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การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
 
วัตถุประสงค์   :    เพ่ือเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

คำนิยาม  :   

 ส่วนราชการของผู้เบิก หมายถึง  ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือ 
                                                  สำนักงานคลังจังหวัด 

ส่วนราชการเจ้าสังกัด หมายถึง  ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมีอัตราเงินเดือน  
                                        ค่าจ้าง และเลขที่ประจำตำแหน่งอยู่ 
เงินสวัสดิการ         หมายถึง  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาว่า 
                                       ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ผู้มีสิทธิ        หมายถึง  ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ผู้ที่ไดบ้ำนาญ รวมถึง                                       
                                       ลูกจ้างชาวต่างชาติซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างทีไ่ด้รับค่าจ้างจาก                               
                                       เงินงบประมาณแผ่นดินของไทย 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
1. ผู้มีสิทธิ เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ   
2. ผู้มีสิทธิเริ่มมีสิทธิตั้งแต่ วันรับราชการ  วันรับบำนาญ และสิ้นสุด เมื่อ เกษียณ  เสียชีวิต  ลาออก  

                ไล่ออก/พักราชการ 
 3.   บุตรของผู้มีสิทธิที่สามารถเบิกได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

      3.1 บุตรมีอายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์ 
      3.2  เบิกได้ในกรณีที่บุตรศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี 
      3.3 เบิกให้บุตรได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีการเรียงลำดับการเกิด ในกรณีที่มีบุตรคนใดคนหนึ่ง 
           เสียชีวิตก่อนอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ให้มีการแทนที่ได้  ทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรม เพราะถือว่า 
           ก่อนที่จะรับบุตรมาเป็นบุตรบุญธรรม ผู้มีสิทธิต้องมั่นใจแล้วว่ามีความสามารถท่ีจะเลี้ยงดู 
           บุตรบุญธรรมได้  

ขั้นตอนการตรวจ/การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
1.  เอกสารการเบิก 
 1.1  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223  
 1.2  ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) มีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบดังนี้  
                      -  อายุของใบเสร็จรับเงินมีอายุ 1 ปี โดยพิจารณาจาก ภาคเรียน และปีการศึกษา 
                          เช่น ใบเสร็จภาคเรียนที่ 1/2564 จะสามารถเบิกได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 
                          ถ้าภาคเรียนที่ 1/2565 เปิดภาคเรียนแล้ว ใบเสร็จภาคเรียนที่ 1/2564 จะหมดอายุ 
                 ไม่สามารถเบิกได้ 



 

 
 
             -  รายการและอัตราในใบเสร็จจะต้องระบุให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง 
                           อ้างถึง   หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
                       -  ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียน เป็นเอกสารแนบ               
                           ประกอบกับใบเสร็จรับเงิน  
 1.3  เอกสารแนบประกอบการเบิก 
                      -  บุตรผู้มสีิทธิ(ญ) ทะเบียนบ้าน(บุตร) หรือ สูติบัตร(บุตร) 
                      -  บุตรผู้มสีิทธิ(ช)  ทะเบียนบ้าน(บุตร) หรือ สูติบัตร(บุตร)  
                                             ทะเบียนสมรส (ผู้มีสิทธิและภรรยา) หรือ  
                                             ทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)ในกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือคำสั่งศาล 

 -  ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้บิดาเป็นผู้เบิก เว้นแต่มารดาประสงค์ 
จะเป็นผู้เบิกต้องทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) แจ้งไปยังต้นสังกัดคู่สมรส (ช) เพ่ือให้งดเบิก และให้ 
ตอบรับการใช้สิทธิ (แบบ 7220) กลับมายังหน่วยงานตันสังกัด (ญ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 

       ผู้เบิก  ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ข้าราชการบำนาญ  ยื่นเอกสารดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
                        
        
    โรงเรียน                                      สพม.ชย 

 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป 

 

ธุรการกลุ่มการเงนิฯ 

รับบันทกึและเอกสาร 
จากผู้เบิก 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ    
ความครบถ้วน  และถกูต้อง 

เสนอ ผอ.เขต  
เพ่ือขออนุมัติเบกิ 

ไม่ถูกต้อง 
ส่งกลับผู้เบิกเพ่ือแก้ไข 

รวบรวมพร้อมท าหนังสือ
น าส่งประจ าเดือน 

เอกสารแนบ 

ประกาศรร. 

ใบเสร็จรับเงิน 

แบบ7223 

- บุคลากร สพม.ชัยภูมิ  
- ข้าราชการบ านาญ 

ถูกต้อง 









 
พระราชกฤษฎีกา 

เงินสวัสดกิารเกี่ยวกบัการศกึษาของบุตร 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๖)  

แห่งพระราชบัญญัติการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย  
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๒ 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า 
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าจากเงินงบประมาณรายจ่าย

งบบุคลากรของกระทรวง  ทบวง  กรม  เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการต ารวจชั้นพลต ารวจ  
ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจ า 

(๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ 

(๓) ผู้ได้รับบ านาญปกติหรือผู้ได้รับบ านาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  และทหารกองหนุน  
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด 

“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความว่า 
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ

ส่วนราชการอื่น  หรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ 
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ  

อยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือส่วนราชการอื่นที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย   วิทยาลัย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 

(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอื่น  หรือองค์การของรัฐบาลที่  ก.พ.  
รับรองคุณวุฒิ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 
“สถานศึกษาของเอกชน”  หมายความว่า 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
“เงินบ ารุงการศึกษา”  หมายความว่า  เงินประเภทต่าง ๆ  ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ  มหาวิทยาลัย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือองค์การของรัฐบาล 

“เงินค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษาก าหนด 

“บุตร”  หมายความว่า  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแตไ่ม่เกินยี่สิบห้าป ี ทั้งนี้  
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 

มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้  ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

มาตรา ๖ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่ง
ถึงคนที่สาม 

ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน  และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย  
กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ  ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตรเพ่ิมขึ้นอีกเท่าจ านวนบุตรที่ตาย  กายพิการ  หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  
วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น  โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน 

การนับล าดับบุตร  ให้นับเรียงตามล าดับการเกิดก่อนหลัง  ทั้งนี้  ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก  
การสมรสครั้งใด  หรืออยู่ในอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

้หนา   ๑๒
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มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรตามมาตรา  ๖  ยังไม่ถึงสามคน  ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งท าให้มีจ านวนบุตรเกินสามคน  ให้ผู้มีสิทธิ 
ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา  ๖  ส าหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน  
เมื่อบุตรแฝดดังกล่าวเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย  หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง 

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตาย  กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้  
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  วิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์  
ให้ลดจ านวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่าจ านวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการ
ดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน  และหลังจากนั้น  ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเพ่ิมขึ้นได้ตามมาตรา  ๖  วรรคสอง 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้   บทบัญญัติที่อ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิ 
ให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ประเภทและอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษา 
เต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารงุ
การศึกษาเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและ
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

้หนา   ๑๓
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(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่ไดจ้่ายไปจรงิ  แต่ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกนิอัตราที่กระทรวงการคลงั
ก าหนด 

(๖) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรอื่น
นอกจาก  (๑)  ถึง  (๕)  และไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบ ารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ทั้งนี้  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ตาม  (๒)  (๕)  หรือ  (๖)  จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกที่น ามาเบิกจาก 
ทางราชการเท่านั้น 

การจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง  ให้จ่ายส าหรับปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่ก ากับ  มหาวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  หรือ
องค์การของรัฐบาล 

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ า
อยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ 
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ 

อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล  หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ ปกติ  
ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ประเภท  หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  และให้กระทรวงการคลังมีอ านาจก าหนดอายุบุตร
ให้ต่ ากว่าเกณฑ์ในบทนิยามค าว่า  “บุตร”  ตามมาตรา  ๔  ได้ 

กรณีบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ  หากศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ในประเทศไทย  สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ให้เป็นไปตามมาตรา  ๘   
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ 
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มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ  หลักเกณฑ์  หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ  หลักเกณฑ์ หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน  อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหลายฉบับ  ท าให้ 
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน  เหมาะสม  และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

้หนา   ๑๖
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  และคล่องตัวในทางปฏิบัติ
ย่ิงขึ้น  รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  
พ.ศ.  ๒๕๒๓  กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
บรรดาระเบียบ  คําสั่ง  หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เก่ียวกับการศึกษาของบุตรในส่วนที่กําหนดไว้แล้ว

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ส่วนราชการผู้เบิก”  หมายความว่า  ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง  หรือ

สํานักงานคลังจังหวัด 
“ส่วนราชการเจ้าสังกัด”  หมายความว่า  ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  มีอัตราเงินเดือน  

ค่าจ้าง  และเลขที่ประจําตําแหน่งอยู่ 
“เงินสวัสดิการ”  หมายความว่า  เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
“ผู้มีสิทธิ”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
ข้อ ๕ กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่าย  ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงิน

สวัสดิการสําหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียว  โดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ย่ืนตามข้อ  ๖   
ว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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ถ้าคู่สมรสตามวรรคหนึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก  หรือมีการเปลี่ยนส่วนราชการผู้เบิกหลังจาก
ที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว  คู่สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต้องแจ้งขอให้ 
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัดแจ้งการใช้สิทธินั้นให้ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ทราบ  และ
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

กรณีที่คู่สมรสประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ  ตามที่เคยได้ดําเนินการ 
ตามวรรคสองแล้ว  เป็นอีกฝ่ายหนึ่ง  ให้ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแจ้งขอให้
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัดของผู้นั้นพร้อมทั้งหลักฐานแสดง 
ความยินยอมของคู่สมรส  เพื่อให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ 
ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัดของผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเดิม  แล้วแต่กรณี  ทราบ  และ 
ให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดําเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ให้นําความในวรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสามมาใช้บังคับแก่กรณีการหย่าโดยอนุโลม  ทั้งนี้  
ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว 

ข้อ ๖ การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ  ให้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด  พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา  ต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตาม
ข้อ  ๑๓  หรือข้อ  ๑๕  ณ  ส่วนราชการเจ้าสังกัด  หรือส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัด  แล้วแต่กรณี   
เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีผู้มีสิทธิได้รับคําสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการผู้เบิก  ให้ย่ืนใบเบิก
เงินสวัสดิการ  ณ  ส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ   

(๒) กรณีผู้มีสิทธิพ้นจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิ  ให้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ  
ณ  ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัด  หรือสํานักงานที่รับราชการคร้ังสุดท้าย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗ ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ  ผู้มีสิทธิตามข้อ  ๖  (๑)  ต้องมีหนังสือแสดง
เจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด  แจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ  
และเม่ือส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว  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 

กรณีที่หลักฐานการรับเงินเป็นภาษาต่างประเทศให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยซึ่งมีรายการ 
ตามวรรคหน่ึง  (๑)  ถึง  (๕)  ไว้ด้วย  และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคําแปลด้วย 

กรณีที่หลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาที่ลงลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษาด้วยลายเซ็น
อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีรายการตามวรรคหน่ึง  (๑)  ถึง  (๔)  ในหลักฐานการรับเงินด้วย 

กรณีที่สถานศึกษาในต่างประเทศเป็นผู้ออกหลักฐานการรับเงินตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็น
ความร่วมมือ  ข้อตกลง  โครงการพิเศษของสถานศึกษาในประเทศที่ได้กําหนดให้ผู้ศึกษาต้องไปศึกษา
หรือสมัครไปศึกษาในสถานศึกษาในต่างประเทศ  ให้สถานศึกษาในประเทศต้องรับรองรายการที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรที่กําหนด  ระบุภาคการศึกษา  ปีการศึกษา  และให้มีคําแปลเป็นภาษาไทยด้วย 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิ 
ของตนเอง 

ข้อ ๑๐ การย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ  ให้กระทําภายในกําหนดเวลา  ดังนี้ 
(๑) ภายในหนึ่งปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค  ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงิน

ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน 
(๒) ภายในหน่ึงปีการศึกษานับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคที่หนึ่งของปีการศึกษา  ในกรณี 

ที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาคร้ังเดียวตลอดปี 
หากพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสําหรับ 

ภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๑๑ กําหนดเวลาการย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการตามข้อ  ๑๐  ไม่ใช้บังคับแก่กรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้มีสิทธิถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  และปรากฏในภายหลัง 

ว่าได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ในกรณีเช่นว่านี้  
ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด 

(๒) ผู้มีสิทธิมีความจําเป็นต้องขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาในการชําระเงินล่าช้าในกรณีเช่นว่านี้  
ให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 

(๓) ผู้มีสิทธิมีบุตรกู้ยืมเงินเรียนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้ผู้มีสิทธิย่ืนใบเบิกเงิน
สวัสดิการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา 
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ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไม่สามารถ 
ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการด้วยตนเอง  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ถ้าผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม  ให้ทายาทตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงิน
สวัสดิการ 

(๒) ถ้าผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะ  แต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชือ่
พร้อมกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรอง  และให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการ 

(๓) ถ้าผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะ  แต่ยังไม่มีคําสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  ให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ย่ืนใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือ
รับรองของแพทย์ผู้ทําการรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดําเนินการได้  หากไม่มี
บุคคลดังกล่าว  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

ข้อ ๑๓ เม่ือมีการรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแล้วให้เสนอ 
ใบเบิกเงินสวัสดิการนั้นต่อผู้มีอํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
การเบิกจ่ายต่อไป 

การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัดให้เป็นอํานาจ 
ของบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง  ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย  ซึ่ งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํ ากว่าประเภททั่วไป   
ระดับชํานาญงาน  หรือประเภทวิชาการ  ระดับชํานาญการ  หรือเทียบเท่า  หรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโท  
นาวาโท  นาวาอากาศโท  หรือพันตํารวจโทขึ้นไป   

(๒) การเบิกเงินสวัสดิการของผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายตาม  (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 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบํานาญหรือเบ้ียหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มี
อํานาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้รับบํานาญหรือเบ้ียหวัด 

ข้อ ๑๖ เม่ือมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการแล้ว  ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทําคําขอ 
เบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS)  จากกรมบัญชีกลาง  หรือสํานักงานคลังจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๗ ให้ส่วนราชการผู้ เบิกจัดทําหน้างบใบสําคัญการจ่ายเงินสวัสดิการตามแบบที่
กรมบัญชีกลางกําหนด  โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้สิทธิและจํานวนเงินสวัสดิการที่เบิกจ่ายเป็นรายบุคคล   
และให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๘ เม่ือส่วนราชการผู้เบิกได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๗  และได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า  “จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อ 
ผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่จ่ายกํากับไว้ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ 

ข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการท่ีได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดําเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบเดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด 
ในระเบียบนี้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบนี้  ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๑ ให้ปลดักระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


