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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ประเภท หลั ก สู ต ร อั ต ราและวิ ธี ก ารเบิ ก จ่ า ย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่ง
หน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร กรณีข้าราชการมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ
และมีบุตรศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖
บรรดาระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
และได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าว
“เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร” หมายความว่า เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
“สํานักงาน” หมายความว่า สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ สํานักงานของคณะผู้แทนถาวรหรือคณะผู้แทนไทย หรือหน่วยงานประจํา
ในต่างประเทศของส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณี
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“หัวหน้าสํานักงาน” ได้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(ก) หัวหน้าคณะผู้แทน กรณีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ หรือสํานักงานของคณะผู้แทนถาวรหรือคณะผู้แทนไทย แล้วแต่กรณี
(ข) หัวหน้าหน่วยงาน กรณีหน่วยงานประจําในต่างประเทศของส่วนราชการอื่นซึ่งมิใช่หน่วยงาน
ตาม (ก)
“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณี
ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ
“สถานศึกษา” หมายความว่า
(๑) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกํากับของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลในประเทศนั้น
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนของประเทศนั้น
(๓) โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลอื่นที่ประจําในประเทศนั้น
“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน
ยี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กําหนดโดยสถานศึกษาของประเทศนั้น
ข้อ ๕ บรรดาแบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๖ ในกรณีที่ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้
หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กําหนดในระเบียบนี้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๗ ให้ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้อ ๘ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้เพียงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย
กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจํานวน
บุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับจํานวนบุตรที่อยู่ลําดับถัดไปก่อน
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การนับ ลําดับ บุตร ให้นับเรียงตามลํ าดับการเกิด ก่อ นหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุ ตรที่เ กิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอํานาจปกครองของตนหรือไม่
ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อ ๘
ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มีจํานวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อ ๘ สําหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน เมื่อบุตรแฝดดังกล่าวเป็นบุตรที่เกิด
จากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง
ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ลด
จํานวนบุตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรลงจนกว่าจํานวนบุตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้น ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้นได้
ตามข้อ ๘ วรรคสอง
ข้อ ๑๐ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับบุตรที่ศึกษา ณ สถานศึกษา
ในประเทศที่ผู้นั้นมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ได้ตามระเบียบนี้
ให้ผู้มีสิทธิซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งและปฏิบัติราชการประจําในประเทศที่ไม่มีสถานศึกษา
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือประเทศหรือเมืองที่มีภาวะ
ความเป็ น อยู่ ไ ม่ ปกติ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ เงิน ช่ ว ยเหลื อ การศึก ษาบุ ต ร สํ า หรั บบุ ต รที่ ศึ ก ษาในต่ า งประเทศ
ณ สถานศึกษานอกประเทศที่ผู้มีสิทธิมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ได้ตามระเบียบนี้
หลั ก เกณฑ์ ใ นการกํ า หนดรายชื่ อ ประเทศหรื อ เมื อ งตามวรรคสอง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีบุตรศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ข้อ ๑๑ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับบุตรที่ศึกษาในระดับ
อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในกรณีที่บุตรศึกษาในระบบการศึกษาพิเศษซึ่งไม่สามารถเทียบระดับชั้นการศึกษาได้ ให้ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หมวด ๒
อัตราเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามรายการที่กําหนดดังต่อไปนี้
ในอัตราร้อยละห้าสิบของจํานวนที่จ่ายจริงตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
(๑) ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง
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(๒) ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ ยกเว้น ค่าเรียนพิเศษ ค่าทัศนศึกษา
ค่าเครื่องแบบ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าหอพัก ค่าประกันชีวิต ค่าประกันของเสียหาย ค่าประกันอุบัติเหตุ
และค่าใช้จ่ายอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน
หมวด ๓
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้อ ๑๓ การใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ในกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ
เช่นเดียวกัน ให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
โดยผู้ใช้สิทธิต้องรับรองตนเองในใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรแต่เพียงฝ่ายเดียว
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่กรณีการหย่า โดยอนุโลม ทั้งนี้ ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้น
ก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไปแล้ว
ข้อ ๑๔ การใช้ สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ ยื่ น ใบเบิ ก เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
การศึกษาบุตรตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ณ สํานักงาน
ที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งประจํา
ข้อ ๑๕ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเอง
ข้อ ๑๖ การอนุมัติการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอาจมอบอํานาจการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้แก่
หัวหน้าสํานักงานก็ได้
ข้อ ๑๗ การยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กระทําภายในกําหนดเวลา ดังนี้
(๑) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนของแต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาที่เรียกเก็บ
ค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
(๒) ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนภาคต้นของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาที่เรียกเก็บ
ค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
หากพ้ น กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อ ว่ า หมดสิ ท ธิ ใ นการยื่ น เบิ ก เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
การศึกษาบุตรสําหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘ การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายจากงบดําเนินงาน
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรไปแล้ว ต่อมาผู้มีสิทธิ
ได้รับคําสั่งให้เดินทางกลับประเทศไทย หรือไปประจําการในเมืองอื่นหรือประเทศอื่นก่อนสิ้นปีการศึกษา
หากสถานศึกษาคืนเงินบางส่วน ให้ผู้มีสิทธินําเงินส่วนที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วและได้รับคืนมานั้นส่งคืนให้แก่
สํานักงานโดยเร็ว

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๙๖ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรไม่เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือเกินสิทธิที่จะ
ได้รับตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีสิทธินําเงินส่วนที่ได้รับเกินไปหรือไม่ถูกต้องนั้นส่งคืนให้แก่สํานักงานโดยเร็ว
เงินที่ส่งคืนให้แก่สํานักงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากเป็นเงินของปีงบประมาณปัจจุบัน
ให้สํานักงานนําเข้าไว้ในงบดําเนินงานของสํานักงาน แต่ถ้าเป็นเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้นําส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๒๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณส่งรายงานการเบิกจ่าย
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๑ การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร สําหรับภาคการศึกษาที่เปิดเรียนก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศกระทรวงการคลัง หรือหนังสือสั่งการที่ใช้บังคับ
อยู่ในขณะที่เปิดภาคการศึกษานั้น
ข้อ ๒๒ ในระหว่างที่ยังมิได้กําหนดแบบและแบบพิมพ์ที่ใช้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ให้ใช้แบบและแบบพิมพ์ที่กําหนดตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

