 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความว่า   
(1)  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น  

หรือที่อยู่ในกํากับของรัฐ 
(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู่ในกํากับ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น      
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีการจัดระดับช้ันเรียนด้วย 

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
(5)  โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับช้ันเรียนในสังกัดส่วนราชการ 

 สถานศึกษาเอกชน  หมายความว่า 
  1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  2. โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และ  
 ให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 

 เงินบํารุงการศึกษา  หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม 
อัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น     
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล 

 เงินค่าเล่าเรียน  หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซึ่งสถานศึกษา 
ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 บุตร  หมายความว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุครบสามปี แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ไม่รวมถึง 
บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

 ปีการศึกษา  หมายความว่า ปีการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการส่วนราชการเจ้าสังกัด 



หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล 

 มาตรา 4  ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
พ.ศ. 2523  ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 มาตรา 8 การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และ 
อัตรา ดังต่อไปนี้ 

(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ  ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวน ที่ได้จ่าย      
ไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุงการศึกษา 
เต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(3)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภท และไม่เกินอัตรา                
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงิน
ค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ ไ ด้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตรา                
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(4) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง 
ของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

   ทั้งนี้  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ตาม (2) หรือ (5) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น 

  มาตรา 5 ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 8 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา           
ของบุตร พ.ศ. 2523 

“มาตรา 8 ตรี  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
ผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว  ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้  เว้นแต่เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา                
ของบุตรที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น นั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่ กําหนด                
ในพระราชกฤษฎีกานี้  ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่” 

 มาตรา 6 การจ่ายเงินและสิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้  
ให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป 

 
 
 



 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ  โดยท่ีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523                
ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานสมควรปรับปรุงเพื่อให้การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร                
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                
พ.ศ . 2542 ตลอดจนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้า                
ทางวิทยาการ  เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม                
จากทางราชการ จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2550 
  มาตรา1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 

  มาตรา2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  มาตรา3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา                
ของบุตร พ.ศ. 2523  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร             
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา8 ทวิ ภายใต้บังคับมาตรา 7 มาตรา 7 ทวิ และมาตรา 7 ตรี  ข้าราชการซึ่งมี 
ตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดัง ต่อไปนี้ 

(1) บุตรทีศ่ึกษาในสถานศึกษาในประเทศทีข่้าราชการผู้นั้นมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ 
(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมี ตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่                

อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล  หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ                
ทั้งนี้ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
  การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท 
หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด และให้กระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดอายุบุตรให้ตํ่ากว่า
เกณฑ์ในบทนิยามคําว่า “บุตร” ตามมาตรา 4 ได้ 

 หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา              
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  ได้กําหนดให้ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจํา            
อยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะกรณีที่บุตรศึกษาอยู่ในประเทศ
เดียวกัน  แต่โดยที่ในบางประเทศไม่มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน  หรือประเทศหรือเมืองที่ข้าราชการมีตําแหน่ง
หน้าที่ประจํามีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ทําให้ข้าราชการดังกล่าวจําเป็นต้องส่งบุตรไปศึกษาในสถานศึกษา
นอกประเทศที่ข้าราชการมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ดังนั้น  สมควรกําหนดให้
ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร             
ในกรณีดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการ และจูงใจให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานประจําในประเทศ
หรือเมืองนั้น จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 
  มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

  มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  มาตรา 3 ให้ยกเลิกมาตรา 8 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2548 

  มาตรา4 สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่           
ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป 

  มาตรา5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา 8 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548  ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรในกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงาน
อ่ืนแล้ว  จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เว้นแต่เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา          
ของบุตรที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนนั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กําหนดไว้                
ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่นั้น  แต่ปรากฏว่าหน่วยงานอื่นได้
มีการนําหลักเกณฑ์ในลักษณะทํานองเดียวกันไปกําหนดไว้ด้วย  ทําให้ผู้มีสิทธิไม่สามารถใช้สิทธิรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานใดได้ สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าว  จึงจําเป็น                
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาของบุตร 
 พ.ศ. 2551 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547  ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและสถานการณ์               
ในปัจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2523 กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2547 

  บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว                
ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

 “ส่วนราชการผู้เบิก”  หมายความว่า  ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด 
หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ 

 “ส่วนราชการเจ้าสังกัด”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํามีอัตราเงินเดือน 
ค่าจ้าง และเลขที่ประจําตําแหน่งอยู่ 

 “เงินสวัสดิการ”  หมายความว่า  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกา                
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

 “ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ  

 ข้อ5 ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้               
หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบนี้  ให้ขอทําความ   ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 ข้อ6 กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย  ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
สําหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว  โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการท่ีย่ืนตามข้อ 7  ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิ
แต่เพียงฝ่ายเดียว 



 ถ้าคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการไปแล้ว   คู่สมรสฝ่ายที่ เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต้องแจ้งขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด                
หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแจ้งการใช้สิทธินั้นให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิก
บํานาญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ทราบ และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการ
ตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

 ให้นําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีหย่าโดยอนุโลม ทั้งนี้  ไม่ว่าการหย่า                
จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว 
 ข้อ7 ผู้มีสิท ธิสามารถใช้สิท ธิ เบิกเงินสวัสดิการได้  โดยย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบ                
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาต่อผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการ ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกให้ย่ืนใบเบิกเงิน
สวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ 

(2) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ  ให้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ                
ณ ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น และมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ 
ให้แนบหนังสือรับรองการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของหน่วยงานต้นสังกัดของคู่สมรส       
พร้อมกับใบเบิกเงินสวัสดิการที่ย่ืนด้วย 

 ข้อ 8 ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ  ผู้มีสิทธิตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง (1)  ต้องมีหนังสือแสดงเจตนา
ขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด แจ้งต่อส่วนราชการที่ ไปช่วยปฏิบัติราชการ                
และเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว  ให้ส่งคู่ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือ               
ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย 
 ข้อ9 หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของสถานศึกษาผู้รับเงิน 
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
กรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินบํารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนของ

สถานศึกษา  ให้ใช้ใบแจ้งการชําระเงิน และ หรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการในสาระสําคัญ              
ที่ส่วนราชการสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้ เป็นหลักฐานการรับเงิน                
ของสถานศึกษา 
 ข้อ  10 ให้ บุคคลดังต่อไปนี้   เ ป็นผู้ รับรองการมีสิท ธิไ ด้รับเงินส วัสดิการของข้ าราชการ                
หรือลูกจ้างประจํา 



(1)  ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ให้เลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหน้าส่วนราชการ
ต้ังแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 8 หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากบุคคลดังกล่าวซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 6 เป็นผู้รับรอง 
     ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหาก                
จากกระทรวง ทบวง กรม ให้หัวหน้าสํานักงานเป็นผู้รับรอง 

(2) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําอําเภอ หรือกิ่งอําเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง 

(3) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรอืสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ ใหผู้้บังคับบัญชาที่มียศต้ังแต่พันโท 
นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป เป็นผู้รับรองให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
หรือเทียบเท่า ข้าราชการทหารที่มียศต้ังแต่  พันตร ีนาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือข้าราชการตํารวจที่มียศต้ังแต่ 
พันตํารวจตรีขึ้นไป เป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง  
 ข้อ 11 การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ  ให้กระทําภายในกําหนดเวลาดังนี้ 

(1) ภายใน 1 ปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค  สําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าการศึกษา
เป็นรายภาคเรียน 

(2) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา   สําหรับสถานศึกษาเรียกเงิน               
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 

หากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับ                
ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 12 กําหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามข้อ 11  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏในภายหลังว่าได้รับ
เงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ในกรณีเช่นว่านี้                
ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 
 (2) ผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชําระเงินล่าช้า กรณีนี้ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบ
เบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
 ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไม่สามารถยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการด้วยตนเอง  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(1) ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม  ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงิน 
สวัสดิการ 
 (2) ถ้าผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ  แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือ
ช่ือพร้อมกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ 
 (3) ถ้าผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ  แต่ยังไม่มีคําสั่งศาลให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ  ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือรับรองของแพทย์
ผู้ทําการรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดําเนินการได้  หากไม่มีบุคคลดังกล่าว                
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา ที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

 ข้อ 14 เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแล้วให้เสนอใบเบิกเงิน
สวัสดิการนั้นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ ตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไป 



 การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดให้เป็นอํานาจของบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง   ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  หรือ 
ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มียศ
ต้ังแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 
 ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง 
กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานเป็นผู้อนุมัติสําหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(2) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ 
 ข้อ 15 การรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการและการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มีสิทธิ
ตามข้อ 7 (1)  ให้บุคคลตามข้อ 10 และบุคคลตามข้อ 14 ณ สถานที่ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอํานาจ
สําหรับการดังกล่าว  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 16 ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรอง                
การมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ และเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้ได้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัด 

ข้อ 17 เมื่อมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการแล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทําคําขอเบิกเงิน
สวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS) จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด หรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 18 ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทําหน้างบใบสําคัญการจ่ายเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้สิทธิและจํานวนเงินสวัสดิการท่ีเบิกจ่ายเป็นรายบุคคล และให้ส่วนราชการผู้เบิก
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ   

ข้อ 19 เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้ดําเนินการตามข้อ 18 และได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุช่ือผู้จ่ายเงิน                
ด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ 

ข้อ 20 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ              
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ21 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2551 
                                        (ลงชื่อ)  ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน ์

(นายฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศกึษาของบุตร 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งของข้าราชการพลเรือน
สามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2523  กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ3 ให้ยกเลิกบทนิยามคํา ว่า   “ส่วนราชการผู้ เ บิก”  ตามความในข้อ  4 ของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

 “ส่วนราชการผู้เบิก”  หมายความว่า  ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 วรรคหนึ่ง  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้ โดยย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการตามข้อ 14 หรือข้อ 16 ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด 
แล้วแต่กรณี  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 10  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 10 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง 
 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (1)  ของข้อ 14  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(1) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรม  หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าประเภททั่วไประดับ
ชํานาญงาน หรือตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งไม่ ตํ่ากว่าระดับ 6                
หรือเทียบเท่า  หรือผู้ที่มียศต้ังแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป” 

 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 ข้อ 15 การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มีสิทธิตามข้อ 7 (1) ให้บุคคลตามข้อ 14 ณ สถานที่
ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการดังกล่าว 
 ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 16  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 16 ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้ได้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัด 
 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 17  ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 17 เมื่อมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการแล้ว  ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทําคําขอเบิกเงิน
สวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)  จากกรมบัญชีกลาง  หรอืสํานักงานคลังจังหัด  แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 10 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ               
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2553 
(ลงชื่อ)กรณ์  จาติกรวณิช 
 (นายกรณ์  จาติกรวณิช) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินช่วยเหลือการศกึษาของบตุร                  
ของข้าราชการและลกูจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏบิัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด
ยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา               

อําเภอนาทวี   และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 
  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551  อนุมัติให้การช่วยเหลือเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อําเภอ             
จะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  จึงเห็นเป็นการสมควรปรับปรุง                
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 16 แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บรักษาเงิน และ                
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551  ซึ่งออกตามความในมาตรา 21 (2)  แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา              
ของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา  
พ.ศ. 2553 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร                
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
พ.ศ. 2547 

  ข้อ 4  ให้บุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และในเขตพื้นที่อําเภอจะนะ 
อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   ข้อ 5  การใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
   (1) กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้คู่สมรสของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําที่เสียชีวิต หรือ                
อยู่ในอํานาจปกครอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงิน 
  (2) กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว ให้บุตรเป็นผู้ ดําเนินการตาม (1) หรือจะให้บุคคลตาม (1)              
ดําเนินการก็ได้  



  ข้อ6 ให้บุคคลตามข้อ 5 ย่ืนใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรต่อผู้มีอํานาจตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและการอนุมัติการเบิกจ่ายตามข้อ 7 ตามแบบใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ท้ายระเบียบนี้ 
พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) หลักฐานการเก็บเงินของสถานศึกษา 
(2) สําเนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่รับรองความถูกต้องที่แสดงถึงการเสียชีวิตของข้าราชการหรือ 

ลูกจ้างประจําที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตามระเบียบนี้  
(3) สําเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนสมรสหรือเอกสารที่แสดงถึงอํานาจปกครองบุตร หรือผู้เยาว์ที่ได้รับ 

รองความถูกต้องแล้ว 

 การยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้ย่ืนภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันถัด
จากวันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคสําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน                
หรือภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันถัดจากวันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี 

 ข้อ7ให้ผู้บังคับบัญชาหรือข้าราชการต่อไปนี้ เป็นผู้มีอํานาจในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน                
และอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 

(1) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ  
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับทรงคุณวุฒิ 
ตําแหน่งประเภทอํานายการ หรือตําแหน่งประเภทบริหาร หรือดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 6 หรือเทียบเท่า 
หรือผู้มียศต้ังแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป 
 ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ ในส่วนภูมิภาค หรือแยกต่างหาก            
จากกระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานสําหรับหน่วยงานนั้นก็ได้ 

(2) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าสวนราชการในภูมิภาค 
ข้อ 8 ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร จากงบประมาณรายจ่ายงบดําเนินงาน 

รายการค่าตอบแทนของส่วนราชการ หากเงินงบประมาณไม่มีหรือมีไม่เพียงพอให้ส่วนราชการเสนอ                
ต่อสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ข้อ 9 ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทําคําขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร ในระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มายังกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด 
แล้วแต่กรณี เพื่อขอเบิกเงินจากคลัง 

ข้อ 10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551 ซึ่งออกตามความ       
ในมาตรา 5 ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 

ข้อ 11 กรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 



ข้อ 12 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เสียชีวิต               
จากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี หรือจังหวัดนราธิวาส ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว             
ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง                
ว่า ด้วยการเบิกจ่ายเ งินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ เสียชี วิต                
จากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547 

ข้อ 13 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  19  กุมภาพันธ์  2553 
                                         (ลงชื่อ)      กรณ์  จาติกวณิช 

           (นายกรณ์  จาติกวณิช) 
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรของข้าราชการ                  
ซึ่งมีตําแหน่งหน้าทีป่ระจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535 

  เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 5 และมาตรา 8 ทวิ  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลัง  เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  
ประเภทหลักสูตร   อัตรา  และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง
หน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ ดัง ต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535” 

  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2534  เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  สํานักงาน หมายความว่า  หน่วยงานสังกัดส่วนราชการที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ 

  สถานศึกษา  หมายความว่า  โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนที่จัดต้ังขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต 
หรือสถานกงสุลอ่ืนประจําในประเทศนั้น ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ                
และเป็นโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยใช้สอน 

  เงินค่าเล่าเรียน  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนโดยตรงตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

  ค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกี่ยวกับการศึกษา  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายตามท่ีสถานศึกษา                
เรียกเก็บ  ได้แก่ 

(1) ค่าบํารุงการศึกษา 
(2) ค่าสมัคร 
(3) ค่าบํารุงห้องสมุด 
(4) ค่าบํารุงสุขภาพ หรือห้องพยาบาล 
(5) ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์การศึกษา 

  บุตร  หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 
และบุตรซึ่งบิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน 

  ปีการศึกษา  หมายความว่า  ปีการศึกษาที่กําหนดโดยสถานศึกษาของประเทศนั้น 

  ข้อ 4 ให้ข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําและปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ ยกเว้นข้าราชการซึ่งมี ตําแหน่งหน้าที่ประจําและปฏิบัติงาน                
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศออสเตรเลีย 



  ข้อ 5 การใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจํา                
อยู่ในต่างประเทศ ในกรณีมีคู่สมรสเป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ และประจํา              
อยู่เมืองเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรดังกล่าวแต่เพียงฝ่าย
เดียวโดยให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งรับรองว่าจะไม่ใช้สิทธิ ในกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่
ประจําอยู่ในต่างประเทศ แต่ประจําอยู่คนละเมือง หรือคนละประเทศ ให้คู่สมรสฝ่ายที่บุตรพํานักอยู่ด้วย             
ใช้สิทธิขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

  ในกรณีหย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย ให้ผู้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษา            
ของบุตรดามระเบียบนี้ได้เฉพาะบุตรที่อยู่ในอํานาจปกครองหรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของตน 

  ข้อ 6 การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(6.1) เป็นบุตรที่ศึกษา ณ สถานศึกษาในประเทศที่ผู้มีสิทธิมีตําแหน่งหน้าที่ประจําและปฏิบัติงาน              
อยู่ในประเทศนั้นและ 

(6.2) เป็นบุตรที่ศึกษาในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ข้อ 7 เงินค่าเล่าเรียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนอันเกี่ยวกับการศึกษา ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรากึ่งหนึ่งของจํานวน
ที่จ่ายจริงตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ  

  ข้อ 8 ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร “แบบ 7111” ที่แนบท้ายระเบียบนี้                
พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาต่อหัวหน้าสํานักงานภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่                
วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค  สําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนเป็นรายภาคเรียน หรือ                
วันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา สําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนครั้งเดียวตลอดปี                
หากพ้นกําหนดเวลานี้ ให้ถือว่าผู้มีสิทธิหมดสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับภาคการศึกษานั้น 
หรือปีการศึกษานั้นแล้วแต่กรณี 

  ข้อ 9 การรับรองการใช้สิทธิ ให้หัวหน้าสํานักงานเป็นผู้มีอํานาจรับรองการใช้สิทธิของข้าราชการ              
ในสาํนักงานนั้นและของตนเอง 

  ข้อ 10 การอนุมัติการเบิกจ่ายให้เป็นอํานาจของหัวหน้าสํานักงาน 

  ข้อ 11 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ส่วนราชการผู้เบิกวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ                
จากหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ และเขียนหลังฎีกาในช่องประเภทว่า “ช่วยช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ” 

  ข้อ 12 เมื่อสํานักงานจ่ายเงินให้แก่ผู้ใช้สิทธิแล้ว ให้เขียนข้อความหรือประทับตรามีข้อความว่า 
“จ่ายเงนิแล้ว” ในใบเบิกและหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ 



  ข้อ 13 ให้สํานักงานทําหน้างบใบสําคัญ แสดงรายชื่อผู้ขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                
ตามระเบียบนี้ และจํานวนเงินที่ขอเบิกเป็นรายบุคคล ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดประกอบ                
งบเดือนเพื่อให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

  ข้อ 14 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้สํานักงานส่งรายงานการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร              
“แบบ  7112” ที่ แนบท้ ายระ เบี ยบให้ ส่ วนราชการผู้ เ บิ ก  เพื่ อส่ ง ต่อ ให้กรม บัญชีกลางทราบ                
ภายในสิ้นเดือนถัดไป 

  ข้อ 15 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

  ข้อ 16 ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มีนาคม  พ.ศ. 2535 
                                                  (ลงชื่อ)     สุธี  สิงห์เสน่ห ์

            (นายสุธี  สิงห์เสนห่์) 
       รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง 
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ภาคผนวก ข 

1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.5/ว 363 ลงวันที่ 16 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มีความ
จ าเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการช าระเงินค่าการศึกษาของบุตรล่าช้า 

2. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0422.3/ว 16 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เรื่องการก าหนดแบบ การ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

3. หนังสือกรมบัญชีกลางที่กค 0422.3/ว 103 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    
(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เรื่องประเภท และอัตรา
เงินบ ารงุการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0422.3/ว 92 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เสียชีวิตจาก
การ ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาส และในเขตพ้ืนที่อ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวีและอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553 

6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กค 0422.2/ว 456 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เรื่องซ้อมความเข้าใจ
เอกสาร การจดทะเบียนรับรองบุตร เพ่ือขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 
 

 



1.  ขา้พเจา้..................................................................................................ต  าแหน่ง.................................................................... 

     สงักดั โรงเรียน..................................................................................... เบอร์โทรศพัท.์......................................................... 

 

2.  ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ 

       ตนเอง 

       คู่สมรส ช่ือ.......................................................................เลขประจ าตวัประชาชน………………………….……… 

       บิดา ช่ือ.......................................................................เลขประจ าตวัประชาชน……………………………….… 

       มารดา ช่ือ........................................................................เลขประจ าตวัประชาชน…………………………………  

       บุตร ช่ือ.........................................................................เลขประจ าตวัประชาชน………………………….…..… 

  เกิดเม่ือ............................................................เป็นบุตรล าดบัท่ี.......................... 

   ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ        เป็นบุตรไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  

ป่วยเป็นโรค................................................................................................................................................................................. 

และไดเ้ขา้รับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ช่ือสถานพยาบาล).................................................................................................... 

ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลของ  ทางราชการ  เอกชน ตั้งแต่วนัท่ี.............................................................................................. 

เป็นเงินรวมทั้งส้ิน...............................................บาท (...............................................................................................................)       

ตามใบเสร็จรับเงินท่ีแนบ จ านวน...........................ฉบบั 

3.  ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินค่ารักษาพยาบาล ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 

      ตามสิทธิ        เฉพาะส่วนท่ีขาดอยูจ่ากสิทธิท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน 

                                      เฉพาะส่วนท่ีขาดอยูจ่ากสญัญาประกนัภยั 

เป็นเงิน.............................................บาท   (...................................................................................…………………..)    และ 

(1) ขา้พเจา้     ไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลจากหนว่ยงานอื่น 

 มีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นแตเ่ลอืกใชส้ทิธิจากทางราชการ 

 มีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลตามสญัญาประกนัภยั 

 เป็นผูใ้ชส้ทิธิเบิกคา่รกัษาพยาบาลส าหรบับตุรแตเ่พียงฝ่ายเดยีว 

(2) .............ขา้พเจา้  ไมม่ีสทิธิไดร้บัคา่รกัษาพยาบาลจากหนว่ยงานอื่น 

 มีสิทธิไดรั้บค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน แตค่่ารักษาพยาบาลท่ีไดรั้บต ่ากวา่สิทธิตาม

พระราชกฤษฎีกา ฯ 

 มีสิทธิไดรั้บค่ารักษาพยาบาลตามสญัญาประกนัภยั 

 มีสิทธิไดรั้บค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนในฐานะเป็นผูอ้าศยัสิทธิของผูอ่ื้น 

 

 

 

 

                 แบบ 7131 

ใบเบิกเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล 

โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกขอ้ความเท่าท่ีจ  าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  เสนอ................................................................................... 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวตามจ านวนท่ี

ขอเบิก ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎหมาย และขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ 

    (ลงช่ือ)...........................................................ผูข้อรับเงินสวสัดิการ 

              (...........................................................) 

    วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ................ 

 

5.  ค าอนุมติั 

  อนุมติัใหเ้บิกได ้

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

               (.........................................................) 

    ต าแหน่ง......................................................... 

 

6.  ใบรับเงิน 

  ไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล จ านวน...........................................................บาท 

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

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

              (.......................................................) 

 

    (ลงช่ือ)........................................................ผูจ่้ายเงิน 

               (.......................................................) 

    วนัท่ี...............เดือน....................................พ.ศ................ 

                     

 

 

 



เลขที่...........................
แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ

KTB Corporate Online

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

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ข้าพเจ้า......................................................................ตำแหน่ง....................................................................

เลขประจำตัวประชาชน

โรงเรียน.................................................................................สังกัด.................................................................................

กรม   สพฐ.                      กระทรวง  ศึกษาธิการ

อยู่บ้านเลขที่.....................ซอย...............................ถนน................................ตำบล/แขวง...............................................

อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.............................

เบอร์โทรศัพท์.............................................................................

ขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

มาเพื่อเป็นหลักฐานด้วยแล้ว

กรณีเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ที่สังกัดส่วนราชการผู้จ่าย

เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน

บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................................สาขา....................................................

ประเภท.......................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................................

เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นตามที่

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  อนุญาต

บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................................สาขา....................................................

ประเภท.......................................เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร.................................................

กรณีเป็นบุคคลภายนอก  เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....................................................................

สาขา..............................ประเภท...........................เลขที่บัญชีธนาคาร.............................................

และเมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  โอนเงินผ่านระบบ

KTB Corporate Online แล้วให้ส่งข้อมูลการโอนเงินผ่านช่องทาง

ข้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) ที่เบอร์โทรศัพท์........................................................

จดหมายอิเลคทรอนิค (e-mail) ตาม e-mail address..........................................................................

ลงชื่อ...........................................................ผู้มีสิทธิรับเงิน

(...........................................................)

หมายเหตุ  : เลขที่ของแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ  KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเลข

กำกับเรียงกันไปทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำทะเบียนคุมการโอนเงิน



สพป.พษิณโุลก เขต 2


