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หน้า 1

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความสำคัญและความเป็นมา
การเข้ารับเป็นข้าราชการ ค่าตอบแทนที่ข้าราชการได้รับจากทางราชการ นอกเหนือจากเงินเดือน
ซึ่งเป็นการตอบแทนให้ตามค่าของงานในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ อีกด้วย
โดยสวั ส ดิ ก ารเป็ น การให้ ค่ า ตอบแทนเพื่ อ ช่ ว ยให้ ข้ าราชการมี ค วามรู้ สึ ก สะดวกสบายและมี ค วามมั่ น คง
ในการดำรงชีวิต ส่วนประโยชน์เกื้อกูลนั้น เป็นการให้ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
โดยทั้งสวัส ดิการและประโยชน์เกื้อกูลล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการเสริมสร้างขวัญ กำลั งใจให้ ข้าราชการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ตลอดจนจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามา
รับราชการและรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบราชการ สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์เป็นผลประโยชน์ทั้งที่
เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. สวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะที่เป็นสมาชิ กของ
องค์ ก ร เพื่ อ ช่ ว ยให้ มี ค วามมั่ น คงในชี วิ ต ตลอดจนเป็ น เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ในการเสริ ม สร้า งขวั ญ กำลั งใจให้
ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล นอกจากนั้นยังรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย
โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญ มีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่
• การลา
• เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
• เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
• เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
• เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• บำเหน็จบำนาญ
2. ประโยชน์เกื้อกูล หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบั ติงาน เป็ น เครื่องมือสำคัญ ในการเสริมสร้างขวัญ กำลั งใจให้ ข้าราชการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล ได้แก่
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
• ค่าเช่าบ้าน
• เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รถราชการ
• โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามกฎหมาย หรือสวัสดิการตามที่ส่วนราชการจัดเพิ่มเติ ม เช่น
การให้กู้เงินจากการอาคารสงเคราะห์ การจัดบ้านพักหรือที่อยู่อาศัย การฌาปนกิจสงเคราะห์ ร้านค้าสวัสดิการ
กีฬาและนันทนาการต่างๆ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นต้น ซึ่งสวัสดิการในส่วนที่ 2 นี้ ในแต่ละส่วนราชการ
จะจัดให้มีขึ้นมากน้อยหรือไม่อย่างไรนั้น มีความแตกต่างกันด้านความสามารถ และแนวนโยบายของแต่ละ
ส่ ว นราชการ ดั ง นั้ น ผลประโยชน์ คุ ณ ภาพ หรื อ ความหลากหลายของสวั ส ดิ ก ารที่ บุ ค ลากรจะได้ รั บ จึ ง มี
ความแตกต่างกันไปด้วย
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หน้า 2
คู่มือเล่ ม นี้ จ ะกล่ าวถึง เงิน สวัส ดิการเกี่ยวกับการศึก ษาของบุต รเพี ยงอย่างเดี ยว โดยรวบรวม
ความรู้ ระเบีย บ กฎหมาย พระราชบั ญญัติเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิก ารค่าการศึกษาของบุตร เพื่อให้ เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทำงาน และเพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยตรง
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำซึ่งเป็น
ผู้มีสิ ทธิได้รับ เงินช่วยเหลื อเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรที่เหมาะสมจากทางราชการ และใช้เป็น
แนวทางในการถือปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกำหนด
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวการในปฏิ บั ติ งานการเบิ ก จ่ ายเงิน สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่ อรวบรวมองค์ค วามรู้ ระเบี ยบด้ านสวั ส ดิ การเกี่ยวกั บ การศึ กษาของบุ ต รและนำข้ อมู ล
ที่เกี่ยวข้องมาจัดการให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ยิ่งขึ้น
3. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ ซึง่ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่สร้างความ
เข้าใจตรงกัน และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
1.3 ขอบเขต
การจั ด ทำคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน การเบิ ก จ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร ได้ ส รุ ป
สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกา คำสั่ง กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชน การยื่นขอ
ใช้สิทธิ การอนุมัติ ระยะเวลาการยื่นขอใช้สิทธิเบิกและการเบิกจ่ายเงินตามประเภทและอั ตราบำรุงการศึกษา
และเงินค่าเล่าเรียนที่กำหนด ตลอดจนแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิก เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง และประเด็นคำถาม – คำตอบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร
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บทที่ 2
สาระสำคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.1 คำจำกัดความ
“เงิน สวัสดิ การเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร” หมายถึง เงินที่ ทางราชการช่วยเหลื อเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทีย บเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ
อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลั ย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่า งอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียน
ด้วย
(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐ บาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
(5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาเอกชน” หมายความว่า
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) โรงเรีย นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
ให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“เงินบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ำกับมหาวิทยาลัย องค์การ
บริห ารส่ วนจั งหวัด เทศบาลองค์ก ารบริห ารส่ วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
“เงิน ค่ า เล่ า เรี ย น” หมายความว่า เงิน ค่ าธรรมเนี ย มการเรีย นหรือ ค่ าธรรมเนี ย มต่ าง ๆ ซึ่ ง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด
หรือที่กำกับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
“บุ ต ร” หมายความว่า บุ ตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
“ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงาน
คลังจังหวัด
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“ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการที่ ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งประจำมี
อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเลขที่ประจำตำแหน่งอยู่
2.2 กฎหมาย ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ผู้ เกี่ ย วข้ อ งควรทราบในสาระสำคั ญ ของกฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ ายเงิน สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุตร ดังนี้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560
(3) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยเงิน ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รของข้ า ราชการ
ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2535
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
(1.) หนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลางที่ กค 0409.5/ว 363 ลงวั น ที่ 16 กั น ยายน 2548
เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุ ตร
มีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินค่าการศึกษาของบุตรล่าช้า
(2.) หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลางที่ กค 0422.3/ว 116 ลงวั น ที่ 28 มี น าคม 2551
เรื่องการกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(3.) หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลางที่ กค 0422.3/ว 10 3 ลงวั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2552
เรื่ องการเบิ ก เงิน สวัส ดิการเกี่ย วกับ การศึกษาของบุ ตร กรณี บุ ตรของผู้ มี สิ ท ธิ กู้ยื มเงิน เรียนจากกองทุ น ให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
(4.) หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0422.3/ว 92 ลงวั น ที่ 16 มี น าคม 2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุต รของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่เสี ย ชี วิต จากการปฏิ บั ติ งานในเขตพื้ น ที่จั งหวัดยะลา จังหวัดปั ต ตานี จังหวัด นราธิว าส และในเขตพื้ น ที่
อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2553
(5.) หนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0422.2/ว 456 ลงวัน ที่ 20 ธั น วาคม 2554
เรื่ อ งซ้ อ มความเข้ าใจเอกสารการจดทะเบี ย นรั บ รองบุ ต ร เพื่ อ ขอใช้ สิ ท ธิ เบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
(6.) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553
เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(7.) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐาน ในการเบิก เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(8.) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(9.) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557
เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
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(10.) หนั งสื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0422.2/ว 152 ลงวัน ที่ 4 ธั น วาคม 2558
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(11.) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
(12.) หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
สาระสำคั ญ ของกฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ ายเงิน สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร
ได้รวบรวมขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ และบุคคลผู้สนใจใช้เป็นเอกสารในการศึกษาและ
ค้นคว้าในเรื่องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.3 ผู้มีสิทธิ
เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รเป็ น ที่ ท างราชการช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ ค่ าใช้ จ่ า ยใน
การศึกษาบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ผู้ที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ ได้แก่
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ (ต้องมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่าย และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ
ยกเว้น

1. ข้าราชการการเมือง
2. ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษา
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ

2. ผู้ที่พ้นจากการปฏิบัติราชการแล้ว ได้แก่
- ผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ
- ผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
- ทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
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2.4 บุตรของผู้มีสิทธิ
บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
2. บุตรลำดับที่ 1 – 3 ยกเว้นมีบุตรแฝด
3. อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
ยกเว้น

- บุตรบุญธรรม
- บุตรซึ่งบิดามารดายกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

• บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้
(1.) มารดาเป็ นผู้ มีสิ ท ธิ เด็กที่ เกิดจากหญิ งผู้ เป็ น
ผู้ มี สิ ท ธิที่ มิ ได้ ส มรสกั บ ชายให้ ถื อ ว่ าเป็ น บุ ต รชอบด้ ว ย
กฎหมายของหญิงผู้มีสิทธินั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1546)
(2.) บิดาเป็นผู้มีสิทธิ จะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายของบิดา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
มาตรา 1547) โดย
(ก) บิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร
(ข) บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรของตน
(ค) มีคำพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรของตน
• การนับลำดับบุตร
บุตรที่มีสิทธินำมาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) บุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตามลำดับ
การเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด
หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่
(2.) กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรยังไม่ครบ ๓ คน
ต่อมามีบุตรแฝด ทำให้จำนวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
สวัสดิการสำหรับบุตรตั้งแต่คนที่ ๑ ถึงคนสุดท้าย โดยบุตรแฝด
ดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรสหรือเป็นบุตรของตนเอง
ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ
(3.) ถ้ามีบุตรที่เกินกว่า ๓ คน แต่ในจำนวน ๓ คนนั้น
ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้
o ตาย
o กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้
o เป็นคนไร้ความสามารถ
o เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
o วิกลจริต
o จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร

หน้า 7
ผู้มีสิทธิสามารถนำบุ ตรลำดับถัดไปมาแทนที่ได้ให้บุตรนั้นครบจำนวน ๓ คน โดยบุตรที่น ำมา
แทนที่นั้น บุตรจะต้องมีอายุก่อนครบ 25 ปี และสามารถเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก
ทางราชการได้ จนกว่าจะหมดสิทธิ
“คนไร้ความสามารถ” คือ คนวิกลจริ ตและศาล สั่งให้ เป็นคนไร้ความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28)
“คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ” คื อ บุ ค คลที่ ไม่ ส ามารถจั ด ทำการงานของตนได้ เพราะ
กายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และศาลได้สั่งเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 32)
2.5 หลักเกณฑ์ ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตาม พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
มาตรา 8 ส่ ว นวิธีก ารจ่ ายเงิน ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ยบกระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยการเบิ ก จ่ายเงิน สวัส ดิ ก าร
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร พ.ศ.2560 และหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0422.3/ว257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่ าเรียน ทั้งนี้กระทรวงการคลั ง
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะที่เหมาะสม
(1) ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
เงิ น บำรุ ง การศึ ก ษา ที่ ให้ เบิ ก จ่ า ยได้ จ ะต้ อ งเป็ น เงิ น ประเภทต่ า งๆ ที่ ส ถานศึ ก ษาของ
ทางราชการเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับ อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่ วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับ
มหาวิทยาลัย องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมือ งพัทยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การรัฐบาล
ระดับการศึกษา
อนุบาลหรือเทียบเท่า
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือ เทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี

ปีการศึกษาละไม่เกิน
(บาท)
5,800
4,000
4,800
4,800
13,700
25,000

หมายเหตุ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี ที่ให้เบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้จะต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรแรกเท่านั้น
การจ่ายเงิน
(ตาม พรฎ. มาตรา 8)

บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับอนุบาลถึงระดับ
ปริญญาตรี ให้เบิกเงินค่าบำรุงการศึกษาได้เต็มจำนวนของจำนวนที่ได้จ่ายไป
จริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
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(2) ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ค่าเล่ าเรี ย น ที่ ให้ เบิ กจ่ ายได้จ ะต้อ งเป็ น ค่าธรรมเนี ยมการเรียนหรือ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
ซึ่งสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัย
สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ระดับการศึกษา
อนุบาลหรือเทียบเท่า
ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การจ่ายเงิน
(ตาม พรฎ. มาตรา 8)

ปีการศึกษาละไม่เกิน (บาท)
ไม่รับเงินอุดหนุน
รับเงินอุดหนุน
13,600
4,800
13,200
4,200
15,800
3,300
16,200
3,200

บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับอนุบาลถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เบิกเงินค่าเล่าเรียนได้เต็มจำนวนของจำนวนที่ได้
จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
ก. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชา/สาขา

คหกรรม/คหกรรมศาสตร์
พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม
เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์
ช่างอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม
ประมง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจ่ายเงิน
(ตาม พรฎ. มาตรา 8)

ปีการศึกษาละไม่เกิน (บาท)
ไม่รับเงินอุดหนุน
รับเงินอุดหนุน
16,500
3,400
19,900
5,100
20,000
3,600
21,000
5,000
24,400
7,200
21,100
5,000
19,900
5,100
24,400
7,200
22,900
5,800

บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกเงินค่าเล่าเรียนได้เต็มจำนวนของจำนวนที่ได้
จ่ายไปจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดในแต่ละประเภท
วิชาหรือสายวิชา

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
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ข. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
ปีการศึกษาละ
ไม่เกิน (บาท)

ประเภทวิชา/สาขา
ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี
และสารสนเทศและการสื่อสารทัศนศาสตร์
พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
การเกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

30,000
25,000

สำหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสูตรที่กำหนดดังกล่าวให้
เป็นไปตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนทำการเปิดสอนในสาขาวิชานั้นๆ
การจ่ายเงิน
(ตาม พรฎ. มาตรา 8)

บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรือเทียบเท่า ให้เบิกเงินค่าเล่าเรียนได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดในแต่ละประเภทวิชาหรือ
สายวิชา

สถานศึกษาของเอกชนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้จะต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรแรกเท่านั้น

การจ่ายเงิน
(ตาม พรฎ. มาตรา 8)

ประเภทวิชา/สาขา

ปีการศึกษาละไม่เกิน (บาท)

ระดับปริญญาตรี

25,000

บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ให้เบิกเงินค่าเล่าเรียนได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปี
การศึกษาละ 25,000 บาท

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
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(3) สถานศึกษาต่างประเทศ
ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร ดังต่อไปนี้
(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่
(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศ ที่ข้าราชการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่
อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถาบันรั บ รองมาตรฐานสากล หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ทั้งนี้
การได้ รับ เงิน สวัส ดิการเกี่ ย วกับ การศึก ษาของบุ ตรให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ป ระเภท หลั กสู ตรและอัต รา
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
2.6 หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของสถานศึกษาผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ
(4) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ก. กรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชำระเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ของสถานศึกษาให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งมีรายการตามระเบียบ
กำหนดเป็นหลักฐานการขอรับเงินของสถานศึกษา
ข. กรณี ห ลั ก ฐานการรั บ เงิน ของสถานศึ ก ษาสู ญ หาย ให้ ใช้ ส ำเนาหลั ก ฐานการรั บ เงิน ของ
สถานศึกษา ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้
ค. กรณีที่หลักฐานการรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคำแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งมีรายการตาม
ระเบียบกำหนด และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคำแปลด้วย
ง. กรณีที่หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิ กส์ต้องมีรายการตามระเบียบกำหนดในหลักฐานการรับเงินด้วย ตามหนังสือกระทรวงการคลั ง
ด่ว นที่ สุ ด ที่ กค 0422.3/ว 130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อ งการใช้ล ายมื อ ชื่อผู้ รับเงิน ด้ ว ย
ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
จ. กรณีที่สถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการรับเงินตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็น
ความร่วมมือ ข้อตกลง โครงการพิเศษของสถานศึกษาในประเทศที่ได้กำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษาหรือสมัคร
ไปศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ ให้สถานศึ กษาในประเทศต้องรับรองรายการที่เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กำหนด ระบุภาคการศึกษา ปีการศึกษา และให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยด้วย
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บทที่ 3
แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3.1 การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ผู้มีสิทธิ คือ ผู้ที่ เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัดหรือผู้รับบำนาญ มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มีเงื่อนไขการใช้สิทธิ ดังนี้
(๑) กรณี ผู้มีสิ ท ธิและคู่ส มรสเป็ นข้าราชการ หรือลู กจ้างประจำ หรือผู้ ได้รับเบี้ยหวัดหรือ
ผู้รับบำนาญทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว
ก. กรณีอยู่ในส่วนราชการผู้เบิกแห่งเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับ
เงินสวัสดิการสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องผู้มีสิทธิรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร (แบบ 7223) ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว
ข. กรณี ที่ อ ยู่ ต่ า งส่ ว นราชการผู้ เบิ ก ก่ อ นการใช้ สิ ท ธิ และในกรณี ที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิ เปลี่ ย น
ส่วนราชการผู้เบิกหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ
แต่เพียงฝ่ายเดียว และส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) ตามที่ผู้นั้นร้องขอ
ให้ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด หรื อ ส่ ว นราชการผู้ เบิ ก บำนาญเบี้ ย หวั ด ของคู่ ส มรสอี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบ และ
เมื่อส่วนราชการเจ้าสั งกัดที่ได้รับแจ้งดำเนินการทำหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) ให้กับ
ส่วนราชการของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เมื่ อ ได้ รั บ หนั ง สื อ ตอบรั บ แจ้ ง การใช้ สิ ท ธิ ใ ห้ ใ ช้ ส ำเนาหนั ง สื อ ตอบรั บ เป็ น เอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบ 7223
(2) กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและใช้สิทธิ
จากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้
เว้นแต่ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะส่วนที่ต่ำกว่าสิทธิที่พึงจะ
ได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(3) กรณีบิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่าตามกฎหมาย หรือแยกกันอยู่
โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตร ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ
และคู่สมรสได้หย่า หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย)
ก. กรณีผู้มีสิทธิและคู่ สมรสเป็น ข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ
ขอรับเงินสวัสดิการสำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ายที่ปกครองหรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน
• กรณีที่อยู่ในส่วนราชการผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองใน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แต่เพียงฝ่ายเดียว
• กรณีที่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก และในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิเปลี่ยนส่วนราชการ
ผู้ เบิ ก หลั งจากที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิเบิ ก เงิน สวั ส ดิ ก ารไปแล้ ว ผู้ ใช้ สิ ท ธิ จ ะต้ อ งแจ้งการใช้ สิ ทธิ เบิ ก เงิน สวั ส ดิ ก าร
โดยขอให้ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด แจ้ ง การใช้ สิ ท ธิ ต ามที่ ผู้ ใช้ สิ ท ธิ ร้ อ งขอให้ ส่ ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด หรื อ
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด
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ข. กรณีผู้มีสิทธิฝ่ายเดียวเป็นข้าราชการ เมื่อหย่ากับคู่สมรสหรือแยกกันอยู่ โดยมิได้หย่ากัน
ตามกฎหมายกับ คู่ส มรส ผู้ มีสิ ทธิส ามารถใช้สิ ทธิขอรับ เงินสวัสดิการสำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็ น
ฝ่ายปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน
ค. กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ มี คู่ ส มรสซึ่ ง มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร
จากหน่วยงานอื่น เมื่อหย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ายปกครอง
หรืออุปการะเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เฉพาะ
ส่วนที่ต่ำกว่าสิทธิที่พึงจะได้รับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตร
(4) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการ หรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ณ ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ หรือเบี้ยหวัดหรือสำนักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย
(5) กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ม่ ส ามารถลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ไม่ ส ามารถยื่ น ใบเบิ ก เงิ น ได้ ด้ ว ยตนเอง
ให้ดำเนินการดังนี้
ก. กรณี ถึ ง แก่ ก รรม ให้ ท ายาทตามกฎหมายหรื อ ผู้ จั ด การมรดกเป็ น ผู้ ยื่ น ใบเบิ ก
เงินสวัสดิการ พร้อมแนบสำเนาใบมรณะบัตรของผู้มีสิทธิด้วย
ข. กรณีผู้ มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้ว มือแทน
การลงลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มมี พ ยาน 2 คนลงลายมื อ ชื่ อ รับ รอง และให้ บุ ค คลในครอบครั ว เป็ น ผู้ ยื่ น ใบเบิ ก
เงินสวัสดิการ
ค. กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ม่ รู้ สึ ก ตั ว หรื อ ไม่ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ แ ต่ ยั ง ไม่ มี ค ำสั่ ง ศาลให้ เ ป็ น
ผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับ
หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดำเนินการได้ หากไม่มี
บุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทน
(6) กรณีบุตรของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ
ก. กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้คู่สมรสของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เสียชีวิต
หรืออยู่ในอำนาจปกครอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ข. กรณีบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว ให้บุตรหรือคู่สมรสของผู้ตายเป็นผู้ดำเนินการ
3.2 ระยะเวลาการยื่นขอเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตร
(1) กรณีปกติ
ก. สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
ต้องยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน ๑ ปีการศึกษา นับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค
ข. สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
ต้องยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน ๑ ปีการศึกษา นับแต่วันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง
ของปีการศึกษานั้นๆ
** หากพ้นกำหนดเวลาให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสำหรับภาคการศึกษา
หรือปีการศึกษานั้น
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(2) กรณียื่นพ้นกำหนดเวลา (ใบเสร็จเกิน 1 ปี)
ผู้ มี สิ ท ธิ ส ามารถยื่ น ขอเบิ ก เงิน สวัส ดิ ก ารค่ าศึ ก ษาบุ ต รเกิ น กำหนดเวลา 1 ปี ก ารศึ ก ษา
ได้กรณีดังต่อไปนี้
ก. ถู ก สั่ ง พั ก ราชการ หรื อ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น และปรากฏภายหลั ง ว่ า
ได้รั บ เงิน เดื อนในระหว่างถูกสั่ งพั กราชการหรือในระหว่างถู กสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อ น ให้ ผู้ มีสิ ท ธิยื่ น
ใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด
ข. กรณีผู้มีสิทธิมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินล่าช้า ให้ผู้มีสิทธิ
ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
ค. บุ ต รของผู้ มี สิ ท ธิได้กู้ยื มเงิน เรียนจาก กองทุ น เงิน ให้ กู้ยื มเพื่ อการศึก ษา (กยศ.) และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) สามารถนำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
มายื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของ
สถานศึกษา เนื่องจากจะต้องชำระเงิน คืนให้ กับกองทุนเงินกู้ยืม หลั งจากที่จบการศึกษาแล้ ว ตามหนังสื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549
*** หมายเหตุ : กรณีบุตรได้รับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นลักษณะทุนให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการศึกษา ผู้มีสิทธิไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษามาขอเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้
3.3 ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญและผู้รับเบี้ยหวัด
ในสังกัดให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอำนาจของหัว หน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่ งดารงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
หรือตำแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการหรือเทียบเท่า หรือดารงตำแหน่ งไม่ต่ำกว่าระดับ ๖ หรือ
เทียบเท่าหรือผู้ที่มียศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโท ขึ้นไป
(2) การเบิกเงินสวัสดิการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบกมายตาม (1) ให้หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรม หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ การมอบหมายต้อง
มิใช่ผู้ใช้สิทธิ
(3) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่ างหาก
จากกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเป็นผู้อนุมัติการ
เบิกจ่ายเงินก็ได้
(4) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ
(5) การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหัวหน้าสำนักงาน
สำหรับ ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค หรือแยกต่างหาก จากกระทรวง
กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ าส่วนราชการสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้ตนเอง
เป็นผู้ อนุมัติ
(6) การอนุมัติให้การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรของข้าราชการ ที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วย
ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงานอื่น ในสังกัดเดียวกัน แต่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกหรือหน่วยงานต่างสังกัด ซึ่งยังรับ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
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เงินเดือนจากสังกัดเดิม ให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ณ ส่วนราชการที่ไปช่ วยปฏิบัติ
ราชการได้ โดยให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้อนุมัติ ผู้มีสิทธิต้อง
ดำเนินการ ดังนี้
- ยื่นหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการ (แบบ 7221) แจ้งต่อส่วนราชการที่ไป
ช่วยปฏิบัติราชการ
- เมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่งสำเนาคู่ฉบับ
หรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย
(7) ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี อำนาจ
ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัด
3.4 แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มีดังต่อไปนี้
1. แบบ 7219 : หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
2. แบบ 7220 : หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
3. แบบ 7221 : หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ)
4. แบบ 7222 : หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
5. แบบ 7223 : ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
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บทที่ 4
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามพระราชกฤษฎี กาเงิน สวัส ดิการเกี่ยวกับ การศึ กษาของบุ ตร พ.ศ. 2560 กำหนดให้ การ
จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายเงินนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินใช้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตรให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและ
ลูกจ้างประจำในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ หน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้ใช้สิทธิ
หลักฐานประกอบการเบิกเงิน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีดังนี้
ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่

ผู้ อ ำนวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยการเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

อนุมัติการเบิกจ่าย กำกับดูแลการปฏิบัติงานและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
อนุมัติการเบิกจ่าย กำกับดูแลการปฏิบัติงานและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
อนุมัติการเบิกจ่าย กำกับดูแลการปฏิบัติงานและติดตาม
ผลการดำเนินงาน
ด ำเนิ น ก ารบั น ทึ ก ก ารเบิ ก จ่ าย แ ล ะล งบั ญ ชี ใน
ทะเบียนคุมเงินต่างๆ
ดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่

ดำเนิ น การตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน สรุ ป ผลการ
ดำเนินงานและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
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4.2 การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ผู้ใช้สิทธิกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223)
ให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมแนบหลักฐาน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยจะต้องรั บรองการมีสิทธิของตนเองใน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังนี้
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การกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
1. ระบุชื่อผู้เบิก ตำแหน่ง สังกัด (โรงเรียน / สพป.สุพรรณบุรี เขต 1)
2. ระบุชื่อคู่สมรส ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(กรณีหย่า/คู่สมรสเสียชีวิต ระบุในชิ่งชื่อคู่สมรส “หย่า” “เสียชีวิต”)
ใส่เครื่องหมาย  ประเภทอาชีพของคู่สมรส (ระบุตำแหน่งและสังกัด)
3. ใส่เครื่องหมาย  ประเภทการขอใช้สิทธิ
4. ระบุรายละเอียดของบุตรที่เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้ครบถ้วน
5. ระบุจำนวนเงินที่ขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
6. กรอกข้อมูลตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจอนุมัติ และ ผู้เบิกเงินลงลายมือชื่อ “ผู้ขอรับสวัสดิการ”
พร้อมระบุ วัน เดือน ปี ที่ขอรับเงินสวัสดิการ
7. ผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม
8. ระบุจำนวนเงินที่ได้รับ ผู้เบิกเงินลงลายมือ “ชื่อผู้รับเงิน” และผู้จ่ายเงินลงลายมือชื่อ “ผู้จ่ายเงิน”
พร้อมระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน
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4.3 หลักฐานประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ
ผู้ขอเบิกเงินจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
มีรายการดังต่อไปนี้
ผู้ใช้สิทธิเบิก
บิดา
มารดา

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกเงิน
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
2. ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
3. ระเบี ย บหรือประกาศของสถานศึกษาอนุญ าตให้ เรีย กเก็บ เงิ น
บำรุงการศึกษาได้/หนังสืออนุญาตให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน
ใบเสร็จรับเงิน
4. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน (เฉพาะใช้สิทธิครั้งแรก)
5. สำเนาทะเบียนสมรส / หย่า
6. สำเนาทะเบียนบ้านบุตร หรือสำเนาสูติบัตรของบุตร
7. สำเนาใบรับรองบุตร
(กรณีบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร)
8. ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
9. แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
10. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
11. ใบมอบฉันทะ (กรณีไม่สามารถมารับเงินสดได้ด้วยตนเอง)





























4.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาของบุตรให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญและ
ลูกจ้ างประจำในสังกัด ของสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1 มีห ลักเกณฑ์ การ
เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
มีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้ต่อไปนี้
(1) ผู้มีสิทธิกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) ให้ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ งพร้ อ มแนบหลั ก ฐาน และรั บ รองส ำเนาถู ก ต้ อ ง โดยจะต้ อ งรั บ รองการมี สิ ท ธิ ข องตนเองใน
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(2) เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่าย (ลงนามในส่วนที่ 7)
ผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอำนาจการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ที่ 1526/2562 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดังนี้
ผู้ขอเบิกเงินสวัสดิการ

ผู้มีอำนาจอนุมัติ

ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้าราชการบำนาญสังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
**สำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
สุพรรณบุรี เขต 1

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร

หน้า 19
(3) เจ้าหน้าที่รับใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223) และหลักฐาน
ประกอบการขอเบิกของผู้มีสิทธิ จากธุรการของกลุ่มและข้าราชการบำนาญ พร้อมทั้งตรวจสอบประเภทและ
อัตราการขอเบิกตามกระทรวงการคลังกำหนด
(4) เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก ทะเบี ย นคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิน สวั ส ดิ ก ารการศึ ก ษาบุ ต รของผู้ มี สิ ท ธิ
รายบุคคล เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายของผู้มีสิทธิในแต่ละราย
(5) เจ้าหน้าที่จัดทำหน้างบใบสำคัญและเอกสารการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร (แบบ 7222) และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัตใิ ห้เบิกจ่าย
(6) เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ทำใบเบิ ก เงิน GFMIS และทำการวางเบิ ก เงิน ในระบบ GFMIS โดยใช้
เมนู ZFB60_KLขอเบิกใบสำคัญ ในงบ (Pmt=2) มีข้อมูลดังต่อไปนี้
• รหัสหน่วยงาน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสศูนย์ต้นทุน
• รายละเอียดค่ าใช้จ่าย แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ และ
รหัสบัญชีแยกประเภท (GL)
• ประเภทรายการที่ขอเบิก วิธีการจ่ายชำระเงิน
• จำนวนเงินที่ขอเบิกจ่าย
• รหัสกิจกรรมย่อย (กรณีของข้าราชการบำนาญไม่มี)
• พิมพ์รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง จากเมนู Zinf_r09 จำนวน 3 ชุด
พร้อมลงลายมือชื่อผู้บันทึกข้อมูล
(7) เจ้าหน้าทีบ่ ัญชี บันทึกทะเบียนรายจ่ายงบกลาง
(8) ผู้ มี อ ำนาจอนุ มั ติ เบิ ก (P1) และอนุ มั ติ จ่าย (P2) อนุ มั ติ ก ารเบิ ก ในระบบการบริห าร
การเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(9) เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบการอนุมัติการจ่ายเงินในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ
ของสำนักงาน
(10) เจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดการสั่งจ่ายเงินตามฎีกาให้กับเจ้าหน้าที่การเงินผู้เบิกจ่ายเงิน
จากธนาคารโดยโอนเงิน เข้าบั ญ ชีธ นาคารผ่ านระบบ KTB Corporate Onlineให้ แก่ผู้ เบิก หรือ จ่ายชดใช้
เงินทดรองราชการ โครงการ One Stop Service
(11) เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประทับตราข้อความ
ว่า “จ่ายเงิน แล้ ว” (ตัวอักษรสี แดง) โดยลงลายมือชื่อรับ รองการจ่าย และระบุชื่อผู้ จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง
พร้อมทั้ง วัน เดือนปี ที่จ่ายกำกับไว้ในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุ ตร (แบบ 7223) และ
หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ
(12) เจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บหลั กฐานที่เกี่ยวข้องบันทึกทะเบียนคุม
ฎีกาประจำเดือน และรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่เก็บงบเดือน

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร

Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
ผู้มีสิทธิ
1. ผู้มสี ิทธิกรอก ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(แบบ 7223) และแนบหลักฐานต่างๆ

2. เสนอผู้อานาจ
อนุมัติลงนาม
ในแบบ 7223

เจ้าหน้าที่
3. รับเอกสารจากธุรการของกลุม่ /ผู้รบั บานาญ

No

ตรวจสอบเอกสาร
- แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี�ยวกับการศึกษาของบุตร
- หลักฐานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ

รับเงินทดรองราชการ

ผู้เบิกเงิน ลงชื�อผู้รับเงิน
ในทะเบียนคุมจ่ายเงินฯ

หนา ๒๐

5. บันทึกทะเบียนคุมจ่ายเงิน
โครงการ One Stop Service

Yes

4. บันทึกทะเบียนคุมการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
ของผู้มีสิทธิรายบุคคล
รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

5. จัดทาหน้างบใบสาคัญและ
เอกสารขอเบิกเงินสวัสดิการฯ

รับเงินสด

ไม่อนุมัติ

เสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติลงนาม

อนุมัติ

6. วางเบิกเงินในระบบ GFMIS

7. บันทึกทะเบียนรายจ่ายงบกลาง

Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร (ตอ)
ผู้มีสิทธิ

หนา ๒๑

เจ้าหน้าที่

8. ผู้มีอานาจ
อนุมัติเบิกใน
ระบบ GFMIS

9..ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
เงินในงบประมาณของส่วนราชการ

ผู้ได้รับเงินสวัสดิการ
ผ่านบัญชีธนาคาร

10. จัดรายละเอียดการสั่งจ่ายเงินตามฎีกาให้กับ
จนท.ด้านจ่ายเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้สิทธิ หรือ
จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการ โครงการ One Stop
Service

11.จนท.ผูจา ยเงินประทับตราขอความวา
“จายเงินแลว” ดวยหมึกสีแดง โดยลงลายมือชื่อ
พรอมวัน เดือน ปี ที่จายกํากับไวใน
ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

12.จนท.เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้อง/บันทึก
ทะเบียนคุมฎีกาประจาเดือน และรวบรวม
เอกสารหลักฐานส่งเจ้าหน้าที่เก็บงบเดือน

Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
(กรณีรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online)
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รับเอกสารจากธุรการของกลุ่ม/ผู้รับบำนาญ
No
ตรวจสอบ
ใบสำคัญ
Yes
บันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
การศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิรายบุคคล

จัดทำหน้างบใบสำคัญและเอกสารขอเบิกเงิน
สวัสดิการฯ และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

วางเบิกเงินในระบบ GFMIS

ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินใน
งบประมาณของส่วนราชการ

โอนเงินผ่านระบบ
KTB Corporate Online

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online)
1. เจ้าหน้าที่รับชุดใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากธุรการของกลุ่ม/ผู้รับบำนาญ
2. เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารฯและเอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร และจำนวนเงินที่ขอเบิกได้ตามสิทธิ ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
4. เจ้าหน้าที่จัดทำหน้างบใบสำคัญ และเอกสารขอเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการขอเบิก
5. เจ้าหน้าที่ทำการวางเบิกในระบบ GFMIS เพื่อขอเบิกเงินจากงบกลาง
6. ตรวจสอบยอดเงินที่วางเบิกในระบบ GFMIS ว่าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเงินในงบประมาณ
ของส่วนราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
7. เจ้ า หน้ าที่ จั ด ทำรายละเอี ย ดการสั่ งจ่ ายฎี ก าให้ กั บ เจ้ า หน้ าที่ ก ารเงิน โอนเงิน เข้ าบั ญ ชี ธ นาคาร
ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่ผู้ขอเบิกเงิน
8. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ

การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร

Work Flow กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
(กรณีรับเงินทดรองราชการ โครงการ One Stop Service)
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รับเอกสารจากธุรการของกลุ่ม/ผู้รับบำนาญ
No
ตรวจสอบ
ใบสำคัญ
Yes
บันทึกทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
การศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิรายบุคคล

บันทึกทะเบียนคุมจ่ายเงิน
โครงการ One Stop Service

ผู้มีสิทธิ “ลงชื่อผู้รับเงิน”

จ่ายเงินให้กับผู้เบิก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (กรณีรับเงินทดรองราชการ โครงการ One Stop Service)
1. เจ้าหน้าที่รับชุดใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากธุรการของกลุ่ม/ผู้รับบำนาญ
2. เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารฯและเอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร และจำนวนเงินที่ขอเบิกได้ตามสิทธิ ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง
3. เจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
4. เจ้าหน้าที่บันทึกทะเบียนคุมการจ่ายเงินโครงการ One Stop Service
5. ผู้ขอเบิก “ลงชื่อผู้รับเงิน” ในทะเบียนคุมการจ่ายเงินโครงการ One Stop Service
6. เจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงินให้กับผู้ขอเบิก
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
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บทที่ 5
คำถาม - คำตอบ ที่พบบ่อย
• คำถาม กรณีคู่สมรสเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจาเป็นต้องใช้สิทธิส่วนท้องถิ่น
ก่อนหรือไม่
คำตอบ ใช้สิทธิที่ส่วนราชการใดก็ได้ เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2562 ไม่ได้ห้ามในกรณีดังกล่าว
• คำถาม การนับลำดับบุตร มีวิธีการนับอย่างไร ในการมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
คำตอบ การนั บ ลำดับ บุ ตรให้ นั บ บุ ตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 นับ เฉพาะบุ ตรโดยชอบด้ว ยกฎหมายให้ นั บ
เรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจ
ปกครองของตนหรือไม่
• คำถาม กรณีนาง ก เป็นข้าราชการและได้เป็นผู้เบิกค่าการศึกษาของบุตร และต่อมา นาย ข ซึ่งเป็นสามี
ได้บรรจุเป็นข้าราชการต่างส่วนราชการอยากทราบว่า นาง ก จะเป็นผู้เบิกค่าการศึกษาของบุตร
ได้ต่อไปหรือไม่
คำตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ถ้ากรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ ยื่น
ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว
วรรคสอง ถ้าคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการผู้เบิก
หลังจากที่มีการใช้สิทธิเ บิกเงินสวัสดิการไปแล้ว คู่สมรสฝ่ายที่เป็น ผู้เบิกเงินสวัสดิการต้องแจ้ง
ขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดแจ้งการใช้สิทธินั้นให้ส่วนราชการเจ้าสังกั ดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบ และส่วนราชการที่ได้รับแจ้งต้องตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด (ว 116 ลงวันที่
28 มี.ค. 51) เช่น กรณี นาย ข จะใช้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิ (หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ 7219)
และส่วนราชการผู้เบิกของนาง ก ก็ต้องหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7220) ซึ่งใน
กรณีถ้านาง ก จะใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรต่อไปก็สามารถใช้สิทธิเบิกต่อไป
ได้ โดยถือปฏิบัติเช่นกับกรณี นาย ข หากประสงค์ขอใช้สิทธิ
• คำถาม บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิสมรสแล้ว อายุ 23 ปีกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ
สามารถเบิกค่าการศึกษาของบุตรดังกล่าวได้หรือไม่ (บุตรเป็นบุตรลาดับที่ 1)
คำตอบ พระราชการกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 กำหนดให้สิทธิสำหรับ
บุตรของผู้มีสิทธิที่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรต้องมีอายุ ครบ 3 ปี
แต่ไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ในกรณีนี้ก ำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีและบุตรอายุไม่เกิน 25 ปี
บริบูรณ์ ก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
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• คำถาม กรณี บิ ดาเป็ น ข้าราชการ มารดาเป็นแม่บ้าน ต่อมาหย่ากันตามกฎหมาย โดยบันทึกการหย่า
ระบุว่าบุตรอยู่ในความปกครองของมารดา แต่ให้บิดาส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตร และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรจนกว่าบุตรจะจบการศึกษา กรณีดังกล่าวบิดา ซึ่งเป็นข้าราชการจะสามารถนำ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมายื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
จากทางราชการได้ หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ข้าราชการสารมารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมายื่นขอใช้สิทธิเบิกเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ เนื่องจากการหย่าไม่มีผลกระทบต่อความเป็นบุตร
โดยชอบด้ ว ยกฎหมายของข้ า ราชการผู้ เป็ น บิ ด า ดั ง นั้ น ข้ า ราชการจึ ง ยั ง คงใช้ สิ ท ธิ เบิ ก เงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้จนกว่าจะครบสิทธิ
• คำถาม ข้าราชการมีบุตรชอบด้วยกฎหมาย 3 คน และได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรทั้ง 3 คน ตลอดมา ต่อมาบุตรลำดับที่ 1 เสียชีวิตก่อนบรรลุนิติภาวะ หลังจากนั้นข้าราชการ
ได้มีบุตรชอบด้วยกฎหมายลำดับที่ 4 กรณีดังกล่าว ข้าราชการจะสามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การศึ ก ษาของบุ ต รลำดั บ ที่ 4 มายื่ น ขอเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รจาก
ทางราชการแทนบุตรลำดับที่ 1 ที่เสียชีวิตได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
คำตอบ ข้าราชการสามารถนำค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับ การศึ กษาของบุ ตรลำดับ ที่ 4 มายื่น ขอใช้สิ ท ธิเบิ ก
เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รแทนบุ ต รลำดั บ ที่ 1 ที่ เสี ย ชี วิ ต ลงก่ อ นครบสิ ท ธิ
(อายุ 25 ปี) ได้จนกว่าจะครบสิทธิตามพระราชกฤษีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ โดยให้สามารถนำบุตรลาดับถัดไปจากลำดับที่ใช้สิทธิอยู่มาแทนที่ได้
• คำถาม บุตรอายุ 22 ปี ทำงานรับราชการ และกำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี บิดาสามารถใช้
สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรได้หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 กำหนด
นิยามบุตร ไว้ว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ลำดับที่ 1 - 3 ของผู้มีสิทธิ) ที่มีอายุครบ 3 ปี
แต่ไม่เกิน25 ปี โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเรื่องอื่น ๆ
• คำถาม บุ ตรศึกษาระดับ ปริญญาตรีปี 4 เทอมสุ ดท้ายอายุครบ 25 ปี ระหว่างเรียนเทอม 2 สามารถ
เบิกจ่ายได้หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ หากระยะเวลาการศึกษาของเทอมสุดท้าย บุตรอายุยังไม่เกิน 25 ปี
• คำถาม บุตรศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 มหาวิทยาลัย จะเบิกได้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยหรือไม่
คำตอบ การเบิ ก เงิน ค่ าการศึ ก ษาบุ ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี กรณี ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รระดั บ เดี ย วกั น และ
ปีการศึกษาเดียวกัน มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น
• คำถาม หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บุตรเรียน 5 ปี ใบเสร็จรับเงินปีที่ 5 สามารถเบิกได้หรือไม่
คำตอบ หากบุตรอายุไม่เกิน 25 ปี สามารถเบิกได้ เนื่องจากเป็นการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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• ค ำถ าม ปั จจุ บั น บุ ต รก ำลั ง ศึ ก ษ าอยู่ มั ธยมศึ กษ าปี ที่ 5 และได้ เสี ย ค่ าเรี ย น ล่ วงห น้ าขอ ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะสามารถนำใบเสร็จค่าเรียนล่วงหน้าของ ม.รามคาแหงมาเบิกได้หรือไม่
คำตอบ เบิกไม่ได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าว หากเป็นการเรียนสะสมหน่วยกิต และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ยังไม่ได้รับบุตรเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จนกว่าบุตรจะสอบไล่ได้ในชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 6
แล้ ว ดั ง นั้ น จะสามารถนำค่ า ใช้ จ่ า ยในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 มายื่ น ขอใช้ สิ ท ธิ เบิ ก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้เท่านั้น
• คำถาม บุตรศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ยังไม่จบ เพราะได้ลงเรียนวิชาครูต่ออีก 1 ปี อยากทราบว่าเบิกได้
หรือไม่
คำตอบ เบิกไม่ได้ หากไม่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วิชาครู เป็นศึกษา
เพื่อจะนำไปประกอบวิชาชีพครู เช่นเดี ยวกับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต เพื่อนำผลการศึกษา
ไปสอบเป็นผู้พิพากษา อัยการ เป็นต้น
• คำถาม กรณี ข้าราชการมีบุ ตรศึกษาที่ม หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และในปี การศึกษา
เดียวกัน ได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์คู่ไปด้วย ข้าราชการจะสามารถนำ
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง 2 แห่ ง มายื่ น ขอใช้ สิ ท ธิ เบิ ก
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้หรือไม่
คำตอบ ในปีการศึกษาเดียวกัน ข้าราชการมีสิทธินำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมายื่นขอเบิกจาก
ทางราชการได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น โดยจะเลือกนำใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาใดมายื่นขอเบิก
ก็ได้ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2562 โดยที่ เป็ น การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ บรรเทาภาระความเดื อดร้อ นค่ าใช้ จ่ าย
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามความจำเป็นและเหมาะสม
• คำถาม กรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี เปิดทำการสอนที่จังหวัดระนอง ในวันเสาร์ - อาทิตย์
ผู้ที่ส มัครเรียนเป็ น บุตรของข้าราชการ สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกเงินค่าศึกษาบุตรจาก
ทางราชการได้ หรือไม่
คำตอบ หากหลั ก สู ต รที่ เปิ ด ทำการสอนที่ จั ง หวั ด ระนอง ในวั น เสาร์ – อาทิ ต ย์ ได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
ส่วนราชการเจ้าสังกัดของสถานศึกษา ก็สามารถเบิกได้ ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
• คำถาม การเบิ กค่าการศึกษาบุ ตรได้ช ำระค่าเทอมโดยวิธีออนไลน์ สามารถนำใบนำฝากของธนาคาร
มาเบิกจ่ายได้หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ เนื่องจากตามระเบียบการเบิกเงินจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรคสอง
กำหนดว่า กรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชำระเงิน ค่าบำรุงการศึกษาหรือ
เงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
ซึ่งมีรายการ 1-5 ตามที่กำหนดไว้ เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาในการใช้สิทธิเบิก
เงินสวัสดิการได้
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• คำถาม บุตรศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาของทางราชการค่าบำรุงการศึกษา ดังนี้
ค่าห้ องเรีย นพิเศษ EP, ค่าห้ องเรียนพิเศษ MEP, หลักสู ตรกิฟเต็ท เบิกได้ หรือไม่ และเบิก ได้
จำนวนตามใบเสร็จรับเงินหรือไม่
คำตอบ เบิ ก ได้ หากสถานศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ รี ย กเก็ บ และเบิ ก ได้ ต ามประเภทและอั ต ราที่
กระทรวงการคลั ง ตาม หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลางด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0 42 2.3 /ว 25 7
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
• คำถาม บุตรศึกษาในโรงเรียนเอกชนในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ในพระราชูปถัมภ์ภายใต้การดูแลของวัด)
ในโครงการพิ เศษของโรงเรีย น แต่ อ อกใบเสร็จ รับ เงิน เป็ น ใบอนุ โมทนาบั ต ร “ค่ าสนั บ สนุ น
การศึกษาของโรงเรียน” กรณีจะเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้หรือไม่
คำตอบ เบิ กไม่ได้ เนื่ องจาก กรณี ส ถานศึกษาของเอกชน ตามประเภทและอั ตราที่ก ระทรวงการคลั ง
กำหนด ปั จ จุบั น ให้ เบิ กจ่ ายได้เฉพาะรายการค่าธรรมเนี ยมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ
ซึ่ ง สถานศึ ก ษาเอกชนเรี ย กเก็ บ ตามอั ต ราที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น
• คำถาม บุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ “ค่าอาหารกลางวัน” เบิกได้ หรือไม่
ค ำต อ บ เบิ กได้ ห าก สถ าน ศึ ก ษ าได้ รั บ อ นุ ญ าต ให้ เรี ย ก เก็ บ แ ละเบิ ก ได้ ต าม ป ระเภ ท แ ล ะ
อั ต ราที่ ก ระทรวงการคลั งตาม หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลางด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
• คำถาม ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย เงินบำรุงการศึกษาที่เบิกได้ ต้องตามรายการ 6 รายการที่
ระบุไว้ ถ้าในใบเสร็จรับเงินมีรายการนอกเหนือจากนั้น เบิกไม่ได้ใช่หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ หากสถานศึกษาได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บและเบิกได้ตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลัง
กำหนดตาม หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
• คำถาม กรณีศึกษาในภาคฤดูร้อน สามารถเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรได้ หรือไม่
คำตอบ สามารถเบิกได้ หากสถานศึกษาได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เปิดสอนภาคฤดูร้อนด้วย
ซึ่งเบิกได้ตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
• คำถาม บุตรของผู้มีสิทธิที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ สามารถนำค่าเล่าเรียนบุตรมาเบิกได้ หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ หากเป็นสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนและ
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาเอกชน
• คำถาม การเบิกค่าเล่าเรียนในระดับชั้นอนุบาลเอกชนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ สามารถเบิกครั้งเดียว
ได้เต็มจำนวนเป็นเงิน 13,600 บาท หรือต้องเบิกแบบแบ่งครึ่ง เทอมละ 6,800 บาท
คำตอบ สามารถเบิกได้เต็มจำนวนที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินปีละ 13,600 บาท เช่น เทอมแรกจ่ายไป 14,000บาท
สามารถเบิกได้ 13,600 บาท และเทอม 2 ก็ไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากใช้สิทธิครบแล้ว
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
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• คำถาม กรณีบุตรเข้าสถานศึกษาที่โรงเรี ยนนายร้อยตำรวจซึ่งในใบเสร็จรับเงินมีรายการเรียกเก็บเป็น
ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญา ผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรได้หรือไม่
คำตอบ ค่าใช้จ่ายในการทำสัญญาของนักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจมีอำนาจเรียกเก็บ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2551 ประกอบกับระเบียบโรงเรียนนายร้อย
ตำรวจว่าด้วยหลักเกณฑ์การเรียนซ้ำชั้น ถอนทะเบียน พ้นสภาพ และการชดใช้ทุนการศึกษาของ
นั กเรี ย นนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2552 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติม ดังนั้ น ค่าใช้จ่ายในการทำสั ญ ญา
จึ ง ถื อ เป็ น เงิ น บำรุ งการศึ ก ษา ตามมาตรา 4 แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาของบุ ตร ผู้มีสิ ทธิจึงสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาเบิกเงิ นสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรจากทางราชการได้
• คำถาม ใบเสร็จ รับ เงิน ค่าเทอมระดับ ปริญ ญาตรีในสถานศึกษาของเอกชน ตามประเภทและอัตราที่
กระทรวงการคลั งกำหนดให้ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ
25,000 บาท หากรวมเฉพาะรายการที่สามารถเบิกได้ ภาคเรียนที่ 1 จ่ายไป 24,000 บาท
เบิกได้เท่าไร ภาคเรียนที่ 2 ได้รับใบเสร็จรับเงิน 18,000 บาท จะเบิกได้เท่าไร
คำตอบ ภาคเรียนที่ 1 เบิกได้ครึ่งหนึ่ง คือ จำนวนเงิน 12,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดทำ
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาของบุตรของผู้มีสิทธิรายบุคคลว่าได้จ่ายไปแล้ว
ในภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 12,000 บาท และสามารถเบิกจ่ายในภาคเรียนต่อไป ได้อีกไม่เกิน
จำนวนเงิน 13,000 บาท ดังนั้น ในภาคเรียนที่ 2 สามารถเบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
จำนวนเงิน 13,000 บาท แต่ ใบเสร็จรั บ เงิน ในภาคเรีย นที่ 2 ได้ จ่ายเงิน ไป 18,000 บาท
จึงสามารถเบิกได้ครึ่งหนึ่งเพียง 9,000 บาท
• คำถาม การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการเป็นผู้รับรองการใช้สิทธิ
เพื่อเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของผู้มีสิทธิ ตามระเบียบใด
คำตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
ข้อ 9 ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง
ดังนั้น ข้าราชการจะต้องรับรองการใช้สิทธิของตนเอง
• คำถาม ข้าราชการรายหนึ่งบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้ชำระค่าการศึกษาของบุตร
สำหรั บ ภาคเรี ย นที่ 1 (16 พฤษภาคม 2555 – 5 ตุ ล าคม 2555) และภาคเรี ย นที่ 2
(1 พ.ย. 2555 – 15 มี . ค. 2556) ของปี ก ารศึ ก ษา 2555 ในวั น ที่ 5 พ.ย. 2555
ซึ่งสถานศึกษาได้เรีย กเก็บ ค่าใช้จ่ายเป็นรายภาคเรีย นและมายื่นขอใช้สิทธิเบิกจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ในวันที่ 6 พ.ย. 2555 กรณีดังกล่าวข้าราชการจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรสำหรับปีการศึกษา 2555 หรือไม่อย่างไร
คำตอบ ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรทั้งสองภาคเรียน เนื่องจากเป็นการ
ชำระค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตร และได้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรสำหรับ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 ในขณะที่ข้าราชการดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
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• คำถาม กรณี ข้าราชการได้รับ คำสั่ งให้ ไปช่วยปฏิบัติราชการ ซึ่งอยู่ต่างส่ วนราชการผู้ เบิก จะสามารถ
ยื่นเรื่องขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ที่ไหน
คำตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560
ข้ อ 6 (1) กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ คำสั่ ง ให้ ไปช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการซึ่ ง อยู่ ต่ า งส่ ว นราชการผู้ เบิ ก
ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ เช่น นางสุดสวย รับราชการอยู่
ที่ ส ำนั ก งานคลั ง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ รั บ คำสั่ ง ไปช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการ ณ สำนั ก งานคลั ง
จังหวัดลพบุรี นางสุดสวย สามารถยื่นเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ที่ส ำนักงานคลัง
จังหวัดลพบุรี โดยต้องมีหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบั ญชีกลางกำหนด
(แบบ 7221)
• คำถาม การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร มีระเบียบข้อไหนแจ้งว่าเปิดเทอมก่อนถึงจะเบิกได้
คำตอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 ข้อ 10
กำหนดว่า การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการให้กระทำภายใน 1 ปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียน
แต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน และภายในหนึ่งปีนับ
แต่ วันเปิ ดภาคที่หนึ่งของปี การศึกษา ในกรณี ที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียว
ตลอดปี
• คำถาม บุตรเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีไปแล้ว 2 ปี และได้เบิกเงิ นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
แล้ว ต่อมาลาออกจากมหาวิทยาลัย และไปเริ่มศึกษาเรียนหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งใหม่
ข้าราชการยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยแห่งใหม่มาขอเบิกเงิ นสวัสดิการได้อีก
หรือไม่
คำตอบ เบิกได้ โดยตามหลักเกณฑ์ บุตรต้องมีอายุค รบ 3 ปี – 25 ปีบริบูรณ์ ซึ่งถือว่าบุตรยังเรียนไม่จบ
ในระดับ ปริ ญ ญาตรีห ลั กสู ตรแรก แต่จะสามารถเบิกเงินสวัสดิการได้จนกว่าบุตรจะอายุครบ
25 ปีบริบูรณ์
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ภาคผนวก
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หนา ๓๓
แบบ 7219
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
(2)

(1)

ที.่ ......................................................

เรื่อง
เรียน

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

การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(หัวหน้าส่วนราชการ)
(3)

ด้วย......................................................................ได้แจ้งความประสงค์จะเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เนื่องด้วย
ได้จดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสชื่อ...................................................................................
เป็นคู่สมรสของ............................................................................................................
(4)
.......................................................................ตำแหน่ง......................................................สังกัด / รับบำนาญ
กอง.....................................................................กรม...........................................................................................

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และมิให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก่
(4)
..............................................................................................................และขอให้แจ้งตอบรับหนังสือแจ้งการใช้
(2)
สิทธิมาเพื่อ..........................................................ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ

(1) ให้ใช้เช่นเดียวกับหนังสือราชการ
(2) ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ขอใช้สิทธิ
(3) ชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัด ซึ่งประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(4) ชื่อคู่สมรสหรือคู่สมรสที่จดทะเบียนหย่าหรือของผู้ที่ประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิ

หนา ๓๔
แบบ 7220
หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
(1)
ที…่ …………………………

(2)
ส่วนราชการ………………………………………………………………
วันที่……….เดือน………………………..……..พ.ศ……………

เรื่อง ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)
(3)
อ้างถึง……………………………………
ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(4)
ของ…………………………………………………........................นั
้น
(2)

…………………………………….……………………………รับทราบแล้ว และมิได้เบิกเงินสวัสดิการดังกล่าว
(5)
ให้แก่………………………………………..…..ทั
้งนี้ ได้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรครั้งสุดท้ายสำหรับ
ภาคการศึกษาที…่ ………………ปีการศึกษา……………………………………
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
(4)

ให้ใช้ที่เช่นเดียวกับหนังสือราชการ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ขอใช้สิทธิ
หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
ชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดซึ่งแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(5) ชื่อคู่สมรสหรือคู่สมรสที่จดทะเบียนหย่าหรือของผู้ประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิ

หนา ๓๕
แบบ 7221
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ
วันที่...........เดือน........................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า............................................................................ตำแหน่ง..........................................……………………......
สังกัดกอง.........................................................กรม.........................................กระทรวง......................................
จังหวัด.........................................ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่................................................................
กรม............................................กระทรวง..........................................................จังหวัด......................................
ตามคำสั่งเลขที่................................................ลงวันที่..........เดือน..........................................พ.ศ. .....................
ขอแสดงเจตนาโดยหนั งสื อ ฉบั บ นี้ ว่า ตลอดระยะเวลาของการไปช่ ว ยปฏิ บั ติ ราชการ ข้ าพเจ้ าขอรับ เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ณ ส่วนราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ

(ลงชื่อ)........................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง...................................................…

เสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
(ลงชื่อ)........................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง...................................................…

หมายเหตุ :

* ให้ผู้อำนวยการกองคลังตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ณ ส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิไปช่วยปฏิบัติราชการ
เป็นผู้ลงชื่อ

หนา ๓๖

หนา ๓๗
แบบ 7223

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  พรอมทั้งกรอกขอความที่จําเปน
1.
2.

3.

4.

ขาพเจา....................................................................ตําแหนง...........................................................................
สังกัด...............................................................................................................................................................
คูสมรสของขาพเจาชื่อ....................................................................................................................................
ไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางประจํา
เปนขาราชการ  ลูกจางประจํา ตําแหนง.....................................สังกัด.............................................
 เปนพนักงานหรือลูกจางใน รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานของทางราชการ ราชการสวนทองถิ่น
 กรุงเทพมหานคร องคกรอิสระ องคกรมหาชน หรือหนวยงานอื่นใด
ตําแหนง................................................................สังกัด........................................................................
ขาพเจาเปนผูมีสิทธิและขอใชสิทธิเนื่องจาก
 เปนบิดาขอบดวยกฎหมาย
 เปนมารดา
ขาพเจาไดจายเงินสําหรับการศึกษาของบุตร ดังนี้
(1) เงินบํารุงการศึกษา
(2) เงินคาเลาเรียน
1) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ.......................................................
เปนบุตรลําดับที่ (ของบิดา)............................เปนบุตรลําดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเปนบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแกกรรมแลว) แทนที่บุตรลําดับที.่ ..................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแกกรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1) 
(2) 
จํานวน..............................บาท
2) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ.......................................................
เปนบุตรลําดับที่ (ของบิดา)............................เปนบุตรลําดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเปนบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแกกรรมแลว) แทนที่บุตรลําดับที.่ ..................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแกกรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1) 
(2)  จํานวน..............................บาท
3) บุตรชื่อ............................................................................เกิดเมื่อ.......................................................
เปนบุตรลําดับที่ (ของบิดา)............................เปนบุตรลําดับที่ (ของมารดา)....................................
(กรณีเปนบุตรแทนที่บุตรซึ่งถึงแกกรรมแลว) แทนที่บุตรลําดับที.่ ..................................................
ชื่อ..............................................................เกิดเมื่อ..............................ถึงแกกรรมเมื่อ......................
สถานศึกษา..............................................อําเภอ................................จังหวัด.....................................
ชั้นที่ศึกษา............................................(1) 
(2)  จํานวน..............................บาท

หนา ๓๘
5.

ขาพเจาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 ตามสิทธิ

เฉพาะสวนที่ยังขาดจากสิทธิ เปนเงิน...........................................บาท
(........................................................................................) (ก)ก

6.

เสนอ...........................................................................
 ขาพเจามีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและขอความ
ที่ระบุขางตนเปนความจริง
 บุตรของขาพเจาอยูในขายไดรับการชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 เปนผูใชสิทธิเบิกเงินชวยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แตเพียงฝายเดียว
 คูสมรสของขาพเจาไดรับการชวยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของทางราชการ ราชการทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร องคกรอิสระ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นใด ต่ํากวาจํานวนที่ไดรับจากทางราชการ
จํานวน..........................................................บาท
ขาพเจาขอรับรองวามีสิทธิเบิกไดตามกฎหมาย ตามจํานวนที่ขอเบิก
(ลงชื่อ)..................................................................ผูขอรับสวัสดิการ
(.................................................................)
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ...............

7.

คําอนุมัติ

ข

อนุมัติใหเบิกได
(ลงชื่อ).................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง................................................................
8.

ใบรับเงิน
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จํานวน.......................................................บาท
(.....................................................................................................) ไวถูกตองแลว
(ลงชื่อ)..................................................................ผูรับเงิน
(.................................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ผูจายเงิน
(................................................................)
วันที.่ ...........เดือน........................พ.ศ...........

คําชี้แจง
ก
ข

ใหระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ไดรับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ใหเสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ

หนา ๓๙
ฎีกาที่............................

ใบสำคัญที่............................

ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินเป็นค่าการศึกษาของบุตรไปตามใบสำคัญนี้แล้ว
(ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

หนา ๔๐

หนา ๔๑

ใบมอบฉันทะ
ใบมอบฉันทะเลขที…่ ………..…………...
วันที่…………เดือน….......……….……พ.ศ…………….
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้าพเจ้า……………………………….................…………ตำแหน่ง…………………………………………………..
โรงเรียน……………….................................................................……สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
อยู่บ้านเลขที่…...............……..หมู่ที่........................ตรอก/ซอย……...........….........…… ถนน……...............….....…….
ตำบล/แขวง……………............……..…อำเภอ/เขต…….………............………………..จังหวัด…….….………………………...
ขอมอบฉันทะให้………………………….......………………................…………..ตำแหน่ง……....………..………………………….
โรงเรียน…………………………………....................................…สังกัด……………………………….…...........……………..……..
อยู่บ้านเลขที่…...............……..หมู่ที่........................ตรอก/ซอย……...........….........…… ถนน……...............….....…….
ตำบล/แขวง……………............……..…อำเภอ/เขต…….………............………………..จังหวัด…….….………………………...
เป็นผู้รับเงินดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้า
1. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภท ไข้นอก จำนวน………….......................……….บาท
(………………………………………………….......................................………..)
2. เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภท ไข้ใน จำนวน………...............…........……….บาท
(………………………………………………….......................................………..)
3. เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
จำนวน………….......................……….บาท
(………………………………………………….......................................………..)
ทั้งนี้ เนื่องจากข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………….....................………...
ในการจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ โปรดจ่าย……………………………………………….....................…
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้มอบฉันทะ
(……………………….......…………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ
(……………………….......…………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(……………………….......…………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน
(……………………….......…………….)

คำอนุมัติ
อนุมัติให้จ่ายเงินตามใบมอบฉันทะนี้ได้
(ลงชื่อ)………………………………………………
(……………………….......……..……….)
ตำแหน่ง………………………………......………

หนา ๔๒
คำอธิบาย
(1) ให้ระบุถึงสาเหตุที่ไม่อาจมารับเงินด้วยตนเองได้
(2) ให้ระบุว่าจะให้ทางราชการจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค หากจ่ายเป็นเช็ค ให้ระบุว่า จะสั่งจ่ายในนามของผู้
มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบำนาญ จะต้องเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม
ของผู้มอบฉันทะ จะสั่งจ่ายในนามของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้
หมายเหตุ ผู้มอบฉันทะ, ผู้รับมอบฉันทะ และพยานทั้ง 2 คน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หนา ๔๓

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒

หนา ๔๔

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก
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(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาจากเงินงบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ
ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึ กษาของสานักงานตารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจา
(๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ
(๓) ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ
อยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกัด หรืออยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ

หนา ๔๕

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก
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(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
“เงินบารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
“เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย น” หมายความว่ า เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย นหรื อ ค่ า ธรรมเนีย มต่ า ง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากาหนด
“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่ง
ถึงคนที่สาม
ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย
กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา
ในสถานศึก ษาที่ มีสิ ท ธิไ ด้รับ เงิ น สวัส ดิการเกี่ ย วกับ การศึก ษาของบุ ต ร วิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ นเฟือน
ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่ สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจานวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลาดับถัดไปก่อน
การนั บลาดับบุต ร ให้ นั บเรียงตามลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่
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มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรตามมาตรา ๖ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทาให้มีจานวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิ
ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ สาหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน
เมื่อบุตรแฝดดังกล่าวเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง
ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิก ลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ให้ลดจานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่าจานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการ
ดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้น ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ย วกับการศึกษา
ของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง มาตรานี้ บทบั ญ ญั ติ ที่ อ้ า งถึ ง บุ ต รคนที่ ห นึ่ ง ถึ ง คนที่ ส ามของผู้ มี สิ ท ธิ
ให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษา
เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุง
การศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและ
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด

หนา ๔๗
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(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน
ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(๖) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรอื่น
นอกจาก (๑) ถึง (๕) และไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ทั้งนี้ บุต รที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตาม (๒) (๕) หรือ (๖) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกที่นามาเบิกจาก
ทางราชการเท่านั้น
การจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายสาหรับปีการศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ
องค์การของรัฐบาล
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจา
อยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่
(๒) บุ ต รที่ ศึกษาในสถานศึ กษานอกประเทศที่ ข้าราชการผู้ นั้นมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่
อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ ปกติ
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภท หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด และให้กระทรวงการคลังมีอานาจกาหนดอายุบุตร
ให้ต่ากว่าเกณฑ์ในบทนิยามคาว่า “บุตร” ตามมาตรา ๔ ได้
กรณีบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ หากศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามมาตรา ๘
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือ เวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุ ตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่า วหลายฉบับ ทาให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

หนา ๕๐

หนา ๕๑

หนา ๕๒

หนา ๕๓

หนา ๕๔

หนา ๕๕

หนา ๕๖

หนา ๕๗

หนา ๕๘

หนา ๕๙

หนา ๖๐

หนา ๖๑

หนา ๖๒
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