
 
 
 

คูมือการเบิกคาการศึกษาบุตร 
สําหรับขาราชการและ

ลูกจางประจํา 
 

 

 
 

 



การขอเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการชวยเหลือเกี่ยวกับ คาใชจายในการศึกษา
สําหรับบุตรของขาราชการ ขาราชการบํานาญ และลูกจางประจํา ไดแก  

1. ขาราชการหรือลูกจางประจํา ซึ่งรับเงินเดือนหรือคาจางจากเงินงบประมาณ รายจายหมวด 

เงินเดือนหรือคาจางประจําของกระทรวง กรม  

2. ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญ
ขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด  

บุตร หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปแตไมเกิน 25 ปทั้งนี้ ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม
และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น  

บุตรที่มีสิทธิไดรับการชวยเหลือเกี่ยวกับเงินการศึกษาของบุตร ไดแก บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับเรียง
ตามลําดับเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการ สมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม  
กรณีผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรยัง ไมครบ 3 คน ตอมา
มีบุตรแฝดทําใหจํานวนบุตรเกิน 3 คน ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับสวัสดิการสําหรับบุตรคนที่ 1 ถึงคนสุดทาย แตบุตร
แฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีที่หญิง เปนผูใชสิทธิ  
บุตรที่เกินกวา 3 คน แตในจํานวน 3 คนนั้น ถาตาย กายพิการหรือเปนคนไรความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบกอนอายุครบ 25 ปบริบูรณใหเอาบุตรลําดับตอไปนํามาเบิกไดใหครบ 3 คน อยางเดิม 
จนกวาจะหมดสิทธิ  

สถานศึกษาของทางราชการ หมายความวา  
1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัด หรืออยู

ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการหรือท่ีอยูในกํากับของรัฐ  
2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัด หรืออยูใน กํากับ

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอ่ืนที่ก.พ.รับรองคุณวฒุิ 
3. โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคการ บริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวน ทองถิ่นอ่ืน
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย 

4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอ่ืนหรือองคการของรัฐบาลที่ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
5. โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด  

6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ 151  

 

 



สถานศึกษาเอกชน หมายความวา  
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

2. โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและใหรวมถึง โรงเรียน
นานาชาติ 

เงินบํารุงการศึกษา หมายความวา เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ ตามอัตราที่ไดรับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือท่ีกํากับ มหาวิทยาลัย องคการ บริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวน ทองถิ่นท่ีมีกฎหมาย
จัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล  

เงินคาเลาเรียน หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตางๆ ซึ่ง สถานศึกษาของเอกชน
เรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  

คาธรรมเนียมการเรียน หมายถึง เงินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจาก สวนราชการที่
ควบคุมดูแลสถานศึกษานั้น และใหหมายความรวมถึงคาธรรมเนียมอ่ืนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย 

ปการศึกษา หมายความวา ปการศึกษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ 
มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดต้ังหรือองคการของรัฐบาล  

การใชสิทธิ 
การขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีสถานศึกษาเก็บเงินเปนรายภาคเรียน ตองยื่น

หลักฐานขอเบิกภายใน 1 ปนับแตวันเปดภาคเรียนของแตละภาค 

เอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 

 - ใบเสร็จรับเงินของทางโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
 - ใบประกาศการเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

 - สําเนาสูติบัตร/ทะเบียนบานบุตร 
 - ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี) 
 - หากผูใชสิทธิประสงคจะเบิกใหบุตรแตเพียงผูเดียวใหแนบหนังสือแจงการใชสิทธิหรือการงดเบิกของ     
อีกฝายดวยทุกครั้ง 
แบบฟอรมที่ใช 

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 

2. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร 

(แบบ 7223) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการเบิกคาการศึกษาบุตรสําหรับขาราชการและลูกจางประจํา 
ขั้นตอนการเบิก 
ขั้นตอนท่ี 1 โรงเรียนสงเอกสารหลักฐานขอเบิกท่ีสารบรรณกลาง 

เอกสารหลักฐานท่ีขอเบิก ประกอบดวย  
- หนังสือนําสงของโรงเรียน 

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223 )  
- เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร  

 

ขั้นตอนท่ี 2 เจาหนาที่สารบรรณกลางสงเอกสารหลักฐานขอเบิกท่ีธุรการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
 

ขั้นตอนท่ี 3 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรับเรื่องจากธุรการกลุมบรหิารงานการเงินและสินทรัพย  
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิก 

- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (แบบ 7223 ) กรอกขอมูลรายละเอียดและ
จํานวนเงินครบถวน ผูขอรับเงินสวัสดิการและผูอนุมัติลงลายมือชื่อเรียบรอย 

-    ใบเสร็จรับเงินของทางโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
     -    ใบประกาศการเรียกเก็บคาธรรมเนียม 

     -    สําเนาสูติบัตร/ทะเบียนบานบุตร 
     -    ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี) 
     -    หากผูใชสิทธิประสงคจะเบิกใหบุตรแตเพียงผูเดียวใหแนบหนังสือแจงการใชสิทธิหรือการงด

เบิกของอีกฝายดวยทุกครั้ง 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การจัดทํารายละเอียดขอเบิก  
- บันทึกขอความขออนุมัติเบิก 

- รายละเอียดงบหนาประกอบฎีกา 
- รายละเอียดหนางบใบส่ังจาย 

 

ขั้นตอนท่ี 5 เสนอผูมีอํานาจพิจารณาลงนามอนุมัติการขอเบิก 

- ตรวจเอกสารหลักฐาน พรอมลงนามในบันทึกขอความและรายละเอียดงบหนาประกอบฎีกา 
 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนท่ี 6 การวางฎีกา และเสนอผูมีอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนท่ี 7 รวบรวมเอกสารหลักฐานขอเบิกท้ังหมด สงเจาหนาที่จายเงิน ทําการตรวจสอบการโอนเงินจาก
กรมบัญชีกลาง และจัดทํารายละเอียดการจายเงินในระบบ KTB Corporate Online เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
การจายเงิน เพ่ือโอนเงินเขาบัญชีผูมีสิทธิตอไป 

 
ระยะเวลาการโอนเงินเขาบัญชี 10 - 15 วัน 
    การสงเอกสารหลักฐานขอเบิก  สงภายในวันที่ 5 ไดรับเงินวันที่ 15 ของเดือน 

    สงภายในวันที่ 15 ไดรับเงินวันที่ 25 ของเดือน 
ผูรับผิดชอบ  นางนิเวศน  ศรีสําอางค 
 

 



   
   
   

คู่มือการให้บริการ 
 

การเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
 

 
 

เอกสารประกอบการเบิกเงนิสวสัดกิาร            
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร

ค่ารักษาพยาบาล

1. แบบ 7131 ใบเบิกเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการ
รักษาพยาบาล
2. เอกสารทใีช้ประกอบการเบิก
กรณีเบิกให้บิดามารดา

- สาํเนาทะเบียนบ้านผู้ เบิก (ข้าราชการ)

- ใบเปลยีนชือสกลุ (ถ้ามี)

กรณีเบิกให้คู่สมรส

- สาํเนาทะเบียนสมรสของผู้ เบิก (ข้าราชการ)

- ใบเปลยีนชือสกลุ (ถ้ามี)

กรณีเบิกให้บุตร

- สาํเนาสตูิบตัร/ทะเบียนบ้านบตุร

- หากผู้ใช้สทิธิประสงค์จะเบิกให้บตุรแตเ่พียงผู้ เดียวให้
แนบหนงัสอืแจ้งการใช้สทิธิหรือการงดเบิกของ            
อีกฝ่ายด้วยทกุครัง

ค่าการศึกษาบุตร

1. แบบ 7223 ใบเบิกเงนิสวสัดกิารเกยีวกบัการศึกษา
บุตร
2. เอกสารทใีช้ประกอบการเบิก

- สาํเนาสตูิบตัร/ทะเบียนบ้านบตุร
- ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนหรือสถานศกึษา

- ใบประกาศการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม

- หากผู้ใช้สทิธิประสงค์จะเบิกให้บตุรแตเ่พียงผู้ เดียวให้
แนบหนงัสอืแจ้งการใช้สทิธิหรือการงดเบิกของ         
อีกฝ่ายด้วยทกุครัง



   
   
   

กระบวนการและระยะเวลา :การเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร 
 
ลาํดบัท ี ผงักระบวนการ วนัที 

.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ทุกวนัทาํการ 
 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           NO 

                                                                                  YES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบที   
วนัที   ของเดอืน 

รอบที  
วนัที   ของเดอืน 

.  

 

 

 

รอบที   
วนัที   ของเดอืน 

รอบที  
วนัที   ของเดอืน 

.  รอบที   
วนัที   ของเดอืน 

รอบที  

วนัที   ของเดอืน 

.  

 

รอบที   
วนัที    ของเดอืน 

รอบที  
วนัที   ของเดอืน 

 

ผู้ใช้สิทธิกรอกแบบ (ค่ารักษา) แบบ  (ค่าศึกษาบุตร) / 
พร้อมแนบเอกสารตาม            

เจ้าหน้าทีรับเรือง 

ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง / ครบถ้วน 
 เสนอผู้มีอาํนาจอนุมัติเบิก 

 

ผู้มีอาํนาจอนุมัติเบิก 

เจ้าหน้าทตีรวจเอกสารทไีด้รับ 

ตงัเบิกเงนิจากระบบ GFMIS 

โอนเงินผ่าน KTB CorporateOnline 

เข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน 


