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ค าน า 
คู่มืือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญเล่มนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบ านาญ 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  และการบรืิการใหื้แกื่ขื้าราชการใน 
สังกัด การปฏิบัตหิน้าที่ด้านบำเหน็จบำนาญ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และ 
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเป็นเรื่องเก่ียวกับตวัเงิน และผู้มีสิทธิรับเงิน 

คูื่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญเล่มนี้  ผูื้จัดทำได้ศึกษาจากระเบียบ ข้อบังคับ  และขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ต่างๆเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบ าเหน็จบ านาญได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ด้านบำเหน็จบำนาญให้มีประสิทธิภาพื และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได ้

การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นหน้าที่ค่อนข้างหนักื เนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และข้าราชการบำนาญในสังกัด  
มีจำนวนมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรับผิดชอบสูง และจะต้องศึกษารายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การท างานไปเป็นอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ผูื้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คูื่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ 
คงจะเป็นประโยชน์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานเกีื่ยวกับบำเหน็จบำนาญของส านักงานเขตพ้ืนทีื่การศึกษา 
หรือผู้สนใจจะนำไปใช้ประโยชน์ในสว่นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื ปาริฉตัร  หนูเกื�อ  ืืืืืืื ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื     
ผู้จัดท า 



สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
ขั้นตอนการดำเนนิงานและวิธีดำเนนิงาน 

1. การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ ืบ าเหน็จด ารงชีพ ืและบ าเหน็จตกทอด 1 
2. การขอรับเงินชว่ยพิเศษกรณี
ข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตาย 3 
3. การน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกืันการกืู้เงินกับธนาคาร

(บ าเหน็จค้ าประกัน) 5 
4. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ 7 

9 
10 
12 

ผลการด าเนินงานและการน าไปใช้ประโยชน์ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี�ยวข้อง 

ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension 
ตัวอย่างที ่1 การบันทึกขอรบับ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุครบื65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ตัวอย่างที ่๒ การบันทึกขื้อมูลบ าเหน็จค้ าประกัน 

๑๙

การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ๖๐

คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายสิทธิประโยชนเงินสวัสดิการคาการศึกษาของบุตร ๖๓



ขั้นตอนการด าเนินงานและวิธดี าเนินงาน 
ขั้นตอนส าคัญของการด าเนินงาน 

1. การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ ืืบ าเหน็จด ารงชีพ ืและบ าเหนจ็ตกทอด
ด าเนินการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ ืืบ าเหน็จด ารงชีพ  และบ าเหน็จตอด  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้

ผู้มี สิทธิรับเงิน ืจากการไมื่ได้รับเงินต่อเนื่องหลังจากท่ีเกษียณอายุราชการ รวมทั้งเกิดผลเสียต่อสิทธิประโยชน์ต่ าๆ 
เช่น การไม่สามารถใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่องได้และเพ่ือให้ืื
ทายาทผู้มี สิทธิรับเงินในบ าเหน็จตกทอดตามสิทธิที่พ่ึงจะได้รับ กรณีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ตรวจสอบสิทธิและเอกสารขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้มีสิทธิยื่นขอรับเงิน
2. น ำแบบขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติจ่ายเงิน

ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
3. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแลว้ บันทึกขื้อมูลการขอรับเงินในระบบ e-pension
4. ส่งหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส านักงานคลังเขต/กรมบืัญชีกลางตรวจสอบ
5. เมื่อได้รับอนุมัติจากส านักงานคลังเขต/กรมบัญชีกลางแล้ว ให้ตรวจสอบการอนุมัติสั่งจ่าย เพ่ือบันทึก

การขอเบิกและปิดรอบตามปฏิทินประจ าเดืือนของกรมบัญชีกลางในระบบ e-pension 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



-ตรวจสอบรายการตีกลับในระบบื  
   e-pension 
-แก้ไขให้ถูกต้องตามท่ีรับแจ้งจากส านักงานืืืืืื
คลังเขต/กรมบุญชีกลาง 

- บันทึกการขอเบิกในระบบ e-pension 
และปิดรอบส่งกรมบัญชีกลางตามปฏิทินประจำเดือน 

ข้ารมบัญชีกลางอนุมัติ 

อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

แผนผังการปฏิบัติงาน 
การขอรับเงนิบำเหน็จบ านาญ  บำเหน็จดำรงชีพ และบ าเหน็จตกทอด 

ถูกต้อง ไม่ถืูกต้อง 

อนุมัติ 

 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 

ผู้มีสิทธิ ยื่น
เรื่องขอรับเงิน 

เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบแบบขอรับเงิน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

แบบขอรับเงิน

ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
- บันทึกออกเลขหนังสือส่งในระบบ My Office 
- บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินในระบบ e-pension 
- จัดส่งแบบขอรับเงิน และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง 
สำนักง านคลังเขต, กรมบัญชีกลาง และ กบข./กสจ. 

ตรวจสอบการอนุมัติสั่งจา่ยในระบบ e-pension 

แจ้งผู้มีสิทธให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
เพอประกอบการขอรบัเงินต่อไป 



2. การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบ านาญถึงแกื่ความตาย
ด าเนินการขอรับเงินชว่ยพิเศษกรณีข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตาย เมื่อผู้รับบ านาญเสียชีวิตื ให้จ่ายเงิน 

ช่วยพิเศษจ านวนื3 เท่าของบ านาญรวมกับเงินช่วยค่ าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ (ช.ค.บ.)  บุคคลที่ระบุไว้ใน 
หนังสือแสดงเจตน าระบุตัวผูื้รับเงินช่วยพิเศษ หรือทายาทตามกฎหมายซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 23 วรรคสอง 
ได้แกื่ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา  โดยการขอรับเงนิช่วยพิเศษ ให้ขอรับภายในื 1 ปีื นับแต่วันที่ข้าราชการืืืืืืืืืื
บ านาญ ถึงแก่ความตายืืตามแบบค าขอรับเงนิชว่ยพิเศษกรณีข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตาย 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ตรวจสอบแบบขอรับเงินชว่ยพิเศษ กรณีผู้รับบ านาญถึงแก่ความตาย ว่าบุคคลที่ขอรับเงินเป็นผู้มีสิทธินั้น

เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตน าระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษหรือเป็นทายาทตามกฎหมายซึ่งเป็นบุคคลตาม 
มาตรา 23 วรรคสอง ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา-มารดา และตรวจสอบหลักฐานแสดงความเป็นผู้รับเงินช่วยพิเศษ 
เช่น ส าเนาทะเบียนบ้าน หลกัฐานการสมรสของคู่สมรสผูต้าย เป็นต้น 

2. ตรวจสอบจ านวนเงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของบ านาญรวมกับเงินช่วยค่ าครองชีพผูื้รับเบี้ยหวัดบ านาญ
(ช.ค.บ.) โดยพิมพ์ข้อมูลจากทะเบียนจ่ายตรงบ านาญ หรือบัตรกลางของผู้รับบ านาญในระบบ e-pension 

3. จัดท างบหน้ารายการขอเบิก และบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินให้ผู้มี
สิทธิรับเงิน 

4. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา บันทึกข้อมูลการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS พร้อมทั้งพิมพ์
รายงานขอเบิกเสนอผู้บังคับบญัชา 

5. ผู้บังคับบัญชาเข้าไปอนุมัติในระบบ GFMIS และเม่ือได้รับเงินจ ากกรมบัญชีกลางแล้ว เจ้าหน้าที่การเงิน
โอนเงนิเข้าบัญชผีู้มีสิทธิรับเงิน 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



แผนผังการปฏิบัติงาน       
การขอรับเงินช่วยพเิศษกรณีข้าราชการบ านาญถึงแก่ความตาย 

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 

ผูมี้สิทธิยื่นเร่ือง     
  ขอรับเงินช่วยพิเศษ 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- ตรวจสอบแบบขอรับเงินและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ตรวจสอบจ านวนเงินช่วยพิเศษจากบตัรกลาง 
ของผูรั้บบ านาญในระบบ e-pension 

แบบขอรับเงิน และ
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท าบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชา 

          อนุมติั 
   - ทำบนัทึกเพ่ือขออนุมติัเบิกเงินในระบบ GMIS 
   - จดัทำงบหนา้ฎีกา เสนอผูบ้งคบับญัชา 

           อนุมติั 
   - บนัทึกขอ้มูลการขอเบิกเงินช่วยพิเศษ ในระบบ GFMIS 
   - พิมพร์ายงานขอเบิกเสนอผูบ้งัคบับญัชา 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื  อนุมติั 

   - ผูบ้งัคบับญัชาเขา้ไปอนุมติัในระบบ GFMIS 

   รอประมาณ 3 วนั 

  กรมบญัชีกลางอนุมติัการ 
 โอนเงิน เขา้บญัชีหน่วยงาน 

เจา้หนา้ท่ีการเงินเสนอเชค็ผูมี้อ  านาจลง
นาม เพ่ือโอนเงินเขา้บญัชีผูมี้สิทธิรับเงิน 

ผูมี้สิทธิรับเงินไดรั้บเงินโอนเขา้บญัชี 

แจง้ผูมี้สิทธิใหส่้งเอกสาร
เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ
ขอรับเงินต่อไป



3. การน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร (บ าเหน็จค้ าประกัน)
ด าเนินการขอหนังสือรับรองสทิธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร        

(บ ำเหน็จค ำ้ประกัน) ซึ่งผู้รับบ านาญสามารถน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับืืืื

ธนาคารได้ืและ ก าหนดให้ผู้รับบ านาญท าหนังสือแสดงเจตน าระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดตามแบบและวิธีการที่
กระทรวงการคลัง ก าหนดไว ้ และผู้รับบ านาญต้องไม่เป็นผู้ซึ่งถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพยื์และหรืือถูกศาลพิพากษา
ลื้มละลาย 

วิธีการด าเนินงาน 
1. รับแบบค าร้องขอหนังสือรับรองสิทธใินบ าเหนจ็ตกทอดไปเป็นหลักทรืัพย์ประกันการกูเ้งืินกับธนาคาร
2. ตรวจสอบสิทธิของผู้รับบ านาญและข้อมูลหลักฐานของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นทายาทตามกฎหมาย

และบุคคลอ่ืนตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
3. จัดท าบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เพืื่อขออนุมัติออกหนังสือรับรองสิทธฯิ
4. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแลว้ บันทึกขื้อมูลลงในระบบ e-pension
5.เมื่อผู้รับบ านาญมารับใบค าร้องฯให้บันทึกการส่งข้อมูลในระบบ e-pensionไปยังส านักงานคลัง จังหวัด 

เพ่ือให้ผู้รับบ านาญไปรับหนังสือรับรองสิทธิจากคลังจังหวัด และน าหนังสือรับรองสิทธิไปยื่นกู้กับธนาคาร ต่อไป 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



แผนผงัการปฏิบัติงาน 
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลกัทรัพย์ประกันการกู้เงินกบัธนาคาร (บำเหน็จค า้ประกนั) 

ถูกต้อง ไม่ถูกตื้อง 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 

ผูรั้บบำนาญ 
ยืน่ค  าร้องขอหนงัสือ
รับรองสิทธิฯ 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- ตรวจสอบสิทธิและจ านวนเงินในบำเหน็จตกทอด จาก
บตัรกลางของผูรั้บบำนาญในระบบ e-pension 

- ตรวจสอบขอ้มลูหลกัฐาน/เอกสารของผูรั้บบ านาญ 
บุคคลในครอบครัว และบุคคลอ่ืน 

แบบคำร้องฯ

ทำบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชา 

อนุมติั 
- บนัทึกประวติัขอ้มูลของผูรั้บบำนาญ, บุคคลใน
ครอบครัวและบุคคลอ่ืน ลงในระบบ e-pension 

- ลงทะเบียนรับค าร้องขอหนงัสือรับรองสิทธิฯ ใน
ระบบ e-pension 

เม่ือผูรั้บบำนาญ มารับใบรับแบบค าร้องขอหนงัสือรับรองฯ และ
รายละเอียดผูข้อรับหนงัสือรับรองบำเหน็จค ้าประกนั ท่ีบนัทึกจาก
ระบบ e-pension แลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน บนัทึกการส่งขอ้มูลใน
ระบบ ไปยงัสำนกังานคลงัจงัหวดั 

ผูรั้บบ นาญไปรับหนงัสือรับรองสิทธิฯ จาก          
สำนกังานคลงัหวดั 

ผูรั้บบำนาญใชห้นงัสือรับรองสิทธิฯ ยืน่กูเ้งินกบัธนาคาร 

แจ้งผู้รับบ านาญให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
เพอประกอบการขอรบัเงนตอไป 



4. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
ด าเนินการขอเบิกเงิน กบข. และื กสจ. เมืื่อสมาชิกพ้นสภาพ โดยให้บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ที่ 

สมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากราชการด้วยเหตุต่างๆ รวมถึงข้อแนะน าเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการขอรับเงินในแต่ละ 
กรณี เพืื่ออ านวยความสะดวกให้กับสมาชิก 

วิธีการด าเนินงาน 
1. รับหลักฐานการขอรบัเงิน กบข./กสจ. จากผู้มีสิทธิรับเงินที่ยื่นขอรับเงินเมื่อสมาชิกพ้นสภาพ
2. ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารประกอบการขอรับคืนเงนิ กบข./กสจ.
3. เสนอแบบขอรับคืนเงิน กบข./กสจ. และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำสั่งใหื้ออกหรืือประกาศเกษืียณ

(แล้วแต่กรณี) เพ่ือขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา 
4. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแลว้ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในระบบ e-pension
5. จัดส่งเอกสารไปยัง กบข. / กสจ. เพืื่อให้ กบข./กสจ. จ่ายใหส้มาชิกต่อไป

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



แผนผงัการปฏิบัติงาน 
การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เม่ือสมาชิกพ้นสภาพ 

ถูกตื้อง ไม่ถูกตื้อง 

อนุมัติ 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 

สมาชิก ยืน่
เร่ืองขอรับคืนเงิน 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- ตรวจสอบแบบขอรับคืนเงิน กบข./กสจ. และ
เอกสารประกอบการขอรับเงินเม่ือสมาชิกพน้
สภาพ 

แบบขอรับคืนเงิน

ทำบนัทึกเสนอผูบ้งัคบับญัชา 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
- บนัทึกออกเลขหนงัสือส่งในระบบ My Office 
- บนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งลงในระบบ e-pension 

ส่งแบบขอรับเงิน และเอกสารประกอบการ
ขอรับเงินคืน ไปยงั กบข./กสจ. 

สมาชิกไดรั้บเงินคืนจาก กบข./
กสจ. โดยการโอนเขา้บญัชีสมาชิก 

แจ้งสมาชิกให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
เพอประกอบการขอรบัเงินคืนต่อไป 



ผลการด าเนินงานและการน าไปใช้ประโยชน ์ 

ผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 

- จ านวนแบบค าขอแต่ละราย ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
- จ านวนแบบค าขอในแต่ละเรือ่งได้รับการล าดับความส าคัญเร่งด่วน  เพ่ือให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทันเวลาอย่าง 

มีประสิทธภิาพ 
- ผู้มาติดต่อได้รับข้อมูลที่ต้องการและบริการที่ดีครบถ้วนทุกคน 

เชิงคุณภาพ 
- เอกสารหลักฐานและขื้อมูลต่างๆ ที่ได้ตรวจสอบและน าส่งในระบบ e-pension รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ 

ได้จัดส่งไปยังส านักงานคลงัเขต กรมบัญชีกลาง กบข. และ กสจ. มีความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถลดขั้นตอนหรือ 
ข้อผิดพลาด  ส่งผลให้งานเสร็จตามก าหนดเวลา  และทันตามรอบระยะเวลาทีื่กรมบัญชีกลางก าหนด  ท าให้ผู้รับ ืื
บ านาญ/ผู้รับบ าเหน็จ และผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินตามเวลาที่ก าหนด 

- ผู้มาติดต่อมีขวัญก าลังใจในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เนื่องจากได้รับบริการที่ดีจาก 
เจ้าหน้าที่ 

การน าไปใช้ประโยชน ์
1. ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินตามเวลาทีก่ าหนด
2. ข้อมูลหลักฐานในการขอรับเงินื มีความถูกต้อง ครบถ้วนื ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ก่อนน าเสนอผู้บังคบับัญชาหรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบ านาญ(หรือผู้รับบ านาญ)  รวมถึงบุคคลผู้มาติดต่อ

มีขวัญก าลังใจดีเนืื่องจากได้รับข้อมูลทีื่ถูกต้อง ครบถ้วนืืและชัดเจน จากการประสานงานและบริการทีื่ดีจาก ื ืืืืืืืืืืืืืืืื
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

1. การขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ, บ าเหน็จด ารงชีพ และบ าเหน็จตกทอด
ความยุ่งยากในขั้นตอนนี้ ผู้ปฏิบัติต้องมีการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในเนื้องานที่ปฏิบัติ เพราะเกี่ยวข้อง 

กับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายทีื่เกีื่ยวข้องกับเงินแต่ละประเภท  และขั้นตอนการปฏิบัติงานใน แต่
ละขั้นตอนอาจต้องใช้ระยะเวลารอคอย อาจท าให้การขอรับเงินของผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละรายไม่ได้รับเงินรวดเร็ว 
ตามที่คาดหวัง และด้วยปฏิทินรอบการจ่ายของกรมบัญชีกลางได้ก าหนดรอบของการจ่ายเงินในแต่ละประเภทไว ้
และมีการปฏิบัติหลายขัน้ตอน จึงต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบหลักฐาน การเสนองานให้ผู้อนุมัติลงนาม 
การบันทึกระบบ ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละขั้นตอนที่ได้ด าเนินการในระบบ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีความ 
ยุื่งยากซับซ้อน  จึงต้องมีการอธิบายและชี้แจงให้ผูื้มีสิทธิรับเงินทราบด้วย  รวมทั้งความยุื่งยากในการขอรับเงิน 
บ าเหน็จตกทอด ในส่วนของเอกสารของทายาทผู้รับบ านาญที่ถึงแก่ความตาย  ที่ทายาทหรือผู้รับบ านาญไม่ได้เก็บ 
หลักฐานที่ส่วนราชการจ าเป็นต้องใช้ประกอบขอรับเงินกับกรมบัญชีกลาง ท าให้ทายาทผู้มีชีวิตอยู่ต้องสืบค้นและท า 
การคัดส าเนากับส่วนราชการกรมการปกครองื ซ่ึงในบางรายการอาจตื้องใช้เวลาและบืุคคลทีื่เกีื่ยวขื้องอืื่นในการื
น าหลักฐานมายนืยันเพืื่อขอรับเงิน ท าให้การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดของทายาทผู้มีสิทธิล่ าช้ าออกไป 

2. การขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบ านาญถึงแกื่ความตาย

ความยุื่งยากในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าทีื่ผูื้ปฏิบัติจะต้องศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ 
ตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบ านาญที่ถึงแก่กรรมว่า ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ 
บ านาญถึงแก่ความตายไว้หรือไม่   ซึ่งแฟ้มทะเบียนประวัติและจ านวนของข้าราชการที่เกษียณอายุมีปริมาณมาก 
และเป็นข้อมูลที่มีมาแต่เกา่ก่อนหรือบางรายอาจไม่มีทะเบียนประวัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างมาเป็น 
เขตพ้ืนที ่ ปัญหาการเปลี่ยนเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน และปัญหาที่อาจมาจากการขนย้ายเอกสารหรือการยา้ยข้อมูลใน 
ระบบ ท าให้เอกสารในบางรายอาจไม่มีหรือสูญหายไปได้ ซ่ึงหากทายาทไม่มีส าเนาหนังสือที่ผู้รับบ านาญได้เคยืืื
ท าไว้ หรือกรณีไม่มีการท าหนังสือแสดงเจตน าไว้ หรือมีแต่ผูื้ทีื่ถูกระบุเสียชีวิตไปก่อนหน้าแล้วนั้น  ต้องจ่ายให้แก่ 
ทายาทตามกฎหมายซึ่งเป็นบคุคลตามมาตรา 23 วรรคสอง ได้แกื่ คู่สมรส บุตร บิดา -มารดา  เพียงล าดับเดียว 
และหากในลำดับเดียวกันมีผูม้ีสิทธิมีหลายคนื ให้จ่ายให้กับผู้มีสิทธิคนใดคนหนึ่งที่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจาก 
ผู้มีสิทธิในล าดับเดียวกัน หากไม่ได้ท าหนังสือยินยอมไว ้ให้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้จัดการงานศพ 

3. การน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกืันการกู้เงินกับธนาคาร (บ าเหน็จค้ าประกัน) ความยุ่งยาก

ในขั้นตอนนี้ ในเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารผู้ให้เงินกู้ อาจมีความ 
เข้าใจไม่ตรงกันกับส่วนราชการ ซึ่งธนาคารจะได้รับทราบข้อมูลผู้ที่จะเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ โดยมี 
การแนะน าให้กู้เงินกับธนาคารก่อนได้รับเงินบ านาญประจ าเดือน ซ่ึงสามารถหักได้ทันทีจากกรมบัญชีกลาง ท าให้มี
ผู้รับบ านาญมายื่นค าขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับธนาคาร 
เป็นจ านวนมากข้ึนอยา่งต่อเนือ่ง ซึ่งผู้รับบ านาญจะเข้าใจว่าเป็นสิทธิที่ตนเองพึงได้รับ จึงน าไปใช้ก่อน ซึ่งในเจตนา 
ของรัฐบาลคือต้องการดูแลทายาทของข้าราชการตั้งแต่ข้าราชการเริ่มรับราชการืโดยได้มีการดูแลในเรืื่องของค่า 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



รักษาพยาบาลให้กับบุคคลในครอบครัว และให้สิทธิเบิกค่าศึกษาบุตรตามอัตราและอายุที่ก าหนด รวมถึงการดูแล 
ทายาทตามกฎหมายเมื่อข้าราชการเสียชีวิต จึงมีบ าเหน็จตกทอดให้กับทายาททีื่ยังมีชีวิตอยูื่เพ่ือบรรเทาความ 
เดือดร้อนหลังจากที่ข้าราชการหรือผู้รับบ านาญเสียชีวิตลงด้วย จึงจ าเป็นต้องอธิบายและชี้แจงให้แก่ผู้รับบ านาญ 
ทราบถึงความชดัเจนของเงนิบ าเหนจ็ตกทอดหรือสทิธิที่เกี่ยวข้องด้วย 

4. การเบิกเงิน กบข. และ กสจ. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ

ความยุ่งยากในขั้นตอนนี ้ การขอรับคืนเงิน กบข. เมื่อสมาชิกพ้นสภาพ กรณีขา้ราชการลาออกจาก 
ราชการ เมื่อหน่วยงานบันทึกการขอรับเงินในระบบ e-pension แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องตรวจสอบรายงานการ 
อนุมัติสั่งจ่ายในระบบตามรอบที่กรมบัญชีกลางก าหนด และเมื่อได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว ให้พิมพ์หนังสือ 
สั่งจ่ายเงินบ านาญ และจัดส่งหนังสือสั่งจ่ายเงินบ านาญพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง กบข. โดยเร็ว  เพ่ือให้ผู้มี
สิทธิ รับเงินได้รับเงินคืนโดยเร็วที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
- เนื่องจากเป็นงานที่ต้องอาศัยระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกีื่ยวข้อง ซึ่งมีค่อนข้างมาก 

และเปน็งานที่เกี่ยวข้องกับตัวเงินรวมถึงผู้มีสิทธิรบัเงิน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงจ าเป็นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ 
ในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งในเรื่องของเอกสาร และการบันทึกระบบ ผูื้ปฏิบัติงานในด้าน นี้ จึง
ต้องศึกษาให้เข้าใจถูกต้องครบถ้วนและผูื้บังคับบัญชาควรมีส่วนสนับสนุนในการให้ผูื้ปฏิบัติงานเข้ารับการ 
ฝึกอบรมเพืื่อเพ่ิมประสิทธภิาพในการท างาน 

- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน 
คลังเขตื ื ส านักงานคลังจังหวัดื  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่
หรือ บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผูื้ปฏิบัติงานควรมีมนุษย์สัมพันธ์ และจิตวิทยาในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้
ได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุผลส าเร็จและเป็นประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนเป็น
การ สั่งสมความช านาญเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินงานในอนาคตได ้

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



กฎหมาย และระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
1. พระราชบัญญัติ บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2494 และท่ีแกื้ไขเพ่ิมเติม
2. พระราชบัญญัต ิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 และท่ีแกื้ไขเพ่ิมเติม
3. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราและวธิีการรบับ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ. 2546
5. กฎกระทรวง ก าหนดอัตราและวธิีการรบับ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2527
7. ระเบียบกระทรวงการคลังืว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519 และท่ีแกื้ไขเพ่ิมเติม
8. กฎกระทรวง ก ารน ำสิทธิในบ าเหน็จตกทอดของผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการไปเปน็หลืักทรัพย์ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
9. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ื ื

ประกันการกู้เงิน พ.ศ. 2554
10. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผูื้รับบ าเหน็จตกทอด  ลงวันที่ 14 มกราคม

2554 
11. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0406.5/ว 194 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เรืื่อง

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและก ารออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็น 
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบ านาญเพ่ือช าระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 

12. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที ่กค 0406.5/ว 239 ลงวันที ่ 14 กรกฎาคม 2554 เรื่อง แจ้ง
รายชื่อสถาบันการเงินทีื่เข้าร่วมโครงการกูื้เงินกับสถาบันการเงินโดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็น 
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

13. หนังสือด่วนที่สุด กระทรวงการคลังืที่ืกค 0406.5/ว 72 ลงวันที่ 2 สิงหาคมื2554 เรื่อง แบบและ
วิธีการในการแสดงเจตน าระบตุัวผู้รับบ าเหนจ็ตกทอดของลกูจ้างประจ า 

14. หนังสือกรมบัญชีกลางืที ่กค 0406.5/ว 461 ลงวันที่ 27 ธันวาคมื2554 เรื่องืแบบและวิธีการใน
การขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้าง 

15. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0406.5/ว 43 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เรืื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรอบสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
ฉบับเดิม 

16. หนังสือด่วนที่สุดืกรมบัญชีกลาง ที ่กค 0406.5/ว 162 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เรื่อง เพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็น 
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบ านาญเพ่ือช าระคืนเงินกู้ใหื้แก่สถาบันการเงนิ 

17. หนังสือด่วนที่สุด กระทรวงการคลัง ที ่กค 0406.5/ ว 28 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 เรื่องืหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกูื้เงินของผูื้รับ 
บ าเหน็จรายเดือน 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



18. หนังสือด่วนที่สุดืกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.5/ว 192 ลงวันที่ื25 กรกฎาคม 2557 เรื่อง บันทึก
ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
กับสถาบันการเงินของผู้รับบ าเหน็จรายเดือน (เพ่ิมเติม) 

19. หนังสือด่วนที่สุดืกรมบัญชีกลาง ที่ืกค 0406.5/ว 269 ลงวันที่ื26 กันยายนื2557  เรื่อง บันทึก
ข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยน าสิทธิในบ าเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
ของผู้รับบ าเหน็จรายเดือน (เพ่ิมเติม) 

20. หนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที ่ กค 0406.5/ว 475 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้หนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเพ่ือใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการ 
กู้เงินฉบับเดิม 

คู มือปฏิบัติงานบ าเหน็จบ านาญ 



 ตัวอย างการบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension 

ตัวอย่างที ่๑ การบันทึกขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ กรณีอายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

ตัวอย่างที ่๒ การบันทึกข้อมูลบ าเหน็จค้ าประกัน 



ตัวอย างการบันทึกข้อมูลในระบบ e-pension 
ตัวอย่างที่ ๑. การบันทกึขอรับบ าเหน็จด ารงชีพ กรณอีายุครบ ๖๕ ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
เขา้เวบ็ไซตร์ะบบบ าเหน็จบ านาญ กรมบญัชีกลาง (ระบบ e-pension)   
https://pws.cgd.go.th/cgd/จะแสดงหนา้จอ ดงัภาพ 

- ใส่รหัสผู้ปฏิบัติงาน User Name ที่ข้ึนต้นด้วย 80XXXXX และรหัสผ่าน 

- คลิกปุ่ม



จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

เลือก “ระบบบ าเหน็จบ านาญ” เลือก “บันทึึกขึ อมูล” เลือก “ลงทะเบยีนรับ” 
จะแสดงหน าจอ ดังภาพ 

- คลิกปุ่มเพ่ิมข้อมูล 



จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

- ใส่เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

- คลิกปุ่มค้นหา 



จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

- ใส่ “ประเภทเงิน” 15 บ าเหน็จด ารงชีพ กบข. 
- ใส่ “ประเภทเรื่อง” เรื่องเพึิ่ม 
- ใส่ “เลขทีห่นังสึือ” ศธ 04242/............. ลงวนัที่................................ 
- คลิก เลือก “ผู เบิกท่ีเดียวกับผู ขอ” 

- คลิกปุ่ม จะได้หน้าจอดืังรูป 



- คลิกปุ่ม   
จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

- เลือกพิมพื์ จะได้เอกสาร Slip ลงทะเบยีนรับ 



- จะแสดงหน้าจอืืดังภาพ 

      เลือก ”ระบบบ าเหน็จบ านาญ”เลือก”บันทึกข อมูล”เลือกึ“บันทึกแบบขอรับ” 



     จะแสดงหน าจอึดังภาพ 

-ใส่เลขท่ีรับ 

- คลิกปุ่มค้นหา 



ืืืืจะแสดงหนึ าจอึึดังภาพ 

- เลือก แบบขอรับ และคลิกปุ่ม แสดงขื้อมูล จะได้หน้าจอดังรูป 



- ใส่ต าแหน่ง “ผู รับบ านาญ” 

- คลิกปุ่ม   บันทึก 

- เลือกหมวดข อมูล “บัญชีธนาคาร” คลิกปุ่ม แสดงขึ อมูล 

- คลิกปุ่ม บันทึก 



- เลือกหมวดข อมูล “คำนวณเงินบ าเหน็จด ารงชึีพ” คลิกปุ่ม แสดงขึ อมูล 

- คลิกปุ่ม “ค านวณเงิน” 

- คลิกปุ่มบันทึก 



- เมื่อบันทึกครบทุกหมวดข อมูลแล ว ให เลือกหมวดขึ อมูล “ประวัต”ิ คลิกปุ่ม แสดงข อมูล 

จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

 - เลือก “เรียบร อย” เพึื่อบันทึกสถานะแบบขอรับ และกดปุ่ม “บันทึก” 



จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

- เลือก “พิมพึ ” จะได เอกสาร รายละเอียดแบบขอรับ 

   จะได รายละเอึียดแบบขอรบั ตามไฟล  PDF ดังนี้ 



รายละเอียดแบบขอรับ
วันที่พิมพ์ 24/06/2562

PNSR0020
เลขที่รับ 8853-62-000337วันที่รับ 24/06/2562

ประวัติ :
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อนามสกุล
วันที่เริ่มนับเวลาราชการ
สังกัด

วันเดือนปีเกิด
เพศ
วันที่ออกราชการ เหตุ

3800800079709
นาง กัลยา ทองแก้วจันทร์

20/06/2497
หญิง เป็น

17/05/2521
20004-8000-2000400726  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

01/10/2555 ลาออก (เกษียณก่อนกำหนด)
สมาชิก กบข.

อายุ ปี65

177/100 ม.4 ราชพฤกษ์ 1   ซอย- ถนนนครศรีฯ-ปากนคร
ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช 80000 โทร 075-345069/066836845 yayathong2

ประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)โดยผ่าน
ทาง sms
ทาง email

0866836845
yayathong2010@hotmail.co.th

/
/

ส่วนได้รับอัตรา
ส่วนราชการผู้เบิก
รับเงินทาง
สังกัดสุดท้าย
สถานภาพผู้ขอ
ตำแหน่ง
วันที่นับเวลาราชการสำหรับเงินประเดิม
วันที่เริ่มจ่าย
เลขที่หนังสือ
ประเภทเงิน
แบบขอรับ :

เวลาราชการ/ทำงานที่นับให้

จังหวัด
จังหวัด
ลักษณะการปฏิบัติงาน
เหตุแห่งบำเหน็จบำนาญ
เงินเดือน ณ 26 มี.ค. 40
ถึงวันที่
ลงวันที่ศธ 04242/3355 24/06/2562

01/10/2555

ผู้รับบำนาญ สูงอายุ
ข้าราชการพลเรือน

8000 นครศรีธรรมราช

2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
15.00

8000 นครศรีธรรมราช

ปี

15 - บำเหน็จดำรงชีพ กบข.  เรื่องเพิ่ม

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื
20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื

อัตราบำนาญเดือนละ 24,100.99 บาท
เงินที่สั่งจ่ายให้ 161,514.85 บาท

บาทบำเหน็จตกทอดคงเหลือ
บาท

200,000.00
จำนวนเงินที่คำนวณจ่าย

บาทบำเหน็จดำรงชีพที่เคยสั่งจ่าย 390,434.85
361,514.85

สถานะแบบขอรับ
วันที่ส่วนราชการส่งข้อมูล
วันที่อนุมัติ
อนุมัติโดย
หมายเหตุ

ขั้นตอนของเรื่อง
วันที่รับเรื่องเพื่อตรวจสอบ
วันที่แทงออก
สถานะบัตรกลาง

เรียบร้อย

วันที่ยกเลิก

บันทึกแบบขอรับ

บัญชีธนาคาร :
ธนาคาร
เลขที่บัญชี

สาขา
8011503537

นครศรีธรรมราช006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบัญชี บัญชีตนเอง ใช้รับเงิน กบข.
สถานะการบังคับคดี   :

964.00
0.00

751,949.70
200,000.00
551,949.70

0.00
551,949.70

บาท

เงิน ชรบ.
เงิน สปช. 25%

บำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับแล้ว
บำเหน็จตกทอด(30 เท่า)

บำเหน็จตกทอดคงเหลือ
นำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันแล้วบาท

บาท

บาท

จำนวนบำเหน็จค้ำประกันคงเหลือ

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

24,100.99

บาทเงิน ชคบ.
0.00อัตราบำนาญพิเศษเหตุทุพลภาพ

อัตราบำนาญ
รายละเอียดประกอบการคำนวณเงินจากทะเบียนจ่ายตรง (ณ ปัจจุบัน)

0.00

หน้าที่ 1/2



รายละเอียดแบบขอรับ
วันที่พิมพ์ 24/06/2562

PNSR0020
เลขที่รับ 8853-62-000337วันที่รับ 24/06/2562

เอกสารแนบ :

หมายเหตุใบแนบ :

รายละเอียดผู้ขอรับหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน : ฉบับล่าสุด
 -  -

ประเภทเรื่อง ขั้นตอนของเรื่อง
สถานะหนังสือรับรองเลขที่หนังสือรับรอง

เลขที่รับแบบคำร้อง วันที่รับแบบคำร้อง

จำนวนบำเหน็จค้ำประกัน บาท
* หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้จากโปรแกรมสอบถามบัตรกลางบำเหน็จค้ำประกัน *

รายละเอียดข้อมูลคดีพิทักษ์ทรัพย์-ล้มละลายจากกรมบังคับคดี :

คดีล้มละลายหมายเลขดำที่
วันที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

ชื่อศาล
คดีล้มละลายหมายเลขแดงที่
วันที่ถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

วันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด วันที่ถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
วันที่พิพากษาให้ล้มละลาย วันที่ปลดการล้มละลาย

หน้าที่ 2/2



ตัวอย างที่ 2 การบันทึกข้อมูลบ าเหน็จค้ าประกัน 
ผู้ปฏิบัติงาน log in เข้าระบบ e-pension ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน(Password) ที่ได้รับจาก 
กรมบัญชีกลาง เข้าเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/cgd/ 

รหัสผู้ใช้งานระดับ ปฏืิบัติงาน 80XXXXX 

http://pws.cgd.go.th/cgd/


สอบถามบัตรกลาง ในสิทธิบ าเหน็จค้ าประกัน 
เลือก ระบบบ าเหน็จบ านาญ เลือก สอบถาม และ คลิกรหัส PNSQ0020 สอบถามบัตรกลาง 

จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 



ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และคลิกที่รูป “ค นหา” 

จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 



เลือกบ าเหน็จด ารงชีพ 

จะได  “รายละเอียดแบบบัตรกลาง” ซึ่งแสดงจ านวนบ าเหน็จค้ าประกันคงเหลึือ ดังภาพ 

   คลิกบ าเหน็จด ารงชีพ 



รายละเอียดแบบบัตรกลาง
วันที่พิมพ์ 24/06/2562

PNSR0080
เลขที่รับ 8853-55-000321วันที่รับ 04/11/2554

ประวัติ :
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อนามสกุล
วันที่เริ่มนับเวลาราชการ
สังกัด

วันเดือนปีเกิด
เพศ

เหตุ
สมาชิก กบข.

318/21 ม.3
ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
พัทลุง 93160 โทร 0883868309

3930400038486
นาย องอาจ ศุขหงษ์ทอง

15/02/2499
ชาย เป็น

04/01/2528
20004-8000-2000400726  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

01/10/2554 ลาออก (เกษียณก่อนกำหนด)วันที่ออกราชการ

อายุ ปี55

ประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)โดยผ่าน
ทาง sms
ทาง email

ส่วนได้รับอัตรา
ส่วนราชการผู้เบิก
รับเงินทาง
สังกัดสุดท้าย
สถานภาพผู้ขอ
ตำแหน่ง
วันที่นับเวลาราชการสำหรับเงินประเดิม
วันที่เริ่มจ่าย
เลขที่หนังสือ
ประเภทเงิน
แบบขอรับ :

เวลาราชการ/ทำงานที่นับให้

จังหวัด
จังหวัด
ลักษณะการปฏิบัติงาน
เหตุแห่งบำเหน็จบำนาญ
เงินเดือน ณ 26 มี.ค. 40
ถึงวันที่
ลงวันที่ที่ ศธ 04242/3706 04/11/2554

01/10/2554

ครู สูงอายุ
ข้าราชการพลเรือน

9300 พัทลุง

2000400726 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
15.00

8000 นครศรีธรรมราช

ปี

15 - บำเหน็จดำรงชีพ กบข.  เรื่องปกติ

20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื
20004 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื

อัตราบำนาญเดือนละ 14,185.38 บาท
เงินที่สั่งจ่ายให้ 200,000.00 บาท

บาทบำเหน็จตกทอดคงเหลือ
บาท

0.00
จำนวนเงินที่คำนวณจ่าย

บาทบำเหน็จดำรงชีพที่เคยสั่งจ่าย 225,561.40
212,780.70

สถานะแบบขอรับ
วันที่ส่วนราชการส่งข้อมูล
วันที่อนุมัติ
อนุมัติโดย
หมายเหตุ

ขั้นตอนของเรื่อง
วันที่รับเรื่องเพื่อตรวจสอบ
วันที่แทงออก
สถานะบัตรกลาง

01/12/2554
ปกติ

29/11/2554
เรียบร้อย

28/11/2554
30/11/2554

นางนลินทิพย์ ศรีมังกรแก้ว

30/11/2554วันที่รับเอกสาร

วันที่ยกเลิก

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

บัญชีธนาคาร :
ธนาคาร
เลขที่บัญชี

สาขา
9131076157

แม่ขรี006 - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบัญชี บัญชีตนเอง
สถานะการบังคับคดี   :

0.00
0.00

567.00

442,571.40

242,571.40

0.00

242,571.40

200,000.00
บาท

เงิน ชรบ.
เงิน สปช. 25%

บำเหน็จดำรงชีพที่ได้รับแล้ว
บำเหน็จตกทอด(30 เท่า)

บำเหน็จตกทอดคงเหลือ
นำบำเหน็จตกทอดไปค้ำประกันแล้วบาท

บาท

บาท

จำนวนบำเหน็จค้ำประกันคงเหลือ

บาท

บาท

บาท

บาท
บาท

14,185.38

บาทเงิน ชคบ.
0.00อัตราบำนาญพิเศษเหตุทุพลภาพ

อัตราบำนาญ
รายละเอียดประกอบการคำนวณเงินจากทะเบียนจ่ายตรง (ณ ปัจจุบัน)

หน้าที่ 1/2



รายละเอียดแบบบัตรกลาง
วันที่พิมพ์ 24/06/2562

PNSR0080
เลขที่รับ 8853-55-000321วันที่รับ 04/11/2554

เอกสารแนบ :

หมายเหตุใบแนบ :
หมายเหตุ
ข้าราชการ  รายนี้ ต้องอยู่รับราชการ
โดยได้รับเงินเดือน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
ส่วนราชการผู้เบิกจึงจะทำคำขอเบิก (แบบ สรจ.10) ได้

เลขที่หนังสือ 909-55-004413 ฉบับ ผู้ขอ สถานะ ลงนามเรียบร้อย
เลขที่หนังสือ 909-55-004414 ฉบับ ผู้เบิก สถานะ ลงนามเรียบร้อย

หนังสือสั่งจ่าย :

รายละเอียดผู้ขอรับหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกัน : ฉบับล่าสุด
 -  -

ประเภทเรื่อง ขั้นตอนของเรื่อง
สถานะหนังสือรับรองเลขที่หนังสือรับรอง

เลขที่รับแบบคำร้อง วันที่รับแบบคำร้อง

จำนวนบำเหน็จค้ำประกัน บาท
* หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้จากโปรแกรมสอบถามบัตรกลางบำเหน็จค้ำประกัน *

คดีล้มละลายหมายเลขดำที่
วันที่พิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

ชื่อศาล
คดีล้มละลายหมายเลขแดงที่
วันที่ถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว

วันที่พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด วันที่ถอนคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
วันที่พิพากษาให้ล้มละลาย วันที่ปลดการล้มละลาย

รายละเอียดข้อมูลคดีพิทักษ์ทรัพย์-ล้มละลายจากกรมบังคับคดี :

รายละเอียดการแก้ไขบัตรกลาง :

หน้าที่ 2/2



บันทึกขื้อมูลประวัติตนเองและบุคคลในครอบครัว 
นายทะเบยีน log in เข้าระบบ e-pension ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน(Password) ที่ได้รับ 
จากกรมบัญชีกลาง เข้าเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/cgd/ 

ใช้รหสันายทะเบียน 20XXXXX 

คลิก “OK”

http://pws.cgd.go.th/cgd/


ึเลือกระบบทะเบียนประวัติ เลือก บันทึึกขึ อมูล คลิก “บันทึกทะเบียนประวัติ” 

จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 



ึึึึึใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก คลิก “ค นหา” 

จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 
(หากมืีการเปลีย่นแปลงขื้อมูล ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามท่ีผู้รับบ านาญแจ้งดังเอกสารแนบ) 

ึึึเลือก ปรับปรุงรายการ “ที่อยู่” 

ึึึึึคลิก “บันทึก”



จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

บันทึกท่ีอยู่ปัจจุบันให ตรงกับแบบค าร อง คลิก “บันทึก” 



เพิ่มข อมูลบุคคลอื่น 

คลิก “เพึิ่ม” ที่เครื่องหมาย + เพึื่อบันทึึกเพึิึ่มขึ อมูลของ

บุคคลอื่นที่ผู ตายแสดงเจตนาไว  

ึึึึึึคลิกึ“บันทึก”

คลกิ + เพ่ือเพิม่
ข้อมูลบุคคลอ่ืน 



ึึึึึึึึคลิกึ“OK” 

จะแสดงหน าจอึึดังภาพ 

 คลิกึ“สมบูรณ ”



ข อมูลสมบูรณ ึ“คลิกึOK” 



เมื่อบันทึึกขึ อมูลเรียบรึ อยแลึ ว ให คลิก “ยกเลิก” 

เลือกประวัติบุคลากรภาครัฐ 

ึคลิก “บันทึก” 

คลิกประวัต ิ



จะแสดงหน าจอดังภาพ 

ปรับปรุงข อมูลเรียบร อยึคลิก“OK” 

จะแสดงหน าจอึดังภาพ 

บันทึกข อมูลเสร็จสิ้นแล วให คลิกึ“ออก”เพ่ือออกจากโปรแกรม 



และเม่ือได้รับอนุมัตืิแล้ว ให้บันทึกโปรแกรมบ าเหน็จค้ าประกัน โดยใช้รหัสของผู้ปฏิบัติงาน 80XXXXX 

Login โดยใช้รหัส 80XXXXX 



เลือกระบบบ าเหนจ็ค้ าประกัน เลึือก บันทึกขึ อมูล คลิก “ลงทะเบียนรับค ารึ อง” 

จะแสดงหน าจอดังภาพ 

คลิกข อมูลึึ“เพ่ิมข อมูล” 



จะแสดงหน าจอดังภาพ 

ใส่เลขประจ าตัวประชาชนึึึึ13ึึหลัก 

คลิกึ“ค นหา” 



จะแสดงหน าจอดังภาพ 

เลือกประเภทเรื่องึึ“เรื่องปกติ”กรณีึึ“ขอครั้งแรก” 



คลิก / มีทายาทและบุคคลซึ่งได้แสดงเจตนา และไม่เป็นผู้ถูกด าเนินการทางวินัยหรือถูกอายัดเงิน
บ านาญ คลิก / ที่อยู่ที่ติดต่อ/จัดส่งหนังสือรับรองที่เดียวกับที่อยู่ในระบบ 

คลิกตรวจสอบึ“ตรวจสอบวงเงิน”และบันทึกข อมูล 

คลิกึ“OK” 



จะแสดงหน าจอภาพ 

คลิก “พิมพึ ออก slip” 

จะได  “ใบรับแบบค าร องขอรับหนังสือรับรองฯ” ตามไฟล  PDF ดังนี้ 



กรมบัญชีกลาง
รายละเอียดผูขอรับหนังสือรับรองบําเหน็จคํ้าประกัน

เลขที่คํารอง 8853-62-A00062วันที่รับคํารอง 24/06/2562 วันที่พิมพ 02/07/2562

วัน เดือน ป เกิด อายุเลขประจําตัวประชาชน 3930400038486 ป
นายองอาจ ศุขหงษทอง

15/02/2499 63
รายละเอียดบุคคล

ชื่อนามสกุล เพศ

สวนราชการ
หนวยนายทะเบียน
สวนราชการผูเบิก
สวนราชการผูเบิกที่รับคํารอง

หมูบาน อาคารบานเลขที่
ที่อยูที่ติดตอ/จัดสงหนังสือรับรอง

ซอย ถนน
อําเภอ/เขตตําบล/แขวง

จังหวัด
โทรศัพท

รหัสไปรษณีย

บาท
เงิน ชรบ.

เงิน สปช. 25%
บําเหน็จดํารงชีพที่ไดรับแลว

บําเหน็จตกทอด(30 เทา)
บําเหน็จตกทอดคงเหลือ

นําบําเหน็จตกทอดไปคํ้าประกันแลว

บาท
บาท
บาท

จํานวนบําเหน็จคํ้าประกันคงเหลือ

บาท

บาท
บาท
บาท บาท

อัตราบํานาญพิเศษเหตุทุพลภาพ

ชาย

20004-8000-2000400726 นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

20004 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20004-8000-2000400726 นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
20004-8000-2000400726 นครศรีธรรมราช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

608/19

แมขรี อําเภอตะโหมด
พัทลุง 93160
0891307154

14,185.38
0.00

0.00 442,571.40
200,000.00 242,571.40

242,571.400.00

สถานภาพการมีชีวิต วันที่เขารับราชการ
วันที่ออกจากราชการ เหตุที่ออก

มีชีวิต
ลาออก (เกษียณกอนกําหนด)

04/01/2528
01/10/2554

บาทเงิน ชคบ. 567.00
0.00

รายละเอียดเงินบํานาญ
อัตราบํานาญ

รายละเอียดบุคคลในครอบครัวและบุคคลซึ่งผูรับบําเหน็จรายเดือนแสดงเจตนา

ความสัมพันธ ลําดับ ชื่อสกุล

บิดา 1 นาย เจริญศักดิ์ ศุขหงษทอง
คูสมรส 1 นาง เกษราภรณ ศุขหงษทอง
บุตร 1 น.ส. ภัทรภร ศุขหงษทอง
บุตร 2 นาย อรรถพล ศุขหงษทอง
บุตร 3 นาย ชนายุส ศุขหงษทอง
บุตร 4 น.ส. อริสา เสรีกําธร
บุคคลซึ่งผูรับบํานาญ/ผูรับบําเหน็จแสดงเจตนา 1 น.ส. เมธาพร ไชยทอง



กรมบัญชีกลาง
รายละเอียดผูขอรับหนังสือรับรองบําเหน็จคํ้าประกัน

เลขที่คํารอง 8853-62-A00062วันที่รับคํารอง 24/06/2562 วันที่พิมพ 02/07/2562

วันที่กรมบัญชีกลางรับขอมูล
นศ 0003/000768 - 24/06/256224/06/2562

24/06/256224/06/2562
 มีทายาทและบุคคลซึ่งไดแสดงเจตนาเรื่องปกติ - ขอครั้งแรก

ยื่นขอกูเงินกับสถาบันการเงินปกติ

บันทึกชวยจํา
เลขที่หนังสือรับรองวันที่อนุมัติ

วันที่สวนราชการสงขอมูล
สถานะการรับรองทายาท
 ขั้นตอนของเรื่อง

ประเภทเรื่อง

รายละเอียดเรื่อง
สถานะแบบคํารอง



เมื่อผู้รับบ านาญ มารับใบรับแบบค้าร้องและรายละเอียดผู้ขอหนังสือรับรองบ าเหน็จค้ าประกัน แล้ว 
ให้บันทึกข้อมูลน้าส่งกรมบัญชีกลาง (ส านักงานคลังจังหวัด) โดยใช้รหัส 89XXXXX 

ึึึึึใส่รหัส 89XXXXX 



เลือก “ระบบบ าเหนจ็ค้ าประกัน” เลือก “บันทึกข อมูล” เลือก “บันทึกส่งข อมูล สรจ./คลัง 

จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

เลือก ค นหา ตามท่ีต องการ ในที่นี้ เลือกค นหาตาม “เลขที่ใบแบบค าร อง” ใส่เลขท่ี............ 
แล วคลิก “ค นหา” 



จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 



เลือกรายที่ตึ องการน าส่งขึ อมึูล โดยการ คลิก / ในชึ่อง ในตารางข อมูลที่เรียบร อยพร อมส่งข อมูล 
แล วคลิก “บันทึก” 

จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

ึึึคลิก “OK”



จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ 

เมื่อบันทึกส่งข อมูลเรียบร อยแล ว เลึือก “ออก” เพ่ือออกจากโปรแกรม 

ึึึต องการออกจากโปรแกรม คลิก “OK” 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน

ชื่องาน: การขอเบิกใบเสร็จรับเงิน รายงานการใช้ใบเสร็จและยกเลิกใบเสร็จ 

 แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน 
 (Work Flow) 

สพม. ขอเบิกใบเสร็จจากสพฐ. 

สพฐ.จัดส่งใบเสร็จให้สพม. 

สพม.12
ลงทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

โรงเรียนขอเบิกใบเสร็จตามแบบเบิก
ใบเสร็จรับเงิน 

สพม. มอบใบเสร็จให้โรงเรียน 

สิน้ปีงบประมาณโรงเรียน 
รายงานการใช้ใบเสร็จและรายงาน 

ใบเสร็จคงเหลือ

สพม. รายงานไปยังสพฐ. 



 
ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

โรงเรียน....................................... 
วันที่............................................. 

ข้าพเจ้าขอเบิกใบเสร็จรับเงินเพ่ือใช้ในงานที่โรงเรียน.................................... 
ล าดับ รายการ จ านวน/เล่ม หมายเหตุ 

ขอเบิก เบิกได้ 
     

อนุมัติให้เบิกจ่าย 
..........................................................ผู้สั่งจ่าย 

 
 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เบิก 
       (...................................................) 
ต าแหน่ง 
 
 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้รับมอบ 
 
ลงชื่อ....................................................ผู้มอบ 

ได้ตรวจ หักจ านวนแล้ว 
........................................................เจ้าหน้าที่ 
 

ได้รับของถูกต้องแล้ว 
.......................................................ผู้รับของ 
(....................................................) 
วันที่ 

 
 
 



 
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่ายสิทธปิระโยชน์เงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตร 

ของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1๒ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1๒ มีคู่ มือการเบิกจ่ายสิทธิ

ประโยชน์เงินสวัสดิการคา่การศึกษา ของบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และผู้รับบํานาญ      
ที่ชัดเจน 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานด้านการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษา
ของบุตรของสํานกังานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 1๒ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน

ขอบเขต 
คู่ มือการเบิกจา่ยสิทธิประโยชน์เงินสวัสดิการค่าการศึกษาของบุตรของสํานักงานเขต

พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1๒ เล่มนี้เป็นแนวทางการตรวจสอบใบสําคัญและการเบิกเงิน 
สวสัดกิารค่าการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจําและผู้รับบํานาญ ของสํานักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1๒ โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้รับเอกสารหลักฐาน 
ขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศกึษาของบุตรจากผู้มีสิทธิจนถึงเม่ือผู้มีสิทธิได้รับเงิน โดยเป็นไปตาม 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

1. พระราชบัญญัติกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2518 

2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2551 

4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หนังสือเวียนท่ีเกีย่วข้อง



คําจํากัดความ 
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง เงินที่ทางราชการชว่ยเหลือเกี่ยวกับ 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับบุตรของข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ และลูกจ้างประจํา 
สถานศึกษาของทางราชการ หมายถึง 
1. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หรือส่วนราชการอ่ืน หรือท่ีอยู่ในกํากับของรัฐ 
2. วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่

ในกํากับของกระทรวงศกึษาธิการ หรอืส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ. รับรองคุณวฒุิ 
3. โรงเรียนในสังกัด หรืออยู่ในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการมหาวิทยาลัย วิทยาลัย

องค์การบริหารส่วนจังหวดั เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนท่ีเรยีกช่ือ
อย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 

4. โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการอ่ืน  หรือองค์การของรัฐบาล
ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒ ิ

5. โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับช้ันเรียนในสังกัดส่วนราชการ

สถานศึกษาเอกชน หมายความวา่ 
1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. โรงเรียนตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และ

ให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 

เงินบํารุงการศึกษา หมายความว่าเงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บตามอัตราท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือท่ีกํากับ
มหาวิทยาลัย องค์การบรหิารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง หรือองค์การของรัฐบาล 

เงินค่าเล่าเรียน หมายความว่า เงินค่าธรรมเนยีมการเรยีน หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึง
สถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บ ตามอัตราท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธกิาร 

ปีการศึกษา หมายความว่า ปีการศึกษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธกิาร ส่วน
ราชการ เจ้าสังกัดหรือท่ีกํากับมหาวทิยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีกฎหมาย
จัดต้ัง หรือองค์การ   ของรัฐบาล 

ส่วนราชการผู้เบิก หมายความวา่ ส่วนราชการซ่ึงเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือ
สํานักงานคลังจังหวัด 



ส่วนราชการเจ้าสังกัด หมายความว่า ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํามีอัตรา
เงินเดือนค่าจ้าง และเลขท่ีประจําตําแหน่งอยู่ 

ผู้มีสิทธิ 
ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 ได้แก่ 
1. ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซ่ึงรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากร 
2. ผู้ได้รับบํานาญปกติ หรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จ บํานาญข้าราชการ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
พ.ศ.2494 หรือผู้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 

บุตรของผู้มีสิทธิ หมายถึง 
1. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซ่ึงมีอายคุรบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน  ๒๕  ปี ทั้งน้ีไม่รวมถึงบุตร

บุญธรรมและบุตรซ่ึงบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 
2. บุตรคนที่ ๑ ถึงคนท่ี ๓ โดยนับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งน้ีไม่ว่าเป็นบุตร

ที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่ 
3. บุตรที่เกินกว่า ๓ คน แต่ในจํานวน ๓ คน นั้น ตาย กายพกิาร จนไม่สามารถเล่าเรียน

ได้หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ที่ไม่ได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุ
ครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ ให้นําบุตรลําดับถัดไปมาแทนที่ได้ให้บุตรนั้นครบจํานวน ๓ คน โดยบุตรที่
นํามาแทนที่นั้นสามารถเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ จนกว่า  
จะหมดสิทธิ 

คนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริต และศาลส่ังให้เป็นคนไร้ความสามารถ (ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 28) 

คนเสมือนไรค้วามสามารถ คือ บุคคลท่ีไม่สามารถจัดทําการงานของตนได้เพราะกาย
พิการหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และศาลได้ส่ังเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ (ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 32) 

4. กรณีผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตร หรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษา
บุตรยังไม่ครบ ๓ คน ต่อมามีบุตรแฝด ทําให้จํานวนบุตรเกิน ๓ คน ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับสวัสดิการ
สําหรับบุตร ต้ังแต่คนที่ ๑ ถึงคนสุดท้าย โดยบุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตรซ่ึงเกิดจากคู่สมรส 
หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิ 



5. การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ แยกพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังน้ี
   5.1 กรณมีารดาเป็นผู้มีสิทธิ เด็กที่เกิดจากหญิงผู้เป็นผู้มีสิทธิที่มิได้สมรสกับชายให้    

ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงผู้มีสิทธินั้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์    
มาตรา 1546) 

   5.2 กรณบิีดาเป็นผู้มีสิทธ ิจะถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา (ประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1547) โดย 

(ก) บิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของบุตร 
(ข) บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา 1548 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 มาตรา 
19 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องทําตามแบบ คร. 11 ต่อหน้า
นายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอหรือสํานักงานเขตที่จดทะเบียนรับรองบุตรให้ โดยบุตรและมารดา
ของบุตร ต้องให้ความยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้านายทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงาน
เขต หากบุตรหรือมารดาของบุตร คนใดคนหนึ่ง ไม่ได้ไปให้ความยินยอมด้วยตนเอง ต่อหน้านาย
ทะเบียน ณ ที่ว่าการอําเภอหรือสํา นักงานเขต หรือคัดค้าน หรือไม่ให้ความยินยอมการจดทะเบียน
รับรองบุตร จะต้องมีคําพิพากษาของศาล โดยร้องต่อศาลให้มีคําพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับ
เด็กเป็นบุตรได้ และให้บิดานําคําพิพากษาไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เพ่ือให้นายทะเบียน
ดําเนินการจดทะเบียนให้ 

 (ค) มีคําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรของตน 

การใช้สทิธิ 
1. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับบํานาญ ให้คู่สมรส

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว 
2. กรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือผู้ได้รับบํานาญ ที่อยู่ใน

ส่วนราชการผู้เบิกแห่งเดียวกัน ผู้มีสิทธิจะต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
การศึกษาบุตร ตามแบบ 7223 ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว      
โดยทําหนังสือแจ้งการใช้สิทธิไปยังหน่วยงานของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อผู้ใช้สิทธิได้รับหนังสือ
ตอบรับแจ้งการใช้สิทธ ิ ให้ใช้สําเนาหนังสือตอบรับเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบ 7223แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและตอบรับการแจ้งการ
ใช้สิทธินี ้ ให้ทําเป็นหนังสือภายในตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ.2562   

3. กรณีบิดาหรือมารดาท่ีชอบด้วยกฎหมายของบุตรที่ได้หย่ากันตามกฎหมาย ให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการสําหรับบุตรของตนได้โดยจะต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
สิทธิและเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียวและแจ้งการใช้
สิทธิ ตามหนังสือแจ้งการใช้สิทธ(ิแบบ 7219) โดยส่วนราชการเจ้าสังกัด แจ้งขอใช้สิทธิให้ส่วน



ราชการเจ้าสังกัดของคู่สมรสอีกฝ่ายได้ทราบส่วนราชการเจ้าสังกดัของคู่สมรสทําหนังสือตอบรับ
การใช้สิทธ ิ(แบบ 7220) ให้กับส่วนราชการเจ้าสังกัดของผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการทราบ 

4. กรณีเป็นผู้มีสิทธิทั้งคู่อยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ก่อนการยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับศึกษาของบุตร ให้คู่สมรสฝ่ายท่ีต้องการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ แจ้งความประสงค์จะเป็น
ผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แก่ส่วนราชการเจ้าสังกดั หรือส่วนราชการ  
ผู้เบิกบํานาญ  หรือเบ้ียหวัดโดยให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด  หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ หรือ     
เบ้ียหวัด ทําหนังสือแจ้งการใช้สิทธ ิ (แบบ 7219)ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือผู้เบิกบํานาญ หรือ
เบ้ียหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งทราบ เมื่อส่วนราชการเจ้าสังกดัที่ได้รับแจ้งทําหนังสือตอบรับการ
แจ้งการใช้สิทธ ิ(แบบ 7220) ให้กับส่วนราชการของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ 

5. กรณีมีคําส่ังให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซ่ึงอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ผู้มีสิทธิจัดทํา
หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด (แบบ 7221) แจ้งต่อส่วนราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการ เมื่อส่วนราชการท่ีไปช่วย
ปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วให้ส่งคู่ฉบับ หรือภาพถ่ายหนังสือซ่ึงมีการรับรอง       
ความถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบ 

6. กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการ หรือถึงแก่กรรมก่อนท่ีจะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการ ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัด หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย 

7. กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือช่ือในใบเบิกเงินสวัสดิการ หรือไม่สามารถยื่นใบเบิก
เงินด้วยตนเอง กรณีถึงแก่กรรมก่อนยืน่ขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ให้ทายาทตามกฎหมายหรือ
ผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ 

8. กรณีผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการ
ลงลายมือช่ือ พร้อมพยาน 2 คน ลงลายมือช่ือรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิการ 

9. กรณีผู้มสิีทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ  แต่ยังไม่มีคําส่ังศาลให้เป็นผู้ไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
พร้อมกับหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทําการรกัษาวา่ไม่รู้สึกตัว หรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอ      
ที่  จะดําเนินการได้ หากไม่มีบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณา
เห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

10. กรณีบุตรของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน อันเนื่อง
มาจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธวิาส และ   
ในเขตพื้นที่อําเภอจะนะอําเภอเทพา อําเภอนาทว ีและอําเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรต่อไปจนกว่าจะหมดสิทธิ 



ระยะเวลาการขอเบิก 
1. กรณีปกติ

ก. การยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีสถานศกึษา
เก็บเงินเป็นรายภาคเรยีนต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี  นบัต้ังแต่วันเปิดภาคเรยีนของแต่ 
ละภาค 

ข. การยื่นขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีสถานศกึษา
เก็บเงินค่าศึกษาครั้งเดียวตลอดปี ต้องยื่นหลักฐานขอเบิกภายใน ๑ ปี นับต้ังแต่วันเปิดภาคเรียน
ต้นของปีการศึกษาน้ันๆ 

2. กรณียื่นเรือ่งขอใช้สิทธิขอเบิกเงินสวัสดิการค่าศกึษาของบุตรเกิน 1 ปี
ก. กรณีถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน แต่ปรากฏภายหลัง

ว่าได้รับเงินเดือน ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือในระหว่างถูกส่ังให้ออกจากราชการไวก้่อนให้ 
ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 

ข. กรณีผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชําระเงินล่าช้า 
กรณีนี้ให้ผู้มสิีทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของ
สถานศึกษา 

ค. กรณีบุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร กู้ยืมเงิน
เรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้
ในอนาคต (กรอ.) ให้นําหลักฐานมายื่นพร้อมใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 

กรณีได้รบัทนุการศึกษา 
กรณีบุตรได้รับทุนการศึกษา ซ่ึงเป็นลักษณะทุนให้เปล่า โดยผู้รบัทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ใด ๆ ในการศึกษา ผู้มีสิทธิไม่สามารถนําค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสถานศึกษามาขอเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากทางราชการได้ เว้นแต่เป็นกรณีการกู้ยืมเพื่อการศึกษาจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)อยู่ในข่ายท่ีมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร เนื่องจากจะต้องชําระคืนให้กับกองทุนฯ หลังจากท่ีจบการศึกษาแล้ว ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 

กรณีการใชล้ายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรบัเงิน และเป็นหลักฐานใน
การเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศกึษาของบุตร 

กระทรวงการคลังกําหนดให้ผู้มีสิทธิสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการศึกษา 
ของบุตรที่ลงลายมือช่ือผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการยื่น
ขอเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรได้   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด       
ที่ กค 0422.3/ว 130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การใช้ลายมือช่ือผู้รับเงิน       



ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรบัเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกีย่ว      
กับการศึกษาของบุตร 

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรของผู้มีสิทธิ         

ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ปัจจุบันใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนท่ีสุด              
ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง  
การศึกษาและค่าเล่าเรียน ทั้งน้ีกระทรวงการคลัง สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้ตาม  
สภาวการณ์ที่เหมาะสม 

1. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าและหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุงการศกึษาเต็ม
จํานวนท่ีได้จ่ายไปจริง 

2. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีให้ได้รับเงินบํารุง
การศึกษาเต็มจํานวนท่ีได้จ่ายไปจริง 

3. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา่ ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจํานวนท่ีได้จ่ายไปจริง 

4. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา่แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเทา่ และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหน่ึงของจํานวนท่ีได้จ่ายไปจริง  

5. บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงิน
ค่าเล่าเรียนครึ่งหน่ึงของจํานวนท่ีได้จ่ายไปจริง 

6. การเบิกจ่ายเงินตาม 1-5 ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศกึษาและค่าเล่าเรียน) 

7. สําหรับบุตรที่ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม (2) หรือ (5) จะต้องเป็น
การศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่าน้ัน (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด       
ที่ กค 0409.5/ว 15ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 



ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรยีน 

สถานศึกษาของทางราชการ 

ระดบ ั ปีการศึกษาละไม ่เกน ิ 
(บาท) 

อน ุบาลหรือเทียบเท่า 
 

5,800 
 ประถมศ ึกษาหรือเทียบเท่า 

 
4,000 

มัธยมศ ึกษาตอนต ้นหรือเทียบเท่า 4,800 

มัธยมศ ึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเท่า 

4,800 

ระด ับอน ุปริญญาหรือเทียบเท่า 13,700 

ปริญญาตรีหรอเทียบเท่า 25,000 

สถานศึกษาของเอกชนประเภทสามัญศึกษา 

ระดบ ั 
ปีการศึกษาละไม ่เกิน (บาท) 

รับเงินอ ุดหนนุ ไม ่รับเงินอ ุดหนุน 

อน ุบาลหรือเทียบเท่า 4,800 13,600 

ประถมศ ึกษาหรือเทียบเท่า 4,200 13,200 

มัธยมศ ึกษาตอนต ้นหรือเทียบเท่า 3,300 15,800 

มัธยมศ ึกษาตอนปลาย หรอืเทียบเท่า 3,200 16,200 



สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชวีศึกษา 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชา/สายวชิา ดังน้ี

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหน่ึงของจํานวนท่ีจ่ายจริง   
ของค่าเล่าเรียน ในประเภทวิชาสายวิชา ดังน้ี 

ประเภทวิชา/สายวิชา ปีการศึกษาละไม ่เกิน 
(บาท) 

ช ่างอ ุตสาหกรรม หรืออ ุตสาหกรรมเทคโนโลย ีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ทัศนศาสตร์ 

30,000 

พาณิชยกรรม หรือบริหารธ ุรก ิจ ศิลปหัตถกรรม หรอื
ศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือ  
คหกรรมศาสตร ์ อ ุตสาหกรรมการท ่องเท่ียว

25,000 

สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือวิชาของหลักสูตรที่กําหนดดังกล่าว
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนทําการเปิดสอนในสาขาวิชา
นั้นๆ 

3. หลักสูตรปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายได้ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริงของค่าเล่าเรียน
ปีการศึกษาละไม่เกิน 25,000 บาท 

ประเภทวิชา/สายวิชา 
ปีการศึกษาละไม ่เกิน (บาท) 

ร ับเง ินอุดหนนุ ไม ่รับเง ินอ ุดหนุน 

คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร ์ 3,400 16,500 
พาณิชยกรรม หรือบริหารธ ุรก ิจ 5,100 19,900 
ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม 3,600 20,000 

เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 5,000 21,000 

ช ่างอ ุตสาหกรรม หรืออ ุตสาหกรรม 7,200 24,400 
ประมง 5,000 21,100 

อ ุตสาหกรรมการท ่องเท่ียว 5,100 19,900 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ 7,200 24,400 



หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับการศกึษาของบุตร 
1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
2. ใบเสร็จรบัเงินค่าการศึกษาของสถานศึกษา
3. ประกาศ/ข้อบังคับ/ใบรับรองของสถานศึกษาท่ีขออนุมัติให้จัดเก็บเงินบํารุงการศึกษา

หรือค่าเล่าเรยีน 
4. หลักฐานอ่ืนๆ เช่น สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาสูติบัตร สําเนา

ใบรับรองบุตรสําเนาใบมรณะบัตร (กรณีหญิงใช้สิทธิเบิกแทนสามีที่ถึงแก่กรรม) สําเนาใบเปล่ียน
ชื่อ เปล่ียนนามสกุล เป็นต้น(กรณียื่นขอใช้สิทธิเบิกครั้งแรก) 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
4.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการค่าการศึกษา 

ของบุตร  
4.2 ผู้มีสิทธิใช้งานบัตรกําหนดสิทธิการใช้งาน (GFMIS Smart Card) มีหน้าท่ีอนุมัติ

รายการขอเบิกในระบบ GFMIS 
4.3 ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังจ่ายเช็ค มีหน้าที่ลงนามอนุมัติส่ังจ่ายเช็ค 
4.4 เจ้าหน้าที่ฝายการเงิน  มีหน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบใบสําคัญและการเบิกเงิน

สวัสดิการค่าการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และผู้รับบํานาญ ของ          
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ      
ที่เกี่ยวข้อง 

4.5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ ส่วนส่วนเบิกจ่ายมีหน้าท่ีตรวจสอบใบสําคัญและการเบิกเงิน 
สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจําและผู้รับบํานาญให้ถูกต้องเป็นไป  
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.6 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ มีหน้าที่บันทึกข้อมูลคําขอเบิกเงินในระบบ GFMIS และ
ตรวจสอบรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน 

4.7 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิ มีหน้าที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online และตรวจสอบการรับโอนเงินจากกรมบัญชกีลาง ในระบบ New Corporate Banking 
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 

สรุปกระบวนการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์เงินสวัสดกิารค่าการศกึษาบุตร  
กระบวนการเบิกจ่ายสิทธปิระโยชน์เงินสวัสดิการคา่การศึกษาบุตร ประกอบด้วย    

ข้ันตอนสําคัญ ดังน้ี 
1. รับใบสําคัญขอเบิกค่าการศึกษาบุตรจากสํานัก กอง ต้นสังกัด
2. ตรวจสอบใบสําคัญขอเบิกค่าการศึกษาบุตร
3. จัดทําเอกสารขอเบิกค่าการศึกษาบุตร เสนอผู้มีอํานาจอนุมัติ
4. รับใบสําคัญเพ่ือตรวจสอบจํานวนเงินขอเบิก



๕. เสนอผู้มีอํานาจลงนามส่ังจ่ายเช็ค
๖. ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงิน
๗. เบิกในระบบ GFMIS



เอกสารอ้างอิง 

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2551 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตรในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 

5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน
2556 เรื่อง การใช้ลายมือช่ือผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรบัเงิน และเป็น
หลักฐานในการเบิกเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศกึษาและค่าเล่าเรียน 

7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547
9. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว.439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เรื่อง

ระบบการบันทึกบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ 
10. คําส่ังกรมชลประทานท่ี ข 774/2558 เรื่อ มอบอํานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

ด้านการเงินแทนอธิบดี 

แบบฟอร์มทีใ่ช ้
1. แบบ 7219 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ
2. แบบ 7220 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
3. แบบ 7221 หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการศึกษาของบุตร
(กรณีผู้มีสิทธไิด้รับคําส่ังให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ) 
4. แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร




