
' หน้า ๑
1ล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง ราฃกิจจานุเบกษา ๑๕ ธันวาคม ๖๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์บีจจุบัน และคล่องตัวในทางปฏิบัติ 
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ซ่ึงแกั1ฃเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงการคลังจึงกำหนดระเบียบไว ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ่.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบกระทรวงการ.คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ' 1/
บรรดาระเบียบ คำส่ัง หรือหลักเกณฑ์อ่ีนใดท่ีเก่ียวกับการศึกษาของบุตรในส่วนท่ีกำหนดไว้แล้ว 

ใบระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้โข้ระเบียบน้ีแทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส ่วนราชการผู้เบ ิก” หมายความว่า ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือ 

สำนักงานคลังจังหวัด
“ส่วนราชการเจ้าสังกัด’' หมายความว่า ส่วนราชการท่ีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ มีอัตราเงินเดือน 

ค่าจ้าง และเลขที่ประจำตำแหน่งอยู่
“เงินสวัสดิการ” หมายความว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร
“ผู้มีลิทธิ” หมายความว่า ผู้มีลิทธิได้รับเงินสวัสดิการ -
ข้อ ๕ กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีลิทธิทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน 

สวัสดิการสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นตามข้อ ๖ 
ว่าตนเป็นผู้ใข้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว



ถ้าคู่สมรสตามวรรคหนึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหลังจาก 
ที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้วคู่สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต้องแจ้งฃอฺให้ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดแจ้งการใช้สิทธินั้นให้ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดชองคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทราบ และ 
ให้ส่วนราชการท่ีได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด .

กรณีที่คู่สมรสประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ตามที่เคยไต้ดำเนินการ 
ตามวรรคสองแล้ว เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแจ้งขอให้ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดของผู้นั้นพร้อมทั้งหลักฐานแสดง 
ความยินยอมของคู่สมรส เพื่อให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการใช้สิทธิตังกล่าวให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ 
ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเดิม แล้วแต่กรณี ทราบ และ 
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด

ให้นำความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีการหย่าโดยอนุโลม ท้ังน้ี 
ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากท่ีมีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว

ข้อ ๖ การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตาม 
ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ ณ ส่วน่ราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบ้ียหวัด แล้วแต่กรณี 
เว้น'แต่กรณี ตังต่อไปบ้ี

(๑) กรณีผู้มีสิทธิไต้รับคำส่ังให้ไปช่วยปฏิบัติราชการฃ่ึงอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ย่ืนใบเบิก 
เงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการ

(๒) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ 
ณ ส่ว่นราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือสำนักงานท่ีรับราชการครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี .

ข้อ ๗ ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ (๑) ต้องมีหนังสือแสดง 
เจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด แจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ 
และเมื่อส่วนราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือตังกล่าวแล้ว ให้ส่งคู่ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือ 
ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย

ข้อ ๘ หลักฐานการรับเงินชองสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ ตังต่อไปน้ี 
(๑) ซ่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีทำการของสถานศึกษาผู้รับเงิน 
(๒) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ 
(๔) จำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
(๔) ลายมือซื่อของผู้รับเงิน

หน้า ๖
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง ราชกิจจาบุเบกษา. ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๐



กรณีที่สถานศึกษามีฃัอตกลงกับธนาคารในการรับขำระเงินบำรุงการศกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน 
ของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ซ่ีงมีรายการตามวรรคหน่ึง 
(๑) ถึง (๔) เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนา 
หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ซี่งผู้รับเงินของสถานศึกษารับรองเป็นเอกสารประกอบการฃอเบิก 
เงินแทนใด้

กรณ ีท ี่หลักฐานการรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศให้ม ีคำแปลเป็นภาษาไทยซื่งมีรายการ 
ตามวรรคหน่ีง (๑) ถึง (๔) ไว้ด้วย และให้ผู้1ข้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือซ่ือรับรองคำแปลด้วย

กรณีที่หลักฐานการรัชเงินของสถานศึกษาที่ลงลายมือซื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็น 
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีรายการตามวรรคหน่ึง (๑) ถึง (๔) ในหลักฐานการรับเงินด้วย

กรณีที่สถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการรับเงินตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็น 
ความร่วมมือ ข้อตกลง โครงการพิเศษของสถานศึกษาในประเทศที่ได้กำหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษา 
หรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ ให้สถานศึกษาใบประเทศต้องรับรองรายการที่เรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรท่ีกำหนด ระบุภาคการศึกษา ปีการศึกษา และให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยด้วย

ข้อ ๙ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิ 
ของตนเอง

ข้อ ๑๐ การย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ ให้กระทำภายในกำหนดเวลา ดังนี้ 
(๑) ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปีดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณีท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บเงิน 

ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
(๒) ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปีดภาคเรียนภาคที่หนึ่งของปีการศึกษา ในกรณี 

ที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
หากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสำหรับ 

ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ กำหนดเวลาการยืนใบเบิกเงินสวัสดิการตามข้อ ๑๐ ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปน้ี 
(๑) ผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราขการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏในภายหลัง 

ว่าได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือในระหว่างถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในกรณีเข่นว่าน้ี 
ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ีกรณีถึงท่ีสุต

(๒) ผู้มืสิทธิมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินล่าข้าในกรณีเข่นว่านี้ 
ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวับนับแต่วันท่ีออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

(๓) ผู้มีสิทธิมีบุตรกู้ยืมเงินเรียบจากกองทุบเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงิน 
สวัสดิการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

หน้า ๓
เล่ม ๑๓๔ ตอบพิเศษ ๓๑๑ ง ราซกิจจานุเบกษา ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๐



๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
หน้า ๔

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้มืสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไม่สามารถ 
ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเนินผู้ยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการ

(๒) ถ้าผู้มีสิ'ทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ 
พร้อมกับมืพยานสองคนลงลายมือช่ือรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืบใบเบิกเงินสวัสดิการ

(๓) ถ้าผู้มีสิ,ทธิ'ไม่รู้สึกตัวหรือ,ไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีคำส่ังศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือ 
รับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดำเนินการได้ หาก'ไม่มี 
บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาท่ีจะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทบ 

ข้อ ๑๓ เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแล้วให้เสนอ 
ใบเบิกเงินสวัสดิการนั้นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การเบิกจ่ายต่อไป

การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัดให้เป็นอำนาจ 
ของบุคคล ดังต่อไปน้ี

(๑) ส่วนราชการใบราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
หรือผ ู้ท ี่ห ัวหน ้าส ่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ ึ่งดำรงตำแหน ่งไม ่ต ํ่ากว ่าประเภททั่วไป 
ระดับชำนาญงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท 
นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทข้ึนไป

(๒) การเบ ิกเง ินสวัสดิการชองผู้ท ี่ห ัวหน้าส ่วนราชก่ารระดับกรมมอบหมายตาม (๑) 
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ ทั้งน้ี 
การมอบหมายต้องมิใช่ผู้ใซ้สิทธิ

(๓) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก 
กระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติสำหรับ 
หน่วยงานน้ันก็ได้

(๔) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ 
(๔) การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าสำนักงาน 

สำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มืสำนักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง 
กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ให้ตนเองเป็นผู้อนุมัติ

ข้อ .๑๔ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มืสิทธิตามข้อ ๖ (๑) ให้บุคคลตามข้อ ๑๓ 
ณ สถานท่ีที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มือำนาจอนุมัติ



ข้อ ๑๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี 
อำนาจอนุมติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้รับบำนาญหรือเบ้ียหวัด

ข้อ ๑๖ เมื่อมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการแล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทำคำขอ 
เบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (ธเ1เฬ15) จากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗ ให้ส ่วนราชการผู้เบ ิกจัดทำหน้างบใบสำคัญการจ่ายเง ินสวัสดิการตามแบบที่ 
กรมบัญชีกลางกำหนด โดยแสดงรายขื่อผู้ใซัสิทธิและจำนวนเงินสวัสดิการที่เบิกจ่ายเป็นรายบุคคล 
และให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเพ่ือการตรวจสอบ

ข้อ ๑๘ เม่ือส่วนราชการผู้เบิกได้ดำเนินการตามข้อ ๑๗ และได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วให้ 
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือขื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อ 
ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมท้ังวัน เดือน ปี ท่ีจ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการรับเงินชองสถานศึกษาทุกฉบับ 

- ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
ในระเบียบนี้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับ 
กระทรวงการคลัง

ข้อ ๒๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๐ 
อภิคักด ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรี'ว่าการกระทรวงการคลัง

หน้า ๔
. เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ ธันวาคม ๒๔๖๐



ด่วนV?สุด
ที กค ๐๔๐๘. ๕/  ‘ะ?\7(~ทั่ กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๖๐

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ อธิการบดี ผู้บัญขาการตำรวจแห่งฃาดิ ผู้ว่าราฃการจังหวัด

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. ๒๔๖๐

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร^ 
พ,ศ. ๒๔๖๐ ได้ประกาศในราฃกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง วันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๔๖๐ แล้ว

กรมบัญชีกลาง จึงขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เก ี่ยวก ับการศ ึกษาของบ ุตร พ.ศ. ๒๔๖๐ มาเพ ื่อให ้เจ ้าหน ้าท ี่ท ี่เก ี่ยวข ้องทราบและถ ือปฏ ิบ ัต ิต ่อไป 
อน่ึง สามารถดาวน์โหลดระเบียบดังกล่าวได้ท่ีเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง VผผV.ชุป.ฐอ.#า หัวข้อ ภารกิจการควบคุม 
ด้านงบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรขัย หาญยืนยงสกุล) 
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง
กองค่าตอบแทนและประโยชน์เก้ือกูล 
กลุ่มงานสวัสดิการและประโยขน์เก้ือกูล 
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๒๓


