
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าการศึกษาบุตร 
 



 
การศึกษาของบุตร 

 
ส่วนที่  1 

สาระส าคัญของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
              ความหมาย 

 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหมายถึง : เงินที่ทางราชการช่วยเหลือเก่ียวกับค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาส าหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ า 

 
              บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
 
  บุตรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร ได้แก่ 

1. บุตรที่มีรายได้แต่อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ คงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรได้ในระดับไม่เกิน
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือจนกว่าจะหมดสิทธิ 

2. บุตรที่เกินกว่า 3 คน ของผู้มีสิทธิเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2522 ให้มีสิทธิเบิกต่อจนกว่าจะหมดสิทธิ 
3. บุตรฝาแฝด ซึ่งผู้มีสิทธิมีบุตรอยู่ก่อนแล้ว จ านวน 2 คน แต่ต่อมาได้เกิดบุตรฝาแฝดอีก 2 คน รวมเป็น 4 คน 

ก็ให้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับเงินสวัสดิการนี้ด้วย 
4. บุตรที่เกินกว่า 3 คน แต่ในจ านวน 3 คน นั้น ถ้าตาย พิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่น

เฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ ให้เอาบุตรล าดับต่อไปน ามาเบิกได้ให้ครบ 3 คน อย่างเดิม 
จนกว่าจะหมดสิทธิ 

 
 
               หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 
  การเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตรมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจะต้องเป็นข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ หรือ
ลูกจ้างประจ า ที่ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน เงินบ านาญ และค่าจ้างประจ า 

2) ถ้าผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรรับราชการทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินจากทางฝ่ายชาย 
3) ในกรณีที่จะขอใช้สิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางฝ่ายหญิง ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงิน

จะต้องท าหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการงดเว้นการใช้สิทธิจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ 

4) สถานที่ศึกษาที่ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินการศึกษาของบุตร แบ่งออกเป็นดังนี้ 
 สถานศึกษาของทางราชการ ได้แก่ 
1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
2) วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดส่วนราชการอ่ืนที่ กพ.รับรองคุณวุฒิ 
3) โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล 

หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือองค์การของรัฐบาลที่ กพ.รับรองคุณวุฒิ 
5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 



 
 สถานศึกษาของเอกชน ได้แก่ 
1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งจัดหลักสูตรระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเท่าต่างหากจากปริญญาตรี 
2) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนราษฎร์  แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้

หลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นหมายถึงสถานศึกษาของ
ทางราชการ-เอกชน ระดับท่ีเรียนตั้งแต่อนุบาล-อนุปริญญา 

5) วิธีการเบิกจ่ายเงินการศึกษาของบุตร 
1. ให้น าหลักฐานการจ่ายเงินมาขอเบิกได้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค เป็นต้นไป 
2. เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน

ต้นสังกัดเป็นผู้รับรองข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
3. ให้ยืมเงินทดรองราชการไปจ่ายได้  

6) ระยะเวลาขอเบิก 
ภายใน 1 ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียน เช่น นับจากภาคที่ 1 ของปีการศึกษานั้นไปสิ้นสุดปีการศึกษา

ของอีกปี ส่วนในภาคท่ี 2 ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน หรือหากจะให้สะดวกควรจะน าหลักฐานมาเบิกเป็นภาค ๆ 
ตามท่ีก าหนดไว้ ส าหรับค่าเล่าเรียนของทางราชการ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งไม่
สร้างความยุ่งยากในการตรวจสอบ เพราะทางสถานศึกษาจะแจ้งเป็นรายการ 
7) ค่าเล่าเรียนของทางเอกชน 

จะเป็นในรูปของการเหมาจ่ายเป็นภาค ๆ แล้วแต่กรณี ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) 
หรือเทียบเท่าจะเบิกได้เต็มจ านวน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินที่กระทรวงการคลังก าหนด เช่นระดับอนุปริญญา เบิก
ได้ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการเรียนที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 
             หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 

1. แบบฟอร์มการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 
2. แนบส าเนาทะเบียนสมรสพร้อมรับรองส าเนากรณีผู้ใช้สิทธิเป็นผู้ชาย 
3. แนบส าเนาทะเบียนบ้านของบุตรพร้อมรับรองส าเนา 
4. ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ (ตัวจริง)  
5. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมองสถานศึกษา 
6. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) 

     กรณีหย่า 
  - แนบส าเนาบันทึกการหย่าเพ่ือดูว่าบุตรอยู่ในความปกครองของใครพร้อมรับรองส าเนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          แบบ 7223 
 

                                                 ใบเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย / ลงในช่อง  พร้อมทั้งกรอกขอ้ควำมเท่ำท่ีจ ำเป็น 

1. ขำ้พเจำ้………………………………………………………..…..………ต ำแหน่ง………………….…………...…………………………… 
สงักดั  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. คู่สมรสของขำ้พเจำ้ช่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ไม่เป็นขำ้รำชกำรประจ ำหรือลูกจำ้งประจ ำ 
 เป็นขำ้รำชกำร    ลูกจำ้งประจ ำ  ต ำแหน่ง……………………………………………………สงักดั………………………………… 

 เป็นพนกังำนหรือลูกจำ้งในรัฐวสิำหกิจ / หน่วยงำนของทำงรำชกำร รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน กรุงเทพมหำนครองคก์รอิสระ  
องคก์ำรมหำชน หรือหน่วยงำนอ่ืนใด   ต ำแหน่ง…………................…………….สงักดั……….......……………………………….. 

 

3. ขำ้พเจำ้เป็นผูมี้สิทธิและขอใชสิ้ทธิเน่ืองจำก 
 เป็นบิดำชอบดว้ยกฎหมำย 
 เป็นมำรดำ 

 

4. ขำ้พเจำ้ไดจ่้ำยเงินส ำหรับกำรศึกษำของบุตร  ดงัน้ี 
(1)  เงินบ ำรุงกำรศึกษำ  (2) เงินค่ำเล่ำเรียน 

1) บุตรช่ือ………………………………………………….…………..…….เกิดเม่ือ………………………….………………….… 
เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของบิดำ)…………………………………...เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ)…………………………..…….… 
(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรล ำดบัท่ี…………………………………………………………..…… 
ช่ือ……………………………………….…….…………เกิดเม่ือ………..…….………………….ถึงแก่กรรมเม่ือ………..…. 
สถำนศึกษำ…………………………………….…….….อ ำเภอ………………………………….จงัหวดั…………….……… 

ชั้นท่ีศึกษำ…………………………………………..   (1)  

                 (2)  จ ำนวน………………………………………….บำท 
2) บุตรช่ือ……………………………………………….…………..…….เกิดเม่ือ……………………………….……………… 

เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของบิดำ)…………………………………...เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ)………………………………… 
(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรล ำดบัท่ี…………………………………………….…………..…… 
ช่ือ……………………………………….…….…………เกิดเม่ือ………..……………………….ถึงแก่กรรมเม่ือ……………. 
สถำนศึกษำ…………………………………….…….….อ ำเภอ………………………………….จงัหวดั…………….……… 

ชั้นท่ีศึกษำ……………………………………………..   (1)  

                 (2)  จ ำนวน………………………………………….บำท 
3) บุตรช่ือ……………………………………………….…………..…….เกิดเม่ือ…………………………….………………… 

เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของบิดำ)…………………………………...เป็นบุตรล ำดบัท่ี (ของมำรดำ)………………………………… 
(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแลว้) แทนท่ีบุตรล ำดบัท่ี………………………………………………...…..…….… 
ช่ือ……………………………………….…….…………เกิดเม่ือ………..……………………….ถึงแก่กรรมเม่ือ……………. 
สถำนศึกษำ…………………………………….…….….อ ำเภอ………………………………….จงัหวดั……………………… 

ชั้นท่ีศึกษำ…………………………………………..  (1)  

(2)   จ ำนวน………………………………………….บำท 
 
 



 

 
 

5. ขำ้พเจำ้ขอรับเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร 
  ตำมสิทธิ    เฉพำะส่วนท่ียงัขำดจำกสิทธิ   เป็นเงิน……………………………………..บำท 
(……………………………………………………………………………………………………………………….) 
 

6. เสนอ ………………………………………………………. 

 ขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร  และขอ้ควำม 
ท่ีระบุขำ้งตน้เป็นควำมจริง 

 บุตรของขำ้พเจำ้อยูใ่นข่ำยไดรั้บกำรช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร 
 เป็นผูใ้ชสิ้ทธิเบิกเงินช่วยเหลือตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร  แต่เพียงฝ่ำยเดียว 
 คู่สมรสของขำ้พเจำ้ไดรั้บกำรช่วยเหลือจำกรัฐวสิำหกิจ  หน่วยงำนของทำงรำชกำร  รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน 

กรุงเทพมหำนคร 
องคก์รอิสระ  องคก์ำรมหำชน  หรือหน่วยงำนอ่ืนใด  ต ่ำกวำ่จ ำนวนท่ีไดรั้บจำกทำงรำชกำร 
จ ำนวน………………………………………บำท   
       ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่มีสิทธิเบิกไดต้ำมกฎหมำย ตำมจ ำนวนท่ีขอเบิก 
 

           (ลงช่ือ)………………………………………………..ผูข้อรับเงินสวสัดิกำร 
                                                         (.....................................................................) 
                                วนัท่ี………..เดือน…………….…. พ.ศ. ……….. 

                  

7. ค ำอนุมติั 
อนุมติัใหเ้บิกได ้
                                         (ลงช่ือ)…………………………………………….. 
     (………………………………………………….….) 
                                   ต ำแหน่ง…………………………………………………… 

 

8. ใบรับเงิน 
ไดรั้บเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร  จ ำนวน………………………………………………….บำท 

          (……………………………………………………………………………………….) ไวถู้กตอ้งแลว้  
                                                                                   (ลงช่ือ)…………………………………………………….ผูรั้บเงิน 
                                                                                            (………………………………………………….….)  
                                                                                   (ลงช่ือ)………………………………………………….…ผูจ่้ำยเงิน 
                                                                                            (……………………………………………..……….) 
                                                                                                   วนัท่ี………..เดือน………………………พ.ศ….……… 
                                                                                                             (ลงช่ือต่อเม่ือไดรั้บเงินแลว้เท่ำนั้น) 
 
      ค  ำช้ีแจง 
                      ใหร้ะบุกำรมีสิทธิเพียงใด เม่ือเทียบเท่ำกบัสิทธิท่ีไดรั้บตำมพระรำชฎีกำเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบักำรศึกษำของบุตร   
 
                      ใหเ้สนอต่อผูมี้อ  ำนำจอนุมติั 

     

ก 

ข 

ก 

ข 



                                                                                                                                       
               ใบส ำคญัท่ี................. 
 

ส ำหรับติดใบเสร็จรับเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนใบเสร็จ....................................ฉบบั   เป็นเงินทั้งส้ิน................................................................บำท 
                          ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่  ใบเสร็จรับเงินฉบบัน้ีมีสิทธิเบิกเงินไดต้ำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินสวสัดิกำรเก่ียวกบั 
          กำรศึกษำบุตร   พ.ศ. 2520    แกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2)   พ.ศ.2529    และพระรำชกฤษฎีกำเก่ียวกบักำรศึกษำบุตร 
          พ.ศ. 2521  และอำยไุม่เกิน  1   ปี   นบัแต่วนัเปิดภำคเรียนของแต่ละภำคเรียน 
 
                                                                                      ลงช่ือ.........................................................ผูข้อเบิก 
                                                                                               (                                                        ) 
 

                                                                                      ลงช่ือ.........................................................ผูต้รวจเร่ือง 
                                                                                               (                                                        ) 
 


