
การเบิกจ่ายเงินสวัสดกิารค่าการศึกษาบุตร 

วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนได้รับเงินสวัสดิการ
ที่รวดเร็ว มีความมั่นคงในอาชีพ และมีความทัดเทียมกับผู้ประกอบอาชีพอ่ืน  

หลักเกณฑ ์
  1.  ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ ติดต่อกัน
มาแล้ว ครบ 2 เดือน นับแต่วันที่ส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ดังต่อไปนี้ 

ก. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคเรียน (16 
พฤษภาคม 

ของทุกปี) แต่อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตร
ซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน  

ข. เป็นบุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 โดยนับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตร 
ที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรือยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

ค. ผู้มีสิทธิผู้ใด ยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตรยังไม่ครบ  
3 คน ต่อมามีบุตรแผดท าให้จ านวนบุตรเกิน 3 คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตรส าหรับบุตรคนที่ 
1 ถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรสโดยธรรมชาติ 

ง. บุตรที่เกินกว่า 3 คน แต่ในจ านวน 3 คนนั้น ตาย กายพิการหรือคนไร้ความสามารถ 
วิกลจริตหรือฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ให้น าบุตรล าดับถัดไปน ามาเบิกค่าการศึกษาบุตรได้
ให้ครบ 3 คน จนกว่าจะหมดสิทธิ 
  2. การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรส าหรับสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับก่อน
ประถมศึกษาแต่ไม่สูงกว่าระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และค่าการศึกษาบุตรส าหรับ
สถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาแต่ไม่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
ให้เบิกได้เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริงแต่ท้ังนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่กองทุนสงเคราะห์ก าหนด 
  3. การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตรส าหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรสูงกว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าให้เบิกไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ก าหนด 
  4. กรณีคู่สมรสของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต่างก็เป็นผู้อ านวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ให้คู่สมรสฝ่ายชายเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินค่าการศึกษาบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

   
 
 



 
                   5. กรณคีู่สมรสของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิได้รับเงินค่าการศึกษาบุตร
จากทางราชการ หรือหน่วยงานอื่น ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษานั้น ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าการศึกษา
บุตรจากกองทุนสงเคราะห์ เว้นแต่ สิทธิที่ได้รับนั้นต่ ากว่าสิทธิที่ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับก็
ให้มีสิทธิรับเฉพระส่วนที่ยังขาดอยู่ 
  6. การตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าการศึกษาบุตรกรณีผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ใช้สิทธิเบิกในแต่ละภาคเรียนที่มีการน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ครบ 2 เดือน
ต่อเนื่องหรือ 60 วัน โดยนับจากวันที่น าส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ ซึ่งผู้มีสิทธิมีการน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
สงเคราะห์ครบ 2 งวดแล้ว หากสิทธิการน าส่งเงินของสมาชิกมีผลบังคับใช้ในภาคเรียนใดก็ให้สามารถเบิกจ่ายใน
ภาคเรียนนั้น 

วิธกีารย่ืนขอเบิกสวัสดกิารสงเคราะห์เกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร  
ให้ยื่นผ่านระบบเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของกองทุนสงเคราะห์ มีวิธีการ ดังนี้ 

1. ให้ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษายื่นใบเบิกตามแบบท่ีกองทุนสงเคราะห์ 
 ก าหนด และหลักฐานการรับรองการรับเงินของสถานศึกษาพร้อมด้วยเอกสารประกอบท่ีผู้อ านวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ลงนามรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” ต่อผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ผู้รับ
ใบอนุญาตมอบหมาย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเบิกก่อนรับรองการใช้สิทธิในใบเบิกเงินค่าการศึกษา
บุตร 

2. ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ผู้รับใบอนุญาตมอบหมายตรวจสอบใบเบิกเงิน 

ค่าการศึกษาบุตรและหลักฐานการรับเงินพร้อมเอกสารประกอบถูกต้องแล้ว ให้ลงลายมือชื่อรับรองใบเบิกเงิน
ค่าการศึกษาบุตรนั้น 

3. ให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนจัดท า “ทะเบียนคุมการขอเบิกค่าการศึกษาบุตร”  
ตามแบบท่ีกองทุนสงเคราะห์ก าหนด และบันทึกรายละเอียดของผู้อ านวยการ ครู และบุคคลากรทางการศึกษา
ที่ขอเบิกในทะเบียนคุมการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรทุกครั้งท่ีมีการขอเบิก 

4. ให้ผู้อ านวยการ ครุ และบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งใบเบิกเงิน 
ค่าการศึกษาบุตร หลักฐานการรับเงิน เอกสารประกอบ พร้อมทะเบียนคุมการขอเบิก ได้ที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส าหรับโรงเรียนในส่วนภูมิภาค 

5. การยื่นใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคเรียน 
ภายในปีการศึกษานั้น ๆ แต่อย่างช้าต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน ของปีการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าหมดสิทธิการขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 
  ให้ยื่นเบิกเป็นเงินค่าการศึกษาบุตรเป็นรายภาคเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ภาคเรียนต่อปีการศึกษา 
ทั้งนี้ เบิกได้ไม่เกินตามอัตราที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ก าหนด 
 
 
 



6. กรณีผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถึงแก่กรรมก่อนยื่นใบเบิกเงินค่า 
การศึกษาบุตร ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทตามกฎหมายเป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
และรับเงินแทน 

7. ถ้าผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิไม่อาจลงลายมือชื่อในใบเบิกเงิน 
ค่าการศึกษาบุตรด้วยเหตุอื่น ให้พิมพ์ลายนิ้วมือของผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาและพยานที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 คน ลงลายมือชื่อรับรองหรือทายาทตามกฎหมายลงลายมือชื่อแทนได้ 

เอกสารประกอบการย่ืนเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะหเ์กี่ยวกับการศึกษาบุตร 
ผ่านระบบเบิกจ่ายสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ มีดังนี้ 

1. ค าร้องขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร   กก.16 ภ. (ปริ้นเอ้าจากระบบ สารสนเทศเบิกจ่าย 
สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ฯ) 

2. ส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ 
3. ส าเนาหลักฐานการน าเงินส่งเงินสะสมและเงินสมทบเดือนปัจจุบันและมีการน าส่งเงินสะสม 

และเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง กรณีผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา บรรจุ หรือแต่งตั้งใหม่ให้แนบใบส่ง
เงินสะสมงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ด้วย  
  ทั้งนี้ การน าส่งเงินสะสม 3% ตามประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่องแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ไม่น าส่ง
เงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ติดกันจ านวน 2 งวดขึ้นไป ตามข้อมูลงวด
ประจ าเดือนที่ขอเบิก ซึ่งหากปรากฏว่ามีรายชื่อโรงเรียนปรากฏตามประกาศ ก็ให้ถือว่าน าส่งไม่ครบถ้วนต่อเนื่อง 
และไม่สามารถอนุมัติเบิกจ่ายให้ได้ โดยประกาศดังกล่าวจะประกาศบนเว็ปไซด์ของกองทุนสงเคระห์ทุกเดือน 
(www.aidfunds.org) หรือตามหนังสือแจ้งจากกองทุนสงเคราะห์ 

4. ใบเสร็จรับเงินค่าการศึกษาบุตรฉบับจริง 
5. ประกาศการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือประกาศการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาในปี 

นั้น ๆ  
6. ส าเนาสมุดประจ าตัวครุถ่ายเอกสารทุกหน้า หรือส าเนา ร.8 ข หรือส าเนา ร.10 หรือส าเนา 

 สช.8 หรือ สข. 18 หรือหนงัสือแต่งตั้งผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

7. ในกรณีที่สมุดประจ าตัวครูไม่มีการบันทึกข้อมูล หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบันให้ 
แนบหลักฐานอื่น ๆ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนรับรองบุตร ทะเบียนสมรส 
ทะเบียนหย่า บันทึกว่าบุตรที่ขอเบิกเป็นบุตรที่อยู่ในอ านาจการปกครองของครู เป็นต้น  

8. ทะเบียนการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 
9. เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี 

 

 

 



ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. โรงเรียนยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  (แบบ กก.16 ภ.) ผ่านระบบสารสนเทศ 
เบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ www.aidfunds.org/ค่าการศึกษา
บุตร/ 

2. โรงเรียนส่งใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร (แบบ กก. 16 ภ.) ปริ้นเอ้าจากระบบ 
สารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ใบเสร็จรับเงิน พร้อม
เอกสารประกอบและทะเบียนการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร) ผ่านระบบ 
สารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ www.aidfunds.org/ค่า
การศึกษาบุตร/ และเอกสารตัวจริงที่โรงเรียนส่งมาพร้อมหลักฐาน พิจารณาเบิกจ่ายเงินให้แก่ครู 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบ พิจารณา เสนอศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ  
5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดโอนเงินเข้าบัญชีครู  
6. แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีครู ให้โรงเรียนที่ขอเบิก และรายงานการเบิกจ่ายเงินให้กองทุน 

สงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ  
7. บันทึกการเบิกจ่ายและโอนเงินให้ครู ในระบบสารสนเทศเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  

กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ www.aidfunds.org/ค่าการศึกษาบุตร/ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aidfunds.org/ค่าการศึกษาบุตร/
http://www.aidfunds.org/ค่าการศึกษาบุตร/
http://www.aidfunds.org/ค่าการศึกษาบุตร/
http://www.aidfunds.org/ค่าการศึกษาบุตร/
http://www.aidfunds.org/ค่าการศึกษาบุตร/


แผนภูม ิขั้นตอนการเบิกค่าการศึกษาบุตร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรให้ยื่นตั้งแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาคเรียน ภายในปีการศึกษา 
                 นั้น ๆ  จนถึงวนัที่  30 กันยายน ของปีการศึกษาถัดไป หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่าหมดสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน 
ยื่นใบเบิกค่าการศึกษาบตุร กก.18 ภ. (ผ่านระบบสารสนเทศเบิกจ่าย
สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ) และส่งเอกสารตัวจริงพร้อมหลักฐาน ส่งศธจ. 
ภายใน วันท่ี 10 ของเดือน 

ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
- ตรวจสอบความถูกต้อง (ผ่านระบบสารสนเทศเบิกจ่าย

สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ) และเอกสารตัวจริงที่โรงเรียนส่ง
มาเบิก 

- ลงทะเบียนรบั 

เสนอ ศธจ. 
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

 

สช. 

-  โอนเงินเข้าบัญชีคร ู

- แจ้งโรงเรียนเอกชนท่ีขอเบิกเงิน เพื่อครูที่ขอเบิกเงิน 

- รายงานการเบิกจา่ยเงินใหก้องทุน ฯ ทราบ  
 

 



ระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่  และครูโรงเรียน

เอกชน พ.ศ.2543 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

  2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการคุม้ครองการท างานของครูใหญ่   และครูโรงเรียนเอกชน 

พ.ศ.2542 

 3.ประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ

สงเคราะห์เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของผูอ้  านวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561 

 

 

 

เบิกค่าการศึกษาบุตร 
1. ใบเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร (แบบ กก.16 ภ.) 
2. ส าเนาหลกัฐานการส่งเงินสมทบงวดปัจจุบนั และงวดแรก (กรณีครูบรรจุใหม่) 
3. ส าเนาสมุดประจ าตวัครู 
4. ส าเนาช่ือบญัชีและหมายเลขบญัชีเงินฝากออกทรัพย ์ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
5. ใบเสร็จรับเงินท่ีขอเบิก 
6. ส าเนาใบอนุญาตใหเ้ก็บค่าธรรมเนียนการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน/ส าเนาหนงัสือการอนุญาตใหเ้ก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาของราชการ 
7. ทะเบียนการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารการยืน่ขอเบิกเงินสวสัดิการ 



 
กท. 16 ภ. 

                                                                               ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร                                     เลขที่  .................... 

                                                                                                           (ส าหรับส่วนภูมิภาค)                                                           รับวันที่......................                        

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                                                                                                  ลงช่ือ .........เจ้าหน้าที่ 

1.  ข้าพเจ้า.....................................................................            ผู้อ านวยการ           ครู           บุคลากรทางการศึกษา   โรงเรียน.........................................................อ าเภอ...............................................จังหวัด
............................................โทร...................................    บรรจุ/แต่งตั้งเป็น  ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อ  วันที่............. เดือน.....................พ.ศ................    ส่งเงินสะสมงวดแรกเดือน............................. พ.ศ. 
........... งวดปจัจบุันเดือน...........................พ.ศ.................      ที่อยู่ที่ติดต่อได้เลขที่............    หมู่ที่.............. ซอย..........................ถนน......................................ต าบล.................................... ........อ าเภอ........................................... 
จังหวัด..................................................         โทร........................................ คู่สมรสช่ือ...........................................................อาชีพ.............. ..................................สถานที่ท างาน...........................................โทร............................. 
ทะเบียนสมรส/หย่า  เลขที.่............................ลงวันที่..........เดือน............................ พ.ศ. ...............อ าเภอ.... ...........................................จงัหวัด.......................... 
      ขอรับรองว่า                     คู่สมรสมสีิทธิได้รับเงินค่าการศึกษาบุตรจากหน่วยงานอื่นต่ ากว่า 
                                           คู่สมรสไม่มสีิทธิได้รับเงนิค่าการศึกษาบุตรจากหน่วยงานอื่น 
2.  ข้าพเจ้าใช้สิทธิเบิกเนื่องจากบุตรอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าโดยการ                หย่า                      มิได้จดทะเบียนสมรส               สามี/ภรรยา ถึงแก่กรรม                        
3.  ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินส าหรับการศึกษาของบุตร  จ านวน.......................คน  (เรียงล าดับการเกิดก่อน – หลัง) 

ล าดับ ช่ือ - สกุล วัน เดือน ปีเกิด สถานศึกษา ช้ัน จ านวนเงิน 

1      

2      

3      

รวมเงิน  

4.  ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร  ตามใบเสรจ็รับเงิน  จ านวน.............ฉบบั  เป็นจ านวนเงิน......................... .บาท(.................................................................)โดยโอนเงนิเข้าบัญชีออมทรพัย์ธนาคารกรงุไทย  จ ากัด 
(มหาชน) สาขา.............................................บญัชีเลขที่......................................................... ........... 

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามสีิทธิครบถ้วนที่จะไดร้ับเงินค่าการศึกษาบุตรตามระเบียบ  หากปรากฏในภายหลงัว่าข้าพเจ้าไม่มสีิทธิหรือหมดสิทธิ  หรือเบิกผิดพลาด  ข้าพเจ้า ยินยอมให้ทางราชการเรียกหรือหักเงินเดือนหรอื
เงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงไดร้ับจากผูร้ับใบอนุญาต  หรอืจากทางราชการชดใช้จนครบถ้วนและยินยอมรบัผิดตามกฎหมาย 

                                                                                                  ลงช่ือ........................................................ผู้ขอเบิก 

                                                                                                           (....................................................) 

                   .............../................../.............. 

5.  ค ารับรองของผูร้ับใบอนุญาตหรือผู้จัดการ 
                       ข้าพเจ้า...................................................................... .....                 ผู้รับใบอนญุาต              ผู้อ านวยการ     โรงเรียน................................................... ..        ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้ขอมีสิทธิตาม
ระเบียบ หากไม่เป็นไปตามนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดและยอมชดใช้ค่าการศึกษาบุตรที่เบิกไปโดยไมม่ีสทิธิแทนผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ขอเบิกทกุประการ 

                                                 ลงช่ือ.........................................................ผูร้ับใบอนุญาต/ผูอ้ านวยการ                                                                                                                                                                                        
                   (........................................................)                                                                                                                                                                                         

        ............../................./...................                                                                                                                                                                                             
        ประทับตราโรงเรียน 

6.  เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์ 
              ได้ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบแล้ว  เหน็สมควรได้รบัเงินค่าการศึกษาบุตรตามสทิธิ  จ านวน...............................บาท 
                                                ลงช่ือ.........................................เจ้าหน้าที่                                                           ลงช่ือ.. ....................................หัวหน้างาน 
                                                      (..........................................)                                                                               (. .........................................) 

              ลงช่ือ............................................หัวหน้ากลุ่ม/ฝา่ย 
                                                                                                                      (............................................) 
                                                                                                                        ............/................./.............. 

7.  ค าสั่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรูณ์ 

                         ..................................................... 
                       (........................................................) 

   
                   ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการกองทุนสงเคราะห ์

 
 
 
 
 
 

อนมุตัิ 

 



ค าชีแ้จง 

                  1.  กรอกค าขอในช่องว่างให้ชดัเจนพร้อมใสเ่คร่ืองหมาย  √  ในชอ่ง               ตามความเป็นจริง 

         2.  ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบให้ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้อ านวยการลงนาม  และประทบัตราโรงเรียนรับรอง 

         3.  ยื่นค าขอพร้อมเอกสารประกอบที่ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเขตที่โรงเรียนตัง้อยู่ พร้อมเอกสารที่ต้องยื่น   ให้เรียงล าดบั  ดงันี ้

เอกสารประกอบ ให้เรียงล าดบั  ดงันี ้

กรณีมีบตัรประจ าตวัผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ ครู และบคุลากรทางการศึกษา 

1.  ส าเนาสมดุคู่ฝากธนาคารกรุงไทย  จ ากดั  (ที่มีเลขและชื่อบญัชีผู้อ านวยการ ครู และบคุลากรทางการศกึษาผู้ขอเบกิ) 

2.  ส าเนาหลกัฐานใบน าส่งเงินสะสมกองทนุสงเคราะหเเดือนปัจจบุนั  กรีีบรรจแุแต่งตัง้ใหม่ให้แนบส าเนาหลกัฐานใบน าสง่เงินสะสมงวดแรก 

3.  ใบเสร็จรับเงินของสถานศกึษาเอกชนพร้อมส าเนาประกาศโรงเรียน เร่ือง การเก็บค่าธรรมเนียมการศกึษาและค่าธรรมเนียมอื่น     ส าหรับสถานศกึษาของรัฐบาล    

      ในกรีีขอเบกิภาคเรียน ที่  2  ให้แนบส าเนาใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนท่ี  1  ด้วย 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และบคุลากรทางการศกึษา หน้า 1,2,6 และ 10 หรือ 12  

กรีีไม่มีบตัรประจ าตวัผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครูและบคุลากรทางการศกึษา  

         5. บตัร ร8 ข หรือ ส าเนา ร.10  หรือ ส าเนา สช.9 หรือส าเนา สช.19  หรือหนงัสอืแต่งตัง้ผู้อ านวยการ ครู และบคุลากรทางการศกึษา และเอกสาร ตามข้อ 1 – 3 

6.  ส าเนาทะเบยีนสมรส  หรือส าเนาทะเบยีนหย่าพร้อมบนัทกึการหย่า  หรือทะเบยีนรับรองบตุร  หรือส าเนามรีบตัร  แล้วแต่กรีี 

7.  ใบเปลีย่นชื่อ – ชื่อสกลุครู   คู่สมรส   บตุร (ถ้าม)ี 

8.  ส าเนาสติูบตัรของบตุรที่ขอเบกิ 

9.  ส าเนาทะเบยีนบ้านท่ีมีชื่อบดิา มารดา และบตุรที่ขอเบกิ  หากมีการแก้ไขเปลีย่นแปลง  ให้แนบหน้าที่มีรายการแก้ไข เปลีย่นแปลง 

10. หนงัสอืรับรองจากหน่วยงานของคู่สมรสหากเคยรับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ  ให้แนบเอกสารแสดงการออกจากราชการ แสดงการรับบ าเหน็จหรือรัฐวิสาหกิจ 

11. เอกสารอื่นแล้วแต่กรีี 

 

หมายเหตุ  1.  ให้ผู้อ านวยการ ครู และบคุลากรทางการศกึษา ผู้ใช้สทิธิรับรองส าเนาถกูต้องในส าเนาเอกสารประกอบทกุฉบบั 

          2.  ทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงให้โรงเรียนบนัทกึเพิ่มเติมในบตัรประจ าตวัผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู และบคุลากรทางการ 

                ศกึษา โดยให้ผู้ รับใบอนญุาตลงนาม หากไม่แจ้งต้องแนบเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 

          3.  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ ครู และบคุลากรทางการศกึษา บรรจแุแต่งตัง้ใหม่  หรือลาออกแล้วกลบัมาแต่งตัง้ใหม่  ให้แนบ   

                หลกัฐานใบน าสง่เงินสะสมงวดแรก 

 

 

 

 

 

 



  ตารางอตัราเงินค่าการศึกษาบุตรแนบทา้ย 

ระเบียบคณะกรรการกองทุนสงเคราะห์ วา่ดว้ยเงินสวสัดิการสงเคราะห์ 

เก่ียวกบัการศึกษาบุตรของผูอ้  านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนเอกชน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม (คร้ังท่ี 3) พ.ศ. 2561 

(เร่ิมใชต้ั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561) 

.......................... 

ตารางที ่1  ประเภทและเงินอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ 

 ระดบัชั้น ไม่เกินภาคเรียนละ (บาท สูงสุดไม่เกินปีละ (บาท) 

1 อนุบาล 2,555.- 5,110.- 

2 ประถม 1,760.- 3,520.- 

3 มธัยมศึกษาตอนตน้ 2,145.- 4,290.- 

4 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 2,145 4,290.- 

5 อนุปริญญา/ปวส. 6,050.- 12,100.- 

6 ปริญญาตรี 10,000.- 20,000.- 

 

          ส าหรับระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินบ ารุงการศึกษาท่ีใหเ้บิกจ่าย 

ตามประเภทและอตัราขา้งตน้ ประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

          1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจดัคอมพิวเตอร์ใหน้กัเรียนเกินมาตรฐานท่ีรัฐจดัให้ 

          2. หอ้งเรียนพิเศษ  EP (Egnlish  Program) 

         3. หอ้งเรียนพิเศษ MEP  (Mini English Program) 

         4. หอ้งเรียนพิเศษดา้นภาษาต่างประเทศ ดา้นวชิาการและดา้นอ่ืน ๆ 

         5. ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ 

         6. ค่าจา้งครูท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะ 

         ส าหรับระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เงินบ ารุงการศึกษา ท่ีใหเ้บิกจ่ายจะตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีสถานศึกษา

ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานเจา้สังกดัใหเ้รียกเก็บ ทั้งน้ี ไม่รวมค่าปรับต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนล่าชา้ การลงทะเบียน

เรียนซ ้ าซอ้นเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าประกนัของเสียหาย ค่าหอพกั ค่าอาหาร  

ค่าซกัรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

 



 

ตารางที ่2  ประเภทและอตัราเงินค่าเล่าเรียนสถานศึกษาของเอกชน 

1. สถานศึกษาของเอกชน ประเภทสามญัศึกษา 

1.1 สถานศึกษาของเอกชน ประเภทสามญัศึกษา (ท่ีรับอุดหนุน) 

ระดบัชั้น ประเภท ร.ร.รับอุดหนุน 

ไม่เกินภาคเรียนละ สูงสุดไม่เกินปีละ 

อนุบาล (1-3) 2,130.- 4,260.- 

ประถม 1,870.- 3,740.- 

มธัยมตน้ 1,450.- 2,900.- 

มธัยมปลาย 1,435.- 2,870.- 

 

1.2 สถานศึกษาของเอกชน ประเภทสามญัศึกษา (ไม่รับอุดหนุน) 

 

ระดบัชั้น ประเภท ร.ร.ไม่รับอุดหนุน 

ไม่เกินภาคเรียนละ สูงสุดไม่เกินปีละ 

อนุบาล (1-3) 5,970.- 11,940.- 

ประถม 5,805.- 11,610.- 

มธัยมตน้ 6,955.- 13,910- 

มธัยมปลาย 7,120.- 14,240.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. สถานศึกษาของเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา 

2.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า 

2.1.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า (รร.รับอุดหนุน) 

ระดบัชั้น ประเภท ร.ร.รับอุดหนุน 

ไม่เกินภาคเรียนละ สูงสุดไม่เกินปีละ 

ช่างอุตสาหกรรม 3,185.- 6,370.- 

พาณิชยกรรม 2,280.- 4,560.- 

ศิลปหตัถกรรม 1,605.- 3,210- 

เกษตรกรรม 2,230.- 4,460.- 

คหกรรม 630.- 1,260.- 

ประมง 2,230.- 4,460.- 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2,280.- 4,560.- 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 3,185.- 6,370.- 

2.1.1 หลกัสูตรประกาศนียบติัวชิาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า (รร.ไม่รับอุดหนุน) 

ระดบัชั้น ประเภท ร.ร.รับอุดหนุน 

ไม่เกินภาคเรียนละ สูงสุดไม่เกินปีละ 

ช่างอุตสาหกรรม 10,720.- 21,440.- 

พาณิชยกรรม 8,730.- 17,460.- 

ศิลปหตัถกรรม 8,780.- 17,560- 

เกษตรกรรม 9,290.- 18,580.- 

คหกรรม 7,270.- 14,540.- 

ประมง 9,290.- 18,580.- 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 8,730.- 17,460.- 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 10,720.- 21,440.- 

 

 

 



 

3. หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบเท่า และหลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค (ปวท) 

หรือเทียบเท่า ใหเ้บิกไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวชิา 

หรือสายวชิา ดงัน้ี 

สถานศึกษาของเอกชน (อาชีวศึกษา ปวส. ไม่เกนิภาคเรียนละ สูงสุดไม่เกนิปีละ 

ช่างอุตสาหกรรม –เทคโนโลย-ีสารสนเทศ-การส่ือสาร-ทศันศาสตร์ 15,000.- 30,000.- 

พาณิชยกรรม-เกษตรกรรม-คหกรรม-อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 12,500.- 25,000.- 

       ส าหรับรายละเอียดของสาขาวชิาตามประเภทวิชาหรือสายวชิาของหลกัสูตรท่ีก าหนดดงักล่าวใหเ้ป็นไป

ตามท่ีกระทรวงศึกษาไดอ้นุญาตใหส้ถานศึกษาเอกชนท าการเปิดสอนในสาขาวชิานั้น ๆ 

ตารางท ี3 ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศึกษา และค่าเล่าเรียนในหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

1. สถานศึกษาของทางราชการ ใหเ้บิกจ่ายไดเ้ตม็จ านวนท่ีจ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน ดงัน้ี 

สถานศึกษา ไม่เกนิภาคเรียนละ สูงสุดไม่เกนิปีละ 

ปริญญาตรี 10,000.- 20,000.- 

 

2. สถานศึกษาของทางเอกชน ใหเ้บิกจ่ายไดค้ร่ึงหน่ึงของจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ไม่เกิน ดงัน้ี 

สถานศึกษา ไม่เกนิภาคเรียนละ สูงสุดไม่เกนิปีละ 

ปริญญาตรี 10,000.- 20,000.- 

3. ส าหรับการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการสงเคราะห์เก่ียวกบัการศึกษาบุตรดงักล่าว ค่าใชจ่้ายท่ีจะเบิกจ่ายได้

จะตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาไดรั้บอนุญาตใหเ้รียกเก็บตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือประกาศ

ของสถานศึกษา นั้น ๆ ไม่รวมถึงค่าปรับต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนล่าชา้ การลงทะเบียนเรียนซ ้ าซอ้นเพื่อ

ปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกนัอุบติัเหตุ ค่าประกนัของเสียหาย ค่าหอพกั ค่าอาหาร ค่าซกัรีดและ

ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 

 QR CODE คู่มือการปฏิบติังานค่าการศึกษาบุตร 


