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  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๕  เป็นองค์กรน ำในกำรดูแล
สวัสดิกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งงำนสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล ถือว่ำมีควำมจ ำเป็น
ต่อสวัสดิกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  กำรท่ีจะท ำให้ส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ได้
อย่ำงถูกต้อง ส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องศึกษำและรู้กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับนั้น โดยมีหนังสือคู่มือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะช่วยให้งำนท ำงำนถูกต้องตำมพระรำชกฤษฎีกำ   
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรกัษำพยำบำลของข้ำรำชกำร เป็นอย่ำงดี 
  คู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ เป็นคู่มือในกำรท ำงำน และบุคคลท่ี
สนใจใช้เป็นเอกสำรในกำรศึกษำค้นคว้ำในแต่ละเรื่อง กำรรวบรวมในครั้งนี้ เพื่อให้ทั นกับควำม
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ 
 
         สุจิตรำภรณ์  ไชยวิทยำกำร
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1. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2555 พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ ส่วนวิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร รักษำพยำบำล เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยวิธีกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 และหนังสือเวียนหรือหนังสือซ้อมควำมเข้ำใจวิธีปฏิบัติในกำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำรักษำพยำบล  

2. ความหมาย “ค่ารักษาพยาบาล”  หมำยควำมว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรรักษำพยำบำล ดังต่อไปนี้ 

 (1) ค่ำยำ ค่ำเวชภัณฑ์ ค่ำอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ค่ำเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสำรทดแทน 
ค่ำน้ ำยำ หรืออำหำรทำงเส้นเลือด ค่ำออกซิเจน และอ่ืน ๆ ท ำนองเดียวกันที่ใช้ในกำรบ ำบัดรักษำโรค  
 (2) ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบ ำบัดรักษำโรค รวมทั้งค่ำซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์
ดังกล่ำว  
 (3) ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ ค่ำบริกำรทำงกำรพยำบำล ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค ค่ำวิเครำะห์โรคแต่ไม่
รวมถึง ค่ำธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่ำจ้ำงผู้พยำบำลพิเศษ ค่ำธรรมเนียมพิเศษ และค่ำบริกำรอ่ืนท ำนองเดียวกัน    
ที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 
 (4) ค่ำตรวจครรภ์ ค่ำคลอดบุตรและกำรดูแลหลังคลอดบุตร  
 (5) ค่ำห้องและค่ำอำหำร ตลอดระยะเวลำที่เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  
 (6) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงสุขภำพและป้องกันโรค 
  (7) ค่ำฟ้ืนฟูสมรรถภำพร่ำงกำยและจิตใจ  
 (8) ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นแก่กำรรักษำพยำบำลตำมท่ีกระทรวงกำรคลังก ำหนด  

“ผู้มีสิทธิ” หมำยควำมว่ำ  

 (1) ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงประจ ำจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยงบ
บุคลำกรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจซึ่งอยู่ในระหว่ำงรับกำรศึกษำอบรม      
ในสถำนศึกษำ ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก่อนเขำ้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจ ำ  
 (2) ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญำจ้ำงที่ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยและสัญญำ
จำ้งนั้น มิได้ระบุเก่ียวกับค่ำรักษำพยำบำลไว้  
 (3) ผู้ได้รับบ ำนำญปกติหรือผู้ได้รับบ ำนำญพิเศษเพรำะเหตุทุพพลภำพตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรหรือกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดตำม
ข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด 
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 ดังนั้น หำกลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย แต่ในสัญญำจ้ำงระบุว่ำให้ได้รับ
กำรช่วยเหลือ ด้ำนกำรรักษำพยำบำลจำกกำรท ำประกัน ก็ไม่ถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำ               
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 กรณีผู้รับบ ำนำญ/เบี้ยหวัดที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิตำมพระรำช
กฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2553 จะต้องเป็นผู้รับบ ำนำญปกติตำมมำตรำ 9 แห่ง
พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. 2494 หรือผู้รับ บ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพตำมมำตรำ 36 แห่ง
พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด   ตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วย
เงินเบี้ยหวัด พ.ศ. 2495 เท่ำนั้น ผู้รับบ ำเหน็จตำมกฎหมำยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรไม่ใช่ ผู้มีสิทธิตำมพระรำช
กฤษฎีกำนี้  

“บุคคลในครอบครัว” หมำยควำมว่ำ  
 (1) บุตรชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภำวะ หรือบรรลุนิติภำวะแล้วแต่เป็นคนไร้
ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็น บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  
 (2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ  
 (3) บิดำหรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ  
ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในส่วนของบุคคลในครอบครัว : บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิที่ผู้มีสิทธิสำมำรถน ำ                    
ค่ำรักษำพยำบำล มำเบิกจ่ำยเป็นค่ำรักษำพยำบำลตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 
พ.ศ. 2553 ได้นั้นประกอบด้วย บิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร ซึ่งต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมำย
ด้วยส ำหรับค ำว่ำ “ชอบด้วยกฎหมำย” นั้น หมำยถึงจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวที่ถูกต้องตำมกฎหมำยโดยมี
หลักฐำนทำงรำชกำรรับรองควำมถูกต้อง  

3. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  

 กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีเป็นกำรส่งเสริมป้องกันโรค มิใช่กำรรักษำพยำบำล ซึ่งตำมกฎหมำยเดิมได้
ก ำหนดยกเว้น เป็นกรณีพิเศษให้เฉพำะผู้มีสิทธิ(ข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำและผู้รับเบี้ยหวัดบ ำนำญ)สำมำรถเบิกค่ำ
ตรวจสุขภำพประจ ำปีได้ปีละ1ครั้ง ตำมรำยกำรและอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด ซึ่งแบ่งกำรตรวจเป็น 2 ช่วง
อำยุคือ ผู้มีอำยุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ตรวจได้ 7 รำยกำร และผู้มีอำยุมำกกว่ำ 35 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตรวจได้16 
รำยกำร โดยมีสิทธิเบิกปีละ 1ครั้ง ตำมปีงบประมำณแต่สำมำรถ ยื่นเบิกได้ตำมปีปฏิทิน(1 ปี) นับถัดจำกวันที่
ปรำกฏในใบเสร็จรับเงิน และบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิไม่สำมำรถเบิกค่ำตรวจ  สุขภำพประจ ำปีได้                    
(พระรำชกฤษฎีกำฯ มำตรำ ๑๘)  
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สิทธิประโยชน์ในปัจจุบันด้านการตรวจสุขภาพประจ าปีประกอบด้วย               

  1. ตรวจได้เฉพำะผู้มีสิทธิซึ่งประกอบด้วย ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และผู้รับเบี้ยหวัดบ ำนำญไม่รวมถึง 
บุคคลในครอบครัว  
 2. แบ่งชุดกำรตรวจเป็น 2 กลุ่ม คือ อำยุต่ ำกว่ำ 35 ปีบริบูรณ์เบิกได้ 7 รำยกำร และอำยุตั้งแต่ 35 ปี
บริบูรณ ์ขึ้นไป เบิกได้ 16 รำยกำร  
 3. กำรตรวจให้ตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง (ตำมปีงบประมำณ)  
 4. กำรเบิก เบิกได้ตำมรำยกำรและอัตรำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  
 5. ให้ผู้มีสิทธิทดรองจ่ำยไปก่อน และน ำใบเสร็จมำเบิกจำกส่วนรำชกำรต้นสังกัด (ห้ำมจ่ำยตรง)  
 6. ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่กค 0422.2/ว 362 ลงวันที่5 ตุลำคม 2554 ค่ำ Chest X-ray ค่ำ
เอ็กซเรย์ปอด มีกำรน ำระบบดิจิตัล จึงยกเลิกหลักเกณฑ์เบิกเดิม (170+50) และก ำหนดให้เบิกได้เท่ำที่จ่ำยจริงไม่
เกิน 170 บำท โดยไม่ต้องระบุรหัส ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมำณพ.ศ. 2555  เป็นต้นไป  
 
4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  

 1. กรอกแบบค ำขอ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
 2. หน้ำงบใบส ำคัญสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร จ ำนวน 3 ชุด 
 3. แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงินและหลักฐำนอ่ืน ๆ แล้วแต่กรณีให้ครบถ้วน  - ใบเสร็จรับเงิน
นอกเหนือจำกค่ำยำในบัญชีหลักแห่งชำติเช่น ค่ำอุปกรณ์อวัยวะเทียมและค่ำบริกำร  สำธำรณสุข สถำนพยำบำล
ต้องใส่รหัสของอุปกรณ์อวัยวะเทียมและค่ำบริกำรสำธำรณสุขรำยกำรนั้น ๆ ในใบเสร็จรับเงินด้วย เพื่อส่วนรำชกำร
สำมำรถตรวจสอบรำยกำรเบิกจ่ำยตำมอัตรำที่ก ำหนด ค่ำยำ นอกบัญชีหลักแห่งชำติต้องมีหนังสือรับรองจำก
สถำนพยำบำลแนบด้วย (ใบเสร็จรับเงินมีอำยุ1 ปี นับจำกวันที่ที่ลงในใบเสร็จรับเงิน) 
 4. กรณีเบิกส ำหรับตนเอง ต้องแนบเอกสำรดังนี้ 
 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
 5. กรณีเบิกให้บิดำ ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - ส ำเนำบัตร
ประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำ - ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำ หรือ ส ำเนำหนังสือรับรองบุตร หรือ 
ส ำเนำค ำพิพำกษำศำล ว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล     (ถ้ำมี)  
 6. กรณีเบิกให้มำรดำ ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - ส ำเนำบัตร
ประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของมำรดำ - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
 7. กรณีเบิกให้คู่สมรส ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - ส ำเนำบัตร
ประชำชน หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส - ส ำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้เบิกและคู่สมรส) - ใบเปลี่ยน 
ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)  
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 8. กรณีบิดำเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - ส ำเนำสูติ
บัตร หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร - ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำ หรือ ส ำเนำหนังสือรับรองบุตร หรือ 
ส ำเนำค ำพิพำกษำศำล ว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ - ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)      
- กรณีเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้บุตร บุตรตั้งแต่แรกเกิด – อำยุ20 ปีบริบูรณ์ 
 9. กรณีมำรดำเบิกให้บุตร ต้องแนบเอกสำรดังนี้ - ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้เบิก (ข้ำรำชกำร) - ส ำเนำ
สูติบัตร หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร - กรณีที่คู่สมรสของฝ่ำยหญิงเป็นข้ำรำชกำร แต่มำรดำมีควำมประสงค์
จะขอเบิกเงิน สวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้แก่บุตร ให้แนบเอกสำรขอใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่ขอรับเงิน  สวัสดิกำรค่ำ
รักษำพยำบำล - กรณีท่ีคู่สมรสของฝ่ำยหญิงเป็นข้ำรำชกำร แต่จดทะเบียนหย่ำให้แนบส ำเนำบันทึกกำรหย่ำ เพ่ือดู
ว่ำบุตรอยู่ในควำมปกครองของฝ่ำยใด - กรณีเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำลให้บุตร  บุตรตั้งแต่แรกเกิด – อำยุ
20 ปีบริบูรณ์  
 10. กรณีเบิกค่ำตรวจสุขภำพประจ ำปี (เฉพำะข้ำรำชกำร) ต้องแนบค ำชี้แจงประกอบกำรขอเบิกค่ำตรวจ
สุขภำพประจ ำปีด้วย 

5. หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (ไข้ใน) โรงพยาบาลเอกชน  
 1. กรอกแบบค ำขอ (แบบ 7131) ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
 2. แนบเอกสำรใบเสร็จรับเงินและหลักฐำนอื่น ๆโดยจะต้องมีในรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลเอกชน
แนบมำด้วย  
 3. ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน (เบิกให้ตัวเอง) 

4. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีท่ีมีกำรจดทะเบียนสมรสและเบิกค่ำรักษำพยำบำลให้บุตร หรือคู่สมรส)       
5. ส ำเนำสูติบัตร หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของบุคคลในครอบครัว 
(กรณีเบิกให้บุคคลในครอบครัว)  

  6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีสิทธิส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุคคลในครอบครัว (กรณีเบิกให้บุคคลใน 
ครอบครัว) 

  7. ใบเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 
  8. หลักฐำนเอกสำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)  
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ขั้นตอนการขอเบิกเงิน 
1. ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิกำรกรอกแบบขอรับเงินฯ ส่งเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนภำยในระยะเวลำหนึ่งปีนับ

ถัดจำกวันที่ปรำกฏในหลักฐำนกำรรับเงิน 
** หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลในครั้งนั้น** 

2. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนรับเอกสำรและตรวจสอบใบเบิกสวัสดิกำรกับหลักฐำนต่ำงๆที่ผู้มีสิทธิยื่นขอ
เบิกตำมแบบ 7131 ให้ถูกต้องตำมระเบียบ โดยสำมำรถเข้ำไปยังเว็บไซด์กรมบัญชีกลำง( www.cgd.go.th) แล้ว
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้ 
 - คลิกสวัสดิกำรรักษำพยำบำล 
 - คลิกตรวจสอบอัตรำกำรเบิกจ่ำยอุปกรณ์ อวัยวะเทียมและค่ำบริกำร 
 - คลิกอัตรำค่ำบริกำรสำธำรณสุข หรืออัตรำอุปกรณ์อวัยวะเทียมแล้วแต่กรณี กรอกรหัสตำมที่ปรำกฎใน
ใบเสร็จรับเงิน 
 - คลิกค้นหำหรือ enter จะปรำกฏอัตรำค่ำบริกำรที่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ 

3. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนจัดท ำงบหน้ำใบส ำคัญโดยรวบรวมหลักฐำนกำรเบิกจำกผู้มีสิทธิแสดงรำยชื่อ
ผู้ขอเบิกเงินสวัสดิกำร  จ ำนวนเงินที่ขอเบิกแยกเป็นรำยบุคคล พร้อมท ำหนังสือส่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5  เพ่ือด ำเนินกำรเบิกจ่ำยต่อไป 
 
หลักฐานประกอบการแบบขอรับเงินสวัสดิการฯ 
1. ใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล (แบบ 7131) 
2. หลักฐำนกำรรับเงินของสถำนพยำบำล(ใบเสร็จรับเงิน) ใบรับรองแพทย์ของสถำนพยำบำล (ถ้ำมี) 
3. หลักฐำนอื่น ๆ เช่น  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส  ส ำเนำใบส ำคัญกำรหย่ำ   ส ำเนำใบเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล ฯลฯ ของผู้มีสิทธิและบุคคลใครอบครัว แล้วแต่กรณี 
 
 

การใช้สิทธิ 

1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  ผู้ได้รับบ ำนำญเบี้ยหวัด ให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็น
ผู้ใช้แต่เพียงฝ่ำยเดียว 

2. กรณีท่ีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร ,ลูกจ้ำงประจ ำ ,ผู้ได้รับบ ำนำญเบี้ยหวัด  อยู่ในส่วนรำชกำรผู้
เบิกแห่งเดียวกันผู้ใช้สิทธิต้องรับรองตนเองในใบเบิกแต่เพียงฝ่ำยเดียว 

3. กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสอยู่ต่ำงส่วนรำชกำร  ในกรณีที่เปลี่ยนส่วนรำชกำรผู้เบิกของผู้ใช้สิทธิ  ผู้ใช้สิทธิ
ต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว  โดยส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือส่วนรำชกำรผู้เบิกเงินเดือนของ
ผู้ใช้สิทธิแจ้งกำรใช้สิทธิตำมท่ีร้องขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือส่วนรำชกำรผู้เบิกเงินเดือนของคู่สมรสอีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบและตอบรับ   

http://www.cgd.go.th/
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4. หย่ำหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำ  ฝ่ำยที่ปกครองหรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ใช้สิทธิเฉพำะบุตรที่อยู่ในอ ำนำจ
ปกครองหรืออยู่ในอุปกำระเลียงดู 
5. คู่สมรสเพียงฝ่ำยเดียวเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ  หรือผู้ได้รับบ ำนำญเบี้ยหวัดได้หย่ำหรือแยกกันอยู่โดยมิได้
หย่ำให้คู่สมรสฝ่ำยที่มีสิทธิใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรได้เพียงบุตรที่อยู่ในอ ำนำจปกครองหรืออยู่ในอุปกำระเลี้ยงดู
ของตน 
6. กรณีท่ีมีกำรใช้สิทธิแล้ว ต่อมำมีกำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจปกครองผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิตำมกำรเปลี่ยนแปลง
จะต้องรับรองตนเองว่ำเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ำยเดียว  ในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงหรือผู้รับบ ำนำญ  เบี้ยหวัด
อยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิก  กรณีอยู่ในส่วนรำชกำรเดียวกัน  ผู้ใช้สิทธิต้องแจ้งให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเบิกเงิน
สวัสดิกำรทรำบพร้อมหลักฐำนแสดงอ ำนำจปกครองหรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรเพื่ออนุมัติก่อน 
 
การยื่นขอเบิกเงิน 
 
สิทธิการยื่นเบิก 
***ภำยใน 1 ปี นับถัดจำกวันที่ปรำกฏในหลักฐำนกำรรับเงิน  เว้นแต่  กรณีออกจำกรำชกำรของผู้มีสิทธิรับ
บ ำนำญ  เบี้ยหวัด 
และอยู่ระหว่ำงพิจำรณำสั่งจ่ำยบ ำนำญเบี้ยหวัด น ำมำเบิกภำยใน  1 ปีนับแต่วันที่รับทรำบกำรสั่งจ่ำยบ ำนำญ  
เบี้ยหวัด 
*** กรณีถูกสั่งพักรำชกำรหรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถ้ำปรำกฏว่ำผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนในระหว่ำงนั้นให้น ำมำเบิกภำยใน  1  ปี  นับแต่วันที่รับทรำบคดีหรือกรณีถึงที่สุด 
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ขั้นตอนกำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (กรณีโอนเงินเข้ำบัญชี) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าของเร่ืองรับเร่ืองมาจาก
งานสารบัญที่โรงเรียนส่งมา

ตั้งเบิก 

 

งานสารบัญ จ่ายงานให้กบั
เจ้าของเร่ือง 

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติพร้อมการตั้ง
เบิก 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่โรงเรียนส่งมา 

 

เบิกจากเคร่ือง GFMIS 

 

โอนเงนิเข้าบัญชีเจ้าของ 

แจ้งโรงเรียนแก้ไข 
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ขั้นตอนการขอเบิกเงินสดเกี่ยวกับเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าศึกษาบุตร 
(one stop servies ) 

       
                                                                 
 

 

       

                                                                                                               
                                                                                                           
 

 

 

 

                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                                            
                                                                     
                                                                                              ไม่ถูกต้องส่งคืนแก้ไข  
           
                                                                                                                                                  
                                                                                                                    

                                       เอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

 

                                                                                                              
                                                                                                               
 

         

                                                                                                                                                     
 

 

                     

 

     
 

 

 

 

 

รับบัตรคิวขอเบิกเงิน  

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความ
ถูกต้องของจ านวนเงินทีข่อ

เบิก และหลักฐาน
ประกอบการเบิก 

                   (  5 นาที ) 

ผู้ขอเบิก เซ็นรับเงินสดในทะเบียน
คุมรับเงินสดและเซ็นชื่อผู้รับเงินใน

แบบ ฟอร์มเบิก (แบบ 7131) 
หรือ แบบฟอร์มเบิก (แบบ 7223) 

( 1 นาที ) 

เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ฝ่าย
การเงิน(ฝ่ายจ่าย) เพ่ือ
ท าการจ่ายเงินให้กับ     

ผู้เบิก ( 1 นาที ) 
 

กรอกแบบฟอร์มเบิกค่า 
รักษาพยาบาล แบบ 7131        
ค่าศึกษาบุตร แบบ 7223  

พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน   

(  2 นาที ) 
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ขั้นตอนการขอเบิกเงินสดเกี่ยวกับเงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล 
(one stop servies ) 

       
                                                                 
 

 

       

                                                                                                               
                                                                                                           
 

 

 

 

                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                                            
                                                                     
                                                                                              ไม่ถูกต้องส่งคืนแก้ไข  
           
                                                                                                                                                  
                                                                                                                    

                                       เอกสำรถูกต้องครบถ้วน 

 

                                                                                                              
                                                                                                               
 

         

                                                                                                                                                     
 

 

                     

 

     
 

 

 

 

 

รับบัตรคิวขอเบิกเงิน  

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความ
ถูกต้องของจ านวนเงินทีข่อ

เบิก และหลักฐาน
ประกอบการเบิก 

ผู้ขอเบิก เซ็นรับเงินสดในทะเบียน
คุมรับเงินสดและเซ็นชื่อผู้รับเงินใน

แบบ ฟอร์มเบิก (แบบ 7131) 

เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ฝ่าย
การเงิน(ฝ่ายจ่าย) เพ่ือ
ท าการจ่ายเงินให้กับ     

ผู้เบิก  
 

กรอกแบบฟอร์มเบิกค่า
รักษาพยาบาล แบบ 7131 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน   



 

      ภาคผนวก  
      

 
 
 
http://www.finance.chiangmaiarea5.go.th/fxrm-xeksar-daw-hold 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค่ำรักษำพยำบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finance.chiangmaiarea5.go.th/fxrm-xeksar-daw-hold


 
 



 



  

 
 
 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

                                                              
           

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

จัดท าโดย 
นางสาวสุจิตราภรณ์  ไชยวิทยาการ 
กลุ่มบริหารงานการเงนิและสินทรัพย ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ 



 

 

 

ค ำน ำ 
 

  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๕  เป็นองค์กรน ำในกำรดูแล
สวัสดิกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งงำนสวัสดิกำรค่ำศึกษำบุตร ถือว่ำมีควำมจ ำเป็นต่อ
สวัสดิกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพรำะจะเป็นตัวช่วยในกำรขับเคลื่อนอนำคตทำงกำร
ศึกษำของบุตร 
  กำรท่ีจะท ำให้ส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ได้
อย่ำงถูกต้อง ส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องศึกษำและรู้กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับนั้น โดยมีหนังสือคู่มือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะช่วยให้งำนท ำงำนถูกต้องตำมพระรำชกฤษฎีกำ   
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร เป็นอย่ำงดี 
  คู่มือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้เป็นคู่มือในกำรท ำงำน และบุคคลท่ี
สนใจใช้เป็นเอกสำรในกำรศึกษำค้นคว้ำในแต่ละเรื่อง กำรรวบรวมในครั้งนี้ เพื่อให้ทั นกับควำม
เปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำมวัตถุประสงค์ 
 
         สุจิตรำภรณ์  ไชยวิทยำกำร
   
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



สารบัญ 
เร่ือง          หน้า 

 

 ๑.บทนิยาม             ๑ 

 ๒. ผูมี้สิทธิ             ๒ 

 ๓. บุตรของผูมี้สิทธิ          ๓-๔ 

 ๔. หลกัเกณฑป์ระเภท และอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน     ๕-๖ 
 ๕. การเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร      ๗-๘ 

 ๖.  ผูมี้อ  านาจอนุมติัใหเ้บิกจ่ายเงินสวสัดิการ       ๙-๑๐ 
 ๗. แนวทาง/วธีิการปฏิบติัตามกฎระเบียบ       ๑๑-๑๒ 

 ๘. ขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ     ๑๓-๑๕ 

 ๙. แผนผงัการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการการศึกษาบุตร         ๑๖ 

 ๑๐. แบบใบเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร     ๑๗-๑๘ 

  

 ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑ 
 

๑. บทนิยาม 

      • สถำนศึกษำของทำงรำชกำรหมำยควำมว่ำ 
(๑) มหำวิทยำลัยหรือสถำบันอุดมศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ    
ส่วน  รำชกำรอ่ืน หรือที่อยู่ในก ำกับของรัฐ 
(๒) วิทยำลัยหรือสถำนศึกษำที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำวิทยำลัยในสังกัด หรืออยู่
ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือส่วนรำชกำรอ่ืนที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรมหำวิทยำลัยวิทยำลัย องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมำยจัดตั้ง และให้หมำยควำมรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่ำง
อ่ืนที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนด้วย 
(๔)..โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ำกับของส่วนรำชกำรอ่ืน หรือองค์กำรของรัฐบำลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ 

           (๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนรำชกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
          (๖) สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีกำรจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนรำชกำร 

       • สถำนศึกษำเอกชนหมำยควำมว่ำ 
           (๑) สถำบันอุดมศึกษำเอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

 (๒)..โรงเรียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียน และให้
รวมถึงโรงเรียนนำนำชำติ 

• เงินบ ำรุงกำรศึกษำ หมำยควำมว่ำเงินประเภทต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำของทำงรำชกำรเรียกเก็บ
ตำมอัตรำที่ได้รับอนุมัติจำกกระทรวงศึกษำธิกำร ส่วนรำชกำรเจ้ ำสังกัด หรือที่ก ำกับ
มหำวิทยำลัยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร 
เมืองพัทยำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมำยจัดตั้ง หรือองค์กำรของรัฐบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒ 
๒. ผู้มีสิทธิ 

      ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรก ำหนดไว้ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร 
เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ มำตรำ ๖ ได้แก่ 

      ๒.๑ ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงประจ ำซ่ึงรับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
หมวดเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจ ำของกระทรวง ทบวง กรม (ปัจจุบันคืองบบุคลำกร) กรณีลูกจ้ำงประจ ำ
นั้น จะเป็นผู้มีสิทธิก็ต่อเมื่อ ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยหมวดเงินเดือน และค่ำจ้ำงประจ ำ
เท่ำนั้น ลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณประเภทอ่ืน ๆ ลูกจ้ำงท่ีได้รับเงินเดือนจำกเงินนอก
งบประมำณไม่ใช่ผู้มีสิทธิ โดยข้ำรำชกำรซึ่งได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยหมวดเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำงประจ ำ 
ประกอบด้วย 

            (๑) ข้ำรำชกำรพลเรือน 
             (๒) ข้ำรำชกำรครู 
             (๓) ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
             (๔) ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร 
             (๕) ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
             (๖) ข้ำรำชกำรทหำร 
             (๗) ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย 
             (๘) ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
            ยกเว้น 
             (๑) ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
             (๒) ข้ำรำชกำรต ำรวจชั้นพลต ำรวจที่อยู่ในระหว่ำงเข้ำรับกำรอบรมในสถำนศึกษำ 
            ของกรมต ำรวจซึ่งเป็นกำรศึกษำอบรมก่อนเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประจ ำ 
            (๓) ลูกจ้ำงชำวต่ำงประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญำจ้ำง 

      ๒.๒ ผู้ได้รับบ ำนำญปกติ หรือผู้ได้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ 
บ ำนำญขำ้รำชกำร และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดตำมข้อบังคับ กระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเงินเบี้ยหวัด 

 โดยผู้รับเบี้ยหวัด บ ำนำญ ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จะต้องเป็นผู้รับบ ำนำญปกติ ตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติบ ำเหน็จ 
 บ ำนำญข้ำรำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ หรือผู้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ ตำมมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบัญญัติ 
 บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรพ.ศ. ๒๔๙๔ และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด ตำมข้อบังคับกระทรวงกลำโหมว่ำด้วย 
 เงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๔ 



        
๓ 

๓. บุตรของผู้มีสิทธิ 
            บุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำร 

เกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๓๒ และ พ.ศ. ๒๕๓๓ มีดังนี ้
     ๓.๑ บุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตำมล ำดับกำรเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่ำเป็นบุตร 

ที่เกิดจำกกำรสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอ ำนำจปกครองของตนหรือไม่ 
            ๓.๒ บุตรที่เ กินกว่ำ ๓ คน แต่ในจ ำนวน ๓ คน นั้น ตำย กำยพิกำร จนไม่ สำมำรถเล่ำเรียนได้ 

หรือเป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ที่ไม่ได้ศึกษำในสถำนศึกษำที่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอำยุครบ ๒๕ ปี
บริบูรณ์ ให้น ำบุตรล ำดับถัดไปมำแทนท่ีได้ให้บุตรนั้นครบจ ำนวน ๓ คน โดยบุตรที่น ำมำแทนที่นั้นสำมำรถ
เบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรจำกทำงรำชกำรได้ จนกว่ำจะหมดสิทธิ 

           “คนไร้ควำมสำมำรถ” คือ คนวิกลจริต และศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ 
(ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๒๘) 

           “คนเสมอืนไร้ควำมสำมำรถ” คือ บุคคลที่ไม่สำมำรถจัดท ำกำรงำนของตนได้ 
เพรำะกำยพิกำร หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และศำลได้สั่งเป็นคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ (ประมวล 
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๓๒) 

             ๓.๓ กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตร หรือมีบุตร ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร 
ยังไม่ครบ ๓ คน ต่อมำมีบุตรแฝด ท ำให้จ ำนวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้ นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิกำรส ำหรับบุตร 
ตั้งแต่คนที่ ๑ ถึง คนสุดท้ำย โดยบุตรแฝดดังกล่ำว จะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจำกคู่สมรส หรือเป็นบุตรของ
ตนเอง 
ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ 

      ๓.๔ กำรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของผู้มีสิทธิ แยกพิจำรณำเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
            (๑) กรณีมำรดำเป็นผู้มีสิทธิ เด็กที่เกิดจำกหญิงผู้เป็นผู้มีสิทธิที่มิได้สมรสกับชำยให้ถือ   
ว่ำเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำยของหญิงผู้มีสิทธินั้น (ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๔๖) 

(๒ )..กรณีบิดำเป็นผู้ มี สิทธิ  จะถือว่ ำ เป็นบุตรโดยชอบด้ วยกฎหมำยของบิดำ        
(ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๔๗) โดย 

                 (ก) บิดำได้จดทะเบียนสมรสกับมำรดำของบุตร 
                 (ข) บิดำได้จดทะเบียนรับรองว่ำเป็นบุตรของตนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

มำตรำ ๑๕๔๘ วรรคหนึ่ง และพระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๔๗๘ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง 
ได้บัญญัติหลักเกณฑ์กำรจดทะเบียนรับรองบุตรต้องท ำตำมแบบ คร. ๑๑ ต่อหน้ำนำยทะเบียน             
ณ  ที่ว่ำกำรอ ำเภอหรือ ส ำนักงำนเขตที่ จดทะเบียนรับรองบุตรให้ โดยบุตรและมำรดำของบุตรต้องให้
ควำมยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้ำนำยทะเบียน ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือส ำนักงำนเขต หำกบุตรหรือมำรดำ
ของบุตร คนใดคนหนึ่ง ไม่ได้ไปให้ควำมยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้ำนำยทะเบียน ณ ที่ ว่ำ กำรอ ำเภอหรือ
ส ำนักงำนเขต หรอื คัดค้ำน หรือ ไม่ให้ควำมยินยอม 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
๔ 

กำรจดทะเบียนรับรองบุตร จะต้องมีค ำพิพำกษำของศำล โดยร้องต่อศำล ให้มีค ำพิพำกษำให้บิดำจด
ทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรได้ และให้บิดำน ำค ำพิพำกษำไปขอจดทะเบียนต่อนำยทะเบียน เพ่ือให้นำย
ทะเบียนด ำเนินกำรจดทะเบียนให้ อนึ่ง กำรจดทะเบียนรับรองบุตรที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมประมวล
กฎหมำยแพ่ ง และพำณิชย์ มำตรำ ๑๕๔๘ วรรคหนึ่ง และพระรำชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 
๒๔๗๘ มำตรำ ๑๙ วรรคหนึ่ง ไม่สำมำรถใช้เป็นเอกสำรหลักฐำนกำร 
จดทะเบียนรับรองบุตร เพ่ือขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรได้  ตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ ว ๔๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๕๔ 

(ค) มีค ำพิพำกษำของศำลว่ำเป็นบุตรของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
๔. หลักเกณฑ์ประเภท และอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

๕. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ถือปฏิบัติตำมระเบียบ 

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรพ .ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ ำแนกเป็นประเด็น ดังนี้ 

๕.๑ การใช้สิทธิ 
(๑) กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ หรือผู้ได้รับเบี้ยหวัด 

หรือผู้รับบ ำนำญ ให้คู่สมรสฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ำยเดียว 

     ก. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ หรือผู้ได้รับ 
บ ำนำญเบี้ยหวัดที่อยู่ในส่วนรำชกำรผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ว่ำตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตรแต่
เพียงฝ่ำยเดียว 

     ข. กรณีผู้ใช้สิทธิมีคู่สมรสเป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ หรือผู้ได้รับบ ำนำญ 
เบี้ยหวัดอยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิก และในกรณีท่ีผู้ใช้สิทธิเปลี่ยนส่วนรำชกำร ผู้เบิกหลังจำกที่มีกำรใช้สิทธิ
เบิกเงินสวัสดิกำรไปแล้ว ผู้ใช้สิทธิจะต้องแจ้งกำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำร โดยขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด 
หรือส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ หรือเบี้ยหวัด แจ้งกำรใช้สิทธิตำมที่ผู้ใช้สิทธิร้องขอ ให้ส่วนรำชกำรเจ้ำ
สังกัด หรือส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรสอีกฝ่ำยหนึ่งทรำบและตอบรับตำมแบบที่
กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

(๒) กรณีบิดำ หรือมำรดำที่ชอบด้วยกฎหมำยของบุตรที่ได้หย่ำตำมกฎหมำย 
     ก. กรณีผู้มีสิทธิ และคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ ทั้งสองฝ่ำยให้ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เป็นผู้ใช้

สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรส ำหรับบุตรของตนได้ แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยที่ปกครอง หรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตร
ของตน กรณีที่อยู่ในส่วนรำชกำรผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้ใช้สิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงิน
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ว่ำตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
แต่เพียงฝ่ำยเดียว กรณีที่อยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิก และในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิเปลี่ยนส่วนรำชกำร               
ผู้เบิก หลังจำกที่มีกำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรไปแล้ว ผู้ใช้สิทธิจะต้องแจ้งกำรใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำร 
โดยขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ หรือเบี้ยหวัด แจ้งกำรใช้สิทธิตำมที่ผู้ใช้
สิทธิร้องขอให้ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด หรือ ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ หรือเบี้ยหวัด ของคู่สมรส อีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบ และตอบรับตำมแบบที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

     ข. กรณีผู้มีสิทธิฝ่ำยเดียวเป็นข้ำรำชกำร เมื่อหย่ำกับคู่สมรส หรือแยกกันอยู่ 
โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำยกับคู่สมรส ผู้มีสิทธิสำมำรถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรส ำหรับบุตรของตนได้ 
แม้จะมิได้เป็นฝ่ำยปกครอง หรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน 



 

 

๘ 
     ค. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสซึ่งมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 

จำกหน่วยงำนอ่ืน หรือหย่ำ หรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ำกันตำมกฎหมำย แม้ผู้มีสิทธิจะมิได้เป็นฝ่ำย
ปกครอง หรืออุปกำระเลี้ยงดูบุตรของตน ผู้มีสิทธิสำมำรถใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ของบุตรได ้ทั้งนี้ กำรใช้สิทธิดังกล่ำวในครั้งแรกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัด เรียกเอกสำร 
เพ่ือประกอบกำรเบิกจ่ำย แต่ละกรณ ีดังนี้ 

- กรณีจดทะเบียนสมรส จดทะเบียนรับรองบุตร หรือศำลพิพำกษำว่ำเป็นบุตร ให้แนบหลักฐำน
ตำมกรณีที่กล่ำว 

- กรณีท่ีมีกำรหย่ำกันตำมกฎหมำยให้แนบส ำเนำทะเบียนกำรหย่ำ 
(๓) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจำกรำชกำร หรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงิน 

สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร ณ ส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำ นำญ หรือเบี้ยหวัด หรือส ำนักงำนที่รับรำชกำร
ครั้งสุดท้ำย 

(๔) กรณีผู้มสีิทธิไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อ หรือไม่สำมำรถยื่นใบเบิกเงินด้วยตนเอง 
     ก. กรณีตำยให้ทำยำทตำมกฎหมำยหรือผู้จัดกำรมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำร 
     ข. กรณีผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือ 

แทนกำรลงลำยมือชื่อ พร้อมพยำนสองคนลงลำยมือชื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิกำร 

     ค. ผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีค ำสัง่ศำลให้เป็นผู้ไร้  
ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรพร้อมกับ
หนังสือรับรองของแพทย์ผู้ท ำกำรรักษำว่ำไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะ เพียงพอที่จะด ำเนินกำรได้ 
หำกไม่มีบุคคลดังกล่ำวให้อยู่ ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำ  ที่จะพิจำรณำเห็นสมควรให้ผู้ ใดเป็น
ผู้ด ำเนินกำรแทน 

(๕) กรณีบุตรของข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ ที่เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติงำน 
อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดนรำธิวำส และใน
เขตพ้ืนที่อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ มีสิทธิได้รับเงิน
ชว่ยเหลือกำรศึกษำของบุตรต่อไป จนกว่ำจะหมดสิทธิ 

     ก. กรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ให้คู่สมรสของข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ ำ 
ที่เสียชีวิต หรืออยู่ในอ ำนำจปกครอง เป็นผู้ลงลำยมือชื่อ 

     ข. กรณีบุตรบรรลุนิติภำวะแล้ว ให้บุตร หรือ คู่สมรสของผู้ตำยเป็นผู้ด ำเนินกำร 
 
 

 



๙ 

๖. ผู้มีอ านาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการฯ 

(๑) หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ให้เป็นอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ 
กรมหรือผู้ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมมอบหมำย..ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำประเภททั่วไป..ระดับ
ช ำนำญงำน หรือต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร หรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ ๖ หรือเทียบเท่ำ หรือผู้ที่มียศ ตั้งแต่ พันโท นำวำโท นำวำอำกำศโท หรือพันต ำรวจโท ขึ้นไป 

(๒) ส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ที่มีส ำนักงำนอยู่ในส่วนภูมิภำค หรือแยก 
ต่ำงหำกจำกกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม จะมอบหมำยให้หัวหน้ำหน่วยงำนนั้น 
เป็นผู้อนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินก็ได้ 

(๓) ส่วนรำชกำรในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ 
เว้นแต่กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  หรือ     
ผู้ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยเป็นผู้อนุมัติ 

(๔) หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกบ ำนำญ หรือเบี้ยหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็น       
ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้เบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของผู้บ ำนำญ หรือเบี้ยหวัด 

(๕) กำรอนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำกำรศึกษำของบุตรของข้ำรำชกำร ที่ได้รับค ำสั่ง 
ให้ไปช่วยปฏิบัติรำชกำร ณ หน่วยงำนอ่ืน ในสังกัดเดียวกัน แต่อยู่ต่ำงส่วนรำชกำรผู้เบิกหรือหน่วยงำน
ต่ำงสังกัด ซึ่งยังรับเงินเดือนจำกสังกัดเดิม ให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ณ      
ส่วนรำชกำรที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรได้ โดยให้ผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำย ณ ส่วนรำชกำรที่ไปช่วยปฏิบัติ
รำชกำรเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องยื่นหนังสือแสดงเจตนำขอรับเงินสวัสดิกำรแจ้งต่อส่วนรำชกำรที่ไป
ช่วยปฏิบัติรำชกำรและเมื่อส่วนรำชกำรที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรได้รับหนังสือดังกล่ำวแล้วให้ส่งส ำเนำ      
คู่ฉบับหรือภำพถ่ำยหนังสือซึ่งมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้องให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกของผู้มีสิทธิทรำบด้วย 

๗. ระยะเวลาการขอเบิก 

(๑) กรณีปกติ 
ก. กำรขอยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเกบ็ 

เงินเป็นรำยภำคเรียนต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค 
ข. กำรขอยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กรณีสถำนศึกษำเก็บ 

เงินค่ำศึกษำครั้งเดียวตลอดปี ต้องยื่นหลักฐำนขอเบิกภำยใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันเปิดภำคเรียนต้นของปี
กำรศึกษำนั้น ๆ 

(๒) กรณียื่นเรื่องขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำศึกษำบุตรเกิน ๑ ปี 
ก. กรณีถูกสั่งพักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน แต่ปรำกฏภำยหลังว่ำ 

ได้รับเงินเดือน ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร หรือในระหว่ำงถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรภำยใน ๑ ปี นับแต่วันที่กรณีถึงท่ีสุด 



๑๐ 
ข. กรณีผู้มีสิทธิมีควำมจ ำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถำนศึกษำในกำรช ำระเงินล่ำช้ำ 

กรณีนี้ ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกหลักฐำนกำรรับเงินของ
สถำนศึกษำ 

ค. กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร กู้ยืมเงินเรียน 
จำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต 
(กรอ.) ให้น ำหลักฐำนมำยื่นใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรได้ภำยใน ๓๐ วัน นับจำกวันที่ออก
หลักฐำนกำรรับเงินของสถำนศึกษำ 

 หลักฐำนกำรรับเงินของสถำนศึกษำ อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ สถำนที่อยู่ หรือที่ท ำกำรของสถำนศึกษำผู้รับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
(๓) รำยกำรแสดงกำรรับเงินระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
(๔) จ ำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร 
(๕) ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
๗. แนวทาง/วิธีการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

๗.๑ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร 
ตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๔๒๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ก ำหนดให้จ่ำยเงินช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร ให้กับผู้มีสิทธิที่มีบุตรเข้ำข่ำยได้รับ 
เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร โดยบุตรต้องเข้ำศึกษำในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือ
สถำนศึกษำของเอกชน และเบิกค่ำกำรศึกษำบุตร ตำมอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
จ่ำยเงินสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตร ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิ บุตรที่เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำของทำงรำชกำร 
และในสถำนศึกษำเอกชน ปรำกฏรำยละเอียด ตำมแผนผังกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรกำรศึกษำของบุตร 
ดังนี้ 

๗.๑.๑ การตรวจสอบสิทธิ และเอกสารหลักฐานการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา 
ของบุตร 

(๑) ตรวจสอบสิทธิผู้ขอเบิกว่ำเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่ำศึกษำของบุตรส ำหรับภำคกำรศึกษำ หรือ 
ปีกำรศึกษำท่ียื่นขอใช้สิทธิเบิก หรือไม ่เช่น เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้รับเบี้ยหวัด บ ำนำญ 
และผู้รับบ ำนำญพิเศษเหตุทุพลภำพ 

(๒) ตรวจสอบบุตรของผู้มีสิทธิ ตำมเอกสำรหลักฐำนที่เกีย่วข้องในแต่ละกรณ ี
เ พ่ือประกอบกำรพิจำรณำว่ำ เป็นบุตรที่สำมำรถน ำค่ำกำรศึกษำของบุตรมำยื่นขอ 

เบิกได้ตำมกฏหมำย ดังนี้ 
ก. เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมำย 
ข. อำยุ ๓ ขวบแต่ไม่เกิน ๒๕ ปี 
ค. เป็นบุตรล ำดับที่ ๑ – ๓ 

(๓) ตรวจสอบว่ำยื่นเอกสำรขอเบิกเกิน ๑ ปี นับแต่วันเปิดภำคเรียนของแต่ละภำค 
หรือนับแต่วันเปิดภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำนั้น ๆ หรือไม ่หำกเกิน ๑ ปี 
ให้ตรวจสอบว่ำเพรำะอะไร เข้ำตำมหลักเกณฑ์กำรขอยื่นเบิกเกิน ๑ ปี ที่ไม่ต้อง 
ขอท ำควำมตกลงกระทรวงกำรคลังหรือไม่ 

(๔) ตรวจสอบประเภทสถำนศึกษำ/ค่ำใช้จ่ำยที่ขอเบิกว่ำเป็นไปตำมประกำศของสถำนศึกษำ 
ที่ได้รับกำรอนุมัติให้เรียกเก็บได ้และไม่เกินอัตรำที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

๗.๑.๒ หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร 

(๑) กรณีบิดาเป็นผู้เบิก 

ก. ใบเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร (แบบ ๗๒๒๓) โดยผู้มีสิทธิต้องกรอก 
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรำยกำร 

ข. ใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำท่ีแสดงรำยกำร ชื่อ/ที่อยู่ของสถำนศึกษำ วัน เดือน 



๑๒ 
ปีที่รับเงิน ชื่อ – สกุล นักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำ รำยกำรแสดง 
กำรรับเงิน จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลำยมือชื่อผู้รับเงินของสถำนศึกษำ 
(กรณีช ำระเงินผ่ำนธนำคำร ใบแจ้งกำรช ำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ลำยมือชื่อผู้รับเงิน 
ของเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร) 

ค. หลักฐำนที่แสดงว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บ 
เงินบ ำรุงกำรศึกษำกรณีสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือ เงินค่ำเล่ำเรียน 
กรณีสถำนศึกษำของเอกชน 

ง. ส ำเนำสูติบัตร หรือ ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของบุตร 
จ. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ระหว่ำงผู้ขอเบิกและคู่สมรส) หรือ ส ำเนำหนังสือรับรอง 

บุตร หรือ ส ำเนำค ำพิพำกษำศำลว่ำเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย หรือ ส ำเนำทะเบียนหย่ำ 
ฉ. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ำมี) 

(๒) กรณีมารดาเป็นผู้เบิก 

ก. ใบเบิกสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร (แบบ ๗๒๒๓) โดยผู้มีสิทธิต้องกรอก 
ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรำยกำร 

ข. ใบเสร็จรับเงินของสถำนศึกษำท่ีแสดงรำยกำร ชื่อ/ที่อยู่ของสถำนศึกษำ วัน เดือน 
ปีที่รับเงิน ชื่อ-สกุลนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำ รำยกำรแสดง 
กำรรับเงิน จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลำยมือชื่อผู้รับเงินของสถำนศึกษำ 
(กรณีช ำระเงินผ่ำนธนำคำร ใบแจ้งกำรช ำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ลำยมือชื่อผู้รับเงิน 
ของเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร) 

ค. หลักฐำนที่แสดงว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บเงิน 
บ ำรุงกำรศึกษำกรณีสถำนศึกษำของทำงรำชกำร หรือ เงินค่ำเล่ำเรียน 
กรณีสถำนศึกษำของเอกชน 

ง. ส ำเนำสูติบัตร หรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนบุตร 
จ. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

๘. ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร ของผู้มีสิทธิ มีข้ันตอน และแบบฟอร์มที่ 

เกี่ยวข้องปรำกฏรำยละเอียดตำมแผนผังสรุปขั้นตอน กำรขอเบิกเงินสวัสดิกำรค่ำกำรศึกษำบุตร ดังนี้ 

๘.๑ ผู้มีสิทธิกรอกใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (แบบ ๗๒๒๓) ให้ครบถ้วน 
ถูกต้องพร้อมแนบหลักฐำน และรับรองส ำเนำถูกต้อง โดยจะต้องรับรองกำรมีสิทธิของตนเองในใบเบิกเงิน 
สวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร รำยละเอียดหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 

(๑) ผู้มีสิทธิ 
ก. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรหรือบัตรประชำชน (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ข. ส ำเนำทะเบียนสมรส (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ค. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ง. ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี) 
จ. ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสำมีที่ถึงแก่กรรม) 

(๒) บุตร 
ก. สูติบัตร (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ข. ส ำเนำใบรับรองบุตร (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ค. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (เฉพำะใช้สิทธิครั้งแรก) 
ง. อำยุตั้งแต่อำยุ ๓ ปี – ๒๕ ปี 
กรณีที่บิดำมำรดำแยกกันอยู่ หย่ำ เสียชีวิตต้องระบุให้ชัดเจนและมีเอกสำรอ้ำงอิงได้            

เช่น  - ทะเบียนหย่ำ 
- หนังสือขอใช้สิทธิเบิกแต่เพียงผู้เดียว และหนังสือแจ้งกำรใช้สิทธิและตอบรับที่ก ำหนด 

(๓) กรณีสถำนศึกษำทำงรำชกำร 
ก. ใบเสร็จรับเงิน 
ข. หลักฐำนที่แสดงว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บเงินบ ำรุง

กำรศึกษำได ้
 (๔) กรณีสถำนศึกษำของเอกชน 

ก. ใบเสร็จรับเงิน 
ข. หลักฐำนที่แสดงว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดของสถำนศึกษำอนุญำตให้เรียกเก็บค่ำเล่ำเรียนได้ 

๘.๒ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบแบบ ๗๒๒๓ และหลักฐำนประกอบ 
กำรขอเบิกของผู้มีสิทธิ พร้อมทั้งตรวจสอบประเภทและอัตรำกำรขอเบิกตำมกระทรวงกำรคลังก ำหนด 
 



๑๔ 

๘.๓ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจัดท ำทะเบียนคุมกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร 
กำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิรำยบุคคล เพ่ือควบคุมกำรเบิกจ่ำยของผู้มีสิทธิในแต่ละรำย 

๘.๔ เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรเบิกจ่ำย (ลงนำมในส่วนที่ ๗) 
(๑) หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ให้เป็นอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ 

กรมหรือผู้ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมมอบหมำย ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำประเภททั่วไป ระดับ
ช ำนำญงำน หรือต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ ๖ หรือเทียบเท่ำ หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท นำวำโท นำวำอำกำศโท หรือพันต ำรวจโทข้ึนไป 

(๒) หน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงที่มีส ำนักงำนอยู่ในส่วนภูมิภำคหรือแยก 
ต่ำงหำกจำกกระทรวง กรม หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม จะมอบหมำยให้หัวหน้ำหน่วยงำนนั้น 
เป็นผู้อนุมัติกำรเบิกจ่ำยเงินก็ได้ 

(๓) หน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ 
เว้นแต่ กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของหัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้
ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย เป็นผู้อนุมัติ 

(๔) หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิก เบี้ยหวัด บ ำนำญ บ ำนำญพิเศษเหตุทุพพลภำพ หรือ 
ผู้ได้รับมอบหมำยเป็นผู้อนุมัติ เบิกเงินสวัสดิกำรค่ำเล่ำเรียนบุตรของผู้รับเบี้ยหวัดบ ำนำญ หรือบ ำนำญ
พิเศษเหตุทุพพลภำพ 

(๕) หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกของหน่วยงำนที่ผู้มีสิทธิไปช่วยปฏิบัติรำชกำร เป็นผู้อนุมัติ 
กำรเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตรของผู้มีสิทธิที่ไปช่วยปฏิบัติรำชกำร 

๘.๕ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจัดท ำหน้ำงบใบส ำคัญเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ 
กำรศึกษำขอบุตร (แบบ ๗๒๒๓) เสนอผู้มีอ ำนำจอนุมัติกำรขอเบิก 

๘.๖ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยท ำกำรวำงเบิกในระบบ GFMIS โดยใช้แบบฟอร์ม 
ของระบบเบิกจ่ำยผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง Terminal ใช้แบบ ขบ.๐๒ รำยกำรขอเบิกเงิน 
งบประมำณที่ไม่อ้ำงใบสั่งซื้อฯ เพ่ือขอเบิกเงินจำกงบกลำง เบิกชดใช้ใบส ำคัญ จ่ำยผ่ำนบัญชีเงินฝำก
ธนำคำรของหน่วยงำน โดยหน่วยงำนจะต้องกรอบแบบ ขบ.๐๒ บันทึกข้อมูล มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(๑) รหัสหน่วยงำน รหัสจังหวัด รหัสหน่วยเบิกจ่ำย รหัสศูนย์ต้นทุน 
(๒) รหัสพ้ืนที่ (ตำมเอกสำร UA ที่ก ำหนด) 
(๓) แหล่งของเงิน รหัสงบประมำณ (90909001020972) รหัสกิจกรรมหลัก และ 

รหัสบัญชีแยกประเภท (GL) 
(๔) ประเภทรำยกำรที่ขอเบิก วิธีกำรจ่ำยช ำระเงิน 
(๕) จ ำนวนเงินที่ขอเบิกจ่ำย 

 

 



๑๕ 
๘.๗ ผู้มีอ ำนำจอนุมัติเบิก (P1) และอนุมัติจ่ำย (P2) เข้ำไปอนุมัติในระบบกำรบริหำรกำรเงิน 

กำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง Terminal 

๘.๘ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย บันทึกทะเบียนรำยจ่ำยงบกลำง (แบบ ๒๒๒๓) 

๘.๙ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ตรวจสอบกำรอนุมัติกำรจ่ำยเงินในระบบกำร
บริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง  

Terminal ส ำนักงำนคลังจังหวัด ท ำกำรปลดบล็อก (B เป็นว่ำง) กรมบัญชีกลำง ประมวลผลสั่งจ่ำยเงิน
โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรเงินในงบประมำณ ของส่วนรำชกำรผู้เบิก เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำย จัดท ำบันทึกขอจ่ำยเงิน (ขจ ๐๕) ในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผ่ำน Web Online หรือผ่ำนเครื่อง Terminal 

๘.๑๐ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเบิกเงินจำกธนำคำรจ่ำยเป็นเงินสด 
ให้แก่ผู้สิทธิ หรือ จ่ำยชดใช้เงินทดรองรำชกำร หรือเขียนเช็คสั่งจ่ำย ในนำมของผู้มีสิทธิ (กรณีจ่ำยเป็นเช็ค 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ต้องเขียนเช็ดสั่งจ่ำยในนำม ผู้มีสิทธิรับเงิน และบันทึกข้อมูลกำรจ่ำยเช็ค ในทะเบียนคุม 
เช็ค เสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมในเช็ค และลงนำมในทะเบียนทะเบียนคุมเช็ค เมื่อจ่ำยเช็คให้ผู้มีสิทธิ ให้ผู้มี
สิทธิลงลำยมือชื่อ พร้อมวันเดือนปี ในทะเบียนคุมเช็ดด้วย) ประเด็นส ำคัญ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินต้องให้ ผู้มี
สิทธิรับเงินต้องลงลำยมือชื่อรับเงินในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร  (แบบ ๗๒๒๓     
ส่วนที่ ๘) ห้ำมเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ให้ผู้มีสิทธิ ลงลำยมือชื่อรับเงินใน แบบ ๗๒๒๓ ล่วงหน้ำก่อนผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินจริง และเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ต้องลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำยเงิน ระบุชื่อ สกุล ผู้จ่ำยเงินด้วย    
ตัวบรรจง และ วัน เดือน ปี ที่จ่ำยเงินในใบเบิกเงินสวัสดิกำรดังกล่ำวด้วย เช่นกัน (แบบ ๗๒๒๓ ส่วนที่ ๘) 

๘.๑๑ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเก็บหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ประทับตรำข้อควำม 
ว่ำ “จ่ำยเงินแล้ว” (ตัวอักษรสีแดง) โดยลงลำยมือชื่อรับรองกำรจ่ำย และระบุชื่อผู้จ่ำยเงินด้วยตัวบรรจง 
พร้อมทั้ง วัน เดือนปี ที่จ่ำยก ำกับไว้ในใบเบิกเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (แบบ ๗๒๒๓ ) 
และหลักฐำน กำรรับเงินของสถำนศึกษำทุกฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
  ขั้นตอนการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร (one stop servies ) 
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                                                                                                              เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 

         

                                                                                                                                                     
 

 

                     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รับบัตรคิวขอเบิกเงิน  

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความ
ถูกต้องของจ านวนเงินที ่   
ขอเบิก และหลกัฐาน

ประกอบการเบิก 
 

ผู้ขอเบิก เซ็นรับเงินสดในทะเบียน
คุมรับเงินสดและเซ็นชื่อผู้รับเงินใน

แบบ ฟอร์มเบิก (แบบ 7223) 

กรอกแบบฟอร์มเบิก
ค่าศึกษาบุตร แบบ 
7223 พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ฝ่าย
การเงิน(ฝ่ายจ่าย) เพ่ือ
ท าการจ่ายเงินให้กับ   

ผู้ขอเบิก 



 

                      
                               ภาคผนวก ก 

     ๑. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
    ๒. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
     ๓. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
     ๔. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
     ๕. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     ๖. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     ๗. พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
     ๘. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     ๙. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร 
       (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๐. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำของบุตรของข้ำรำชกำร 
      และลูกจ้ำงประจ ำที่เสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติงำนในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี 

จังหวัดนรำธิวำส และในเขตพ้ืนที่อ ำเภอจะนะ อ ำเภอเทพำ อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอสะบ้ำย้อย                
จังหวัดสงขลำ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑๑. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่ง 

      หน้ำที่ประจ ำอยู่ในต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
http://www.finance.chiangmaiarea5.go.th/fxrm-xeksar-daw-hold 
ดำวน์โหลดแบบฟอร์มค่ำศึกษำบุตร 
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