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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหสอดคลองกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและ
สถานการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  
พ.ศ.  ๒๕๒๓  กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว   ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใช บังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  หรือหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสวนที่กําหนดไวแลว

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สวนราชการผูเบิก”  หมายความวา  สวนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง  สํานักงานคลังจังหวัด  

หรือสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ 
“สวนราชการเจาสังกัด”  หมายความวา  สวนราชการที่ขาราชการหรือลูกจางประจํา  มีอัตราเงินเดือน  

คาจางและเลขที่ประจําตําแหนงอยู 
“เงินสวัสดิการ”  หมายความวา  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกา

วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
“ผูมีสิทธิ”  หมายความวา  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ 
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ขอ ๕ ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในระเบียบนี้  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบนี้  ใหขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๖ กรณีคูสมรสเปนผูมีสิทธิทั้งสองฝาย  ใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง  เปนผูใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการสําหรับบุตรทุกคนแตเพียงฝายเดียว  โดยตองรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ย่ืนตามขอ  ๗   
วาตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการแตเพียงฝายเดียว 

ถาคูสมรสตามวรรคหนึ่งอยูตางสวนราชการผูเบิก  หรือมีการเปลี่ยนสวนราชการผูเบิก 
หลังจากที่มีการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแลว  คูสมรสฝายที่เปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการตองแจง
ขอใหสวนราชการเจาสังกัดหรือสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแจงการใชสิทธินั้นใหสวนราชการ
เจาสังกัดหรือสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง  แลวแตกรณี  ทราบ  และให
สวนราชการที่ไดรับแจงดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีการหยาโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ไมวา
การหยาจะเกิดข้ึนกอนหรือหลังจากที่มีการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแลว 

ขอ ๗ ผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการได  โดยย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาตอผูรับรองการมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการ  ณ  สวนราชการเจาสังกัด  หรือสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแลวแตกรณี  เวนแต
กรณีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีผูมีสิทธิไดรับคําส่ังใหไปชวยปฏิบัติราชการซึ่งอยูตางสวนราชการผูเบิก  ใหย่ืน 
ใบเบิกเงินสวัสดิการ  ณ  สวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการ 

(๒) กรณีผูมีสิทธิพนจากราชการหรือถึงแกกรรมกอนที่จะใชสิทธิ  ใหย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ  
ณ  สวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด  หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดทาย  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีคูสมรสปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นและมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเฉพาะ
สวนที่ยังขาดอยู  ใหแนบหนังสือรับรองการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของหนวยงาน
ตนสังกัดของคูสมรสพรอมกับใบเบิกเงินสวัสดิการที่ย่ืนดวย 
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ขอ ๘ กอนการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ  ผูมีสิทธิตามขอ  ๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  ตองมีหนังสือ
แสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดแจงตอสวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการ  
และเมื่อสวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการไดรับหนังสือดังกลาวแลว  ใหสงคูฉบับหรือภาพถาย
หนังสือซ่ึงมีการรับรองความถูกตองใหสวนราชการผูเบิกของผูมีสิทธิทราบดวย 

ขอ ๙ หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา  อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ  สถานที่อยู  หรือที่ทําการของสถานศึกษาผูรับเงิน 
(๒) วัน  เดือน  ป  ที่รับเงิน 
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 
ในกรณีที่สถานศึกษามีขอตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียน

ของสถานศึกษา  ใหใชใบแจงการชําระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการ 
ในสาระสําคัญที่สวนราชการสามารถควบคุมและตรวจสอบการใชสิทธิเบิกเ งินสวัสดิการได 
เปนหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 

ขอ ๑๐ ใหบุคคลดังตอไปนี้  เปนผูรับรองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการของขาราชการ 
หรือลูกจางประจําในสังกัด 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเลขานุการรัฐมนตรี  เลขานุการกรม  หัวหนา
สวนราชการต้ังแตระดับกองหรือเทียบเทาข้ึนไป  หรือหัวหนาหนวยงาน  ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ระดับ  ๘  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาวซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๖  เปนผูรับรอง 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก
กระทรวง  กรม  ใหหัวหนาสํานักงานเปนผูรับรอง 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด   
หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือก่ิงอําเภอ  แลวแตกรณี  เปนผูรับรอง 
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(๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ใหผูบังคับบัญชา 
ที่มียศต้ังแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทข้ึนไป  เปนผูรับรอง 

ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ  ๕  ข้ึนไปหรือเทียบเทา  ขาราชการทหารที่มียศต้ังแต
พันตรี  นาวาตรี  นาวาอากาศตรี  หรือขาราชการตํารวจที่มียศต้ังแตพันตํารวจตรีข้ึนไปเปนผูรับรอง 
การมีสิทธิของตนเอง 

ขอ ๑๑ การย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ  ใหกระทําภายในกําหนดเวลาดังนี้ 
(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค  ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษา

เปนรายภาคเรียน   
(๒) ภายในหนึ่งปนับแตวันเปดเรียนภาคตนของปการศึกษา  ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน

คาการศึกษาคร้ังเดียวตลอดป   
หากพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาหมดสิทธิในการย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับ

ภาคการศึกษาหรือปการศึกษานั้น  แลวแตกรณี 
ขอ ๑๒ กําหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามขอ  ๑๑  ไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ผูมีสิทธิถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  และปรากฏในภายหลัง 

วาไดรับเงินเดือนในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือในระหวางถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ในกรณี
เชนวานี้  ใหผูมีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหนึ่งป  นับแตวันที่กรณีถึงที่สุด 

(๒) ผูมีสิทธิมีความจําเปนตองขอผอนผันตอสถานศึกษาในการชําระเงินลาชาในกรณีเชนวานี้  
ใหผูมีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไมสามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไมสามารถ
ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการดวยตนเอง  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถาผูมีสิทธิถึงแกกรรม  ใหทายาทตามกฎหมายหรือผูจัดการมรดกเปนผูย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ 
(๒) ถาผูมีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ  แตไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหพิมพลายนิ้วมือแทน 

การลงลายมือชื่อพรอมกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง  และใหบุคคลในครอบครัวเปนผูย่ืน 
ใบเบิกเงินสวัสดิการ 
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(๓) ถาผูมีสิทธิไมรูสึกตัวหรือไมมีสติสัมปชัญญะ  แตยังไมมีคําส่ังศาลใหเปนผูไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ  ใหบุคคลในครอบครัวเปนผูย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการพรอมกับหนังสือรับรอง
ของแพทยผูทําการรักษาวาไมรูสึกตัวหรือไมมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดําเนินการได  หากไมมีบุคคล
ดังกลาว  ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรใหผูใดเปนผูดําเนินการแทน 

ขอ ๑๔ เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแลวใหเสนอ
ใบเบิกเงินสวัสดิการนั้นตอผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจายตอไป 

การอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการของขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดใหเปนอํานาจ 
ของบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม  
หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ  ๖  หรือเทียบเทา  
หรือผูที่มียศต้ังแตพันโท  นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทข้ึนไป 

สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคหรือแยกตางหากจาก
กระทรวง  กรม  หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเปนผูอนุมัติสําหรับ
หนวยงานนั้นก็ได 

(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปนผูอนุมัติ 
ขอ ๑๕ การรับรองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการและการอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการ

ของผูมีสิทธิตามขอ  ๗  (๑)  ใหบุคคลตามขอ  ๑๐  และบุคคลตาม  ขอ  ๑๔  ณ  สถานที่ที่ไปชวยปฏิบัติ
ราชการเปนผูมอีํานาจสําหรับการดังกลาว  แลวแตกรณี 

ขอ ๑๖ ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับ
รองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ  และเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการของผูไดรับบํานาญ
หรือเบี้ยหวัด 

ขอ ๑๗ เมื่อมีการอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการแลว  ใหสวนราชการผูเบิกจัดทําคําขอเบิก
เงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
(GFMIS)  จากกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัดหรือสํานักงานคลังจังหวัด  ณ  อําเภอ  แลวแตกรณี 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๘ ใหสวนราชการผู เบิกจัดทําหนางบใบสําคัญการจายเงินสวัสดิการตามแบบ 
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยแสดงรายชื่อผูใชสิทธิและจํานวนเงินสวัสดิการที่เบิกจายเปนรายบุคคล
และใหสวนราชการผูเบิกเก็บไวเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ 

ขอ ๑๙ เมื่อสวนราชการผูเบิกไดดําเนินการตามขอ  ๑๘  และไดจายเงินใหแกผูมีสิทธิแลว  
ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา  “จายเงินแลว”  โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อ
ผูจายเงินดวยตัวบรรจง  พรอมทั้งวัน  เดือน  ป  ที่จายกํากับไวในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ 

ขอ ๒๐ การเบิกจายเงินสวัสดิการที่ไดย่ืนไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับแตยังดําเนินการ 
ไมแลวเสร็จ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้ 

ขอ ๒๑ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


