
พรเพ็ญพรเพ็ญ    เพชรรวงเพชรรวง

สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวสัดิการสํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวสัดิการ

กลุมงานคาตอบแทนและสวัสดกิารกลุมงานคาตอบแทนและสวัสดกิาร
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การใชพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุรการใชพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุร

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที2่) พ.ศ. 2532

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที3่) พ.ศ. 2533

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที4่) พ.ศ. 2534

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที5่) พ.ศ. 2548

วิธีการเบิกจายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรวิธีการเบิกจายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบตุร พ.ศ. 2551



ขาราชการ ลูกจางประจํา

ยกเวนยกเวน ขาราชการการเมือง ขาราชการตํารวจชัน้พลตํารวจ

อยูในระหวางเขารับการอบรมในสถานศึกษา

ของกรมตํารวจกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา

ผูไดรบับํานาญปกติ ผูไดรบับํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ   

ทหารกองหนุนมีเบีย้หวัด



• บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย

• ลําดับที่ 1 - 3

• อายคุรบ 3 ป แตไมเกิน 25 ป

บุตรบญุธรรม

 บุตรซึ่งบดิามารดายกให                 

เปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น

ยกเวนยกเวน



การนับอายุการนับอายุ

  ดด..ชช..  หนึ่งหนึ่ง  เกิดวนัที่เกิดวนัที่  2727  มิมิ..ยย.. 4848

  ปการศึกษาปการศึกษา  25512551  เขาเรียนระดบัชัน้อนุบาลเขาเรียนระดบัชัน้อนุบาล  11

  สถานศึกษาเปดภาคเรียนที่สถานศึกษาเปดภาคเรียนที่  1/25511/2551  วันที่วันที่1616  พพ..คค.. 5151

  ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  1/25511/2551  มีสทิธิหรือไมมีสทิธิหรือไม  

สถานศึกษาสถานศึกษา A A
กําหนดเปดเรียนภาคตน วันที่ 16 พฤษภาคม – 11 ตุลาคม ของทุกป     

ตัวอยางตัวอยาง  



การนับอายุการนับอายุ

ตัวอยางตัวอยาง      อายุครบอายุครบ  33  ปป

เบิกไดเบิกไดเบิกไมไดเบิกไมได

12 - 30 ต.ค. 5116 พ.ค. – 11 ต.ค. 51

ปดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2551

16 พ.ค. - 25 ม.ิย. 51 ตั้งแตวนัที่ 26 ม.ิย. 51

ดด..ชช..  หนึ่งหนึ่ง  เกิดวนัที่เกิดวนัที่  2727  มิมิ..ยย.. 4848

  อายุครบอายุครบ  33  ปป  วันที่วันที่  2626  มิมิ..ยย.. 5151



การนับอายุการนับอายุ  ((ตอตอ))

ตัวอยางตัวอยาง  อายุครบอายุครบ  2525  ปป

เบิกไมไดเบิกไมได

1-31 มี.ค.1 ธ.ค.-28 ก.พ.16-30 พ.ย1-15 พ.ย.1มิ.ย. - 31 ต.ค.

ภาคเรียนที่ 2/2551ปดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2551

เบิกไดเบิกได อายุครบอายุครบ  2525  ปป

  นายสองนายสอง  เกิดวันที่เกิดวันที่  33  พพ..ยย.. 2626

  อายุครบอายุครบ  2525  ปป  วันที่วันที่  22  พพ..ยย.. 5151

  ภาคเรียนที่ภาคเรียนที่  1/25511/2551  และและ  2/25512/2551  มีสิทธหิรือไมมีสิทธหิรือไม



เรียงลําดับการเกิด 

ทั้งนี้ ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด

หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม

(มาตรามาตรา  77  วรรควรรค  2)2)



หนุมหนุม  (ขรก) ++ สาวสาว  (ขรก)

หนึ่งหนึ่ง  ,,  สองสอง

หนุมหนุม

เอกเอก  แอนแอน  มีสทิธิหรือไมมีสทิธิหรือไม

หยา

ตัวอยางตัวอยาง  ((มาตรามาตรา  77  วรรควรรค  2)2)

การนับลําดับบตุรการนับลําดับบตุร

สมรส

สาวสาว  ((หนึ่งหนึ่ง,,สองสอง))

เอกเอก  ,,  แอนแอน ใหญใหญ  ,,  กลางกลาง  ,,  เลก็เลก็

ใหญใหญ  กลางกลาง  เลก็เลก็  มสีทิธิหรือไมมสีทิธิหรือไม

สมรสสมรส
++  หญิงหญิง  ((ไมเปนขรกไมเปนขรก.).) ++ ชายชาย  ((ขรกขรก..))



ผู มีสิทธิยังไม มีบุตรหรือมีบุตรยังไมถึง  3 คน        

ตอมามีบุตรแฝดทําใหมีบุตรเกิน 3 คน ใหผูมีสิทธิไดรับ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ 1 ถึง        

คนสุดทาย แตบุตรแฝดนั้นจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจาก        

คูสมรสหรือเปนบุตรของตนเองกรณีหญิงเปนผูใชสิทธิ



ตนตน  (ขรก.) ++ ขาวขาว  (ขรก.)

ปอปอ  ,,  ปานปาน

ตนตน  (ปอ)

ฟาฟา,,ฝนฝน,,เมฆเมฆ  มีสทิธิหรือไมมีสทิธิหรือไม

หยา

ตัวอยางตัวอยาง      กรณีมีบุตรเกนิกรณีมีบุตรเกนิ  33  คนคน  ((มบีุตรแฝดมบีุตรแฝด))

การนับลําดับบตุรการนับลําดับบตุร

สมรส

ขาวขาว  (ปาน)

ฟาฟา  ,,  ฝนฝน  ,,  เมฆเมฆ    ((แฝดแฝด)) เอเอ  ,,  บีบี  ,,  ซีซี  ((แฝดแฝด))

เอเอ,,บีบี,,ซีซี  มสีิทธหิรือไมมสีิทธหิรือไม

(จดทะเบียนรับรองบตุร)

++  กิง่กิง่  (ไมเปนขรก.) + + กานกาน  (ไมเปนขรก.)



•• ตายตาย

•• กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนไดกายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได

•• เปนคนไรความสามารถเปนคนไรความสามารถ

•• เปนคนเสมอืนไรความสามารถเปนคนเสมอืนไรความสามารถ

•• วิกลจริตวิกลจริต

•• จิตฟนเฟอนไมสมประกอบจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

กอนอายคุรบกอนอายคุรบ  2525  ปบรบิูรณปบรบิูรณ



ผูมีสิทธิ ผูบังคับบัญชา 

ภายใน 1 ปนับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาค     

สําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายภาคเรียน

หรือวันเปดภาคเรียนภาคตนของปการศึกษา 

สํ าหรับสถานศึกษา เรี ยก เงินค าการศึ กษา     

ครั้งเดียวตลอดป

การยื่นขอเบิกเงินคาการศึกษาของบุตรการยื่นขอเบิกเงินคาการศึกษาของบุตร



ตัวอยางตัวอยาง
•• สถานศึกษาสถานศึกษา    AA

กําหนดเปดเรียนภาคตน  วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม ของทุกป

กําหนดเปดเรียนภาคปลาย  วันที่ 15 พฤศจกิายน ถึง 15 มีนาคม ของทุกป

กําหนดเปดเรียนภาคฤดูรอน วนัที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน ของทุกป

ตั้งแตวันที่ 1เม.ย. 50 

ถึง 31 มี.ค. 51

ตั้งแตวันที่ 15 พ.ย. 50 

ถึง 14 พ.ย. 51

ตั้งแตวันที่ 16 พ.ค. 50 

ถึง 15 พ.ค. 51

ภาคฤดูรอน 2550ภาคเรียนที่  2/2550ภาคเรียนที่  1/2550

 การยืน่ขอเบิกเงินคาศึกษาของบุตร



 สถานศกึษาของเอกชนสถานศึกษาของทางราชการ

ระดับ อนุบาลอนุบาล  ถึงถึง  อนุปริญญาอนุปริญญา                                

ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา เตม็จาํนวนเตม็จาํนวน          

ที่ไดจายไปจริง

ระดับปริญญาตรีปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุง

การศึกษา เต็มจํานวน ที่ไดจายไปจริง

ร ะ ดั บ ไ ม สู ง ก ว า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า      

ตอนปลายหรือเทียบเทาใหไดรับเงิน      

คาเลาเรียน เต็มจํานวน ที่ไดจายไปจริง

 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและ

หลักสูตรแยกตางหากจากหลักสูตร

ปริญญาตรี  ใหไดรับเงินคาเลาเรียน 

ครึ่งหนึ่ง ของจํานวนที่ไดจายไปจริง

ระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลา

เรียน ครึ่งหนึ่ง ของจํานวนที่ไดจาย      

ไปจริง

ทั้งนี ้ตองไมเกนิประเภทและอัตราทีก่ระทรวงการคลงักําหนด



ระดับอนุบาลถึงอนุปริญญาระดับอนุบาลถึงอนุปริญญา

สถานศึกษาของทางราชการ 

ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 248 ลว. 15 ก.ค. 2551

สถานศึกษาของเอกชน

ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 184 ลว. 28 พ.ค. 2551

ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรี

ดวนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 477 ลว. 2 ธ.ค. 2548

ดวนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลว. 13 ม.ค. 2549



ระดบัอนบุาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
–– อนุบาลหรือเทียบเทาอนุบาลหรือเทียบเทา ไมเกนิปละไมเกนิปละ    4,6504,650 บาทบาท

–– ประถมศึกษาหรือเทียบเทาประถมศึกษาหรือเทียบเทา ไมเกนิปละไมเกนิปละ    3,2003,200 บาทบาท

–– มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา        ไมเกนิปละไมเกนิปละ    3,9003,900 บาทบาท

–– มัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลาย//ปวชปวช.. ไมเกนิปละไมเกนิปละ    3,9003,900 บาทบาท

ใหเบิกจายตามประเภทและอตัราขางตน ประกอบดวยรายการ        
คาใชจายในการศึกษาดงันี้



1. คาสอนคอมพิวเตอร กรณโีรงเรียนจดัคอมพิวเตอรใหนกัเรียน         
เกนิมาตรฐานที่รัฐจดัให

2. หองเรียนพิเศษ EP (English Program)

3. หองเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)

4. หองเรียนพิเศษดานวิชาการและดานอืน่ ๆ (วิทยาศาสตร คณติศาสตร 
หองสมดุอิเลคทรอนกิส) เปนตน

5. คาจางครูชาวตางประเทศ

6. คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ

7. คาใชจายในการไปทัศนศกึษาตามแหลงเรียนรูของนกัเรียน          



5.5.  อนุปรญิญาหรือเทียบเทาอนุปรญิญาหรือเทียบเทา        ไมเกินปละไมเกินปละ  11,00011,000 บาทบาท

ใหเบิกคาใชจายที่ เ กี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง    

ที่สถานศึกษาไดรับอนุญาติจากหนวยงานเจาสังกัดใหเรียกเก็บ 

ทั้งนี้ ไมรวมคาปรับพื้นฐาน คาปฐมนิเทศ เงินบริจาค และ

คาใชจายที่เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินงานของสถานศึกษา      



สถานศึกษาที่สถานศึกษาที่ไมรับไมรับเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน  
1. อนุบาลหรือเทียบเทา ไมเกินปละ  10,856 บาท

2. ประถมศกึษาหรือเทยีบเทา                    ไมเกนิปละ  10,556 บาท

3. มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา         ไมเกนิปละ  12,647 บาท

4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา     ไมเกนิปละ  12,947 บาท

สถานศึกษาของเอกชนสถานศึกษาของเอกชน  ((คาธรรมเนียมการศึกษาคาธรรมเนียมการศึกษา))

สถานศึกษาที่สถานศึกษาที่รบัรบัเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน

1. อนุบาลหรือเทียบเทา ไมเกินปละ  4,960 บาท

2. ประถมศกึษาหรือเทยีบเทา                    ไมเกนิปละ  4,460 บาท

3. มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา         ไมเกนิปละ  3,900 บาท

4. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา      ไมเกินปละ  3,900 บาท

เดิมเดิม

คาธรรมเนียมคาธรรมเนียม

การเรียนการเรียน

เดิมเดิม

คาธรรมเนียมอื่นคาธรรมเนียมอื่น

เพื่อเพื่อพัฒาพัฒาคุณภาพคุณภาพ

การศึกษาการศึกษา



สถานศึกษาเอกชน

ตัวอยางตัวอยาง คาการศึกษา ระดับประถมศึกษาปที่ 1 ปละ 10,556 บาท

• คาธรรมเนียมการเรียน (ไมรับอดุหนนุ)

• คาธรรมเนียมอื่นเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

(รับอดุหนนุ)

พรบ. โรงเรียนเอกชน 

พ.ศ. 2550 (มาตรา 32) 

คาธรรมเนียมคาธรรมเนียม  

การศึกษาการศึกษา

10,556 บาท4,460 บาท6,096 บาท

คาธรรมเนียมการศึกษา 

(ไมรับอุดหนุน)

คาธรรมเนียมการศึกษา 

(รับอดุหนุน)

รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนปละ

(6,096+4,460(6,096+4,460 == 10,55610,556  บาทบาท



สถานศึกษาเอกชนสถานศึกษาเอกชน

ระดับระดับ    ปวสปวส.. สาขาวิชาชางอุตสาหกรรมสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม

กระทรวงการคลังกําหนดกระทรวงการคลังกําหนด  ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของที่จายจริงใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของที่จายจริง

อตัราปละไมเกนิอตัราปละไมเกนิ 30,00030,000  บาทบาท

•• สถานศึกษาไดรับอนุญาตสถานศึกษาไดรับอนุญาต  30,00030,000  บาทบาท

•• สถานศึกษาเรียกเก็บสถานศึกษาเรียกเก็บ 40,00040,000  บาทบาท

เบิกไดเทาไรเบิกไดเทาไร  ??

20,00020,000  บาทบาท          หรือหรือ          15,00015,000  บาทบาท

ตัวอยางตัวอยาง



การเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรี

คาการศึกษาของบุตรที่จะเบิกไดตองเปนคาใชจายตาง ๆ 

ที่สถานศกึษาไดรบัอนุมัติใหเรียกเก็บตามระเบยีบ ขอบังคบั

หรือประกาศของสถานศึกษานัน้ ๆ กรณีสวนราชการสงสยัวา

บางรายการจะเปนคาใชจายที่สถานศึกษาไดรบัอนุมัติหรือไม

ใหประสานกับสถานศึกษานั้นโดยตรง



สถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาของทางราชการ

ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริงแตไมเกินปละ 15,000 บาท

สถานศึกษาของเอกชนสถานศึกษาของเอกชน

ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดไปจายจริงแตไมเกินปละ 15,000 บาท

การเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตรในระดับปรญิญาตรีการเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตรในระดับปรญิญาตรี

ตัวอยางตัวอยาง    (สถานศึกษาของเอกชน)

ภาคเรยีนที่ 1/2550 เรียกเก็บคาใชจายตาง ๆ จํานวนทั้งสิน้  20,000 บาท

ภาคเรยีนที่ 1 เบกิไดเทาไร ?

ภาคเรยีนที่ 2/2550 เรียกเก็บคาใชจายตาง ๆ จํานวนทั้งสิน้  16,000 บาท

ภาคเรยีนที่ 2 เบกิไดเทาไร ?



หลักเกณฑการพิจารณาหลักเกณฑการพิจารณา  รร..รร..  นานาชาตินานาชาติ

1. ร.ร. ไดรบัอนญุาตใหจัดตั้งเปน ร.ร. นานาชาติ

ตาม พ.ร.บ. ร.ร. เอกชน พ.ศ. 2525

2. หลักสูตรที่ใชสอน ไดรับอนุมัติจาก ศธ.

3. ศธ. ไดเทียบชั้น และความรู เทาระดับชั้นการศึกษาของไทย



สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวสัดิการสํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวสัดิการ

กลุมกฎหมายดานคาตอบแทนและสวสัดิการกลุมกฎหมายดานคาตอบแทนและสวสัดิการ

หมายเลขโทรศัพทหมายเลขโทรศัพท  00--22732273--96139613--44  ตอตอ  46134613 ,, 49284928


