คํานํา
คูมือแนวทางการตรวจสอบ การเบิกจายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของกลุม
ตรวจสอบภายใน กรมทรั พ ยากรน้ํ า ฉบั บ นี้ เ ปนสวนหนึ่ ง ของการดํ า เนิ น การเพื่ อ เปนการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพ ยากรน้ํา เปนการรวบรวม
ขอกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วของ รวมถึ ง แนวทางปฏิ บั ติ ง านของหนวยตรวจสอบภายใน
กรมทรัพยากรน้ํา โดยเปนการนําเสนอกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน หลักฐานเอกสารในการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทาน วิเคราะห ความถูกตองของการ
เบิกจายเงิน เพื่อกําหนดเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหไดงานที่มีคุณภาพตามที่กําหนด
กลุมตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปน
ประโยชนตอเจาหนาที่ผูตรวจสอบภายใน และหนวยงานผูรับตรวจ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และ
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
กรมบั ญ ชีก ลางไดปรับ ปรุง พระราชกฤษฎีก าเงิ น สวั สดิ ก ารเกี่ย วกับ การศึก ษาบุ ต ร
พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2562
เปนตนไป โดยอางอิ ง ใหประเภท อั ต ราและแบบฟอรมตาง ๆ เปนไปตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง
กําหนด ซึ่งในปจจุบันยังไมมีการกําหนดใด ๆ เพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง ทําใหเกิดความเขาใจ
ที่ไมถูกตองเกี่ยวกับเกี่ยวกับผูมีสิทธิในแตละกรณี ประเภท อัตราและหลักเกณฑของสิทธิในการ
เบิกแตละประเภท ซึ่งในกรณีดังกลาว ดังนั้น ประเภทและอัตราในการเบิกจายคาบํารุงการศึกษา
คงเปนไปตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2559 และ ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
เพื่อใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกัน กลุมตรวจสอบภายใน จึงจัดทําคูมือแนวทาง
การตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเปนแนวทางการตรวจสอบความ
ครบถวนของใบสําคัญและหลักฐานการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร โดยเริ่มตั้งแต
การรวบรวมขอมูลและทะเบียนคุม การสอบทานหลักฐานเอกสาร การวิเคราะหความถูกตองของ
การเบิกจายเงิน และการสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อใหเจาหนาที่กลุมตรวจสอบภายในไดใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา มีแนวทางการตรวจสอบการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ที่ชัดเจน
2. เพื่อใหหนวยงานในกรมทรัพยากรน้ํา มีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรไดอยางถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอบเขตของเนื้อหา
ศึ ก ษา วิ เ คราะหการเบิ ก จายเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร และกํ า หนด
แนวทางการตรวจสอบ ประกอบดวย หลักเกณฑ ประเภทและอัตราในการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร รวมถึงหลักฐานและอํานาจการอนุมัติเบิก และวิธีการตรวจสอบ
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ปจจัยแหงความสําเร็จ
1. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ํา มีแนวทางการตรวจสอบการเบิก
จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ที่ชัดเจน
2. งานตรวจสอบภายในสามารถชวยใหหนวยงานในกรมทรัพยากรน้ําเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรไดอยางถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลที่เกี่ยวของ
คูมือแนวทางการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ไดศึกษา
รวบรวมและการสรุปผลการตรวจสอบ โดยเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2560
3. กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของ

บทที่ 2
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
คํานิยามศัพท
การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มีคํานิยามศัพทที่ควรทราบ จากพระ
ราชกฤษฎีกา และระเบียบที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
ผูมีสิทธิ หมายความวา
(๑) ขาราชการหรื อ ลู ก จางประจํ า ซึ่ ง ไดรั บ เงิ น เดื อ นหรื อ คาจางประจํ า จากเงิ น
งบประมาณรายจาย งบบุ ค ลากรของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการการเมื อ งหรื อ
ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ ซึ่งอยูในระหวางรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกอนเขาปฏิบัติหนาที่ ราชการประจํา
(๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
รายจาย และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว
เปนพิเศษ
(๓) ผู ไดรั บ บํ า นาญปกติ ห รื อ ผู ไดรั บ บํ า นาญพิ เ ศษเพราะเหตุ ทุ พ พลภาพตาม
กฎหมายวาดวย บํ า เหน็ จ บํ า นาญขาราชการหรื อ กฎหมายวาดวยกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ
ขาราชการ และทหารกองหนุน มีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด
สถานศึกษาของทางราชการ หมายความวา
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ดมศึ กษาที่ เ รี ยกชื่ ออยางอื่ น ในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการหรือ สวนราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยใน
สังกัดหรือ อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรี ย นในสั ง กั ด หรื อ อยู ในกํ า กั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย
วิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่
เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย
(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที่
ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
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สถานศึกษาของเอกชน หมายความวา
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
เงินบํารุงการศึกษา หมายความวา เงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียก
เก็ บ ตามอั ต ราที่ ไ ดรั บ อนุ มั ติ จ ากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สวนราชการเจาสั ง กั ด หรื อ ที่ กํ า กั บ
มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคกร ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล
เงินคาเลาเรียน หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ ซึ่ง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากําหนด
บุตร หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบหาป ทั้งนี้
ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2560 ดังนี้
สวนราชการผูเบิก หมายความวา สวนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือ
สํานักงานคลังจังหวัด
สวนราชการเจาสังกัด หมายความวา สวนราชการที่ขาราชการหรือลูกจางประจํา มีอัตรา
เงินเดือน คาจาง และเลขที่ประจําตําแหนงอยู
เงินสวัสดิการ หมายความวา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ผูมีสิทธิ หมายความวา ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
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ประเภทของบุตรที่มีสทิ ธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตร
1. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตร
บุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
2. เป็นบุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 การนับลําดับบุตร ให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง
3. เหตุที่สิทธิของบุตรที่เกิดในลําดับเกินกว่าที่ 3 จะเกิดได้เพิ่มเท่าจํานวนบุตร กรณีที่บุตร
คนหนึ่งคนใดในจํานวน 3 คน มีเหตุดังนี้
1) ตาย
2) พิ ก ารจนไม่ ส ามารถเล่ า เรี ย นได้ หรื อ เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ ที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปี
การนับลําดับของบุตร ให้นับบุตรคนที่อยู่ในลําดับถัดไปก่อน
4. ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามข้อ 1-3 ยังไม่ถึง 3 คน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มีจานวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิ ผู้นั้น
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มได้สําหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน เมื่อบุตร
แฝดดังกล่าว เป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิ เป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง ในกรณีที่บุตรคนใดข้างต้น ตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็น
คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ ที่ มิ ไ ด้ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25
ปีบริบูรณ์ ให้ลดจํานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลง จนกว่าจํานวนบุตร
ที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม่เกิน 3 คน และหลังจากนั้น ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตาม ข้อ 3 การอ้างถึงบุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 ของผู้
มีสิทธิ ให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิ

หลักเกณฑ์ ประเภทและอัตราในการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดั บปริญญาตรี ให้ ได้รับเงินบํารุง
การศึ ก ษาเต็ ม จํ า นวนที่ ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง แต่ ต้ อ งเป็ น ไปตามประเภทและไม่ เ กิ น อั ต ราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับ
เงิ นบํ า รุ ง การศึ ก ษาเต็ม จํา นวนที่ไ ด้ จ่ า ยไปจริ ง แต่ต้ อ งเป็น ไปตามประเภทและไม่ เ กิ น อั ต ราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
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(๓) บุ ตรที่ศึ กษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูต รระดั บไมสู งกวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตตองเปนไปตาม
ประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๔) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของเอกชนในหลั ก สู ต รระดั บ สู ง กวามั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตตอง
เปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคา
เลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(๖) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของทางราชการหรื อ สถานศึ ก ษาของเอกชน
ในหลักสูตรอื่น นอกจาก (๑) ถึง (๕) และไมสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา
หรือเงินคาเลาเรียนตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
เงื่อนไข
(1) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของทางราชการหรื อ เอกชนในหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี ตาม (๒) (๕) หรือ (๖) จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกที่
นํามาเบิกจากทางราชการเทานั้น
(2) การจายเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑขอ 1 ถึง ขอ 6 ใหจายสําหรับปการศึกษาที่
กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัดหรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล

กรณีขาราชการที่มตี ําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ
1. กรณี ข าราชการซึ่ ง มี ตํ า แหนงหนาที่ ป ระจํ า อยู ในตางประเทศมี สิ ท ธิ ไ ดรั บ เงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังตอไปนี้
(๑) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาในประเทศที่ ข าราชการผู นั้ น มี ตํ า แหนงหนาที่
ประจําอยู
(๒) บุต รที่ศึ กษาในสถานศึก ษานอกประเทศที่ ขาราชการผูนั้ นมี ตําแหนงหนาที่
ประจําอยูอันเนื่องมาจากประเทศซึ่งขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูไมมีสถานศึกษาที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเปนประเทศหรือเมืองที่มี
ภาวะความเปนอยูไมปกติ
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2. การไดรั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รตามขอ 1 ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑประเภท หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
3. กระทรวงการคลั ง มี อํ า นาจกํ า หนดอายุ บุ ต รใหต่ํ า กวาเกณฑในบทนิ ย ามคํ า วา
“บุ ต ร” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได
4. กรณีบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ หากศึกษาอยู
ในสถานศึกษาในประเทศไทย สิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไป
ตามมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒

การเบิกจายเงินสวัสดิการ
การแสดงความประสงคขอใชสิทธิเบิก
1. กรณีผูมีสิทธิมีคูสมรสเปนขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือผูไดรับบํานาญ
ที่อยูในสวนราชการผูเบิกเดียวกัน ใหคูสมรสฝายใด ฝายหนึ่งเปนผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการ
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รทุ ก คน แตเพี ย งฝายเดี ย ว โดยตองรั บ รองในใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก าร
ตามแบบ 7223 วาตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการแตเพียงฝายเดียว
2. กรณี คู สมรสของเปนผู มี สิ ท ธิ ทั้ ง คู อยู ตางสวนราชการผู เบิ ก หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงสวนราชการผูเบิกหลังจากที่มีการใชสิทธิไปแลว คูสมรสฝายที่เปนผูใชสิทธิตองแจง
ความประสงคจะเปนผู ใชสิ ทธิ เ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร แกสวนราชการ
เจาสั ง กั ด หรื อ สวนราชการผู เบิ ก บํ า นาญ หรื อ เบี้ ย หวั ด โดยใหสวนราชการเจาสั ง กั ด หรื อ
สวนราชการผูเบิก บํานาญ หรือ เบี้ยหวัด ทําหนังสือแจงการใชสิทธิ (แบบ 7219) ใหสวนราชการ
เจาสังกัดหรือผูเบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัดของคูสมรสอีกฝายหนึ่งทราบ เมื่อสวนราชการเจาสังกัด
ที่ไดรับแจงทําหนังสือตอบรับการแจงการใชสิทธิ (แบบ 7220) ใหกับสวนราชการของผูใชสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการ
3. กรณีคูสมรสประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูใชสิทธิเบิกสวัสดิการตามที่ไดทําไวตาม
ขอ 2 เปนอีกฝายหนึ่ง ใหผูประสงคจะใชสิทธิเบิกเงิน แจงความประสงคจะเปนผูใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แกสวนราชการเจาสังกัด หรือสวนราชการผูเบิกบํานาญ
หรือเบี้ยหวัด โดยใหสวนราชการเจาสังกัด หรือสวนราชการผูเบิกบํานาญ หรือ เบี้ยหวัด ทําหนังสือ
แจงการใชสิทธิ (แบบ 7219) พรอมหนังสือยินยอมของคูสมรส เพื่อใหสวนราชการเจาสังกัดหรือ
ผูเบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด แจงใหสวนราชการของคูสมรสทราบ เมื่อสวนราชการเจาสังกัดเดิม
ทราบ ใหแจงทําหนังสือตอบรับการแจงการใชสิทธิ (แบบ 7220) ใหกับสวนราชการของผูใชสิทธิ
เบิกเงินสวัสดิการ
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4. กรณี บิด าหรือ มารดาที่ ชอบดวยกฎหมายของบุต รที่ไ ดหยากัน ตามกฎหมาย
ใหฝายใดฝายหนึ่ง เปนผูใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนไดโดยจะตองรับรองตนเอง
วาเปนผูมีสิทธิและเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแตเพียงฝายเดียว
และแจงการใชสิ ท ธิ ตามหนั ง สื อ แจงการใชสิ ท ธิ (แบบ 7219) โดยสวนราชการเจาสั ง กั ด
แจงขอใชสิทธิใหสวนราชการเจาสังกัดของคูสมรสอีกฝายไดทราบ สวนราชการเจาสังกัดของคู
สมรสทํ า หนั ง สื อ ตอบรั บ การใชสิ ท ธิ (แบบ 7220) ใหกั บ สวนราชการเจาสั ง กั ด ของผู ใชสิ ท ธิ
ขอรับเงินสวัสดิการทราบ

การใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
การใชสิ ทธิ เ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก าร ใหผู มี สิ ท ธิ ยื่ น ใบเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารตามแบบ 7223
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด พรอมหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ตอผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจาย
ณ สวนราชการเจาสังกัด หรือสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด แลวแตกรณี เวนแตกรณี
ดังตอไปนี้
(1) กรณีผูมีสิทธิไดรับคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการซึ่งอยูตางสวนราชการผูเบิก
กอนการใชสิทธิใหผูมีสิทธิจัดทําหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามแบบที่ ก รมบั ญ ชี กลางกํ า หนด (แบบ 7221) แจงตอสวนราชการที่ ไปชวยปฏิ บั ติ ร าชการ
เมื่ อ สวนราชการที่ ไ ปชวยปฏิ บั ติ ร าชการไดรั บ หนั ง สื อ ดั ง กลาวแลวใหสงคู ฉบั บ หรื อ ภาพถาย
หนังสือซึ่งมีการรับรองความถูกตองใหสวนราชการผูเบิกของผูมีสิทธิทราบ
เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ สวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติ
ราชการ
(2) กรณีผูมีสิทธิพนจากราชการ หรือถึงแกกรรมกอนที่จะใชสิทธิ ใหยื่นใบเบิกเงิน
สวั ส ดิก าร ณ สวนราชการผู เบิ กบํ า นาญหรือ เบี้ย หวัด หรื อสํ า นัก งานที่ รั บราชการครั้ ง สุด ทาย
แลวแตกรณี
(3) กรณีผูมีสิทธิไมสามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการ หรือไมสามารถยื่น
ใบเบิกเงินดวยตนเอง ใหดําเนินการ ดังนี้
3.1 ถาผูมีสิทธิถึงแกกรรม ใหทายาทตามกฎหมายหรือผูจัดการมรดกเปน
ผูยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
3.2 ถาผู มี สิ ท ธิ มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ แตไมสามารถลงลายมื อ ชื่ อ ได
ใหพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ พรอมพยาน 2 คน ลงลายมือชื่อรับรอง และใหบุคคลใน
ครอบครัวเปนผูยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
3.3 ถาผูมีสิทธิไมรูสึกตัวหรือไมมีสติสัมปชัญญะ แตยังไมมีคําสั่งศาลให
เปนผูไรความสามารถ หรื อเสมือนไรความสามารถ ใหบุค คลในครอบครัว เปนผูยื่ นใบเบิก เงิ น
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สวัสดิการพรอมกับหนังสือรับรองของแพทยผูทําการรักษาวาไมรูสึกตัว หรือไมมีสติสัมปชัญญะ
เพียงพอที่จะดําเนินการได หากไมมีบุคคลดังกลาว ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณา
เห็นสมควรใหผูใดเปนผูดําเนินการแทน

หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
1. หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของสถานศึกษาผูรับเงิน
(๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแตละรายการ
(4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ทั้งนี้ รวมถึงสถานศึกษาที่มีขอตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินบํารุงการศึกษา
หรือเงินเลาเรียนของสถานศึกษา ใหใชใบแจงการชําระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
2. กรณีที่ผูมีสิทธิไดรับหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาแลว แตสูญหาย ใหใช
สํ า เนาหลั ก ฐานการรั บ เงิ น ของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ผู รั บ เงิ น ของสถานศึ ก ษารั บ รองเปนเอกสาร
ประกอบการขอเบิกเงินแทนได
3. กรณีที่หลักฐานเปนภาษาตางประเทศใหมีคําแปลเปนภาษาไทย ซึ่งมีรายการตาม
ขอ 1 และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลดวย
4. กรณี ที่ ส ถานศึ ก ษาในตางประเทศเปนผู ออกหลั ก ฐานการรั บ เงิ น ตามหลั ก สู ต ร
การศึกษาที่เปนความรวมมือ ขอตกลง โครงการพิเศษของสถานศึกษาในประเทศที่ไดกําหนดใหผู
ศึกษาตองไปศึกษา หรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาในตางประเทศ ใหสถานศึกษาในประเทศ
รับรองรายการที่เรียกเก็บคาใชจายตามหลักสูตรที่กําหนด ระบุภาคการศึกษา ปการศึกษา และให
มีคําแปลเปนภาษาไทย

กําหนดเวลาในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับผูมีสิทธิ ใหดําเนินการภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(1) ภายในหนึ่งปการศึกษานับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค ในกรณีที่สถานศึกษา
เรียกเก็บเงินคาการศึกษาเปนรายภาคเรียน
(2) ภายในหนึ่งปการศึกษานับแตวันเปดภาคเรียนภาคที่หนึ่งของปการศึกษา ใน
กรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป
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ยกเวน ผูมีสิทธิดังตอไปนี้
(1) ผูมีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และปรากฏใน
ภายหลังวา ไดรับเงินเดือนในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือในระหวางถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอน ใหยืน่ ใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 1 ป นับแตวันที่กรณีถึงที่สุด
(2) ผู มี สิ ท ธิ ที่ ข อผอนผั น ตอสถานศึ ก ษาในการชํ า ระเงิ น ลาชา ใหยื่ น ใบเบิ ก เงิ น
สวัสดิการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
(3) ผูมีสิทธิมีบุ ตรกูยืมเงิน เรียนจากกองทุนเงิน ใหกูยืมเพื่อ การศึกษาใหผูมีสิทธิยื่ น
ใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 90 วัน นับแนวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

ผูมีอํานาจอนุมตั ิใหเบิกจายสวัสดิการ
เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการ แลวเสนอตอผูมี
อํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) สวนราชการในราชการบริ ห ารสวนกลาง ใหเปนอํ า นาจของหั ว หนาสวน
ราชการระดับกรม หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือเทียบเทา หรือผูที่มี
ยศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
(2) การเบิกเงินสวัสดิการของผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายตาม (1)
ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย เปนผูอนุมัติ
ทั้งนี้การมอบหมายตองมิใชผูใชสิทธิ
(3) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยก
ตางหากจากกระทรวง กรม หัวหนาสวนราชการระดับกรม จะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเปน
ผูอนุมัติสําหรับหนวยงานนั้นก็ได
(4) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปน
ผูอนุมัติ

(5) การอนุมัติ ใหเบิก จายเงิ นสวัสดิ การของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หัวหนาสํานักงานสําหรับสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาค
หรือแยกตางหากจากกระทรวง กรม ผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการในราชการ
บริหารสวนภูมิภาคใหตนเองเปนผูอนุมัติ
(6) การอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการ กรณีผูมีสิทธิไดรับคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติ
ราชการซึ่งอยูตางสวนราชการผูเบิก ใหบุคคลตามขอ (1) – ขอ (5) ณ สถานที่ที่ไปชวยปฏิบัติ
ราชการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ
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(7) หัวหนาสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปน
ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการของผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด

หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
การขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการมีหลักฐาน ประกอบดวย
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
2. ใบเสร็จรับเงินคาการศึกษาของสถานศึกษา
3. ประกาศ/ขอบังคับ/ใบรับรองของสถานศึกษาที่ขออนุมัติใหจัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา
หรือคาเลาเรียน
4. หลักฐานอื่นๆ เชน สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนบาน สําเนาสูติบัตร สําเนา
ใบรับรองบุตร สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหญิงใชสิทธิเบิกแทนสามีที่ถึงแกกรรม) สําเนาใบเปลี่ยน
ชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เปนตน

อัตราการเบิกจายที่กระทรวงการคลังกําหนด
ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
1) ระดับอนุบาลหรือเทียบเทา ปการศึกษาละไมเกิน
5,800
2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเทา ปการศึกษาละไมเกิน
4,000
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ปการศึกษาละไมเกิน
4,800
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเทา ปการศึกษาละไมเกิน
4,800
5) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ปการศึกษาละไมเกิน
13,700
6) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ปการศึกษาละไมเกิน
25,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินบํารุงการศึกษา ที่ใหเบิกจายไดจะตองเปนเงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ
มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล
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ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
ปการศึกษาละไมเกิน (บาท)
รับเงินอุดหนุน
ไมรับเงินอุดหนุน
1) อนุบาลหรือเทียบเทา
4,800
13,600
2) ประถมศึกษาหรือเทียบเทา
4,200
13,200
3) มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
3,300
15,800
4) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
3,200
16,200
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ในประเภทวิชา/สายวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา/สายวิชา
1) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
3) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร
5) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
6) ประมง
7) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
8) อุตสาหกรรมสิ่งทอ
9) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปการศึกษาละไมเกิน (บาท)
รับเงินอุดหนุน ไมรับเงินอุดหนุน
3,400
16,500
5,100
19,900
3,600
20,000
5,000
21,000
7,200
24,400
5,000
21,100
5,100
19,900
7,200
24,400
5,700
22,900

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา ใหเบิกไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่จายจริงของคาเลาเรียน ใน
ประเภทวิชา
สายวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา/สายวิชา
ปการศึกษาละไมเกิน (บาท)
1) ชางอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทัศนศาสตร
30,000
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ประเภทวิชา/สายวิชา
ปการศึกษาละไมเกิน (บาท)
2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม
เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
25,000
สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือวิชาของหลักสูตรที่กําหนดดังกลาว
ใหเปนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตใหสถานศึกษาเอกชนทําการเปดสอนในสาขาวิชานั้นๆ
3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริงของคาเลาเรียน
ปการศึกษาละไมเกิน
25,000 บาท
คาเลาเรียน ที่ใหเบิกจายไดจะตองเปนคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ ซึ่ง
สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือมหาวิทยาลัย

บทที่ 3
แนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
เจาหนาที่ผูตรวจสอบจะตองพิจารณาตรวจสอบเอกสาร โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูล เอกสารและทะเบียนคุมที่เกี่ยวของ
1.1 ทะเบียนคุมการเบิกคาเลาเรียนบุตรรายคน
1.2 เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ : ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรตามแบบที่
กรมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด (แบบ 7223) ใบเสร็ จ รั บ เงิ น จากสถานศึ ก ษา มี ห นั ง สื อ รั บ รองจาก
สถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาแนบประกอบการเบิกจาย
2. สอบทานหลักฐานเอกสารในการขอเบิกเงิน
2.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
2.2 ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ชื่อ ที่อยู หรือที่ทําการของสถานศึกษาผูรับเงิน
- วัน เดือน ป ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือ
ชื่อผูรับเงิน
2.3 มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาแนบ
ประกอบการเบิกจาย
3. สอบทาน วิเคราะห ความถูกตองของการเบิกจายเงิน
3.1 เปนประเภทอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนที่เบิกจายใหผูมีสิทธิเปนไป
ตามที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด ตามหนั ง สื อ ดวนที่ สุ ด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวั น ที่ 28
มิถุนายน2559 ใหถือปฏิบัติตั้งแต ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
3.1.1 ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
- ระดับอนุบาลหรือเทียบเทาจนถึงระดับปริญญาตรี มีการเบิกคาธรรมเนียม
การศึกษา ถูกตอง เปนไปตามอัตราทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
เงินบํารุงการศึกษา ที่ใหเบิกจายจะตองเปนเงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษา
ของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด
หรื อ ที่ กํ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย องคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เทศบาล องคการบริ ห ารสวนตํ า บล
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หรื อ ที่ กํ า กั บ มหาวิ ท ยาลั ย องคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด เทศบาล องคการบริ ห ารสวนตํ า บล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของ
รัฐบาล
3.1.2 ประเภทและอัตราเงินคาธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
- สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
(1) กรณีเปนสถานศึกษาที่ไมไดรับเงินอุดหนุน ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเทา มีการเบิกคาธรรมเนียมการศึกษา ถูกตองเปนไปตาม อัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
(2) กรณีเ ปนสถานศึ กษาที่ไดรั บเงิ นอุด หนุน ตั้งแตระดั บอนุ บาลจนถึง ระดั บ
มัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเทา มีการเบิกคาธรรมเนียมการศึกษา ถูกตองเปนไปตาม อัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
- สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
(1.1) กรณีเปนสถานศึกษาที่ไมไดรับเงินอุดหนุน มีการเบิกคาธรรมเนียม
การศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ถูกตองเปนไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(1.2) กรณีเ ปนสถานศึ ก ษาที่ไ ดรับ เงิ น อุด หนุ น มี การเบิ กคาธรรมเนี ย ม
การศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ถูกตองเปนไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเทา คาการศึกษาบุตรที่นํามาเบิกจาย ตองไมเกิน
ครึ่งหนึ่ง ของจํานวนเงินที่จายจริงและไมเกินคาธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา
ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(3) สถานศึ ก ษาของเอกชนหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี คาการศึ ก ษาบุ ต รที่ นํ า มา
เบิกจาย ตองไมเกินครึ่งหนึ่ง ของจํานวนที่จายจริง และไมเกินปการศึกษาละ 25,000 บาท
3.2 ประเภทอั ต ราเงิ น บํ า รุ ง การศึ ก ษาและคาเลาเรี ย นในสถานศึ ก ษาของเอกชน
ประเภทอาชี วศึก ษา ที่เบิ กจายใหผูมีสิ ทธิเ ปนไปตามที่ กระทรวงการคลั งกํา หนด ตามหนั งสื อ
ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 ใหถือปฏิบัติตั้งแตภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2557 เปนตนไป กรณีที่บุตรของผูมีสิทธิไดศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกลาว
ไดชําระคาเลาเรียนกอนวันที่หนังสือเวียนฉบับนี้ใชบังคับ และผูมีสิทธิไดนําหลักฐานการรับเงินของ
สถานศึกษามายื่นขอเบิกจากทางราชการเกินระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
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วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560 ขอ 10 โดยไมตองขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
4. สรุปผลการตรวจสอบ
- สรุปผลการตรวจสอบ วัตถุประสงค ขอบเขต หลักเกณฑ กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ขอตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ และขอเสนอแนะ

ภาคผนวก

แบบฟอรมที่ 1

แบบฟอรมที่ 2

แบบฟอรมที่ 3

แบบฟอรมที่ 4

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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(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
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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
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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

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุ ตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่า วหลายฉบับ ทาให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

