


บทนํา

2

คาการศึกษาของบุตรคือ

เงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษา
ของบุตรที่จายใหแกพนักงาน

และลูกจางที่มีสิทธิ

ซ่ึงกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของไดแก

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการจัดสวัสดิการการศึกษา
ของบุตรและการรักษาพยาบาล
ของพนักงานและลูกจางประจาํ 

พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2553 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2554

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2551 และแกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553
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คุณสมบัติบุตรของผูมีสิทธิ
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ผูมีสิทธิ

พนักงาน

ลูกจางประจํา

ผูมีสิทธิในสวัสดิการนี้ไดแก

บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย1

เปนบุตรลําดับที่ 1-3 2

อายุ 3 – 25 ปบริบูรณ3

อยูระหวางการศึกษาอนุบาล-ปริญญาตรี4

ยกเวน บุตรบุญธรรม หรือบุตรที่
ยกใหเปนบุตรบุญธรรมผูอื่น5

กรณีบุตรแฝดใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด

บุตรของผูมสีทิธิ



บุตรของผูมสีทิธิ

4

การแทนท่ีบุตร

เสียชีวิต1

พิการจนไมสามารถเขาศึกษาได2

เปนคนไรความสามารถ 
เปนคนเสมือนไรความสามารถ

3

วิกลจริต จิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบกอนอายุครบ 25 ป

4

การแทนที่บุตรคนใดคนหนึ่งนั้นบุตรลําดับถัดไปจะไดรับสิทธ์ิก็ตอเมื่อบุตรลําดับกอนหนานี้

คาใชจายท่ีเบิกได

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาหรือ
คาธรรมเนียมตางๆ ซ่ึง

สถานศึกษา 
เรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับ

อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

คาใชจายท่ียกเวน

คาปรับตางๆ
คาลงทะเบียนลาชา
การลงทะเบียนเรียนซ้ําเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด)
คาประกันอุบัติเหตุ/คาประกันชีวิต/คาบํารุงสุขภาพ
คาประกันของเสียหาย
คาหอพัก
คาสาธารณูปโภค คาอาหาร คาซักรีด คาเคร่ืองแบบ
คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา

คาใชจายสวัสดิการที่สามารถเบิกได

อัตราคาเลาเรียนบตุร



อัตราคาเลาเรียนบตุร
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สถานศึกษาราชการ

เบิกไดเต็มจํานวนท่ีสถานศึกษาเรยีกเก็บ

ระดับการศึกษาที่เบกิได

อนุบาล - มหาวิทยาลัย

สถานศึกษาเอกชน

อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา

เบิกไดเต็มจํานวนท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ 
แตไมเกินอัตราท่ีไดรับอนุมัตจิากกระทรวงศึกษาธิการ

ปริญญาตรี

ครึ่งหน่ึงของท่ีจายจริง แตไมเกินปการศึกษาละ 22,000 บาท

อนุปริญญา

ครึ่งหน่ึงของท่ีจายจริง แตไมเกินปการศึกษาละ 30,000 บาท

ครึ่งหน่ึงของท่ีจายจริง แตไมเกินปการศึกษาละ 25,000 บาท

 ชางอุตสาหกรรม  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ทัศนศาสตร

สาขาอื่นๆ ยกเวน 3 สาขาแรก



อัตราคาเลาเรียนในสถานศึกษา
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ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค.0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557

ประเภทและอตัราเงินบํารงุการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ

ปการศึกษาละไมเกิน
อนุบาล 5,110.00
ประถมศึกษา 3,520.00
มัธยมศึกษาตอนตน 4,290.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4,290.00
อนุปริญญา 12,100.00
ปริญญาตรี 22,000.00

ประเภทและอตัราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน

สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา
 
1. สถานศึกษาไมรับเงินอดุหนุน ปการศึกษาละไมเกิน

อนุบาล 4,260.00
ประถมศึกษา 3,740.00
มัธยมศึกษาตน 2,900.00
มัธยมศึกษาปลาย 2,870.00

2. สถานศึกษารับเงินอุดหนุน ปการศึกษาละไมเกิน

อนุบาล 11,940.00
ประถมศึกษา 11,610.00
มัธยมศึกษาตน 13,910.00
มัธยมศึกษาปลาย 14,240.00



อัตราคาเลาเรียนในสถานศึกษา
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ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทา

- สถานศึกษาไมรับเงินอุดหนุน ปการศึกษาละไมเกิน
คหกรรม 14,540.00
พาณิชยกรรม 17,460.00
ศิลปกรรม 17,560.00
เกษตรกรรม 18,850.00
อุตสาหกรรม 21,440.00
ประมง 18,580.00
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 17,460.00
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 21,440.00

- สถานศึกษารับเงินอุดหนุนจากรัฐ ปการศึกษาละไมเกิน
คหกรรม 1,260.00
พาณิชยกรรม 4,560.00
ศิลปกรรม 3,210.00
เกษตรกรรม 4,460.00
อุตสาหกรรม 6,370.00
ประมง 4,460.00
อุตสาหกรรมทองเท่ียว 4,560.00
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 6,370.00

ประเภทและอัตราเงินคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชน

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) หรือเทียบเทาใหเบิกจายไดครึ่งหน่ึงของจํานวนจาย
จริงของคาเลาเรียน ปการศึกษาละไมเกิน

- ชางอุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 30,000.00
- ทัศนศาสตร

- พาณิชยการ
- บริหารธุรกิจ
- ศิลปหัตถกรรม
- เกษตรกรรม  25,000.00
- คหกรรม
- อุตสาหกรรมการทองเท่ียว

3. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหเบิกจายไดครึ่งหน่ึงของ
จํานวนท่ีไดจายไปจริงของคาเลาเรียน ปการศึกษาละไมเกิน 
22,000.00 บาท  

ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด กค.0422.3/ว 21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2557



ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
หนังสือหรือประกาศอัตราการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาของสถานศึกษา

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการเบิก
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แบบขอเบิกเงิน
สวัสดิการการศึกษา

ใบสําคัญคูจาย

เอกสารประกอบการเบิกคาการศึกษาของบุตร

ใบเสร็จรับเงิน

มหาวิทยาลัยไทย
1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางไผ ่
เขตบางแค กทม. 10160

เล่มที่ 1 เลขที่ 001
วันที่ 01/01/2558
ภาคการศึกษาที่ 1/58

ได้รับเงินจาก........................................ รหัสประจําตัว...............................          
นักศึกษาระดับ...................................... สาขาวิชา......................................

ลงช่ือผู้รับเงิน......................................

จํานวนเงินตวัหนงัสือ.....................................................................................

ท่ี รายการ บาท

รวม

ขั้นตอนการเบิกคาใชจายจะตอง
ร ว บ ร ว ม แ บ บ คํ า ข อ เ บิ ก ค า
การศึกษา หลักฐานทางการเงิน 
และ เอกสารประกอบอ่ืนๆ โดย
จะตองตรวจสอบรายการคาใชจาย 
จึงจะเขาสูขั้นตอนการเบิกจายตาม
สิทธิของตนเอง สําหรับขั้นตอน
แบบละ เอียดสามารถคลิกเ พ่ือ
ดาวนโหลดไดทายบทเรียน

ขั้นตอนการเบกิ

ตรวจสอบรายการคาใชจาย

ขั้นตอนเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตร

จายเช็คแกผูมีสิทธิหรือโอนเขาบัญชี

สงมอบหลักฐานการจาย
เพ่ือลงบันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสาร

เอกสารขอเบิก
คาการศึกษาของบุตร

ใบเสร็จรับเงิน
ของสถานศึกษา

เอกสารประกอบอ่ืน 
(ถามี)

รายละเอียดภายในใบเสร็จรับเงิน
1.ชื่อ สถานท่ีอยู ท่ีทําการ
2.วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน
3.รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
4.จํานวนเงินท้ังตัวเลข และตัวอักษร
5.ลายมือชื่อผูรับเงิน
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ขั้นตอนการเบกิ

แผนผังแสดงกระบวนงานเบิกจายเงินคาศึกษาของบุตร

ผูมีสิทธิ ย่ืนเอกสารขอเบิก
คาศึกษาบุตร( ตามแบบ ………….) 
พรอม ใบเสร็จรับเงินคาการศึกษา

ตรวจสอบ
รายการคาใชจาย

- ขอมูลรายการ
ไมครบถวน
- เบิกจายไมได

- ใหผู มีสิทธิประสานโรงเรียน / 
สถานศึกษาตรวจสอบขอ มูล
เพิ่มเติม
- สงคืนผูมีสิทธิครบถวน /ถูกตอง

ไมครบถวน /

 ไมถูกตอง

ขออนุมัติผูมีอํานาจเบิกจาย
โดยจัดทําใบสําคัญจาย 

เขียนเช็ค / จัดทําทะเบียนคุมใบสําคัญ
จายและทะเบียนคุมเชค็

ประทับตรา “จายเงินแลว” 
ในใบสําคัญจาย

ผูมีอํานาจอนุมัตใิหเบิกจายในใบสําคัญ
จาย / ลงนามในเช็ค

สงมอบหลักฐานการจายเพื่อลงบันทึกบัญชี และจัดเก็บ
เอกสาร เพื่อรอการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบตอไป

แจงผูมีสิทธิรับเงิน เพื่อรับเช็ค 
หรือโอนเงินเขาบัญชี

จายเช็คใหแกผูมีสิทธิรับเงิน
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   –  
 

Tohsiba
Text Box
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