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ด่วนที่สุด
ที กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๑

๒๘ มกราคม ๒๔๔๗
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกซนประเภทอาชีวศึกษา 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๔๔
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและ 

ค่าเล ่าเรียน เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถนำมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา เงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม น้ัน

นัดนี้กรมบัญชีกลางเห็นสมควรกำหนดประเภทวิชา และอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษา 
ของเอกซนประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับทลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๔๔๔ และ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๔๔๖ ของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการประกาศใช้แล้ว ด้งนี้ 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบเท่า 
๑.๑ ค่าธรรมเนียมการเรียนในประเภทวิชาหรือสายวิชา ด้งนี้

(๑) ประมง ปีละไม'เกิน ๑๔,๑๘๐ บาท
(๒) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีละไม'เกิน ๑๓,๐๗๐ บาท 
(๓) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม,เกิน ๑๖,๖๘๐ บาท

๑.๒ ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณาพการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ด้งนี้ 
(๑) ประมง ปีละไม่เกิน ๔,๗๔๐ บาท
(๒) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีละไม'เกิน ๔,๗๓๐ บาท 
(๓) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม่เกิน ๗,๗๔๐ บาท

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาหรือสายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการเรียนได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่จ่ายจริง 
แด่ไม่เกินปีละ ๒๑,๒๘๐ บาท

สำหรับประเภทวิชาการช่างอุตสาหกรรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือ 
เทียบเท่าและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่กำหนดไว้ตาม (๔) ของหนังสือ 
ที่อ้างถึงขอแกไขข้อความจากประเภทวิชา “ช่างอุตสาหกรรม” เป็นประเภทวิชา “ช่างอุตสาหกรรมหรือ 
อุตสาหกรรม”

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๔๖ เป็นด้นไป

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๔๔



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

สำนักมาตรฐานด้านกฏหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฏหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. 0-๒๒๗๑-๒๓๕๔

เรียน ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง 
เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

โ* จ  ^

(นายคานิด ร่างน้อย)
อธิบดิกรมปญซกลาง

เล . . . . . . . .
๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

(นางพัฒนพร วินิจฉัยกุล)
ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง

(นางสาวอุ่นใจ หล่อเสถียรพงศ์)
นักวิชาการคลัง๖

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๗

ส่านักการคลัง
๓ กุมภาพันธิ ๒๔๔๗
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ท ี กท..๑๓๐๕/ ๑๑๗๐ 1,.... ว'นที ๑๔.ต.ก.!ก.ม.;๒.๕๔๘....
เรื่อง...0.'ไ!ญิ.!1เงิน.สวัสติ;ก.ารเก่ีเยว.!กับก;ารศึกษาขอ.งบตร

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ขอส่งหนังสือกระทรวงการคลัง ท ี่กค ๐๔๐๙.(ะ/ว๓๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๔๔๘ 
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับุศึกษา'ของบุตร มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน) 
ปลัดกรงเทพมหานคร

๔๗



ที กค ๐๔๐๙.๔/'ว ๓๖๓ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๑๖ กันยายน ๒๔๔๘

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ด้วยส่วนราชการได้ขอทำความตกลงวิธีปฏิบัติการในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 

ศึกษาของบุตร กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อ 
สถานศึกษาในการชำระเงินค่าการศึกษาของบุตรส่าช้าและได้นำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษามายื่น 
ขอเบิกเงินด้งกล่าวจากทางราชการ ซึ่งเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๔๗ ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นเบิกภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่ 
วันเปิดภาคเรียน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้มีสิทธินำค่าการศึกษาของบุตรในกรณีดังกล่าวมายื่น 
ขอเบิกเงินสวัสดิการการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ปรากฏ 
ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพจารณา

(นางสาวจินตนา สงวนบุญ) 
เลขานุการสำนักการคลัง

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดกรมปญซกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฏหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฏหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-๒๒๗๑-๒๓๔๔

หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง

ผู้อานวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สำนักการคลัง 

๒๔ กันยายน ๒๔๔๘
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ส่วนราชการ....ก.,;เงฺ.เทพ:มหาบคุรุ..(1สำ:นักการ'คลัง.โ'ท.รุ.,๐..'๒๒๒๔.!2๖๘๑.หรื®โทร,.๑'๖๖๑โทรสาร.๐..๐๒๒๒๖.๖๒๓๖)
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดฺกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๕/'ว๑๕ ลงวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน) 
ปลัดกรุงเทพมหานคร

๔๙



ถนนพระราม ๖ กฑม. ๑๐๔๐๐ 
๑๓ มกราคม ๒๔๔๙

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเคี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.(ะ/ว๔๗๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๔๘

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

เนื่องจากปรากฎว่า ส่วนราชการมีบิญหาในทางปฏิบัติและยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีต่าง  ๆ ดังน้ัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกรมบัญชี 
กลางจึงเห็นควรซ้อมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรีให้มีสิทธิเบิกจ่าย 
ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๔๘ เป็นต้นไป กรณีศึกษาในสถานศึกษาของทางราขการให้เบิกจ่ายไต้เต็มจำนวน 
ที่ใต้จ่ายไปจริง แต่ไม,เกินปีการศึกษาละ ๑๔,๐๐๐ บาท และสถานศึกษาของเอกซนให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่ง 
ของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีละ ๑๔ ,๐๐๐บาทโดยให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้ทุกประเภทในลักษณะ 
เหมาจ่ายทั้งปีการศึกษา ทั้งนี้ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่จะเบิกได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ
ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังบคับหรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ กรณีส่วน 
ราชการสงสัยว่าบางรายการจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บหรือไม่ให้ประสานกับสถาน 
ศึกษานั้นโดยตรง

^  VI % /^ เ * 3  * * ๗ .  , I I / ท ุ  เ  ! /  ^  1 6)  &/ เ 6)๒. กรณบุตรเดรับทุนการศกษาซงเบนลักษณะทุนเหเปล่าไดยผู้รับทุนเม่ต์องเสียค่าเซจ ่าย เด  ๆ
ในการศึกษา ผู้มีสิทธิไม'มีสิทธินำค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษามาขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตรจากทางราชการ เว้นแต่ เป็นกรณีการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
อยู่ในข่ายที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เนื่องจากจะต้องขำระเงินคืนให้กับกองทุนฯ 
หลังจากที่จบการศึกษาแล้ว

๓. กรณท่ีีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกขนท่ีเป็ดสอนหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษหรือภาคสมทบหรือภาคคํ่า หากหลักสูตรดังกล่าวไต้รับอนุมัติให้เปีดการเรียนการสอนจากส่วน 
ราชการเจ้าสังกัด ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

๔. กรณีศึกษาในปีการศึกษาเดียวกันพร้อมกัน ๒ หลักสูตร เข่น วันเสาร์ -  วันอาทิตย์ ศึกษา 
หลักสูตรอนุปริญญาและวันจันทร์ -  วันศุกร์ ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาของบุตรเพียงหลักสูตรเดียวเท่านั้น

๔. กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและปีการศึกษาเดียวกัน เข่น ในปีการศึกษา ๒๔๔๘ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราซและมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้น

๙๐



๖. กรณีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในระดับปริญญาตรีได้จะต้องเป็น 
หลกสูตรแรกเท่านั้น หมายถึง จะต้องเป็นหลักสูตรแรกที่นำมาเบิกจากทางราชการ เซ่น ไต้ศึกษาในหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ต่อมาปีการศึกษา ๒๕๔๘ ศึกษา 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์เพิ่มอีก ๑ สาขา และนำค่าใช้จ่ายมาเบิกจาก.ทางราขการมีสิทธิ 
ไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสาขานิติศาสตร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรแรกที่ผู้มีสิทธินำมา 
เบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการ

๗. กรณีบุตรอายุครบ ๓ ปี หรืออายุครบ ๒๕ ปี ในภาคเรียนใตมีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรไต้ในภาคเรียนนั้น เซ่น บุตรเกิดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ อายุครบ ๓ ปี ในวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จะมีสิทธิไต้รับเงินดังกล่าวในภาคเรียนที่มีอายุครบ ๓ ปี หรือกรณีอายุครบ ๒๕ ปี กลาง 
ภาคเรียน ย่อมมีสิทธินำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาในภาคเรียนนั้น มาเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรจากทางราชการไต้เต็มภาคเรียน

๘. กรณีการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้ผู้มีสิทธิยื่นแบบใบขอเบิก 
(๗๒๐๐) พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละ 
ภาคสำหรับสถานศึกษาที่เก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียนหรือวันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา 
สำหรับสถานศึกษาที่เก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗ เซ่น มหาวิทยาลัยของทางราชการเรียก 
เก็บเงินค่าการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท เมื่อผู้มีสิทธินำหลักฐานมาขอเบิกจากทาง 
ราชการ ส่วนราชการสามารถจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท ไต้โดยส่วน 
ราชการจะต้องทำทะเบียนคุมไว้ และในภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๔๘ ไม่มีสิทธินำค่าใช้จ่ายมาขอเบิกจากทางราชการ 
ไต้อีก เนื่องจากไต้รับสิทธิเต็มจำนวนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานต้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฏหมายและระเบียบต้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-๒๒๗๑-๐๖๘๖ ต่อ ๔๖๑๓ 
ท /ท /ท /.ป .5 0 .{เา

๕ ๑



เรียบ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพอโปรดพิจารณา

(น.ส.สนธยา ทับทิมไทย)
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการคลัง 
๑๙ ม.ค. ๒๕๔๙

(นายสุขัย สกุลรุ่งเรืองชัย)
นิติกร ๗ ว ฝ่ายระเบียบการคลัง 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง 

๒๓ ม.ค. ๒๕๔๙ -

กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง

(นายวศิน แก้วม่วง)
หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง
๒๐ ม.ค. ๒๕๔๙



ด่วนที่สุด
ที กค ๐๔๐๙.๔/ว ๔๗๗ ^ 5 5 1 1 3 ^  กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๒ ธันวาคม ๒๔๔๘

เรื่อง อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ล่งมาด้วย สำเนาพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๘

โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๔๘ 
ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนที, ๑๑๑ ก วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๔๘ แล้ว รายละเอียด 
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิที่มีบุตรศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรีทั้งในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกซนมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว โดยให้เป็นอำนาจของกระทรวงการคลังใน 
การกำหนดประเภทและอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรดังกล่าว

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนด 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร สามารถนำค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาเรียกเก็บสำหรับบุตรที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบ 
เท่ามาเบิกจ่ายจากทางราชการได้ทุกประเภทสาขาวิชา ดังนี้

๑ .  สถานศึกษาของทางราชการให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม,เกินปี
ละ ๑๔,๐๐๐ บาท

๒. สถานศึกษาของเอกซนให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม'เกินปีละ
๑๔,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๔๘ เป็นด้นไป

๕ ฅ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญคักดึ๋ เจียมปรีชา) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๗๑-๒๓๕๔

สำเนาถูกต้อง

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญมานุ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กองคลัง สป.
๒๖ มีนาคม ๒๔๔๘
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้-อำนวยการสำนัก-หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร.เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ขอส่งสำเนาหนังสือิกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๕/ว ๒๔๓ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน 
๒๔๔๙ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มาเพื่อทราบและ
ถิอปฏบัต

ปลัดกรุงเทพมหานคร



ที กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๕๓ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๔๔๙

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๔/ ๑๖๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในระดับ 
อนุบาลถึงระดับอนุปริญญา เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตั้งแต่ปี 
การศึกษา ๒๔๔๙ เป็นด้นไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที,อ้างถึง น้ัน

เนื่องจากปรากฏว่า ส่วนราชการมีปึญหาในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร ดังน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องใบแนวทางเดียวกันกรมบัญชีกลางจึงเห็นควรซ้อม 
ความเข้าใจ ดังนี้

๑. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรในสถานศึกษาของทางราชการที่จะนำมาเบิกได้ 
ต้องเป็นเงินประเภทต่าง  ๆ ที่สถานศึกษาไต้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เรียกเก็บ ทั้งนี้ ไม,รวมเงิน 
บริจาค เนื่องจากเงินบริจาคเป็นอำนาจของหัวหน้าสถานศึกษาในการดำเนินการและเป็นไปโดยผู้บริจาคสมัคร 
ใจ อย่างไรก็ดี กรณีมีข้อสงสัยขอให้ประสานกับสถานศึกษานั้นโดยตรง

๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของเอกชนให้เบิกค่า 
ธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เพียงรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้น 
เนื่องจากในหลักการสถานศึกษาของเอกซนที่ไม,ขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวจากรัฐจะได้รับอนุญาต 
ให้เรียกเก็บเป็นเงินค่าธรรมเนียมการเรียน หากสถานศึกษาใดขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวจากรัฐ 
แล้วจะไม,ได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนแต่จะไต้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียม 
อื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๔๖



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ บัณฑรวิพากษ์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฏหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฏหมายและระเบียบด้านด่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-๒๒๗๑-๒๓๕๔ 
ผผ ผX ฐป .3 0 .'ปา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางพัฒนพร วินิจฉัยกุล) 
เลขานุการสำนักการคลัง



ด่วนที่สุด
ที กค ๐๔๐๙.๕/ว  ๑๖๙ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๔๔๗

สิ่งที่ล่งมาด้วย ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนเพื่อให้ผู้ 

มีสิทธิสามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม น้ัน

กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ยกเลิก 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่อ้างถึงและให้ถือปฏิบัติ 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๔๙ เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(&เน
(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)

รองอธิบดีรักษาการในตำแหน่ง 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฏหมายและระเบียบการคลัง 
กลุ่มกฏหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-๒๒๗๑-๒๔๒๔ 
ผ ผ พ ๔3(±5๐.1:1า .



ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน 
. แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0๔ 0๙.๕./ว  ©๙๖ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๔๙ 

๑. ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราฃการ
๑.๑ ระดับอนุบาล หรือเทียบเท่า ไม,เกินปีละ ๔,๖๔๐ บาท
๑.๒ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม,เกินปีละ ๓,๒๐๐ บาท
'๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม,เกินปีละ ๓,๙๐๐ บาท
๑.๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) 1

หรือเทียบเท่า ไม'เกินปีละ ๓,๙๐๐ บาท
๑.๔ ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม,เกินปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท

เงินบำรุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ 
ไต้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าลังกัด หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด่
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฏหมายจัด
ต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล
๒. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกซน 

สถานศึกษาเอกซนประ๓ ทสามัญศึกษา
๑. ค่าธรรมเนียมการเรียน ไม'เกินจละ 

(๑) ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า 
(๒) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
(๔) 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

๒. ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาๆณภาพการศึกษา ไม่เกินปีละ 
(๑) ระดับอนุบาล (๒ และ ๓) หรือเทียบเท่า 
(๒) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
(๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 
(๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

สถานศึกษาเอกซนประเภทอาชีวศึกษา

๙,๔๒๐ บาท
๙,๔๒๐ บาท

๑๐,๔๒๔ บาท
๑๑,๔๒๔ บาท

๔,๙๖๐ บาท
๔,๔๖๐ บาท
๓,๙๐๐ บาท
๓,๙๐๐ บาท

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบเท่า
๑.๑ ค่าธรรมเนียมการเรียนในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้

(๑) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ ปีละไม่เกิน ๑๑,๒๓๔ บาท
(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม'เกิน ๑๓,๔๙๔ บาท
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม'เกิน ๑๔,๒๔๔ บาท
(๔) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม่เกิน ๑๔,๗๐๔ บาท
(๔) ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม ปีละไม'เกิน ๑๗,๒๐๔ บาท
(๖) ประมง ปีละไม่เกิน ๑๔,๗๐๔ บาท



(๗) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีละไม,เกิน ๑๓,๕๙๕ บาท
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม'เกิน ๑๗,๒๐๕ บาท

๑.๒ ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(๑) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ ปีละไม่เกิน ๒,๔๗๐ บาท
(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม่เกิน ๕,๗๓๐ บาท
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม'เกิน ๔,๕๒๐ บาท
(๔) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม่เกิน ๕,๗๔๐ บาท
(๕) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม'เกิน ๗,๗๔๐ บาท
(๖) ประมง ปีละไม'เกิน ๕,๗๔๐ บาท
(๗) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปีละไม'เกิน ๕,๗๓๐ บาท
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม'เกิน ๗,๗๔๐ บาท

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.)หรือเทียบเท่าให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม,เกินค่าธรรมเนียมการเรียนในประเภทวิชาหรือ 
สายวิชา ดังนี้

(๑) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปีละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์

(๒) พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศึลปหัตถกรรม ปีละไม'เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 
คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สำหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาชองหลักสูตรที่กำหนดดังกล่าว 

ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกขนทำการเปิดสอนในสาขาวิชานั้น ๆ
ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง เง ินที่สถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัต ิจาก 

ส ่วนราชการท ี่ควบค ุมด ูแลสถานศ ึกษาน ั้นและให ้หมายความรวมถึงค ่าธรรมเน ียมอ ื่น เพ ื่อพ ัฒนาค ุณ ภาพ 
การศึกษาด้วย



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรว่งมหาดไทย ท่ี มท ๐๒๐๓.(ะ/ว.๑๑๕๑ ลงวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๔๕๑ และสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๔๑ 
เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องต่อไป

(นางวรรณวิไล พรหมลักฃโณ)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๖๑



ที มท ๐๖๐๓.(ะ/ว ๑ ๑ (ะ๑

ถึง กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. สำนักงานรัฐมนตรี
ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด สป. จังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานตรวจสอบภายใน สป.

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งเวียน กัาหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการเบ ิกจ่าย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
เป็นต้นไป น้ัน กรมบัญชีกลางได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เห็นควรกำหนดแบบต่าง  ๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ ด้งนี้

๑. แบบ ๗๒๑๘ แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นไปตามระเบียบฯ 
ข้อ ๗ วรรคแรก ใช้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิประสงค์จะขอให้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ

๒. แบบ ๗๒๑๙ และแบบ ๗๒๒๐ แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและแบบหนังสือตอบรับการ 
แจ้งการใช้สิทธิเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๖ วรรคสอง ใช้ในกรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่ายอยู่ต่างส่วน 
ราชการผู้เบิกหรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหรือกรณีหย่า

๓. แบบ ๗๒๒๑ แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการิศึกษาของบุตรเป็น 
ไปตามระเบียบฯ ข้อ ๘ ใช้ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิกให้ยื่น 
ใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ

๔. แบบ ๗๒๒๒ แบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เป็นไป 
ตามระเบ ียบฯ ข้อ ๑๘ ใช้ในกรณ ีท ี่ส ่วนราชการผู้เบ ิกต้องจัดทำหน้างบใบสำคัญการจ่ายเง ินสวัสดิการ 
รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เร่ือง 
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

กระทรวงมหาดไทย 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๑

สำนักงานปลัดกระทรวง 
กองคลัง
โทร. ๐๒-๒๒๒๔๘๗๕, ๕๐๓๔๗ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒-๗๑๗๒

๖๒



ท กค 0๔๒๒.๓/ว ๑๑๖ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๔๔๑
เร่ือง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๐๐๑๐๑ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๔๔๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบต่าง  ๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๑ เป็นด้นไป และ 
ได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๖ ช้อ ฟ ข้อ ๘ และข้อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่า 
ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๔๑ กรมบัญชีกลางจึงเห็นควรกำหนดแบบ 
ต่าง  ๆ ที่ใข้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ส่วน 
ราชการทราบและถือปฏิบัติดังนี้

๑. แบบ ๗๒๑๘ แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกัปการศึกษาของบุตรเป็นไปตามระเบียบฯ 
ข้อ /วรรคแรกใช้ในกรณีที่ผู้มีสิทธิประสงค์จะขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบ 
ดังกล่าวพร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาต่อผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัด แล้วแต่กรณี

๒. แบบ ๗๒๑๙ และแบบ ๗๒๒๐ แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและแบบหนังสือตอบรับการ 
แจ้งการใช้สิทธิเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๖ วรรคสอง ใช้ในกรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่ายอยู่ต่างส่วน 
ราชการผู้เบิกหรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหรือกรณีหย่าให้คู่สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ 
ต้องแจ้งขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว 
แต่กรณี ทราบ และให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบดังกล่าว

๓. แบบ ๗๒๒๑ แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
เป็นไปตามระเบียบๆ ข้อ ๘ ใช้ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับดำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก 
ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ผู้มีสิทธิ 
ต้องยื่นหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบดังกล่าวแจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ 
และเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคู,ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมี 
การรับรองความถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบ

๔. แบบ ๗๒๒๒ แบบหน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นไป 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘ ใช้ในกรณีที่ส่วนราชการผู้เบิกต้องจัดทำหน้างบใบสำคัญการจ่ายเงินสวัสดิการตามแบบ 
ดังกล่าวโดยแสดงรายซื่อผู้ใข้สิทธิและจำนวนเงินสวัสดิการที่เบิกจ่ายเป็นรายบุคคลและให้ส่วนราชการผู้เบิก 
เก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ

๖ ฅ



ทั้งนี้ได้นำแบบดังกล่าวลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดาวนํโหลดได้ที่ เา{{เฮ://ท/ท/ท/. 
0ฐ0เ.5๐.1;1า/^ทอผ๒31:3^ลโ0เา^6.ลร|ว?03^๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจมเวหา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มกฏหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๗๑-๐๖๘๖-๙๐ ต่อ ๔๖๑๓



แบบ ๗๒๑๘
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสืกษาฃองบุตร

โปรดทำเครื่องหมาย ^  ลงในซ่อง 0  พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จำเป็น

๑. ข้าพเจ้า................................................................. ตำแหน่ง.
สังกัด....................................................................................

๒. คู่สมรสของข้าพเจ้าซึอ...............................................................................................................
0  ไม'เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างประจำ
0  เป็นข้าราชการ \3  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง.................................. สังกัด.........................
0  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาซน หรือหน่วยงานอ่ืนใด 
ตำแหน่ง.....................................................สังกัด...............................................................

๓. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก 
0  เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย 
0  เป็นมารดา

๔. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสำหรับการศึกษาชองบุตร ดังน้ี
(๑) เงินบำรุงการศึกษา (๒) เงินค่าเล่าเรียน

๑) บุตรซ่ือ......................................................................... เกิดเมื่อ............................................
เป็นบุตรสำดับท่ี (ชองบิดา)...............................เป็นบุตรสำดับท่ี (ชองมารดา).....................
(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว) แทนท่ีบุตรลำดับที.่........................................
ซ่ือ.......................................................... เกิดเมื่อ............................ถึงแก,กรรมเมื่อ..............
สถานศึกษา............................................อำเภอ........................................ จังหวัด................
ขั้นที่ศึกษา...............................................  (๑) \3

(๒) 0  จำนวน................................ บาท
๒) บุตรซ่ือ......................................................................... เกิดเมื่อ...........................................

เป็นบุตรลำดับท่ี (ชองบิดา)...............................เป็นบุตรลำดับท่ี (ของมารดา).....................
(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก'กรรมแล้ว) แทนที่บุตรลำดับที่.........................................
ซ่ือ.......................................................... เกิดเมื่อ............................ถึงแก่กรรมเมื่อ..............
สถานศึกษา............................................อำเภอ........................................ จังหวัด...............
ขั้นที่ศึกษา...............................................  (๑) [I]

(๒) 0  จำนวน................................ บาท
๓) บุตรซ่ือ......................................................................... เกิดเมื่อ...........................................

เป็นบุตรลำดับท่ี (ของบิดา)...............................เป็นบุตรลำดับท่ี (ชองมารดา).....................
(กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซ่ึงถึงแก,กรรมแล้ว) แทนท่ีบุตรลำดับที.่........................................
ซ่ือ.......................................................... เกิดเมื่อ............................ถึงแก่กรรมเมื่อ..............
สถานศึกษา............................................อำเภอ........................................ จังหวัด...............
ขั้นที่ศึกษา...............................................  (๑) [II

(๒) \3  จำนวน................................ บาท



๕. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
1111 ตามสิทธิ 0  เฉพาะส่วนที่ยังขาดจากสิทธิ เป็นเงิน...............................................บาท

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

๖. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1111 ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและ 

ข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง
0  บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
0  เป็นผูใข้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร แต่เพียงฝ่ายเดียว 
0  คู'สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถ่ิน 

กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาซน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ตํ่ากว่าจำนวนที่ได้รับจากทางราชการ 
จำนวน........................................................บาท จริง

(ลงซ่ือ).... 
วันท่ี.... .............เดือน............... :.

................... ผ้ฃอรับเงินสวัสดิการ
.................พ.ศ.........................

๗. คำรับรองของผู้บัง'คับบัญขา 
เสนอ

ข้าพเจ้า................................... ....ตำแหน่ง.....................
ได้ตรวจใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้เบิกมีสิทธิเบิกได้ตาม 

ระเบียบตามจำนวนที่ฃอเบิก
(ลงซ่ือ)................................................................

(............................................................... )
ตำแหน่ง................................................................ .-

๘. คำอนุมัติ
อนุมัติให้เบิกได้

(ลงซ่ือ)................................................................
(.....

ตำแหน่ง
......................................................... )

๙. ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตร จำนวน.... .....................................................บาท

(...................................................................................... .......... -)ไว้ถกต้องแล้ว

(ลงซ่ือ)................... . .......................................... ผ้รับ เงิน
(............... .................... ............  ..........)

(ลงซ่ือ)..................... ........................................ ผ้จ่ายเงิน
(............... ......................................... :......)

วันท่ี......... เดือน....................... พ.ศ...........
(ลงซ่ือต่อเมื่อได้รับเงินแล้วเท่าน้ัน)

๖๖



หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
แบบ ๗๒๑๙

ที่.................. (๑)..................................  ส่วนราชการ......................(๒)........
ว ัน ท ี.่............... เดือน..........................พ.ศ

เรื่อง การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)

ด ้วย........................................... (๓)................................ ได้แจ้งความประสงค์จะเป็นผูใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เนื่องด้วย

\3  ได้จดทะเบียนหย่ากับคู่สมรสซื่อ........................................................................................................
0  เป็นคู1สมรสของ............................................................................

.................................................... .....(๔)......................................................ตำแหน่ง
สังกัด/รับบำนาญ กอง....................................................... กรม................................

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และมิให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก'
..................... (๔).......................... และขอให้แจ้งตอบรับหนังสือแจ้งการใช้สิทธิมาเพื่อ. 
(๒)............................. ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ (๑) ให้ใช้เซ่นเดียวกับหนังสือราชการ 
(๒) ส่วนราชการเจ้าสังกัดชองผู้ขอใช้สิทธิ
(๓) ซื่อช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัด ซึ่งประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(๔) ซ่ือคู,สมรสหรือคู'สมรสที่จดทะเบียนหย่าหรือของผู้ที่ประสงค์เป็นผู้ใช้สิทธิ



หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
แบบ ๗๒๒๐

ท่ี.......... (๑) ส่วนราชการ......................(๒)........
ว ัน ท ี่.................เดือน......................... พ.ศ

เรื่อง ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

เรียน (หัวหน้าส่วนราชการ)

อ้างถึง ................................(๓)................................

ตามหนังสือที,อ้างถึง แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ชอง 
...(๔).............................................. น้ัน
........................................................(๒)...................................................รับทราบแล้ว และได้งดเบิกจ่าย

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรให้แก,...................................... (๔)............................................................ แล้ว
ทั้งนี้ได้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรครั้งสุดท้ายสำหรับภาคการศึกษาที่..................................
.................... ป ีกำรศึกษา..........................................

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

หมายเหตุ (๑) ให้ไซ้เข่นเดียวกับหนังสือราชการ 
(๒) ส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ฃอใช้สิทธิ 
(๓) หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
(๔) ซื่อช้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัด ซึ่งแจ้งการเป็นผู้ไช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ 

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(๔) ซ่ือคู,สมรสหรือคู,สมรสที่จดทะเบียนหย่าหรือชองผู้ที่ประสงค์เป็นผู้ไช้สิทธิ



แบบ ๗๒!อ๑
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสืกษาฃองบุตร 

กรณีผู้มืสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ

วันท่ี ............................... เดือน..........................พ.ศ.

ข ้าพเจ ้า................................................................. ตำแหน่ง.......................................................................
สังกัดกอง.................................................... กรม.................................................................กระทรวง..............................
จังหวัด........................................................ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่..........................................................
กรม................................................. กระทรวง...................................................... จังหวัด................................................
ตามคำสั่งเลขที.่........................................... ลงวันที.่........................ เดือน................................. พ.ศ...............................
ขอแสดงเจตนาโดยหนังสือฉบับนี้ว่า ตลอดระยะเวลาของการไปช่วยปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ณ ส่วนราชการที่ได้ 
รับคำสั่งใหไปช่วยปฏิบัติราชการ

ลงซื่อ.. 
(

ตำแหน่ง.,
)

เสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ลงซื่อ*..............................................
(....................................................... )

ตำแหน่ง...................................................

หมายเหตุ * ให้ผู้อำนวยการกองคลังตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้ลงซื่อ



แบบ ๗๒๒๒
หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเก่ียวกับการสีกษาของบุตร 

ประกอบหลักฐานการขอเบิก

ใบสำคัญเลขที่ รายการ จำนวนเงิน จำนวนเงิน หมายเหตุ

รวมลง

ซื่อ.....................................................ผู้เบิก

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

ตำแหน่ง......................................................



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ....กรงเทพมหานคร (สำนักการค.ลังโ'ท.ร..๐.๒๒๒๔.!๔๖๘๑.หรือโ1เๆ รู..®๖๖๑โทรสาร;๐.๒๒๒๖๖๒๓๖)
ท ี ่ กท.ุ๑๓0๕/ ๑๔๔ ................................................ วันท ี ่ ๑๕.พ.นุศจิกา.!ย.น.๒๕:.๕๒..................................
เร ื่อ ง ...การเบิกเงิ:นุสวัสดิก;ารเ!ก่ี.ยวกับุการศึกษาบุ.ตุรกร.ณีบตรุ;ของ!ผ้มีสิท์ธิกู้ยืมเงิ;น!,รี;ยน.จากกองทุนเงินให้ก้ยืม

เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๔๔๒ เร่ือง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาเพื่อทราบและ 
ถือปฏิบัติ

■ I"'
(นางบินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๗๑



ที กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๓ กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๙ ตุลาคม ๒๔๔๒
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดิในอนาคต (กรอ.)
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วยมีส่วนราชการหลายแห่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) โดยนักศึกษา 
จะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาจากสถานศึกษาส่าข้า ทำให้ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งเป็นผู้ปกครองไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมายื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตรจากหน่วยงานด้นสังกัดได้ เนื่องจากเกินระยะเวลาการยื่นขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรที่กำหนดไว่ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๑๑

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเดือดร้อนให้แก' 
ผู้มีสิทธิและเป็นการลดขั้นตอบการดำเนินการของส่วนราชการต่าง ๆที่จะต้องทำหนังสือขอตกลงกับกระทรวง 
การคลังในกรณีดังกล่าว จึงกำหนดให้ช้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่บุตร 
กู้ยืมเงินเรียนจาก (กยศ.) และ (กรอ.) สามารถนำหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษามายื่นเบิกเงินสวัสดิการ 
การศึกษาของบุตรได้ภายในสามสิบวันนับจากวันที,ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องและหน่วยงานในสังกัดทราบ 
เพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

เ ^(นายนริศ ขัยสูตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

หวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักงานมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐๐๗๑ ๐๖๗๖-๙๐ ต่อ ๖๒๒๓



1 1 . ด่วนทีสุด บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ....กรงฺ.เท™หา.นคร..1(สำ.นักการ;คลังIท!..๐.1๒๒๒๔๒๔๖๘๑หรือโทร..®'๖๖®โ:ท'รสเา!๙๒๒๒๖๖๒๓๖)
ท ื กท..๑๓0๕/๑๑๔๖................................................  วันท่ี.....®๘..พ.โ!ศ.จิก.ๆ .ย.น..๒๕๕๒.
เร ื่อ ง ...ปรุ;&!เภท!และอัตรา.เงิน;ปำ;รงการศึกษา.และ.ค่า.เล่า.เ!

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานดร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๔๒ เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน มาเพื่อทราบและฅ 
ถือปฏิบัติ

‘^ ..1 ^ - V เ^ ^ ^ /^ * - 1 -

(นางนินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร



ด่วนที่สุด
ที กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๓๐ ตุลาคม ๒๔๔๒

เรื่อง ประเภทและอัตราบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาค่ม ๒๔๔๑ 

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒./ว ๑๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๔๒ 
๓ . หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๒

สิ่งที่ล่งมาด้วย ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและด่าเล่าเรียนในสถาน 
ศึกษาชองเอกซนจำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและด่า 

เล่าเรียนเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้!ด้รับบำนาญเบี้ยหวัด1ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการ 
รับเงินชองสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาชองเอกซนมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตรจากทางราชการได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. ด้วยส่วนราชการต่างๆ ประสบปึญหาในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 

ของบุตรตามประเภทและอัตราการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเร ียนของบุตร ในหลักสูตรระดับ 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาของทางราชการ ซึ่งกำหนดไว้ มีราย 
ละเอียดรายการข้อยกเว้นที่ไม'สามารถนำมาเบิกจ่ายจากทางราชการได้หลายรายการประกอบกับรายการค 
ด่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาบางรายการที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติจากส่วนราชการเจ้าสังกัดของสถานศึกษา 
น้ันๆ ให้เรียกเก็บมีรายการไม,ซัดเจน โดยจะต้องตืความหรือสอบถามไปยังสถาบันการศึกษาเพื่อขอทราบ 
ข้อเท็จจริงของรายการด่าใช้จ่ายจริงๆ ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกและคล่องตัวในการตรวจสอบรายละเอียด 
ดังกล่าว อีกทั้งผู้มีสิทธิมีความเข้าใจว่าได้รับสิทธิลดลงจากการกำหนดประเภทและอัตราการเบิกจ่ายเงินบำรุง 
การศึกษาและด่าเล่าเรียนของบุตรดังกล่าว

๒. เพื่อให้ส่วนราชการมีความสะดวกและคล่องตัวในทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร อีกทั้งบรรเทาภาระด่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถ 
เบ ิกจ ่ายเง ิน ส ว ัส ด ิการเก ี่ยวก ับ การศ ึกษาของบ ุตรจากท างราชการได ้เห มาะส มย ิ่งข ึ้น  จ ึงเห ็นสมควร 
ยกเล ิกป ระเภท และอ ัตราเง ิน บ ำร ุงการศ ึกษาและค ่าเล ่าเร ียน  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่อ ้างถึงโดย 
กำหนดขึ้นใหม่ในส ่วนของหลักส ูตรระด ับอน ุปร ิญญาหรือเท ียบเท ่าและหลักส ูตรระด ับปริญญาตรีใน 
สถานศึกษาของทางราชการ สำหรับหลักส ูตรการอัดการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (อน ุบาล-ม ัธยมศึกษาตอน 
ปลายท ั้งสายสาม ัญ และสายอาช ีพ) ในสถานศ ึกษาของทางราชการและสถานศ ึกษาของเอกซน และ
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หสักส ูตระด ับอน ุปริญญาหรือเท ียบเท ่าในสถานศึกษาของเ•อก'ซนยังคงใช ้ประเภทและอ ัตราเด ิมไม'ม ี 
การเปล ี่ยนแปลง ดังนั้น เพ ื่อม ิให ้เก ิดความสับสนในการปฏิบ ัต ิ จ ึงเห ็นควรกำหนดหนังส ือเว ียนแจ้ง 
ส ่วนราชการโดยรวมเรื่องดังกล่าวไวีในฉบับเดียวกัน โดยกำหนดประเภทและอัตราเง ินบำรุงการศึกษา 
และค่าเล ่าเรียนขึ้นใหม่ ตามสิ่งท ี่ล ่งมาด้วย ทั้งนี้ ประเภทและอัตราเง ินบำร ุงการศ ึกษาและค่าเล ่าเร ียน 
ที่กำหนดขึ้นใหม่ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

๓. สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในภาคเรียนที่ ๑ ชองปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
กรณีผู้มีสิทธิยังไม'ไต้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาของบุตรดังกล่าว การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ่มเวหา)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-๒๒๗๑-๒๔๒๔ 
ผผผ.(ะฐป.5 0 .1:เา
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แนบหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กด ๐๔๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๔๕๒ 
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาชองทางราชการ

๑. ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน ๔,๖๔๐ บาท
๒. ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ปีลไม'เกิน ๓,๒๐๐ บาท
๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ปีละไม,เกิน ๓,๙๐๐ บาท
๔. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.)

หรือเทียบเท่า ปีละไม,เกิน ๓,๙๐๐ บาท
๔. ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปีละไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท

เงินบำรุงการศึกษา หมายถึง เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ไต้รับอนุมัติ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที,มีกฎหมายจัดตั้งหรือ 
องค์การของรัฐบาล

โดยระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินบำรุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่ายตามประเภท 
และอัตราข้างต้น ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดังต่อไปนี้

๑. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
๒. ห้องเรียนพิเศษ เะเ3 (เะท3เ.เรห ? โ๐5โ3๓)
๓. ห้องเรียนพิเศษ เฬ[ะ]3 (IVแทเ [ะทฐเรเฐเา ^โอฐโล๓)
๔. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการและต้านอื่นๆ
๔. ค่าจ้างครูซาวต่างประเทศ
๖. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ

สำหรับระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เงินบำรุงการศึกษา ที่ให้เบิกจ่ายจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้ 
รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าสังกัดให้เรียนเก็บ ทั้งนี้ไม,รวมค่าปรับต่างๆ ค่าลงทะเบียนส่าช้า การลงทะเบียนเรียน 
ซํ้าเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และ 
ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
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ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรืยนในสถานสีกษาของเอกซน
สถานศึกษาของเอกซนประเภทสามัญสีกษา

๑. สถานศึกษาที่ไม่รัใ)เงินคุดหนุน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละไม,เกิน
(๑)ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ๑๐,๘๔๖ บาท
(๒)ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ๑๐,๔๔๖ บาท
(๓)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๑๒,๖๔๗ บาท
(๔)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๑๒,๙๔๗ บาท

สถานศึกษาที่รับเงินคุดหนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละไม่เกิน
(๑)ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ๓,๘๗๔ บาท
(๒)ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ๓,๔๐๔ บาท
(๓)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ๒,๖๓๔ บาท
(๔)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ๒,๖๐๔ บาท

สถานศึกษาของเอกซนประเภทอาชีวศึกษา
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบเท่า

๑.๑ สถานศึกษาที่ไม'รับเงินอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(๑) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ ปีละไม'เกิน ๑๓,๒๑๗ บาท
(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม'เกิน ๑๔,๘๗๗ บาท
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม่เกิน ๑๔,๙๖๗ บาท
(๔) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม'เกิน ๑๖,๘๘๗ บาท
(๔) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม ปีละไม'เกิน ๑๙,๔๘๗ บาท
(๖) ประมง ปีละไม่เกิน ๑๖,๘๘๗ บาท
(๗) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละไม'เกิน ๑๔,๘๗๗ บาท
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม ่เก ิน ๑๙,๔๘๗ บาท
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๑.๒ สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(๑) คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ ปีละไม่เกิน ๑,®๕๘ บาท
(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ปีละไม่เกิน ๔,๑๔๒ บาท
(๓) ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม ปีละไม'เกิน ๒,๙๒๓ บาท
(๔) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ ปีละไม'เกิน ๕,๐๕๑ บาท
(๕) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม จละไม'เกิน ๕,๗๙๑ บาท
(๖) ประมง ปีละไม่เกิน - ๕,๐๕๑ บาท
(๗ )อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละไม่เกิน ๔,๑๔๒ บาท
(๘) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปีละไม่เกิน ๕,๗๙๑ บาท

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
เทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภท 
วิชาหรือสายวิชา ดังนี้

(๑) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปีละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์

(๒) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม ปีละไม'เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
หรือศึลปศาสตร์ เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 
คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สำหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสูตรที่กำหนดดังกล่าวให้ 
เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกซนทำการเปีดสอนในสาขาวิชานั้นๆ

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑. สถานศึกษาของทางราชการ ให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม'เกินปีการศึกษาละ 

๒๐,๐๐๐ บาท
๒. สถานศึกษาของเอกชน ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษา 

ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๓ . สำหรับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว ค่าใช้จ ่ายที่จะเบ ิกจ่าย 

ไดัจ ะต้องเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของ



สถานศึกษานันๆ ทังนี ไม,รวมถึงค่าปรับต่างๆ ค่าลงทะฒียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซํ้าเพื่อปรับผลการเรียน 
(รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าชักรีด และค่ารักษาสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา สำเนาได้แจ้ง 

กอง่บำเหน็จบำนาญทราเรียบร้อยแล้ว

(นายสัจจะ คนตรง) 
เลขานุการสำนักการคลัง

กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง

(นายวศิน แก้วม่วง)
หัวหน้าฝ่ายกา-รพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
สำนักการคลัง

(นายสุขัย สกุลรุ่งเรืองชัย)
นิติกร ๘ว กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง



ดว่นทีส่ดุ
ท กค ๐๙๒๒.๓/ว ๒๗๑ กรมบัญชกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๗ สิงหาคม ๒๙๙๑

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและด่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๐๙.๙/ว ๔๗๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๙๔๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและด่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้โดยสถานศึกษา 
ของทางราชการ ให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐ บาท และสถาน 
ศึกษาของเอกซน ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ ๑๙,๐๐๐ บาท 
ตามนัยมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๙๒๓ และที่แกไข 
เพิ่มเติม น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนด้งนี้
๑. เห็นสมควรยกเลิกอัตราเงินบำรุงการศึกษาและด่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่อ้างถึง และกำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษาและด่าเล่าเรียนในหลักสูตรด้งกล่าว 
ข้ึนใหม่ ด้งนี้

๑.๑ สถานศึกษาของทางราชการ ให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม'เกินปี 
การศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ สถานศึกษาของเอกซน ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 
ปีการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๙๙๑ เป็นต้นไป
๒. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรด้งกล่าว ให้ถือปฏิบัติ ด้งนี้

๒.๑ ให้เบิกด่าใช้จ่ายต่างๆ ไต้ทุกประเภทในลักษณะเหมาจ่ายทั้งปีการศึกษาซึ่งค่าใช้ 
จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องเป็นด่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถานศึกษาไต้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ

๒.๒ กรณีผู้มีสิทธิที่ได้ใช้สิทธิเบิกด่าการศึกษาของบุตรไปแล้วในภาคเรียนที่ ๑ หรือภาค 
เรียนภาคต้นของปีการศึกษา ๒๙๙๑ ซึ่งยังไม่ครบสิทธิ ให้นำหลักฐานการชำระด่าการศึกษาของบุตรมาขอใช้ 
สิทธิเบิกด่าการศึกษาของบุตรเพิ่มในส่วนที่ไม'ครบสิทธิได้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๙๙๑

๘ ๐



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อ!ป

ขอแสดงความนับถือ

^ น

(นางอรอนงค์ มณีกาญจน์)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. 0-๒๒๗๑-๒๔๒๔ 
ผผผ.(ะฐ(±3 0 .1:เา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

เลขานุการสำนักการคลัง 
๑๘ ส.ค. ๒๔๔๑

(นายสุขัย สกุลรุ่งเรืองขัย)
นิติกร ๘ว กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง 

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง 
หัวหน้ากลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๑๓ พฤษภาคม ๒๔๔๒
เร่ือง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของ 

เอกซน
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๔๘ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๔๑

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๘๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๔๔๑
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๔๑

สิ่งที่ล่งมาด้วย ประเภทและอัตราเง ินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล ่าเร ียนใน 
สถานศึกษาของเอกซนจำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่า 

เรียนเพื่อให้ข้าราชการลูกจ้างประจำและผู้!ด้รับบำนาญเบี้ยหวัดซึ่งเป็นผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐานการรับเงิน 
ชองชองทางราชการและสถานศึกษาชองเอกซนมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรจากราชการ 
ได้ ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้โข 
เพิ่มเติม น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. ด้วยในปีการศึกษา ๒๔๔๒ รัฐมีนโยบายเรียนฟรี ๑๔ ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และกระทรวงศึกษาธิการโดยส่วนราชการด้นสังกัดได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา 
การเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ข้ึนใหม่ ดังน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกซนเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับนโยบายดังกล่าว จึงเห็นสมาควรยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลางที่อ้างถึง ๑ และ ๒ และกำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน ข้ึนใหม่ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. เนื่องจากปรากฎว่า มีสถานศึกษาหลายแห่ง ได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษานั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวช้อง 
กับการศึกษาโดยตรง ซ่ึงไม,อยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก 
ทางราชการ ดังน้ัน จึงเห็นสมควรยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กำหนดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในข้อ ๒.๑ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่อ้างถึง-๓ และกำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ขึ้น 
ใหม่ เป็นดังนี้

ดว่นทีส่ดุ
ท กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๖๑



๒.๑ ให้เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บซึ่งค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องเปีน 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ 
ทั้งนี้ไม'รวมค่าปฐมนิเทศ ค่าลงทะเบียนล่าช้า ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร 
ค่าซกรีด ค่าเทียบโอน ค่ารักษาสถานภาพการเบีนนักศึกษาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงาน 
ของสถานศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(^!I}' -

(นายปิยพันธุ นิ/มานเหมินที)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐.๒๒๗๑-๒๔๒๔ 
พ ผ 'ผ .( ะ ร บู ฐั อ -ป า

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

พ/"

(นางสุจิตรา เมลืองนนท์)
หัวหน้างานธุรการ

รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการคลัง
๑๘ พ.ค. ๒๔๔๒



ที กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๒๖ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๒

เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด คลังเขต

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว  ๑๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๔๒

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเง ินบำรุงการศึกษาและค่าเล ่าเร ียนใน 
หลักสูตรระดับอนุบาลถึงหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๔๔๒ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง น้ัน

เนื่องจากปรากฏว่า ส่วนราชการมีฃ้อสงสัยในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตร ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารและ 
ดำเนินงานของสถานศึกษา ดังน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องในแนวทาง 
เด ียวกัน กรมบ ัญช ีกลางจ ึงเห ็นควรซ ้อมความเช ้าใจว ่า ค ่าใช ้จ ่ายเก ี่ยวก ับการบร ิหารและดำเน ินงาน 
ของสถานศึกษา ซึ่งเป ็นค่าใช้จ่ายที่ไม'สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก 
ทางราขการได้ ได้แก่ ค่าปรับพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าสนับสนุน/อุดหนุนการศึกษา ค่าพัฒนาด้าน 
วิชาการ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา ค่าคู'มือนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา ค่าเอกสาร/วารสาร/ 
ใบรับรอง/ค่าปรับต่างๆ การลงทะเบียนเรียนซํ้าเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าขอย้าย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
เซ่น ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ค่าเครื่องแบบนักศึกษา เป็นต้น ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าบำรุงสถาน 
ศึกษา/มหาวิทยาลัย ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา ค่าบำรุงกิจกรรม ค่ากิจกรรมซ่ึงไม'ได้กำหนดไวิในโครงสร้างของ 
หลักสูตร ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน ค่าบำรุงครุภัณฑ์ ค่าคืนสภาพกลับเช้าเป็นนักศึกษา และค่าสาธารณูปโภค

อนึ่ง สำหรับอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรีให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๗๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๔๔๑

๘๔



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยพันธุ นิมมานเห่มิ'นฑ์) 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-!อ!อ๗๑-๒๔๒๔



บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม

สว่นราชการ กรง.™พมหาน.1โ!!].สำนัก,การ)โ!.ลังI')ๆ ร..๐.๒๒๒๔.๙5๘®.หรือโ'ทร:.®.๖๖®.!ใ?.ร?!ว.ร..9..๒๒๒๖ ๖]??๓๖)

เรื0่ง...แนว.ทาง'ปฏิบัติเกี่ยวกับการอ.'นมตการุเบิกจ่าย่เงินุสวัสดิการ๓ ยวก':ม.ค่า,รักษา.พ.!ยา:ชาล..ค่าการศึกษาใเอง.
บุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษา 
พยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1̂ กท..®๓0๕/ ๑๕๘ วนั1ที .่....1๙..ก.ม.ภว.พันธ์.!?.(รั๕’.'๓.

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว  ๑๑๔ ลงวัน

(นางนินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร



ท กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๔ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๒
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา 

ของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วยบิจจุบันมีส่วนราชการต่างๆ ประสบปีญหาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการอนุมัติการเบิกจ่าย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาของบุตร รวมทั้งค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีบุคคล 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ให้เป็นผู้ม ีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว สำหรับ 
หน่วยงานนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเง ินสวัสดิการเก ี่ยวก ับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๔๔๔ข้อ ๑๒ (๑)(๒ )ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร พ.ศ. ๒๔๔๑ ข้อ ๑๔ วรรคสอง (๑) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๔๙ ข้อ ๑๐-(๑) จะทำการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินที่เป็นสิทธิ 
ของตนเองได้หรือไม่ เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสำหรับกรณี 
เช่นน้ีไว้ เช่นเดียวกับราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการหรือนายอำเภอ 
เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแทน

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. การอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 

ศึกษาของบุตร และค่าเช่าน้านข้าราชการ ถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ดังน้ัน จึงต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ เนื่องจากคู่กรณีเป็นตนเองและมีส่วนได้เสียในคำสั่งทางปกครองจึงไม่ 
สามารถเป็นผู้พิจารณาคำสั่งทางปกครองดังกล่าวได้ดังนั้นหากบุคคลผู้!ด้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับกรมให้เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวและค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการในหน่วยงานนั้น 
ตามนัยของระเบียบกระทรวงการคลังข้างด้นมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการดังกล่าว และค่าเช่า 
บ้านสำหรับตนเองจะต้องให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หรือบุคคลอื่นในสำนักงาน 
เดียวกัน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายเป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติสิทธิของผู้นั้นแทน

๒. กรณีที่ห ัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเป็นผู้ใข้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษา 
พยาบาลเงินค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านข้าราชการของตนเองนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ จึงให้ส่วนราชการปฏิบัติตามบทบัญญ้ติ มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าวที่กำหนดให้กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นคู่กรณีเองในคำสั่งทางปกครองไม่สามารถพิจารณาคำสั่งทางปกครอง 
ดังกล่าวได้ให ้หยุดการพิจารณาและแจ้งผ ู้บ ังค ับบ ัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพ ื่อผู้บ ังคับบัญชาดังกล่าว 
จะมีคำสั่งต่อไป



ตวคยางท ๑
อธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ได้มอบหมายการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 

กับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านช้าราชการ ให้รองอธิบดีคนหนึ่ง และเลขานุการกรม 
เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแทน ดังน้ัน รองอธิบดีและเลขานุการกรม ย่อมมีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าว 
และค่าเช่าบ้านสำหรับช้าราชการภายในกรม แต่หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะเบิกเงินของตนเอง จะไม่สามารถ 
พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับตนเองได้ เนื่องจากขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒(ะ๓๙ จะต้องให้อธิบดี รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายหรือเลขานุการกรม แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าวและค่าเช่าบ้าน เช่น หากเลขานุการกรมประสงค์จะเบิกเงินค่าเช่า 
บ้านของตนเอง จะต้องให้รองอธิบดีที่เป็นผู้!ด้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติแทน หรืออธิบดีจะเป็นผู้อนุมัติแทนก็ได้ 
หรือหากรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายประสงค์จะเบิกเงินค่าการศึกษาของบุตรของตนเอง จะต้องให้เลขานุการ 
กรมซึ่งเป็นผู้!ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรอีกคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติแทนหรือ 
อธิบดีจะเป็นผู้อนุมัติก็ได้

ตัวอย่างที่ ๒
อธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ได้มอบหมายการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว 

กับการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร และค่าเช่าบ้านช้าราชการให้ผู้บังคับบ้ญขาของหน่วยงานที่เป็นส่วน 
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค และมอบให้รองผู้บังคับบัญชาอีกคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจ 
อนุมัติแทน สำหรับหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้น ดังน้ัน บุคคล 
ดังกล่าวย่อมมีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินช้างต้นสำหรับช้าราชการในหน่วยงาน แต่หากบุคคลดังกล่าวประสงค์ 
จะเบิกเงินของตนเอง จะไม,สามารถพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินสำหรับตนเองได้ เนื่องจากขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะต้องให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ 
บุคคลอื่นในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้!ช้อำนาจอนุมัติแทน เช่น หากผู้บังคับบัญชาของหน่วย 
งานที่เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคประสงค์จะเบิกเงินค่าเช่าบ้าน จะต้อง 
ให้รองผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ที่ไดัรับมอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านอีกคนหนึ่งเป็นผู้อนุมัติ 
แทน หรือให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติก็ได้



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดทราบ 
เพื่อถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายนริศ ชัยสูตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง- 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๖๘๖-๙๐ ต่อ ๔๙๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
เพื่อโปรดพิจารณา

เลขานุการสำนักการคลัง 
กลุ่มงานระเบียบและกฎหมายการคลัง 

๑๖ พ.ย. ๒๔๔๒

(นายวศิน แก้วม่วง)
หัวหน้าฝ่ายการพาณิขย์ของกรุงเทพมหานคร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง
๑๗ พ.ย. ๒๔๔๒



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อานวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในลังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๔๕๓ เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตร กรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้ง 
เดียวตลอดปี มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

X -
(นางบินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๙ ๐



ทึกค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๔๙ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ เมษายน ๒๔๔๓
เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว  ๑๖๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๔๒ และ 

ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว  ๒๒๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๔๔๒ และ ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/  
ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๔๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภท.และอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถาน 
ศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกขน เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ ตั้งแต่ด้นปีการศึกษา ๒๔๔๒ และต่อมาได้มีการปรับปรุงแกไข 
การกำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาด้งกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๒ เป็นด้นไป 
น้ัน เนื่องจากปรากฏว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งเรียกเก็บค่าการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีครั้งเดียวตลอดปี 
โดยไม'สามารถแยกเป็นภาคการศึกษาได้ ตามระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับปีการศึกษา๒๔๔๒ใน 
กรณีสถานศึกษาเรียกเก็บครั้งเดียวตลอดปีซึ่งไม่สามารถแยกเป็นภาคการศึกษาได้โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ิม 
เติมได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายไปจริงเฉพาะรายการค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้อนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ 
ข้อบังคับหรือประกาศของสถานศึกษานั้นๆ โดยพิจารณาจากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม'สามารถเบิกได้ในด้นปี 
การศึกษา ทั้งนี้ ไม,รวมถึง ค่าปรับต่างๆ ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซํ้า เพื่อปรับผลการเรียน 
(รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และค่ารักษาสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษา เช่น ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นรายรายการที่เบิกไม,ได้ในด้นปีการ 
ศึกษา และไม,อยู่ในช้อยกเว้นดังกล่าว จึงให้เบิกเพิ่มเติมได้อีก ๑,๐๐๐ บาท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่าย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน



(นายมนัส แจ่มเวหา)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไ'ป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดีการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-๒๒๗๑-๒๔๒๔



^  บ ัน ท ึก ข ้อ ค ว า ม
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เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผ ู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งลำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๐๑ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๔๓ เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มาเพื่อ 
ทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตอไป โดยอำนาจในการอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
บุตรข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๖๗๐/ ๒๔๔๘ 
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๔๔๘ เร่ือง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

^น&  เ̂ , * * * ’
(นางบินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

๙ ฅ



ดว่นทีส่ดุ
ที กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๐๑ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐
๑๔ มิถุนายน ๒๔๔๓

เร่ือง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๔๓ 

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๔๑ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบ ๗๒๒๓ ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงาน 
ท่ัวไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๔ ง วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๔๓ และเวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ แล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. ตามระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรเป็น 

ผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน ดังน้ัน เพื่อให้การเบิกจ่าย 
สอดคล้องกับระเบียบดังกล่าว จึงต้องปรับแกไขแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยยกเลิก แบบ ๗๒๑๘ ท่ีใช้ 
ในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และกำหนดให้แบบ ๗๒๒๓ เป็น 
บแบบที่ใช้มในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรขึ้นใหม่ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตรตามแบบดังกล่าว พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาต่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิก 
จ่ายเงินสวัสดิการตามข้อ ๑๔ หรือ ข้อ ๑๖ ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ หรือเบี้ยหวัด 
แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ได้นำแบบดังกล่าวลงเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดาวนํโหลดได้ที่ เา1:1:|ว:77\;พ\/ .̂
(ะฐป.30.1:เา



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ้,มเวหา)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. 0-๒๒๗๑-0๖๘๖-๙๐ ต่อ '๔๙๒๘



แบบ ๗๗๒๓
ใบเบกิเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการสกืษาฃองบตุร

โปรดทำเครื่องหมาย ^ ลงในช่อง 1111 พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จำเป็น

๑ . ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................................................................................................

สังกัด...........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................ตำแหน่ง.........................................................................................................................................

๒. ค่สมรสของข้าพเจ้าซ่ือ.....................................................................................................................................................................................

\3  ไม่เป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างประจำ
0  เป็นข้าราชการ 0  ลูกจ้าประจำ ตำแหน่ง .......................................................................................................................................................สังกัด..........................................................................

1111 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ /  หน่วยงานชองทางราชการ ราชการส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร
องค์กรอิสระ องค์การมหาซน หรือหน่วยงานอ่ืนใด

ตำแหน่ง................................................................................................................................ ... ...................................................................................... ..........................................สังกัด..........................................................................................................................................................................................

๓ . ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเน่ืองจาก
0  เป็นบิดาชอบด้วยด้วยกฎหมาย

เป็นมารดา
(ริ!. ข้าพเจ้าได้จ่ายเงินสำหรับการศึกษาของบุตร ดังน้ี

(๑) เงินบำรุงการศึกษา (๒) เงินค่าเล่าเรียน
๑) บตรซ่ือ........................................................... .......... เกิดเมื่อ..............................................

เป็นบตรลำดับท่ี (ชองบิดา)............................ .......... เป็นบตรลำดับท่ี (ชองมารดา)...............................................

(กรณีเป็นบตรแทนท่ีบตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว) แทนท่ีบตรลำดับท่ี..............................................................................................................................................................

ซ่ือ.......................................... ... ............................................................................................................................................................................................................. .เกิดเมื่อ...................................................................................................ถึงแก่กรรมเม่ือ......................

สถานศึกษา....................................................................................................................................................................................................... .อำเภอ................................................................................................................................จังหวัด................................................

ชั้นท่ีศึกษา...................................................................................................................................................................................................................... - .  (๑) 0
(๒) 0  จำนวน........................................................................................................................................ ........................บาท

๒) บตรซ่ือ.............................................................................................................................................................................................................................. .......................................เกิดเมื่อ...........................................................................................................................................................................

เป็นบตรลำดับท่ี (ชองบิดา).......................................................................................................... .......................................เป็นบตรลำดับท่ี (ของมารดา)................................................

(กรณีเป็นบตรแทนท่ีบตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว) แทนท่ีบตรลำดับท่ี..............................................................................................................................................................

ซ่ือ............................................................................................................................................................................................................................................................ .เกิดเมื่อ..................................................................................................ถึงแกกรรมเม่ือ.....................

สถานศึกษา..................................................... .อำเภอ..................................จังหวัด............
ชั้นท่ีศึกษา.......................................................... -. (๑) 0

(๒) 0  จำนวน.................................... .....บาท
๓) บตรซ่ือ..........................................................

เป็นบตรลำดับท่ี (ชองบิดา)............................. .......... เป็นบตรลำดับท่ี (ชองมารดา)............
(กรณีเป็นบตรแทนท่ีบตรซ่ึงถึงแก่กรรมแล้ว) แทนท่ีบตรลำดับท่ี..........................................

๙๖



๕.

๖.

ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
0  ตามสิทธิ 0  เฉพาะส่วนท่ียังขาดจากสิทธิ เป็นเงิน..............1̂ . ...................................... บาท(.1.. ..II 11111..11111" I..)0
เสนอ.......................................................... :.................... 0
0  ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และ 

ข้อความท่ีระบุข้างต้นเป็นความจริง
0  บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายไต้รับการช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
0  เป็นผูใข้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร แต่เพียงฝ่ายเดียว 
[II คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของทางราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น 

กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์การมหาซน หรือหน่วยงานอ่ืนใด ตำกว่าจำนวนท่ีได้รับจากทางราชการ
จำนวน..'.............................. ,.................................................. ..บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสิทธิเบิกได้ตามกฎหมาย ตามจำนวนท่ีฃอเบิก
(ลงซ่ือ)............................................................. ผู้ฃอรับเงินสวัสดิการ --

(....................:...!...-)

วันท่ี.............. เดือน...................................พ.ศ........................
๗. คำอนุมัติ

อนุมัติให้เบิกได้
(ลงซ่ือ)................................................ ................................

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

ตำแหน่ง.:............................................................................
๘ .

( -

ใบรับเงิน
ได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร จำนวน................................

................................................................................................... ) ไว้ถูกต้องแล้ว
(ลงซ่ือ)....................................:..............................

(...........................

(ลงช่ือ)...................................................................
(....... :...................

วันท่ี.............. เดือน...................................พ.ศ. ...
(ลงซ่ือต่อเม่ือได้รับเงินแล้วเท่าน้ัน)

.ผ ู้รับเงิน 
)
. ผ ู้จ่ายเงิน 
)

บาท

คำขี้แจง

น่ใ. ให้ระบุการมีสิทธิเพียงใด เมื่อเทียบกับสิทธิที่ได้รับตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
01  ให้เสนอต,อผู้มีอำนาจอนุมัติ

๙๗



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

สว่นราขการ...สำ.,นักการคลัง...(กอง.รุ;Iบ'บการุคลัง.โท.ร... 1 . ' ๐ . . ๒๖๒®.®๙;®๖.หรื?.โทร.-..๑๖๖๓)......................
^ กูท..๑!๓0๕/๑๔๑๔......................................  วน'ที.....̂ ...̂ .โ'!.'ไคม...๒.!!?(๔๘
เร ื่อ ง ...คำสั่ง:มาอ1ข.อำนาจ!'ห้ข้าราชการ'ป!].'บัตร,าช!การ!.เท.นุ!ผู้ว่าร;าซ!โ!.ๆรู)ารุงเทพมห^นค.รเก่ียวกับการอน^

เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผ ู้อำนวยการสำน ัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผู้ตรวจราซการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้สำนักการคลังขอส่งสำเนาคำสั่งกรุงเทพมหานคร ท่ี ๖๗๐/ ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ 
มีนาคม๒๔๔๘เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาเพื่อโปรดทราบ 
และถือปฏิบัติต่อไป

เ ^

(นางสาวพรรณราย หล่อตจะกูล) 
รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง



คำสัง่กรงุเทพมหานคร 
ที ๖ ๗ ๐ / ๒ ๕ ' ๔ ๘

เร่ือง มอบอำนาจใหข้า้ราชการปฏบิตัริาชการแทน 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยที่เห ็นเป ็นการสมควรปรับปรุงการมอบอำนาจในการอนุม ัต ิเบ ิกจ่ายเง ินสวัสดิการเก ี่ยวก ับ 
การช่วยเหลือบุตร การศึกษาบุตร การรักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้านข้าราซการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 
ให้เหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๘ แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าตัวยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ว่าราชการ 
กร ุงเทพ มห านครจ ึงให ้ยกเล ิกคำส ั่งกร ุงเทพมห านคร ท่ี ๔๐๓๙/ ๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓ ธ ันวาคม ๒๕๓๐ 
เร่ือง มอบหมายอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ และมอบอำนาจในการสั่งพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการดังกล่าวข้างต้น ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ตังต่อไปนี้

๑. ปล ัดกร ุงเทพมหานครหรือรองปล ัดกร ุงเทพมหานครท ี่ปล ัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย
ตามสายงาน

๒. ผู้อำนวยการสำนักหรือรองผู้อำนวยการสำนักที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมายตามสายงาน
๓ . หัวหน ้าสำน ักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือผ ู้ช ่วยห ัวหน ้าสำน ักงาน 

คณ ะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครท ี่ห ัวหน ้าสำน ักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
มอบหมายตามสายงาน

๔. เลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการกร ุงเทพ มห าน คร หร ือห ัวหน ้าสำน ักงานเลขาน ุการผ ู้ว ่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร

๙๙



๔. เลขาน ุการสภากรุงเทพมหานคร ผ ู้อำนวยการสถาบ ันพ ัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวซิรพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์บริการ 
สาธารณสุข สำนักอนามัย หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตาแหน่งเทียบเท่าไม,ตํ่ากว่านี้

๖. ผู้อำนวยการเขตหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมายตามสายงาน

บรรดาประกาศ คำสั่ง หรือบันทึกสั่งการอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ใหัใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๐๐



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส ่ว น ร ูๆ ซ ก ๆ ร  - กรุงเทพมหานคร (สำนักการคล,ง.โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๑ หรอโทร. ๑๖๖๑ โทรฝึาร ๐ ๒๒๒๖.๖๒๓๖) 
^  ' ใ ใ 4 ฬ ี. . . . . 1 ? . ^ . . ^ . บ ุ! 1 ง ิบ ิ! ^ .บ ุ. . ! ? .หั.1ล ั. ? ] ...................................................................

เร ื่อ ง  การเบิกเง;นบำ;5งกา;รศึ'ก,ษาฃองบตุรุและค่า]:ล'าเรี.!ยนุบุตุร.ุ.........................................................................

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรว.จราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๒๔๒๒.๓/ ๓๑๗๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๔๔๓ เรื่อง การเบิกเงินบำรุงการศึกษาของบุตรและค่าเล่าเรียนบุตร มาเพื่อทราบและถือเปีนแนวทางปฏิบัติ 
ต่อไป

X ป ื^น^^^^ ***-',
(นางนินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

© 06)



กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๔๔๓
เรื่อง - .การเบิกเงินบำรุงการศึกษาของบุตรและค่าเล่าเรียนบุตร 
เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร
อ้างถึง ๑. หนังสือกรุงเทพมหานคร ท่ี กท ๑๓๐๓/ ๔๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๓

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๔๒
ตามหนังสือที่อ ้างถึง ๑ แจ้งว่า กรุงเทพมหานครมีกรณ ีท ี่เป ็นป ัญหาในการเบ ิกจ่ายเง ิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนที่กำหนดตาม 
หนังสือที่อ้างถึง ๒ จึงขอหารือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของ 
ทางราชการและสถานศึกษาของเอกซน ดังนี้

๑. กรณีบุตรศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนประเภทสามัญศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุนในระดับ 
ขั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๔๔๓ ตามใบเสร็จรับเงินระบุค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท 
โดยประกาศของสถานศึกษากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ภาคเรียน 
และ ๑๓,๒๗๔ บาท (ปีละ ๒๖,๔๔๐ บาท) ผู้ใช้สิทธิประสงค์ขอนำใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่ ๑ มาขอเบิกเงิน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเต็มสิทธิครั้งเดียวทั้งปีการศึกษา (๑๐,๔๔๖ บาท) จะได้หรือไม,

๒. กรณีบุตรศึกษาระดับขั้นอนุบาลในสถานศึกษาของเอกซนประเภทสามัญศึกษาที่ไม'รับ 
เงินอุดหนุน และบุตรมีอายุครบ ๓ ปี ในภาคเรียนที่ ๒ โดยจ่ายเงินค่าธรรมเนียมภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
ผู้ใซ้สิทธิจะสามารถเบิกเงินสวัสดิการเต็มสิทธิทั้งปีการศึกษา จำนวน ๑๐,๘๔๖ บาท ได้หรือไม'

๓. กรณีผู้ใซ้สิทธิได้ชำระค่าการศึกษาของบุตรสำหรับภาคเรียนที่ ๑ และขอเบิกเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเต็มสิทธิทั้งปีการศึกษาไปแล้ว ต่อมาผู้ใช้สิทธิหรือบุตรได้ถึงแก'กรรมก่อนเปีดภาค 
เรียนที่ ๒ กรณีดังกล่าวจะต้องนำเงินที่เบิกไปแล้วซองภาคเรียนที่ ๒ ส่งคืนหรือไม'

๔. กรณีบุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราซการในภาคเรียนที่ ๑ หากเบิกได้เต็มสิทธิครั้ง 
เดียวตลอดปีไปแล้วและภาคเรียนที่๒ได้ย้ายไปศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนที่ไม่รับเงินอุดหนุนจะลามารถนำ 
ใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนที่ ๒ มาเบิกเพิ่มได้หรือไม่ อย่างไร

๔. กรณีผู้มีสิทธิไม'ได้นำใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนที่ ๑ ในสถานศึกษาซองเอกซนระดับ 
ประถมศึกษา มาขอเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราซการ แต่จะขอใช้สิทธินำใบเสร็จรับ 
เงินของภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท มาขอเบิกเงินสวัสดิการในอัตราเต็มสิทธิครั้งเดียวทั้งปีการศึกษา 
(๑๐,๔๔๖ บาท) ได้หรือไม่

๖. กรณีค่าการศึกษาในหลักสูตรระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี กรุงเทพมหานครสามารถให้ผู้ใฃ้ 
สิทธิเบิกเงินครังเดียวเต็มสิทธิทั้งปีการศึกษา ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเซ่นเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรีได้ 
หรือไม' และจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

ท กค ๐๔๒๒.๓/ ๓๑๗๓๑

ว ๑๐๒



๗. กรณีมหาวิทยาลัยต'างๆ มีการเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นหลักสูตร 
นานาชาติ (1ผ7^ )  โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ สถานศึกษาไดัรับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ แต่เนื่องจากยังไม่มี 
ประเภทและอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ผูใช้สิทธิจะต้องใช้หลักฐานใดประกอบใบเสร็จรับเงิน 
เพื่อขอเบิกเงินสวัสดิการดังกล่าว.
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
๑. ในหลักการของทางราชการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นไป 

ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๔๔๘ มาตรา ๘ ซึ่งได้กำหนดสิทธิการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกรณีบุตรศึกษา 
ในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกขนในระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
เพ ื่อเป ็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแก'ช้าราฃการ ลูกจ้างประจำและ 
ผูได้รับเบี้ยหวัดบำนาญโดยค่าใช้จ่ายที่จะเบิกจ่ายได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติจากหน่วย 
งานเจ้าสังกัดให้เรียกเก็บและสามารถนำมาเบิกไดไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้ 

๑.๑ กรณีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับอนุบาลถึงระดับปริญญา 
ตรีกำหนดให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑.๒ กรณีศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายกำหนดให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม'เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
สำหรับในหลักสูตรระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรีกำหนดให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ 
ไม'เกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ซึ่งบีจจุบันกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการ 
ศึกษาและค่าเล่าเรียนเพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ.เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามหนังสือ 
ที่อ้างถึง ๒

๒. ตามกรณีที่ขอหารือพิจารณาได้ ดังนี้
๒.๑ กรณีที่หารือข้อ ๑ และข้อ ๒ ผู้มีสิทธิสามารถเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 

เต็มสิทธิครั้งเดียวทั้งปีการศึกษาจำนวน ๑๐,๔๔๖ บาท และจำนวน ๑๐,๘๔๖ บาทต ตามลำดับ 
๒.๒ กรณีที่หารือข้อ ๓ ไม'ต้องนำเงินที่เบิกไปแล้วล่งคืน
๒.๓ กรณีที่หารือข้อ ง จะต้องนำเงินที่เบิกไปแล้วของภาคเรียนที่ ๑ ในสถานศึกษา 

ของทางราชการคืนในอัตราครึ่งหนึ่งของประเภทและอัตราที่กำหนดและสามารถนำใบเสร็จรับเงินของสถาน 
ศึกษาของเอกซนในภาคเรียนที่ ๒ มาเบิกเพิ่มได้ในอัตราครึ่งหนึ่งของประเภทและอัตราที่กำหนดตามหนังสือ 
ที่อ้างถึง ๒

๒.๔ กรณีที่หารือข้อ ๔ หากไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนที่ ๑ มาขอเบิกสวัสดีการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการ ก็ย่อมที่จะขอใช้สิทธินำใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนที่ ๒ จำนวน 
๑๑,๐๐๐ บาท มาขอเบิกเงินสวัสดีการในอัตราเต็มสิทธิครั้งเดียวทั้งปีการศึกษา จำนวน ๑๐,๔๔๖ บาท ได้ 

๒.๔ กรณีที,หารือข้อ ๖ การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาของบุตรของทางราชการตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิสามารถเบิกเงินครั้งเดียวเต็มสิทธิทั้งปีการศึกษาได้ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ 
และกรณีที่หารือข้อ ๗ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นหลักฐานนานาชาติ (เผ7 ^ )

๑ ๐ ๓



หากเป็นค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาได้รับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ หรือประกาศของสถานศึกษาดังกล่าวแล้ว 
ก็ย่อมสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

อย่างไรก็ดี เน ื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานอื่น ดังนั้น การเบ ิกจ ่ายเง ินค ่าการ 
ศึกษาของบุตรให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ 
กรุงเทพมหานครกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อ้..............

(นางจินดา สังข์ศรีอินทร์) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราฃการแทน

อธิบดิกรมบัญซกลาง

สำนักมาตรฐานุค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กล่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-!อ๑๒๗-๗๐๐๐ ต่อ ๔๙๒๘

๑๐๔



ท กค ๑๓๐๔/ ๔๑๐๒ กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
เรื่อง ขอหารือการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร 
เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๔๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งกรุงเทพมหานครถือปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและ 
อัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนบุตรในสถานศึกษาของเอกซน โดย 
ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๔๔๒ เป็นด้นไป คามละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

กรุงเทพมหานครมีกรณีที่เป็นปีญหาในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรียนบุตรในสถานศึกษา 
ของเอกซนในหลักสูตรระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับปริญญาตรี จึงขอหารือรวม ๖ 
ประเด็น ดังนี้

๑. บุตรศึกษาในโรงเรียนเอกขน ประเภทสามัญศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน มีค่าธรรมเนียมการ 
ศึกษาในระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๔๓ ตามใบเสร็จรับเงิน เป็นเงินจำนวน (5)(5),^00 
บาท ประกอบกับประกาศของโรงเรียนกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑7๖ ภาคเรียน 
ละ ๑๓,๒๗๔บาท (ปีละ ๒๖,๔๔๐บาท) และตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๓๙๐ 
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๔๒ กำหนดประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกซนประเภท 
สามัญศึกษาที่ไม,รับเงินอุดหนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละไม,เกิน (๒) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 
๑๐,๔๔๖บาทผู้ใช้สิทธิประสงค์ขอนำใบเสร็จรับเงินภาคเรียนที่๑ มาขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 
ที่เบิกได้ทั้งปีในคราวเดียวเต็มสิทธิ จะได้หรือไม'

กรณีในภาคเรียนที่ ๑ สามารถเบิกได้ทั้งปีในคราวเดียวเต็มสิทธิ ล้าบุตรศึกษาอยู่ในโรงเรียน 
ของรัฐบาลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และใช้สิทธิเบิกเงินในภาคเรียนที่ ๑ เต็มสิทธิทั้งปีในคราวเดียวไป 
แล้ว และต่อมาในภาคเรียนที่ ๒ บุตรย้ายไปศึกษาในโรงเรียนเอกซนประเภทสามัญศึกษา ไม,รับเงินอุดหนุน 
จะสามารถนำใบเสร็จรับเงินของภาคเรียนที่ ๒ มาเบิกในส่วนที่เพิ่มได้หรือไม, อย่างไร

๒. กรณีในภาคเรียนที่ ๑ ผูใช้สิทธิไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรกับทางราซการ แต่ในภาคเรียนที่ ๒ ผูใช้สิทธินำใบเสร็จใบรับเงิน จำนวนเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท 
มาขอเบิกเงินเต็มจำนวนอัตราที่ได้รับสิทธิทั้งปี จำนวน ๑๐,๔๔๖ บาทในครั้งเดียวได้หรือไม'

๓ . หากกรณีผู้ใช้สิทธิได้ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเต็มสิทธิทั้งคราวเดียว 
ในภาคเรียนที่ ๑ ไปแล้ว ต่อมาผู้ใช้สิทธิหรือบุตรที่ศึกษาได้ถึงแก'กรรมก่อนภาคเรียนที่ ๒ จะต้องนำเงินที่ได้เบิก 
ไปแล้วของภาคเรียนที่ ๒ ส่งคืนหรือไม'

๔. กรณีบุตรศึกษาอยู่ในระดับขั้นอนุบาลของสถานศึกษาเอกซนประเภทสามัญศึกษาที่ไม่รับ 
เงินอุดหนุนซึ่งบุตรมีอายุครบ๓ ปีในภาคเรียนที่๒ และจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนละ๔ ๐,๐๐๐บาท 
ผู้ใช้สิทธิจะสามารถเบิกเงินในอัตราเต็มสิทธิทั้งปี เป็นเงินจำนวน ๑๐,๘๔๖ บาท ได้หรือไม'

๑๐๔



๕. ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรนานาชาติ 
(เผา“ธ^) ซึ่งยังไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกำหนดอัตรา และประเภทค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ของสถานศึกษา 
ที่ไดัรับอนุมัติให้เรียกเก็บตามระเบียบ ผู้ใข้สิทธิจะต้องใช้หลักฐานอะไรประกอบใบเสร็จรับเงินเพื่อขอเบิกเงิน 
ดังกล่าว

๖. ในกรณีที่เป ็นการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี กรุงเทพมหานครสามารถให้ผู้เบิกเงิน 
คราวเดียวเต็มสิทธิทั้งปีตามอัตราที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด เหมือนระดับปริญญาตรีไต้หรือ 
ไม, และจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบด้วย จักขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

^บ
(นางบินนาท ซสิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

สำนักการคลัง 
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๔๖๘๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๖๒๓๖

6)0^0


