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พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ.  2523

พระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2 -7)
พ.ศ. 2532 – 2548

ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิสวสัดิการเกีย่วกบัการศึกษาบุตร  
พ.ศ. 2551 และ 2553

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0422.3/ว 257 ลว 28 มีนาคม 2559              
เร่ือง ประเภทและอตัราเงนิบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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0ถ

ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือที่เกีย่วข้อง
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 ผู้มีสิทธิ
 สถานศึกษา
 การศึกษาเบิกตามที่ก าหนด



องค์การบริหารส่วนจังหวดั (อบจ.)

เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)

ข้าราชการ อบจ.

พนักงานเทศบาล 

พนักงานส่วนต าบล



ลูกจ้างประจ า

ผู้ได้รับ
บ านาญ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
(นายก)

ข้าราชการ 



มหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอ่ืน หรือท่ีอยูใ่นก ากบัอองรัฐ

วทิยาลยั หรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่า
วิทยาลยั  ในสงักดัหรืออยูใ่นก ากบัอองกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือส่วนราชการอ่ืนท่ี ก.พ. รับรองคุณวฒิุ

โรงเรียนในสังกดั หรือ อยูใ่นก ากบัอองกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลยั  วิทยาลยั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานครเมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง และใหห้มายความรวมถึงโรงเรียน          
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีการจดัระดบัชั้นเรียนดว้ย
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โรงเรียน ในสังกดัหรืออยู่ในก ากบัของส่วนราชการอ่ืน 
หรือองค์การของรัฐบาลที ่ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

โรงเรียน ในสังกดัส่วนราชการ
ที่กระทรวงการคลงัก าหนด

สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั
ที่มีการ จดัระดบัช้ันเรียนในสังกดัส่วนราชการ
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สถานศึกษา

ของทาง

ราชการ



สถาบันอดุมศึกษาเอกชน             
ตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอดุมศึกษาเอกชน

โรงเรียน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียน 
และให้รวมถงึโรงเรียนนานาชาติ

01

02

สถานศึกษา

ของ

เอกชน



เงินประเภทต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาอองทาง ราชการ 
เรียกเกบ็ตามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ส่วนราชการเจา้สงักดั หรือท่ีก ากบั มหาวทิยาลยั องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง หรือองคก์ารอองรัฐบาล

“เงนิบ ำรุงกำรศึกษำ” 



เงินค่าธรรมเนียมการเรียน หรืค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   

ซ่ึงสถานศึกษาออง เอกชน เรียกเกบ็ตามอตัราท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ

“เงนิค่ำเล่ำเรียน” 



 บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมาย
 ล าดบัท่ี 1-3
 มีอายคุรบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 
 ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซ่ึงบิดามารดา  

ไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมอองผูอ่ื้น ยกเว้น

“บุตร” 



ปีการศึกษา  ท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ               
ส่วนราชการเจา้สงักดัหรือท่ีก ากบั มหาวทิยาลยั           
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง หรือองคก์าร
อองรัฐบาล

“ปีกำรศึกษำ” 



ตัวอย่าง

✓ ระยะเวลาในการเบิก 1 ปีการศึกษา
ภาคเรียนท่ี  1/2556 ตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 - 15 พฤษภาคม 2557
ภาคเรียนท่ี  2/2555 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557
ภาคฤดูร้อน 2555 ตั้งแต่วนัท่ี 1  เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557

สถานศึกษา

ก าหนดเปิดเรียน ภาคตน้   วนัท่ี 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม อองทุกปี
ก าหนดเปิดเรียน ภาคปลาย วนัท่ี 1 พฤศจิกายน ถึง 15 มีนาคม อองทุกปี
ก าหนดเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน วนัท่ี   1 เมษายน ถึง 30 เมษายน อองทุกปี



➢ เรียงล าดบัการเกดิ 
➢ ทั้งนี ้ไม่ว่าเป็นบุตรทีเ่กดิจากการสมรสคร้ังใด

หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่

ข้อ 7



การนับอายุ

 ด.ช. หน่ึง เกดิวนัที่ 12 ส.ค. 55 (ครบ 3 ปี 58 )

 ปีการศึกษา 2558 เข้าเรียนระดบัช้ันอนุบาล 1
 สถานศึกษาเปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วนัที่ 16 พ.ค. 58

 ภาคเรียนที่ 1/2558 มีสิทธิหรือไม่ = yes
นส.กค ด่วนทีสุ่ด กค 0409.5/ว 15 ลว 13 มค 49 ข้อ 7 (อายุครบ 3-25 ปี กลางภาคเรียน มสิีทธิน าหลกัฐานมาเบิกได้

สถานศึกษา A
ก าหนดเปิดเรียน ภาคต้น 16 พฤษภาคม – 11 ตุลาคม ของทุกปี   
ก าหนดเปิดเรียน ภาคปลาย 1 พฤศจิกายน – 15 มีนาคม ของทุกปี

ตัวอย่าง



✓ ผู้ มี สิ ท ธิ ยั ง ไ ม่มี บุ ต รห รื อมี บุ ต รยั ง ไ ม่ ถึ ง  3  คน
ต่อมามีบุตรแฝดท าให้มีบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรคนที่ 1 ถึง คนสุดท้าย
แต่ บุตรแฝดน้ันจะต้อง เ ป็นบุตร ซ่ึง เกิดจาก  คู่สมรส
หรือเป็นบุตรของตนเอง กรณหีญงิเป็นผู้ใช้สิทธิ



บุตรทีม่สิีทธิ

หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไข
➢ บุตรคนที ่1 ถึงคนที่ 3

หรือหากผู้มสิีทธิใดไม่มบุีตรหรือมบุีตรยงัไม่ถึง 3 คน ถ้าต่อมามบุีตรแฝด 
ซ่ึงท าให้มจี านวนบุตรเกนิ 3 คน ให้ผู้มสิีทธิได้รับเงนิสวสัดกิารบุตรทั้งหมด

➢ บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มสิีทธิ  อายุ 3 ปี และไม่เกนิ 25 ปี
➢ บุตรทีเ่กดิจากผู้เป็นมารดาผู้ให้ก าเนิดย่อมเป็นบุตรทีช่อบด้วยกฎหมาย

ของหญงิน้ัน (ตามประมวลกม.แพ่งและพาณชิย์)
➢ บุตรทีเ่กดิจากการสมรส ให้ถือเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา



 ตาย
 กายพกิารจนไม่สามารถเล่าเรียนได้

 เป็นคนไร้ความสามารถ
 เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
 วกิลจริต

 จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ
ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์



➢ภ า ย ใ น  1  ปี นั บ แ ต่ วั น   เ ปิ ด ภ า ค เ รี ย น  อ อ ง แ ต่ ล ะ ภ า ค                              
ส าหรับสถานศึกษา ท่ีเรียกเกบ็เป็น รายภาคเรียน

➢ภา ย ใน  1  ปี  นับ แ ต่ วัน  เ ปิ ดภ าค เ รี ยนภาคต้น  ออง ปีก า ร ศึ กษ า                            
ส าหรับสถานศึกษาเรียกเงินค่าการศึกษา คร้ังเดียวตลอดปี

➢ภายใน 30 วนันับแต่วนัออกหลกัฐานการรับเงินอองสถานศึกษา/กรณีออ
ผอ่นผนักบัสถานศึกษา

➢ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัทราบผลคดีหรือกรณีถึงท่ีสุด/ กรณีอยูร่ะหวา่งถูกสอบ

การย่ืนขอเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตร
ข้อ 11 ระเบียบ กค ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551



ระดับการศึกษา อตัราการเบิก

ไม่สูงกวา่อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า และหลกัสูตรนั้น
แยกต่างหากจากหลกัสูตร ป.ตรี

- เต็มจ านวน ที่ได้จ่ายไปจริง
- ไม่เกนิอตัราที่ กค. ก าหนด

ป.ตรี - เต็มจ านวน ที่ได้จ่ายไปจริง
- ไม่เกนิอตัราที่ กค. ก าหนด

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร

สถานศึกษาราชการ



ระดบัการศึกษา อตัราการเบิก

ระดบัไม่สูงกว่า ม.ปลายหรือเทียบเท่า - เต็มจ านวน ที่ได้จ่ายไปจริง
- ไม่เกนิอตัราที่ กค. ก าหนด

สูงกวา่ ม.ปลาย หรือเทียบเท่าแต่ไม่สูงกวา่
อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า แยกต่างหากจาก
หลกัสูตรระดบั ป.ตรี

- คร่ึงหน่ึงอองจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง
- ไม่เกนิอตัราที่ กค. ก าหนด

ป.ตรี - คร่ึงหน่ึงอองจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง
- ไม่เกนิอตัราที่ กค. ก าหนด
- ตอ้งเป็นหลกัสูตรแรกเท่านั้น

สถานศึกษาเอกชน

หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสวสัดกิารเกีย่วกบัการศึกษาของบุตร



1. อนุบาล หรือเทยีบเท่า ไม่เกนิปีละ    5,800 บาท

2. ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกนิปีละ    4,000 บาท

3. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกนิปีละ    4,800 บาท

4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ไม่เกนิปีละ    4,800 บาท

5. อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า ไม่เกนิปีละ   13,700 บาท

6. ปริญญาตรี ไม่เกนิปีละ    25,000 บาท



ไม่ได้รับเงนิอุดหนุน
(บาท)

ระดับ ได้รับเงนิอุดหนุน 
(บาท)

13,600 อนุบาลหรือเทียบเท่า 4,800
13,200 ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 4,200
15,800 มธัยมศึกษาตอนตน้หรือเทียบเท่า 3,300

16,200
มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า 3,200



ประเภทอาชีวศึกษา 1. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่า

ประเภทวชิาหรือสายวิชา
ไม่ได้รับเงนิอุดหนุน 

(บาท)
ได้รับเงนิอุดหนุน 

(บาท)

1. คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 16,500 3,400

2. พณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 19,900 5,100

3. ศิลปหตัถกรรม หรือศิลปกรรม 20,000 3,600

4. เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 21,000 5,000

5. ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 24,400 7,200

6. ประมง 21,100 5,000

7. อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 19,900 5,100

8. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 24,400 7,200



ประเภทอาชีวศึกษา   2. หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า       
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า

เบิกได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนทีจ่่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกนิ ในประเภทวิชาหรือสายวิชา

ประเภทวชิาหรือสายวชิา ปีการศึกษาไม่เกนิ (บาท)
1. ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทศันศาสตร์

30,000

2. พณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหตัถกรรม
หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 
คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว

25,000



เบิกได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษาละ ไม่เกนิ 25,000 บาท

ประเภทอาชีวศึกษา    3. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี



บุตรของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำที่เสียชีวิต
จำกกำรปฏิบัตงิำนในพืน้ที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

มีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือสวัสดกิำรเก่ียวกับกำรศึกษำบุตร
จนกว่ำจะหมดสิทธิ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร

เบกิจ่ำยเงนิค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรข้ำรำชกำร 
และลูกจ้ำงประจ ำ ที่เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัตงิำนในเขตพืน้ที่

จังหวัดยะลำ ปัตตำนี และนรำธิวำส พ.ศ. 2547

เงื่อนไข ไม่ก่อนมกรำคม 2547



วังไกลกังวล

วันที่ ๓๐ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๔๔

ผู้ที่ท ำงำนให้เกดิประโยชน์ แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตน

ผู้ที่ท ำงำนโดย เหน็แก่ตัว เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม    
ย่อมท ำลำยควำมม่ันคงของชำต-ิที่สุดกจ็ะ เอำตัวไม่รอด 

ข้ำรำชกำร ทุกคนต้องท ำงำนทุกอย่ำงด้วยสตสิ ำนึกถงึ
หน้ำที่   ต้องปฏบัิต ิเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ  
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