
สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ

กลุมงานคาตอบแทนและสวัสดิการ

หมายเลขโทรศัพท 02-127-7000 ตอ 4928 , 4957

เสมอ  สมประกอบ



การใชพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.  2523

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่2) พ.ศ. 2532

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2533

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่4) พ.ศ. 2534

 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่5) พ.ศ. 2548

พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่7) พ.ศ. 2554

วิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2553



• ผูมีสิทธิ

• บุตรเขาศึกษาในสถานศึกษา

• คาการศึกษาเบิกตามที่กําหนด



  ขาราชการ ลูกจางประจํา

ยกเวน ขาราชการการเมือง ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจ

อยูในระหวางเขารับการอบรมในสถานศึกษา

ของกรมตํารวจกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา

  ผูไดรับบํานาญปกติ ผูไดรับบํานาญพิเศษ เหตุทุพพลภาพ   

         ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด



สถานศึกษาของทางราชการ

• (1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่อ
อยางอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสวน
ราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ

• (2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ เรียกชื่ออยางอื่น       
ซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัย  ในสังกัดหรืออยูในกํากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. 
รับรองคุณวุฒิ



สถานศึกษาของทางราชการ (ตอ)

( 3 )  โรง เรี ยนในสัง กัด  หรือ  อยู ใน กํ า กับของ

กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย องคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 

กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่น

อื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียน        

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย



สถานศึกษาของทางราชการ (ตอ)

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น 

หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

(5) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลัง

กําหนด

(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียน    

ในสังกัดสวนราชการ



สถานศึกษาของเอกชน

(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย       

วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

(2) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน

ที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  และใหรวมถึง             

โรงเรียนนานาชาติ



• บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย

• ลําดับที่ 1 - 3

• อายุครบ 3 ป แตไมเกิน 25 ป

 บุตรบุญธรรม

         บุตรซึ่งบิดามารดายกให

เปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น

ยกเวน



การนับอายุ

 ด.ช. หนึ่ง เกิดวันที่ 27 มิ.ย. 52

 ปการศึกษา 2555 เขาเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

 สถานศึกษาเปดภาคเรียนที่ 1/2555วันที่16 พ.ค. 55

 ภาคเรียนที่ 1/2555 มีสิทธิหรือไม 

สถานศึกษา A
กําหนดเปดเรียนภาคตน วันที่ 16 พฤษภาคม – 11 ตุลาคม ของทุกป   

    กําหนดเปดเรียนภาคปลาย วันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 มีนาคม ของทุกป

ตัวอยาง



  เรียงลําดับการเกิด 

  ทั้งนี้ ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด

       หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม

(มาตรา 7 วรรค 2)



หนุม (ขรก)   +   สาว (ขรก)

หนึ่ง , สอง

หนุม + หญิง (ไมเปนขรก.)

เอก แอน มีสิทธิหรือไม

หยา

ตัวอยาง (มาตรา 7 วรรค 2)

การนับลําดับบุตร

สมรส

ชาย (ขรก) + สาว (หนึ่ง,สอง)

เอก , แอน ใหญ , กลาง , เล็ก

ใหญ กลาง เล็ก มีสิทธิหรือไม

สมรสสมรส



   ผู มี สิทธิยั งไม มีบุตรหรือ มีบุตรยั งไม ถึง  3  คน        

ตอมามีบุตรแฝดทําใหมีบุตรเกิน 3 คน ใหผูมีสิทธิไดรับ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ 1 ถึง        

คนสุดทาย แตบุตรแฝดนั้นจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจาก        

คูสมรสหรือเปนบุตรของตนเองกรณีหญิงเปนผูใชสิทธิ



ตน (ขรก.)   +   ขาว (ขรก.)

ปอ , ปาน

ตน (ปอ) + กิ่ง (ไมเปนขรก.)

ฟา,ฝน,เมฆ มีสิทธิหรือไม

หยา

ตัวอยาง   กรณีมีบุตรเกิน 3 คน (มีบุตรแฝด)

การนับลําดับบุตร

สมรส

  ขาว (ปาน) + กาน (ไมเปนขรก.)

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

เอ,บี,ซี มีสิทธิหรือไม

(จดทะเบียนรับรองบุตร)



เมฆ (ขรก) + ฟา (ขรก) 

ดิน , น้ํา , ลม , ไฟ (แฝด)

(จดทะเบียนรับรองบุตร)

เมฆ ?

ฟา ?

ตัวอยาง กรณีมีบุตรแฝด

การนับลําดับบุตร



• ตาย

• กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได

• เปนคนไรความสามารถ

• เปนคนเสมือนไรความสามารถ

• วิกลจริต

• จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

     กอนอายุครบ 25 ปบริบูรณ



ปการศึกษา   (มาตรา 4)

   ปการศึกษากําหนดโดยกระทรวงการศึกษาธิการ สวนราชการ

เจาสังกัดหรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด  

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ องคการ

ของรัฐบาล 



ผูมีสิทธิ ผูบังคับบัญชาภายใน 1 ป 

 กรณีปกตินับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาคสําหรับ

สถานศึกษาที่เรียกเก็บเปนรายภาคเรียนหรือวันเปดภาคเรียนภาคตนของป

การศึกษา สําหรับสถานศึกษาเรียกเงินคาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป

กรณีถูกสั่งพักราชการ/ออกจากราชการไวกอน นับแตวันที่    

กรณีถึงที่สุด

การยื่นขอเบิกเงินคาการศึกษาของบุตร



การยื่นขอเบิกเงินคาการศึกษาของ

บุตร
ผูมีสิทธ ิ ผูบังคับบัญชา ภายใน 30 วัน 

 กรณีขอผอนผัน / กูยืมจาก กยศ. /
กรอ. นับแตวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของ
สถานศึกษา

• ก



ตัวอยาง

  คาการศึกษาของบุตร  1 ปการศึกษา

ภาคเรียนที่  1/2554

ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2554- 15 พฤษภาคม 2555

ภาคเรียนที่  2/2554        

ตั้งแตวันที่ 1  พฤศจิกายน 2554- 31 ตุลาคม 2555

ภาคฤดูรอน 2554    

ตั้งแตวันที่ 1  เมษายน 2554 -  31  มีนาคม 2555

ตัวอยาง
• สถานศึกษา  A  

กําหนดเปดเรียนภาคตน  วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม ของทุกป

กําหนดเปดเรียนภาคปลาย  วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 มีนาคม ของทุกป

กําหนดเปดเรียนภาคฤดูรอน วันที่   1 เมษายน ถึง 30 เมษายน ของทุกป



 สถานศึกษาของเอกชน   สถานศึกษาของทางราชการ
 
  ระดับ อนุบาล ถึง อนุปริญญา                

ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา เต็มจํานวน          

ที่ไดจายไปจริง

ระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุง

การศึกษา เต็มจํานวน ที่ไดจายไปจริง

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

ตอนปลายหรือเทียบเทาใหไดรับเงิน      

คาเลาเรียน เต็มจํานวน ที่ไดจายไปจริง

 ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและ

หลักสูตรแยกตางหากจากหลักสูตร

ปริญญาตรี  ใหไดรับเงินคาเลาเรียน 

ครึ่งหนึ่ง ของจํานวนที่ไดจายไปจริง

ระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลา

เรียน ครึ่งหนึ่ง ของจํานวนที่ไดจาย      

ไปจริง

  ทั้งนี้ ตองไมเกินประเภทและอตัราทีก่ระทรวงการคลังกําหนด



ระดับอนุบาล  - ถึง - ระดับปริญญาตรี

ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 390 ลว.  30 ต.ค..2552



    เงินบํารุงการศกึษา 

เงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษาของทาง

ราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ ไดรับอนุมัติจาก

กระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือ    

ที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร  

เมืองพัทยา องคกรปกครอง สวนทองถิ่นอื่นที่มี

กฎหมายจัดตั้ง หรือองคกรของรัฐบาล



1. อนุบาล หรือไมเทียบเทา ไมเกินปละ  4,650 บาท

2. ประถมศึกษาหรือเทียบเทา ไมเกินปละ  3,200 บาท

3. มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ไมเกินปละ  3,900 บาท

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ไมเกินปละ  3,900 บาท

5. อนุปริญญาหรือเทียบเทา ไมเกินปละ 11,000 บาท



รายการคาใชจาย
• คาสอนคอมพิวเตอร กรณีที่รัฐจัดเกินมาตรฐาน...

• หองเรียนพิเศษ EP (English Program)

• หองเรียนพิเศษ  MEP (Mini English Program)

• หองเรียนพิเศษดานภาษาตางประเทศ ดาน

วิชาการ และดานอื่น ๆ

• คาจางครูชาวตางประเทศ

• คาจางครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ



คาธรรมเนียมการศึกษา  

    (สถานศึกษาไมขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ)

คาธรรมเนียมการศึกษา
    (สถานศึกษาขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐ)

เงินคาเลาเรียน

เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ 

ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่

ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

คาเลาเรียน



สถานศึกษาเอกชน

• คาธรรมเนียมการศึกษา (ไมรับการอุดหนุน)

• คาธรรมเนียมการศึกษา (รับการอุดหนุน)

ตัวอยาง ระดับการประถมศึกษา

 คาธรรมเนียมการศึกษา(ไมรับ) ปละไมเกิน 10,856 บาท

คาธรรมเนียมการศึกษา(รับ)      ปละไมเกิน          3,460 บาท

รัฐอุดหนุนใหโรงเรียน                คนตอป               7,086 บาท



สถานศึกษาเอกชน

ระดับ  ปวส. สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม

กระทรวงการคลังกําหนดอัตราปละไมเกิน      30,000 บาท

• สถานศึกษาไดรับอนุญาต      30,000 บาท

• สถานศึกษาเรียกเก็บ      40,000 บาท

เบิกไดเทาไร ?

        20,000 บาท     หรือ     15,000 บาท

ตัวอยาง



การเบิกจายเงินคาการศึกษาของ

บุตรในระดับปริญญาตรี
• คาใชจายตางๆ ที่สถานศึกษาไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บ

ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษา
นั้นๆ ทั้งนี้ ไมรวมคาปรับตางๆ คาลงทะเบียนลาชา 
คาลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) 
คาประกันอุบัติเหตุ คาประกันของเสียหาย คาหอพัก 
คาอาหาร คาซักรีด และคารักษาสถานภาพการเปน
นักศึกษา



สถานศึกษาของทางราชการ

ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริงแตไมเกินปละ 20,000 บาท

สถานศึกษาของเอกชน

ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดไปจายจริงแตไมเกินปละ 20,000 บาท

อัตราการเบิกจายเงินคาการศึกษาของบตุรในระดับปริญญาตรี

ตัวอยาง  (สถานศึกษาของเอกชน)

ภาคเรียนที่ 1/2554 เรียกเก็บคาใชจายตาง ๆ จํานวนทั้งสิ้น  40,000 บาท

ภาคเรียนที่ 1 เบิกไดเทาไร ?

ภาคเรียนที่ 2/2554เรียกเก็บคาใชจายตาง ๆ จํานวนทั้งสิ้น  16,000 บาท

ภาคเรียนที่ 2 เบิกไดเทาไร ?



หลักเกณฑการพิจารณา โรงเรียน
เอกชน/นานาชาติ

1.  ร.ร. ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งเปน ร.ร. นานาชาติ

      และเรียกเก็บคาธรรมเนียมการศกึษา ตาม  ม. 32  

แหง พ.ร.บ. ร.ร. เอกชน พ.ศ. 2550

2.  หลักสูตรที่ใชสอน ไดรับอนุมัติจาก สวนราชการ

3.  กรณี ร.ร. นานาชาติ ศธ. ไดเทียบชั้น และความรู เทา

ระดับชั้นการศึกษาของไทย




