
1

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

นางสาวสุณีย  สกุลศรีประเสริฐ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

พระราชกฤษฎกีาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2523
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2532
ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2533
ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2534
ฉบับท่ี 5 พ.ศ.2548
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2

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร ...(ตอ)...

วิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551

3

หลักเกณฑการจายเงินการศึกษาของบุตร

1 ผูมีสิทธิ

2 บุตรเขาศึกษาในสถานศึกษา

3 คาการศึกษาเบิกตามท่ีกําหนด
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3

ผูมีสิทธิ

ขาราชการ ลูกจางประจํา
ผูไดรับบํานาญปกติ ผูไดรับบํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ ทหาร

กองหนุนมีเบ้ียหวัด

ยกเวน   ขาราชการการเมือง ขาราชการตํารวจช้ันพลตํารวจ อยูใน
ระหวางเขารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจกอนเขาปฏิบัติ
หนาท่ีราชการประจํา

5

สถานศึกษาของทางราชการ

1 มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการอ่ืนหรือท่ีอยูในกํากับของรัฐ

2 วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเทียบเทา
วิทยาลัย ในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวน
ราชการอ่ืนท่ี ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
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4

สถานศึกษาของทางราชการ ...(ตอ)...

3 โรงเรียนในสังกัด หรือ อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีการจัดระดับช้ันเรียนดวย

7

สถานศึกษาของทางราชการ ...(ตอ)...

4 โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอ่ืนหรือองคการ
ของรัฐบาลท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

5 โรงเรียนในสังกัดสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีการจัดระดับช้ันเรียนในสังกัดสวน
ราชการ
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5

สถานศึกษาของเอกชน

1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

2 โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียน และใหรวมถึงโรงเรียนนานาชาติ

9

บุตรของผูมีสิทธิท่ีมีสิทธิไดรับสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร

บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย

ลําดับท่ี 1 - 3

อายุครบ 3 ป แตไมเกิน 25 ป

ยกเวน บุตรบุญธรรม
บุตรซ่ึงบิดามารดายกใหเปนบุตรบุญธรรม
ของผูอ่ืน
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6

วิธีการตรวจสอบอายุบุตรเพ่ือใชสิทธิ

สถานศึกษา A
กําหนดเปดเรียนภาคตน วันท่ี 16 พฤษภาคม - 11 ตุลาคม ของทุกป
กําหนดเปดเรียนภาคปลาย วันท่ี 1 พฤศจิกายน - 15 มีนาคม ของทุกป

ตัวอยาง
ด.ช.หน่ึง เกิดวันท่ี 27 มิ.ย. 48

ปการศึกษา 2551 เขาเรียนระดับช้ันอนุบาล 1
สถานศึกษาเปดภาคเรียนท่ี 1/2551 วันท่ี 16 พ.ค.51

ภาคเรียนท่ี 1/2551 มีสิทธิเบิกหรือไม

11

การนับลําดับบุตร

(มาตรา 7 วรรค 2)

1 เรียงลําดับการเกิด

2 ท้ังน้ี ไมวาเปนบุตรท่ีเกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจ
ปกครองของตนหรือไม
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7

การนับลําดับบุตร ...(ตอ)...

ตัวอยาง 
(มาตรา 7 วรรค 2)

หนุม (ขรก.) + สาว (ขรก.)

สมรส

หน่ึง , สอง
หยา

หนุม + หญิง (ไมเปน ขรก.) สาว (หนึง่,สอง) + ชาย (ขรก.)

สมรส สมรส

เอก , แอน ใหญ , กลาง , เล็ก
เอก แอน มีสิทธิหรือไม ? ใหญ กลาง เล็ก มีสิทธิหรือไม ?

13

การนับลําดับบุตร ...(ตอ)...

มาตรา 7 ทวิ

ผูมีสิทธิยังไมมีบุตรหรือมีบุตรยังไมถึง 3 คน ตอมามีบุตรแฝด
ทําใหมีบุตรเกิน 3 คน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตรคนท่ี 1 ถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดน้ันจะตองเปนบุตรซ่ึงเกิดจาก 
คูสมรสหรือเปนบุตรของตนเองกรณีหญิงเปนผูใชสิทธิ
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8

การนับลําดับบุตร ...(ตอ)...

ตัวอยาง 
กรณีมีบุตรเกิน 3 คน 

(มีบุตรแฝด)

ตน (ขรก.) + ขาว (ขรก.)

สมรส

ปอ , ปาน
หยา

ตน (ปอ) + ก่ิง (ไมเปน ขรก.) ขาว (ปาน) + กาน (ไมเปนขรก.)

ฟา , ฝน , เมฆ (แฝด) เอ , บี , ซี (แฝด)
(จดทะเบยีนรบัรองบตุร)

เอ , บี , ซี มี
สิทธิหรือไม ?

ฟา , ฝน , เมฆ 
มีสิทธิหรือไม ?
15

การนับลําดับบุตร ...(ตอ)...

ตัวอยาง กรณีมีบุตรแฝด
เคน (ขรก.) + หนอย (ขรก.)

ดิน , นํ้า , ลม , ไฟ (แฝด)
(จดทะเบียนรับรองบตุร)

เคน ?
หนอย ?
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9

การแทนท่ี

1 ตาย
2 กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได
3 เปนคนไรความสามารถ
4 เปนคนเสมือนไรความสามารถ
5 วิกลจริต

 จิตฟนเฟอนไมสมประกอบกอนอายุครบ 25 ปบริบูรณ

17

เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร

ปการศึกษา (มาตรา 4)

ปการศึกษากําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจา
สังกัดหรือท่ีกํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกร
ปกครองทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง หรือ องคการของรัฐบาล
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10

การย่ืนขอเบิกเงินคาการศึกษาของบุตร

ผูมีสิทธิ ผูบังคับบัญชา
ภายใน 1 ป นับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาคสําหรับ
สถานศึกษาท่ีเรียกเก็บเปนรายภาคเรียนหรือวันเปดภาค
เรียนภาคตนของปการศึกษา สําหรับสถานศึกษาเรียก
เงินคาการศึกษาคร้ังเดียวตลอดป

19

การย่ืนขอเบิกเงินคาการศึกษาของบุตร ...(ตอ)...

เวนแต
1 ผูมีสิทธิถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

ปรากฏภายหลังวาไดรับเงินเดือนในระหวางน้ัน ใหผูมีสิทธิย่ืนเบิกภายใน 
1 ป นับแตวันท่ีกรณีถึงท่ีสุด

2 ผูมีสิทธิมีความจําเปนตองขอผอนผันตอสถานศึกษาในการชําระ
เงินลาชา ใหผูมีสิทธิย่ืนใบเบิกภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออกหลักฐานการ
รับเงินของสถานศึกษา
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11

ตัวอยาง

สถานศึกษา A

กําหนดเปดภาคตน วันท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม ของทุกป

กําหนดเปดภาคปลาย วันท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 15 มีนาคม ของทุกป

กําหนดเปดภาคฤดูรอน วันท่ี 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน ของทุกป

21

ตัวอยาง ...(ตอ)...

คาการศึกษาของบุตร 1 ปการศึกษา
ภาคเรียนท่ี 1/2551
ต้ังแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2551 ถึง 15 พฤษภาคม 2552

ภาคเรียนท่ี 2/2551
ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2552

ภาคฤดูรอน 2551
ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 ถึง 30 มีนาคม 2553
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12

หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและ
หลักสูตรแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญา
ตรีใหไดรับเงินคาเลาเรียน คร่ึงหน่ึง ของ   
จํานวนท่ีไดจายไป               จริง

ระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงิน
บํารุงการศึกษา เต็มจํานวน ท่ีไดจาย
ไปจริง  ยกเวน คาปฐมนิเทศ  คา
ประกันอุบัติเหตุ คาหอพัก ฯลฯ

ระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาใหไดรับเงินคาเลาเรียน เต็ม
จํานวน ท่ีไดจายไปจริง

ระดับ อนุบาล ถึง อนุปริญญาให
ไดรับเงินบํารุงการศึกษา เต็มจํานวน 
ท่ีไดจายไปจริง

สถานศึกษาของเอกชนสถานศึกษาของทางราชการ

23

หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร ...(ตอ)...

ระดับปริญญาตรีใหไดรับเงินคาเลา
เรียน คร่ึงหน่ึง ของจํานวนท่ีไดจายไป
จริง

สถานศึกษาของเอกชนสถานศึกษาของทางราชการ

*** ท้ังน้ี ตองไมเกินประเภทและอตัราท่ีกระทรวงการคลงักําหนด

24



13

ประเภทและอัตราการจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร

 ระดับอนุบาลถึงอนุปริญญา

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 161 ลว. 13 พ.ค.52

 ระดับปริญญาตรี

ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.5/ว 271 ลว 7 ส.ค.51

25

เงินบํารุงการศึกษา

เงินประเภทตางๆ ท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม
อัตราท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือท่ี
กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครอง สวนทองถ่ินอ่ืน
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง หรือองคกรของรัฐบาล

26



14

สถานศึกษาของทางราชการ

1 อนุบาล หรือไมเทียบเทา ไมเกินปละ 4,650 บาท

2 ประถมศึกษาหรือเทียบเทา ไมเกินปละ 3,200 บาท

3 มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ไมเกินปละ 3,900 บาท

4 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ไมเกินปละ 3,900 บาท

5 อนุปริญญาหรือเทียบเทา ไมเกินปละ  11,000 บาท

27

คาเลาเรียนสถานศึกษาเอกชน

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาหรือคาธรรมเนียมตางๆ ซ่ึ ง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีได รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ

คาเลาเรียน แยกเปน 2 กรณี
สถานศึกษาไมรับเงินอุดหนุนจากรัฐ
สถานศึกษาขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ

28



15

สถานศึกษาเอกชน

คาธรรมเนียมการศึกษา (ไมรับการอุดหนุน)

คาธรรมเนียมการศึกษา (รับการอุดหนุน)

 ตัวอยาง  ระดับการประถมศึกษา

คาธรรมเนียมการศึกษา (ไมรับ) ปละไมเกิน    10,556 บาท 

คาธรรมเนียมการศึกษา (รับ) ปละไมเกิน 3,404 บาท

29

สถานศึกษาเอกชน ...(ตอ)...

ตัวอยาง  
 ระดับ ปวส. สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม
 กระทรวงการคลงักําหนดอัตราปละไมเกิน 30,000 บาท

สถานศึกษาไดรับอนุญาต 30,000 บาท 

สถานศึกษาเรียกเก็บ 40,000 บาท
เบิกไดเทาไร ?

20,000 บาท  หรือ  15,000 บาท

30



16

การเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตร
ในระดับปริญญาตรี

คาการศึกษาของบุตรท่ีจะเบิกไดตองเปนคาใชจายตางๆ ท่ีสถาน 
ศึกษาไดรับอนุมัติใหเรียกเก็บตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของ
สถานศึกษาน้ันๆ กรณีสวนราชการสงสัยวาบางรายการจะเปนคาใชจายท่ี
สถานศึกษาไดรับอนุมัติหรือไม ใหประสานกับสถานศึกษาน้ันโดยตรง

31

การเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตร
ในระดับปริญญาตรี ...(ตอ)...

ยกเวน คาปฐมนิเทศ คาลงทะเบียนลาชา คาประกันอุบัติเหตุ คา
ประกันของเสียหาย คาหอพัก คาอาหาร คาซักรีด คาเทียบโอน คารักษา
สถานภาพการเปนนักศึกษาและคาใชจายเก่ียวกับการบริหารและดําเนินงาน
ของสถานศึกษา   

32
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การเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตร
ในระดับปริญญาตรี ...(ตอ)...

สถานศึกษาของทางราชการ

ใหเบิกจายได เต็มจํานวน ท่ีไดจายไปจริงแตไมเกินปละ 
20,000 บาท

สถานศึกษาของเอกชน

ใหเบิกจายได คร่ึงหน่ึง ของจํานวนท่ีไดไปจายจริงแตไมเกิน 
ปละ 20,000 บาท

33

การเบิกจายเงินคาการศึกษาของบุตร
ในระดับปริญญาตรี ...(ตอ)...

ตัวอยาง (สถานศึกษาของเอกชน)

ภาคเรียนท่ี 1/2551 เรียกเก็บคาใชจายตางๆ จํานวนท้ังส้ิน 40,000 บาท
ภาคเรียนท่ี 1 เบิกไดเทาไร ?

ภาคเรียนท่ี 2/2551 เรียกเก็บคาใชจายตางๆ จํานวนท้ังส้ิน 16,000 บาท
ภาคเรียนท่ี 2 เบิกไดเทาไร ?

34
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หลักเกณฑการพิจารณาโรงเรียนนานาชาติ

1 โรงเรียนไดรับอนุญาตใหจัดต้ังเปนโรงเรียนนานาชาติตาม พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525

2 หลักสูตรท่ีใชสอนไดรับอนุมัติจาก ศธ.

3 ศธ.ไดเทียบช้ัน และความรูเทาระดับช้ันการศึกษาของไทย

35

การใชสิทธิเบิก

กรณีมีสิทธิท้ังสองฝาย ใหฝายใดฝายหน่ึงใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
สําหรับบุตรทุกคนแตเพียงฝายเดียว โดยตองรับรองในใบเบิกเงิน

กรณีอยูตางสวนราชการ หรือมีการเปล่ียนสวนราชการหลังจากมี
การใชสิทธิเบิกไปแลว ฝายท่ีเปนผูใชสิทธิเบิกตองแจงขอใหสวนราชการเจา
สังกัดแจงการใชสิทธิน้ันใหสวนราชการเจาสังกัดของคูสมรสอีกฝายหน่ึง
ทราบและสวนราชการท่ีไดรับแจงดําเนินการตอบรับตามแบบท่ีกําหนด

36



19

การย่ืนเบิก

1 กรณีไดรับคําส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการ ซ่ึงอยูตางสวนราชการผูเบิก 
ใหย่ืน ณ สวนราชการท่ีไปชวยปฏิบัติราชการ

2 กรณีพนจากราชการหรือถึงแกกรรมกอนใชสิทธิใหย่ืนเบิก ณ สวน
ราชการผูเบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัด หรือสํานักงานท่ีรับราชการครั้งสุดทาย

กรณีมีคูสมรสปฏิบัติในหนวยงานอ่ืน และมีสิทธิไดรับเงนิเฉพาะสวนท่ี
ยังขาดอยู ใหแนบหนังสือรับรองการจายเงินสวัสดิการของหนวยงานตน
สังกัดของคูสมรสพรอมใบเบิกเงินท่ีย่ืนดวย

37

สวัสดีคะ

38


