
ระเบยบกระทรวงการคลง



ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒(ะ๔๗ ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและสถานการณ์ใน 
บีจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. ๒๔๒๓ กระทรวงการคลังจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี .

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๔๑”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 

บุตร พ.ศ. ๒๔๔๗
บรรดาระเบียบ คำส่ัง หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวกับการศึกษาของบุตรในส่วนท่ีกำหนดไว้แล้วใน 

ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ีให้ใช้ระเบียบน้ีแทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการซ่ึงเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด 

หรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ
“ส่วนราชการเจ้าสังกัด” หมายความว่า ส่วนราขการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ้า มีอัตราเงิน 

เดือนค่าจ้างและเลขที่ประจำตำแหน่งอยู่
“ เงินสวัสดิการ” หมายความว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาว่า 

ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ข้อ ๔ ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม'สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดในระเบียบน้ี 

หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๖  กรณีคู'สมรสเป็นผู้มีสิทธิท้ังสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ 

สำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการท่ียื่นตามข้อ ๗ ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิก 
เงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว

'๒๑



ถ้าคู,สมรสตามวรรคหนึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้ฒิก หรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหลังจากที่มี 
การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว คู,สมรสฝ่ายที่เป็นผู้!ช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต้องแจ้งขอให้ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบ้ียหวัดแจ้งการใช้สิทธิน้ันให้ส่วนราชการเจ้าลังกัดหรือส่วนราชการ 
ผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดชองคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทราบ และให้ส่วนราชการท่ีได้รับแจ้งดำเนินการ 
ตอบรับตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด

ให้นำความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีการหย่าโดยอนุโลม ท้ังน้ีไม,ว่าการหย่าจะ 
เกิดข้ึนก่อนหรือหลังจากท่ีมีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว

ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้โดยย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบท่ีกรมบัญชี 
กลางกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาต่อผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ณ ส่วน 
ราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี

(๑) กรณีผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ยื่นใบเบิกเงิน 
สวัสดิการ ณ ส่วนราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการ

(๒) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก'กรรมก่อนท่ีจะใช้สิทธิให้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ ส่วน 
ราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือสำนักงานท่ีรับราชการครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี

ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิมีคู'สมรสปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนและมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเฉพาะส่วนท่ียัง 
ชาดอยู่ให้แนบหนังสือรับรองการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกัปการศึกษาของบุตรของหน่วยงานต้นสังกัดชองคู่สมรส 
พร้อมกับใบเบิกเงินสวัสดิการที่ย่ืนด้วย

ข้อ ๘ ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ผู้มีสิทธิตามข้อ ๗ วรรคหน่ึง (๑) ต้องมีหนังสือแสดงเจตนา 
ขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการและเมื่อส่วน 
ราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคู่ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองความ 
ถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย

ข้อ ๙ หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปน้ี
(๑) ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือที่ทำการของสถานศึกษาผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ท่ีรับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๔) ลายมือช่ือของผู้รับเงิน
ในกรณีที่สถานศึกษามีช้อตกลงกับธนาคารในการรับชำระเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน 

ของสถานศึกษาให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซ่ึงมีรายการในสาระสำคัญท่ีส่วน 
ราชการสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา

ข้อ ๑0 ให้บุคคลตังต่อไปน้ี เป็นผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการของช้าราชการหรือลูกจ้าง 
ประจำในสังกัด

(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เลขานุการรัฐมนตรี เสชานุการกรม หัวหน้าส่วน 
ราชการตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซ่ึงดำรงตำแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๘ .หรือผู้ท่ี 
ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวซ่ึงดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๖ เป็นผู้รับรอง



ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง 
กรม ให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้รับรอง

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รับรอง

(๓) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาที่มียศ 
ต้ังแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทข้ึนไป เป็นผู้รับรอง

ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๕ ข้ึน'ไปหรือเทียบเท่า ข้าราชการ'ทหารท่ีมียศต้ังแต่พันตรี 
นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือข้าราชการตำรวจที่มียศต้ังแต่พันตำรวจตรีข้ึนไปเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง 

ข้อ ๑๑ การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ให้กระทำภายในกำหนดเวลาดังนี้ 
(๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปีดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษา 

เป็นรายภาคเรียน
(๒) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่า 

การศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
หากพ้นกำหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าหมดสิทธิในการย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการสำหรับภาคการ 

ศึกษาหรือปีการศึกษานั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๒ กำหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามข้อ ๑๑ ไม,ใช้บังคับแก,กรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) ผู้มีสิทธิถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏในภายหลังว่าไต้รับ 

เงินเดือนในระหว่างถูกส่ังพักราชการหรือในระหว่างถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้มีสิทธิ 
ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหน่ึงปี นับแต่วันท่ีกรณีถึงท่ีสุด

(๒) ผู้มีสิทธิมีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินส่าข้าในกรณีเช่นว่านี้ให้ 
ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีออกหลักฐานการรับเงินชองสถานศึกษา

ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือซ่ือในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไม'สามารถย่ืนใบเบิก 
เงินสวัสดิการด้วยตนเอง ให้ตำเนินการดังนี้

(๑) ล้าผู้มืสิทธิถึงแก,กรรมให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ 
(๒) ถ้าผู้มืสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม'สามารถลงลายมือซ่ือได้ให้พิมพ์ลายน้ิวมือแทนการลงลายมือ 

ซื่อพร้อมกับมืพยานสองคนลงลายมือซื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ
(๓) ถ้าผู้มืสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม'มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม'มืคำส่ังศาลให้เป็นผู้ใร้ความสามารถหรือ 

เสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือรับรองชองแพทย์ 
ผู้ทำการรักษาว่าไม'รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดำเนินการได้ หากไม'มีบุคคลตังกล่าว ให้อยู่ใน 
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้Iดเป็นผู้ดำเนินการแทน

ข้อ ๑๔ เม่ือมีการรับรองการมีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแล้วให้เสนอใบเบิก 
เงินสวัสดิการ,นั้นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ'ให้เบิก'จ่ายเงินสวัสดิการตาม'วรรคสองเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเบิก'จ่ายต่อ’โป 

การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัดให้เป็นอำนาจชองบุคคล
ตังต่อไปน้ี



(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือ 
ผู้ท่ีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซ่ึงดำรงตำแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับ ๖ หรือเทียบเท่าหรือผู้ที่มียศตั้งแต่ 
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทข้ึนไป

ส่ว่นราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง 
กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติสำหรับหน่วยงานน้ันก็ได้ 

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค-ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ 
ข้อ. ๑๕ การรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการและการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มี 

สิทธตามข้อ '๗ (๑) ให้บุคคลตามข้อ ๑ ๐ และบุคคลตามข้อ๑๔ ณ สถานท่ีที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอำนาจ 
สำหรับการดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบ้ียหวัดหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการ 
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้!ด้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัด

ข้อ ๑๗ เมื่อมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการแล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทำคำขอเบิกเงิน 
สวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ธ ร )  
จากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๘ ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทำหน้างบใบสำคัญการจ่ายเงินสวัสดิการตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนดโดยแสดงรายซื่อผู้[ข้สิทธิและจำนวนเงินสวัสดิการที่เบิกจ่ายเป็นรายบุคคลและให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บ 
ไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ

ข้อ ๑๙ เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้ดำเนินการตามข้อ ๑๘ และได้จ่ายเงินให้แก,ผู้มีสิทธิแล้วให้เจ้า 
หน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือซื่อรับรองการจ่ายและระบุซื่อผู้จ่ายเงินด้วย 
ตัวบรรจง พร้อมท้ังวัน เตือน ปี ท่ีจ่ายกำกับไว่ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ

ข้อ ๒๐ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการไม1แล้ว 
เสร็จ ให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๑

ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
(นายฉลองภพ สุลังกร์กาญจน์) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.....ก.รุงแท.พมหานคร.(สำนักการคลังโทร,.๐.๒๒!อ.๔..๔๖๘๑..'ฬ่รือโทร,.1661โทรสาร.๐๒๒๒๖.๖๒๓๖)

เร่ือง...ระ.!..,บี:ยบกรุ:ะทรุวง:การ.1คลัง;ว่า.ด้วยเการเบิกจ่ายเงินสวัสดีการเก่ียว:กับ;การ]ศึกษาขอ'งบ!ลรุ (ฉบับที่..๒)
พ.ศ. ๒(ะ(ะ๓

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. .หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ซวยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิฃย์ของกรุงเทพมหานคร

เมษายน ๒๕๕๓ เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป

VI 0(บั® วันท่ี...มิ!■ านๆ .ย.นุ..๒๕๕!๓.

พร้อมหนังสือน้ี ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๔๕ ลงวันท่ี ๒๑

(นางบินนาท ซลิตานนท์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร



ท กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๔๔ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐ 

๒๑ เมษายน ๒๔๔๓
เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๔๔๓
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย สำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ 
และงานท่ัวไป เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓๔ ง วันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๔๔๓ แล้ว

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๓ มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
อน่ึงท่านสามารถเปิดดูหนังสือน้ีได้ท่ีเว็บไซต์ เา^เวะ//พพ พ.(ว๗ .9 ๐ /๒  และสามารถดาวน่โหลดไ ด อี้กด้วย

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๓
ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

กรมบัญชีกลาง จึงขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัส แจ่มเวหา)
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
โทร. ๐-๒๒๗๑-๒๔๒๔

๒๖



ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสีกษาของบุตร 

(ฉบับท่ี ๒ )  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๓

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ย.วกับ 
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน 
สามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงการคลังจึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ส่วนราชการผู้เบิก” ตามความในข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการ 

คลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการซ่ึงเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลัง

จังหวัด”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคหน่ึง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน
“ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้ โดยยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบที่กรม 

บัญชีกลางกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ต'อผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
ตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๖ ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบ้ียหวัด แล้วแต่กรณี เว้น 
แต่กรณีดังต่อไปน้ี”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑ ๐ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง” 
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

๒๗



- “(๑) ส่วนราชกฺารในราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราฃการระดับกรม หรือ 
ผู้ท่ีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซ่ึงดำรงตำแหน่งไม,ตํ่ากว่าประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน หรือ 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งไม,ตํ่ากว่าระดับระดับ ๖ หรือเทียบ 
เท่า หรือผู้ท่ีมียศต้ังแต่พันโท นาวาโท นาวอากาศโท หรือพันตำรวจโทข้ึนไป”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕: ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕:๕๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑๕ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มีส์ทธิตามข้อ ๗ (๑) ให้บุคคลตามข้อ ๑๔ ณ 
สถานที่ที่ไปช่วยปฏิบัติราขการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการดังกล่าว”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑๖ ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ 
อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้!ดัรับบำนาญหรือเบี้ยหวัด”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน

“ข้อ ๑๗ เมื่อมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการแล้ว ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทำคำขอเบิกเงิน 
สวัสดีการิจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ((รคVแร) 
จากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี”

ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการไม1แล้ว 
เสร็จให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

กรณ์ จาติกวณิซฃ
(นายกรณี จาดิกวณิช)

รัธมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


