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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 วาดวยการเบิกจายเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือหลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 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 ในกรณีที่ส วนราชการใดไมสามารถปฏิบั ติตามหลัก เกณฑ แ ละวิธีการที่กํ าหนด
ในระเบียบนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง
ขอ ๖ กรณีคูสมรสเปนผูมีสิทธิทั้งสองฝาย ใหคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง เปนผูใชสิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการสําหรับบุตรทุกคนแตเพียงฝายเดียว โดยตองรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นตามขอ ๗
วาตนเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการแตเพียงฝายเดียว
ถา คูส มรสตามวรรคหนึ่ ง อยู ต างส วนราชการผูเ บิ ก หรื อ มีก ารเปลี่ย นสว นราชการผูเ บิ ก
หลังจากที่มีการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแลว คูสมรสฝายที่เปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการตองแจง
ขอใหสวนราชการเจาสังกัดหรือสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแจงการใชสิทธินั้นใหสวนราชการ
เจาสังกัดหรือสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง แลวแตกรณี ทราบ และให
สวนราชการที่ไดรับแจงดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีการหยาโดยอนุโลม ทั้งนี้ ไมวา
การหยาจะเกิดขึ้นกอนหรือหลังจากที่มีการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแลว
ขอ ๗ ผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการได โดยยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาตอผูรับรองการมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการ ณ สวนราชการเจาสังกัด หรือสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแลวแตกรณี เวนแต
กรณีดังตอไปนี้
(๑) กรณีผูมีสิทธิไดรับคําสั่งใหไปชวยปฏิบัติราชการซึ่งอยูตางสวนราชการผูเบิก ใหยื่น
ใบเบิกเงินสวัสดิการ ณ สวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการ
(๒) กรณีผูมีสิทธิพนจากราชการหรือถึงแกกรรมกอนที่จะใชสิทธิ ใหยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
ณ สวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดทาย แลวแตกรณี
ในกรณีที่ผูมีสิทธิมีคูสมรสปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น และมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเฉพาะ
สวนที่ยังขาดอยู ใหแนบหนังสือรับรองการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของหนวยงาน
ตนสังกัดของคูสมรสพรอมกับใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นดวย
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ขอ ๘ กอนการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ผูมีสิทธิตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง (๑) ตองมีหนังสือ
แสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดแจงตอสวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการ
และเมื่อสวนราชการที่ไปชวยปฏิบัติราชการไดรับหนังสือดังกลาวแลว ใหสงคูฉบับหรือภาพถาย
หนังสือซึ่งมีการรับรองความถูกตองใหสวนราชการผูเบิกของผูมีสิทธิทราบดวย
ขอ ๙ หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของสถานศึกษาผูรับเงิน
(๒) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ในกรณีที่สถานศึกษามีขอตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียน
ของสถานศึ ก ษา ให ใ ช ใ บแจ งการชํ า ระเงิน และหรื อใบเสร็ จรั บ เงิ น ของสถานศึ ก ษาซึ่ งมี ร ายการ
ในสาระสํ า คั ญ ที่ ส ว นราชการสามารถควบคุ ม และตรวจสอบการใช สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารได
เปนหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
ขอ ๑๐ ใหบุคคลดังตอไปนี้ เปน ผูรับรองการมีสิทธิไดรับเงิน สวัสดิการของขาราชการ
หรือลูกจางประจําในสังกัด
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเลขานุการรัฐมนตรี เลขานุการกรม หัวหนา
สวนราชการตั้งแตระดับกองหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงาน ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ระดับ ๘ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาวซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ เปนผูรับรอง
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูใ นภูมิภาคหรือ แยกตางหากจาก
กระทรวง กรม ใหหัวหนาสํานักงานเปนผูรับรอง
(๒) สว นราชการในราชการบริห ารสว นภู มิภ าค ให หัว หน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด
หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอหรือกิ่งอําเภอ แลวแตกรณี เปนผูรับรอง
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(๓) สวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหผูบังคับบัญชา
ที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป เปนผูรับรอง
ใหขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไปหรือเทียบเทา ขาราชการทหารที่มียศตั้งแต
พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี หรือขาราชการตํารวจที่มียศตั้งแตพันตํารวจตรีขึ้นไปเปนผูรับรอง
การมีสิทธิของตนเอง
ขอ ๑๑ การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ใหกระทําภายในกําหนดเวลาดังนี้
(๑) ภายในหนึ่งปนับแตวันเปดภาคเรียนแตละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาการศึกษา
เปนรายภาคเรียน
(๒) ภายในหนึ่งปนับแตวันเปดเรียนภาคตนของปการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน
คาการศึกษาครั้งเดียวตลอดป
หากพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับ
ภาคการศึกษาหรือปการศึกษานั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๒ กําหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามขอ ๑๑ ไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูมีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน และปรากฏในภายหลัง
วาไดรับเงินเดือนในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือในระหวางถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ในกรณี
เชนวานี้ ใหผูมีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหนึ่งป นับแตวันที่กรณีถึงที่สุด
(๒) ผูมีสิทธิมีความจําเปนตองขอผอนผันตอสถานศึกษาในการชําระเงินลาชาในกรณีเชนวานี้
ใหผูมีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ผูมีสิทธิไมสามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไมสามารถ
ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการดวยตนเอง ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ถาผูมีสิทธิถึงแกกรรม ใหทายาทตามกฎหมายหรือผูจัดการมรดกเปนผูยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
(๒) ถาผูมีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แตไมสามารถลงลายมือชื่อ ได ใหพิม พลายนิ้วมือ แทน
การลงลายมือชื่อพรอมกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง และใหบุคคลในครอบครัวเปน ผูยื่น
ใบเบิกเงินสวัสดิการ
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(๓) ถาผูมีสิทธิไมรูสึกตัวหรือไมมีสติสัมปชัญญะ แตยังไมมีคําสั่งศาลใหเปนผูไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ ใหบุคคลในครอบครัวเปนผูยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพรอมกับหนังสือรับรอง
ของแพทยผูทําการรักษาวาไมรูสึกตัวหรือไมมีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดําเนินการได หากไมมีบุคคล
ดังกลาว ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรใหผูใดเปนผูดําเนินการแทน
ขอ ๑๔ เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแลวใหเสนอ
ใบเบิกเงินสวัสดิการนั้นตอผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจายตอไป
การอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการของขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดใหเปนอํานาจ
ของบุคคลดังตอไปนี้
(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทา
หรือผูที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานอยูใ นภูมิภาคหรือ แยกตางหากจาก
กระทรวง กรม หัวหนาสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายใหหัวหนาสํานักงานเปนผูอนุมัติสําหรับ
หนวยงานนั้นก็ได
(๒) สวนราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกเปนผูอนุมัติ
ขอ ๑๕ การรับรองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการและการอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการ
ของผูมีสิทธิตามขอ ๗ (๑) ใหบุคคลตามขอ ๑๐ และบุคคลตาม ขอ ๑๔ ณ สถานที่ที่ไปชวยปฏิบัติ
ราชการเปนผูมอี ํานาจสําหรับการดังกลาว แลวแตกรณี
ขอ ๑๖ ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูรับ
รองการมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ และเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการของผูไดรับบํานาญ
หรือเบี้ยหวัด
ขอ ๑๗ เมื่อมีการอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการแลว ใหสวนราชการผูเบิกจัดทําคําขอเบิก
เงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดหรือสํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ แลวแตกรณี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๒๓ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

ขอ ๑๘ ให ส ว นราชการผู เ บิ ก จั ด ทํ า หน า งบใบสํ า คั ญ การจ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยแสดงรายชื่อผูใชสิทธิและจํานวนเงินสวัสดิการที่เบิกจายเปนรายบุคคล
และใหสวนราชการผูเบิกเก็บไวเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ
ขอ ๑๙ เมื่อสวนราชการผูเบิกไดดําเนินการตามขอ ๑๘ และไดจายเงินใหแกผูมีสิทธิแลว
ใหเจาหนาที่ผูจายเงินประทับตราขอความวา “จายเงินแลว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจายและระบุชื่อ
ผูจายเงินดวยตัวบรรจง พรอมทั้งวัน เดือน ป ที่จายกํากับไวในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ
ขอ ๒๐ การเบิกจายเงิน สวัสดิการที่ไดยื่น ไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใ ชบังคับแตยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้
ขอ ๒๑ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ฉลองภพ สุสังกรกาญจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

