
เงินสวสัดิการเกี่ยวกบั

การศึกษาของบตุร



พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. 2560

หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว257 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน

4 หนังสือเวียน ด่วนที่สุดที่ กค 0408.5/ว22 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา



ผ ูมี้สิทธิ (พรฎ. มาตรา 4)

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ข้อยกเว้น ข้าราชการการเมือง 
ข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจที่อบรมในสถานศึกษาของกรมต ารวจก่อนปฏิบัติหน้าที่

ผู้ที่ได้รับบ านาญปกติ
ผู้ได้รับบ านาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
ทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด



สถานศึกษา (พรฎ. มาตรา 4)

ทางราชการ
(1)  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ เ รี ยกชื่ ออย่างอื่น  ในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ

(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาล
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
(5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับช้ันเรียนในสังกัดส่วนราชการ 

เอกชน
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(2) โรงเรียนในระบบตามกฎหมาย              
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยใน
สังกัดหรือ อยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่  ก .พ. 
รับรองคุณวุฒิ 



บตุรของผ ูมี้สิทธิ (พรฎ. มาตรา 4)

 บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี

มารดา : เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายส าหรับมารดาเสมอ

บิดา : (1) บุตรระหว่างสมรส
(2) บุตรนอกสมรส (สมรสในภายหลัง/จดทะเบียน

รับรองบุตร,ศาลพิพากษา)

ยกเว้น บุตรบุญธรรม
บุตรของตนที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น



ขอ้ก าหนดเก่ียวกบับตุร (พรฎ. มาตรา 6 และมาตรา 7)

 บุตรเบิกได้เพียงล าดับที่ 1 – 3 (ตามล าดับการเกิด) ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่

 การแทนที่ : ตาย กายพิการ เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์)

 ผู้มีสิทธิยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรยังไม่ถึง 3 คน ต่อมามีบุตรแฝดท าให้บุตรเกิน 3 
คน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่  1 ถึง                  
คนสุดท้าย แต่บุตรแฝดนั้นจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส กรณีชายเป็นผู้ใช้
สิทธิ หรือเป็นบุตรของตนเองกรณีหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ



ตวัอยา่งการนบัล าดบับตุร

สมรส

เอก (ขรก.)หลิว (ขรก.)

เจ หมิว

แมว (ไม่เป็นขรก.)

เอ็ม หยก พลอย

บอย (ขรก.)

เอ หมวย

หย่า

สมรส สมรส



ตวัอยา่งการนบัล าดบับตุร กรณีมีบตุรแฝด

จดทะเบียนรับรองบุตร

อุ้ย (ขรก.)แก้ว (ขรก.)

ไม่จดทะเบียน

แฝด 4

หนึ่ง สอง สาม สี่



ตวัอยา่งการนบัอาย ุ

ด.ญ. ขวัญตา
เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2555

ด.ญ. ขวัญตา

วันที่ 14 สิงหาคม 2558
อายุ 3 ปี

น.ส. ขวัญตา

วันที่ 14 สิงหาคม 2580
อายุ 25 ปี

เปิดเรียน 1/58 ปิดภาคเรียน เปิดภาคเรียน 2/58

16 พ.ค. 58 ถึง 11 ต.ค. 58 12 ต.ค. 58 ถึง 31 ต.ค. 58 1 พ.ย. 58 ถึง 1 เม.ย. 59

เปิดเรียน 1/80 ปิดภาคเรียน เปิดภาคเรียน 2/80

21 ม.ิย. 80 ถึง 27 ต.ค. 80 12 ต.ค. 80 ถึง 31 ต.ค. 80 8 พ.ย. 80 ถึง 14 มี.ค. 81

16 พ.ค. – 13 ส.ค. 14 ส.ค. 58 * ต้องรออายุครบ 3 ปีก่อน จึงจะน ามาเบิกได้ *

* อายุครบ 25 ปี เทอมนั้น ยังสามารถเบิกได้อยู่*
14 ส.ค. 80 8 พ.ย. 80



ปีการศึกษา ปีการศึกษาก าหนด โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
หรือองค์การของรัฐบาล



การยืน่เบิกเงินค่าการศึกษาบตุร

การใช้สิทธิยื่นเบิกเงินสวัสดิการ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ตามแบบ     
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด (แบบ 7223) พร้อมหลักฐานการรับเงินของ
สถานศึกษาต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ

หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ
 ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของสถานศึกษาของผู้รับเงิน
 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
 รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ
 จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 ลายมือชื่อของผู้รับเงิน



ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร แบบ 7223



หลกัฐานการรบัเงินของสถานศึกษา

 กรณีสถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับช าระเงิน ให้ใช้ใบแจ้งการช าระเงินและหรือ
ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาด้วย

 กรณีหลักฐานการรับเงินสูญหาย ใชส้ าเนาซึ่งผู้รับเงินของสถานศึกษารับรอง มายื่นเบิกได้
 กรณีหลักฐานการรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีค าแปลภาษาไทย ซึ่งมีรายการ (1-5) ด้วย 

และผู้ใช้สิทธิรับรองค าแปล
 กรณีหลักฐานการรับเงินที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีรายการ (1-4) ด้วย
 สถานศึกษาต่างประเทศ ออกหลักฐานการรับเงิน ตามหลักสูตร MOU ให้สถานศึกษาในประเทศ

รับรองรายการที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่ก าหนด ระบุภาคการศึกษา ปีการศึกษา และ    
ใหมี้ค าแปลภาษาไทยด้วย



การยืน่เบิกเงินค่าการศึกษาบตุร

กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย  ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้ใช้สิทธิฯ ส าหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องรับรองในใบเบิก
เงินสวัสดิการ (แบบ 7223) ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว

กรณีคู่สมรสอยู่ต่างส่วนราชการผู้ เบิก  หรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้ เบิก หลังจากที่มีการใช้สิทธิ                
เบิกเงินฯ ไปแล้ว คู่สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด/ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญหรือ    
เบี้ยหวัด แจ้งการใช้สิทธินั้น ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ และส่วนราชการที่ได้รับแจ้ง
ด าเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด (แบบ 7219 และแบบ 7220) 

กรณีคู่สมรสประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิ ให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกเงินฯ อีกฝ่ายนั้น แจ้งขอให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด พร้อมหลักฐานแสดงความยินยอมของคู่สมรส เพื่อให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวให้                      
ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเดิมทราบ และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งด าเนินการตอบรับ                  
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด (แบบ 7219 และแบบ 7220) 



การยืน่เบิกเงินค่าการศึกษาบตุร

สถานศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน ภายใน 1 ปีการศึกษา นับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค

สถานศึกษาที่เรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ภายใน 1 ปีการศึกษา นับแต่วันเปิดภาคเรียน
ภาคที่หนึ่งของปีการศึกษา

* หากพ้นก าหนดเวลา ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงิน *

เปิดภาคเรียนที่ 1/64
16 พฤษภาคม 2564

เปิดภาคเรียนที่ 2/65
1 พฤศจิกายน 2565

เปิดภาคเรียนที่ 1/65
16 พฤษภาคม 2565

เปิดภาคเรียนที่ 2/65
1 พฤศจิกายน 2565

* ใบเสร็จเทอมไหน 
ต้องยื่นก่อน

เปิดภาคเรียนเทอมนั้น 
ของปีถัดไป *

ยื่นวันสุดท้าย คือ
15 พ.ค. 65

ยื่นวันสุดท้าย คือ
31 ต.ค. 65



การยืน่พน้ก าหนดเวลา (ใบเสร็จเกินปี)

ผู้มีสิทธิ ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน และปรากฎภายหลังว่าได้รับเงินเดือน

ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ภายใน 1 ปี 
นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด

ผู้มีสิทธิ มีความจ าเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษา
ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันออกหลักฐานการรับเงิน
ของสถานศึกษา

ผู้มีสิทธิ กู้ยืมเรียนจาก กยศ. 

น าหลักฐานการรับเงินของสถานศกึษา
มายื่นเบิกเงินสวัสดิการได้ ภายใน 
90 วัน นับแต่วันที่ออกหลักฐานการรบั
เงินของสถานศกึษา



การยืน่ขอเบิกเงินค่าการศึกษาบตุร

ผู้มีสิทธิ  ยื่นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ณ หน่วยงานต้นสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบ านาญ   
หรือเบี้ยหวัดแล้วแต่กรณี

เว้นแต่  - กรณีไปช่วยปฏิบัติราชการ  ให้ยื่นใบเบิก ณ ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติ
ราชการ 

- กรณีพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนจะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิก ณ                  
ส่วนราชการผู้เบิกบ านาญหรือเบี้ยหวัด หรือส านักงานที่รับราชการ
ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี

- กรณีถึงแก่กรรม ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่น



การอนมุติัการเบิกจ่ายเงิน

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนกลางที่มีส านักงาน
ในส่วนภูมิภาค

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย ด ารงต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน/ช านาญการ/ ระดับ 6/พันโท/นาวาโท/ 
พันต ารวจโทขึ้นไป

หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าส านักงาน                
เป็นผู้อนุมัติส าหรับหน่วยงานนั้นก็ได้

หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ



หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร

สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาของเอกชน

 ระดับอนุบาลถึงอนุปริญญา ให้ได้รับ              
เงินบ ารุงการศึกษา เต็มจ านวน ที่ได้จ่ายไปจริง
 ระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษา 
เต็มจ านวน ที่ได้จ่ายไปจริง

 ระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า                
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน เต็มจ านวน ที่ได้จ่ายไปจริง
 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและหลักสูตรแยกต่างหาก
จากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน ครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง
 ระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน ครึ่งหนึ่ง ของ
จ านวนที่ได้จ่ายไปจริง

* ทั้งนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด *

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จะต้องเป็น
การศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น



ประเภทและอตัราการจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการศึกษาบตุร

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย. 2559
ก าหนดอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี
เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว. 12 ม.ค. 2561
ก าหนดประเภทและอัตราเพิ่มเติม
สถานศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา
ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา



สถานศึกษาของทางราชการ

เงินบ ารุงการศึกษา : เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์กรของรัฐบาล

1. อนุบาล หรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         5,800 บาท

2. ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         4,000 บาท

3. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         4,800 บาท

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ไม่เกินปีละ         4,800 บาท

5. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ       13,700 บาท

6. ปริญญาตรี ไม่เกินปีละ       25,000 บาท



ตวัอยา่งสถานศึกษาของทางราชการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้เบิกได้อัตราปีละไม่เกิน 4,800 บาท

สถานศึกษา A (ทุกรายการได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บ)
ภาคเรียนที่ 1/65

ค่าสอนคอมพิวเตอร์          400     บาท                      ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ        500 บาท         
ค่าประกันอุบัติเหตุ            300     บาท                      ค่าวารสาร                           400 บาท
ค่าประกันชีวิต                 400     บาท                      ค่าห้องเรียนวิทยาศาสตร์        500    บาท

รวมทั้งสิ้น   2,500 บาท

ภาคเรียนที่ 1
เบิกได้ ?



สถานศึกษาของเอกชน

เงินค่าเล่าเรียน : เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตรา
ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย

1. อนุบาล หรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         13,600 บาท

2. ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         13,200 บาท

3. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         15,800 บาท

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินปีละ         16,200 บาท

5. หลักสูตรประกาศวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า ฯ ไม่เกินประเภทวิชาหรือสายวิชา

1. อนุบาล หรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         4,800 บาท

2. ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         4,200 บาท

3. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกินปีละ         3,300 บาท

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินปีละ         3,200 บาท

5. หลักสูตรประกาศวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า ฯ ไม่เกินประเภทวิชาหรือสายวิชา

สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน

สถานศึกษาที่รับเงนิอุดหนุน

1. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (ปวส.)  : ครึ่งหนึ่งของที่จา่ยจริงไม่เกินปีละ  25,000 บาท หรือ 30,000 บาท (ในประเภทหรือสายวิชา)

2. ปริญญาตรี : ครึ่งหนึ่งของที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ  25,000 บาท



ตวัอยา่งสถานศึกษาของเอกชน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับเงินอุดหนุน) 
ให้เบิกได้อัตราปีละไม่เกิน 3,300 บาท

สถานศึกษา A 
ภาคเรียนที่ 1/65

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น (เป็นรายการเบิกได้)            2,500 บาท

ภาคเรียนที่ 1
เบิกได้ ?



ตวัอยา่งสถานศึกษาของเอกชน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ให้เบิกจ่ายไดค้รึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้ไปจ่ายจริง ปีละไม่เกิน 25,000 บาท

สถานศึกษา A 

ภาคเรียนที่ 1/65 เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 30,000 บาท

ภาคเรียนที่ 1
เบิกได้ ?

(เป็นรายการทีไ่ด้รับอนุญาตตามประกาศของสถานศึกษา)



ช่องทางการติดตามขอ้มลูขา่วสาร

ส านกังานคลงัจงัหวดัเชียงใหม่

(The Chiang Mai Provincial Comptroller Office)

https://www.cgd.go.th/cmi/

สนง.คลัง จังหวัดเชียงใหม่

@Klangchiangmai

klang.chiangmai

ส านักงานคลัง จังหวัดเชียงใหม่

0-53112-882-3


