
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบกิจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือใหสอดคลองกับการปรับปรุงการกําหนด
ตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “สวนราชการผูเบิก” ตามความในขอ ๔ ของ

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 
๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“สวนราชการผูเบิก” หมายความวา สวนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง 
หรือสํานักงานคลังจังหวัด” 

 
ขอ ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๗  ผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิในการเบิกจายเงินสวัสดิการได โดยยื่นใบเบิก

เงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด พรอมดวยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ตอ
ผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการตามขอ ๑๔ หรือขอ๑๖ ณ สวนราชการเจาสังกัด หรือ
สวนราชการผูเบิกบํานาญ หรือเบี้ยหวัด แลวแตกรณี เวนแตกรณีดังตอไปนี”้ 

 
ขอ ๕  ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๓๔ ง/หนา ๑/๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ขอ ๑๐  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเปนผูรับรอง
การมีสิทธิของตนเอง” 

 
ขอ ๖  ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๑) สวนราชการในราชการบริหารสวนกลาง ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรม หรือผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน หรือตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือเทียบเทา 
หรือดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๖ หรือเทียบเทา หรือผูที่มียศตั้งแตพันโท นาวาโท นาวาอากาศ
โท หรือพันตํารวจโทขึ้นไป” 

 
ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ ๑๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๕  การอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการของผูมีสิทธิตามขอ ๗ (๑) ให

บุคคลตามขอ ๑๔ ณ สถานที่ที่ไปชวยปฏิบัติราชการเปนผูมีอํานาจอนุมัติการดังกลาว” 
 
ขอ ๘  ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๖  ใหหัวหนาสวนราชการผูเบิกบํานาญหรือเบี้ยหวัดหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการของผูไดรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด” 
 
ขอ ๙  ใหยกเลิกความในขอ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ ๑๗  เมื่อมีการอนุมัติใหเบิกจายเงินสวัสดิการแลว ใหสวนราชการผูเบิก

จัดทําคําขอเบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) จากกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด แลวแตกรณี” 

 
ขอ ๑๐  การเบิกจายเงินสวัสดิการที่ไดย่ืนไวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับแตยัง

ดําเนินการไมแลวเสร็จใหดําเนินการตอไปตามระเบียบเดิมจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
กรณ  จาติกวณิช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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