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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เ ป็ น การสมควรปรั บปรุ ง ระเบี ยบกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการเบิ ก จ่า ยเงิน สวั สดิ ก าร
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และคล่องตัวในทางปฏิบัติ
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
บรรดาระเบียบ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก ” หมายความว่ า ส่ ว นราชการซึ่ ง เบิ ก เงิ น จากกรมบั ญ ชี ก ลาง หรื อ
สํานักงานคลังจังหวัด
“ส่วนราชการเจ้าสังกัด” หมายความว่า ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา มีอัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง และเลขที่ประจําตําแหน่งอยู่
“เงินสวัสดิการ” หมายความว่า เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
ข้อ ๕ กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน
สวัสดิการสําหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นตามข้อ ๖
ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ถ้าคู่สมรสตามวรรคหนึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก หรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหลังจาก
ที่มีการใช้ สิทธิ เบิ กเงิน สวัส ดิการไปแล้ว คู่ส มรสฝ่ายที่ เป็ นผู้ ใช้สิ ทธิ เบิ กเงิน สวัส ดิก ารต้อ งแจ้ งขอให้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดแจ้งการใช้สิทธินั้นให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี ทราบ และ
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
กรณีที่คู่สมรสประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ตามที่เคยได้ดําเนินการ
ตามวรรคสองแล้ว เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแจ้งขอให้
ส่ว นราชการเจ้ า สั ง กั ด หรื อ ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก บํ า นาญหรื อ เบี้ ย หวัด ของผู้ นั้ น พร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานแสดง
ความยินยอมของคู่สมรส เพื่อให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ
ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเดิม แล้วแต่กรณี ทราบ และ
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ให้นําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีการหย่าโดยอนุโลม ทั้งนี้
ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว
ข้อ ๖ การใช้ สิ ทธิ เบิ กเงิ นสวั สดิ การ ให้ ยื่ นใบเบิ กเงิ นสวั สดิ การตามแบบที่ กรมบั ญชี กลาง
กําหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตาม
ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๕ ณ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด แล้วแต่กรณี
เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก ให้ยื่นใบเบิก
เงินสวัสดิการ ณ ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
(๒) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ ให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
ณ ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือสํานักงานที่รับราชการครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ ผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ (๑) ต้อ งมีหนังสือแสดง
เจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด แจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ
และเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้ส่งคู่ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือ
ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วย
ข้อ ๘ หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของสถานศึกษาผู้รับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงินระบุรายละเอียดแต่ละรายการ
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
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กรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชําระเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ของสถานศึกษา ให้ใช้ใบแจ้งการชําระเงินและหรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งมีรายการตามวรรคหนึ่ง
(๑) ถึง (๕) เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สําเนา
หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ซึ่งผู้รับเงินของสถานศึกษารับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิก
เงินแทนได้
กรณี ที่ ห ลั ก ฐานการรั บ เงิ น เป็ น ภาษาต่ า งประเทศให้ มี คํ า แปลเป็ น ภาษาไทยซึ่ ง มี ร ายการ
ตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) ไว้ด้วย และให้ผ้ใู ช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลด้วย
กรณีที่หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีรายการตามวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) ในหลักฐานการรับเงินด้วย
กรณีที่สถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการรับเงินตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็น
ความร่วมมือ ข้อตกลง โครงการพิเศษของสถานศึกษาในประเทศที่ได้กําหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษา
หรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ ให้สถานศึกษาในประเทศต้องรับรองรายการที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กําหนด ระบุภาคการศึกษา ปีการศึกษา และให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยด้วย
ข้อ ๙ ให้ ผู้มี สิท ธิไ ด้รั บเงิน สวั สดิ การเกี่ ย วกับการศึ กษาของบุ ตรเป็ นผู้ รับ รองการมีสิ ท ธิ
ของตนเอง
ข้อ ๑๐ การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ ให้กระทําภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(๑) ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน
ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
(๒) ภายในหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษานั บ แต่ วั น เปิ ด ภาคเรี ย นภาคที่ ห นึ่ ง ของปี ก ารศึ ก ษา ในกรณี
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
หากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับ
ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ กําหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามข้อ ๑๐ ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และปรากฏในภายหลัง
ว่าได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ในกรณีเช่นว่านี้
ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด
(๒) ผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชําระเงินล่าช้าในกรณีเช่นว่านี้
ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
(๓) ผู้มีสิทธิมีบุตรกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา
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ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ ผู้มี สิ ท ธิไ ม่ ส ามารถลงลายมือ ชื่ อ ในใบเบิ กเงิ น สวั ส ดิก ารหรื อ ไม่ ส ามารถ
ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการด้วยตนเอง ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงิน
สวัสดิการ
(๒) ถ้าผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชือ่
พร้อมกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
(๓) ถ้าผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ แต่ยังไม่มีคําสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือ
รับรองของแพทย์ผู้ทําการรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดําเนินการได้ หากไม่มี
บุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน
ข้อ ๑๓ เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแล้วให้เสนอ
ใบเบิกเงินสวัสดิการนั้นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเบิกจ่ายต่อไป
การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดให้เป็นอํานาจ
ของบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรื อ ผู้ ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมมอบหมาย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ไม่ ต่ํ า กว่ า ประเภททั่ ว ไป
ระดับชํานาญงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท
นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป
(๒) การเบิ ก เงิ น สวั ส ดิ ก ารของผู้ ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ กรมมอบหมายตาม (๑)
ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้
การมอบหมายต้องมิใช่ผู้ใช้สิทธิ
(๓) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก
กระทรวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานเป็นผู้อนุมัติสําหรับ
หน่วยงานนั้นก็ได้
(๔) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติ
(๕) การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าสํานักงาน
สําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวง
กรม ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการสําหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ให้ตนเองเป็นผู้อนุมัติ
ข้อ ๑๔ การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มีสิทธิตามข้อ ๖ (๑) ให้บุคคลตามข้อ ๑๓
ณ สถานที่ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๑ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี
อํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้รับบํานาญหรือเบี้ยหวัด
ข้อ ๑๖ เมื่ อ มี ก ารอนุ มัติ ใ ห้ เ บิ ก จ่ ายเงิ น สวั ส ดิ ก ารแล้ ว ให้ ส่ ว นราชการผู้ เบิ ก จั ด ทํ า คํ า ขอ
เบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗ ให้ ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก จั ด ทํ า หน้ า งบใบสํ า คั ญ การจ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้สิทธิและจํานวนเงินสวัสดิการที่เบิกจ่ายเป็นรายบุคคล
และให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๑๘ เมื่อส่วนราชการผู้เบิกได้ดําเนินการตามข้อ ๑๗ และได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อ
ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ
ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดําเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการใดไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนด
ในระเบียบนี้ หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๑ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

