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(สำเนา)  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 
********************************************* 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (13) เพ่ือให้สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและคล่องตัวในทางปฏิบัติยิ่งขึ้นรวมทั้งสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังของทางราชการ  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61  ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่  17  เมษายน  
2562  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ไว้ดังนี้ 

ข้อ  1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562” 
  ข้อ  2.  ให้ถือใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 
  ข้อ  3.  ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
พ.ศ. 2547 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด 
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
  ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ”์       หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
   “คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
   “เจ้าหน้าที”่       หมายถึง  บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วย 
                                                                      เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด  
   “ลูกจ้าง”      หมายถึง  บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งลูกจ้าง ตามระเบียบว่าด้วยเจา้หน้าที ่                     
                                                                      สหกรณอ์อมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด  
   “รายได”้       หมายถึง  เงินเดือนและค่าจ้าง 
   “บุตร”       หมายถึง  บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกิน 
ยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่ืน และบตุรที่มีรายได ้              
ของตนเอง และอยู่ในฐานะที่จะจ่ายเงินเกี่ยวกับการศึกษาของตนเองได้ 
   “ปีการศึกษา”      หมายถึง  ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ  
เจ้าสังกัด หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบรหิารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล  
   “เงินค่าธรรมเนียม”  หมายถึง  ค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษา 

 ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 
“เงินบำรุงการศึกษา” หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางข้าราชการ 

เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรงุเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้งหรือองค์การของรัฐบาล 
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   “เงินค่าเล่าเรียน ”     หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  
ซ่ึงสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บ ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ   
   “สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง 
     (1)  มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือส่วนราชการอ่ืนหรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ  
     (2)  วิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ 
อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ.รับรอง คุณวุฒิ 
     (3)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มกีฎหมายจัดต้ัง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย 
     (4)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอ่ืน หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.  
รับรองคุณวุฒิ 
     (5)  โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด 
     (6)  ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 

“สถานศึกษาของเอกชน” หมายถึง 
  (1)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

     (2)  โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและ           
ให้รวมถึงโรงเรยีนนานาชาติ 

ข้อ  5.  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
สหกรณ์ซ่ึงได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากสหกรณ์ 

ข้อ  6.  ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการตาม ข้อ 5 มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ได้เพียง
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 

การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงท่ีสาม ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ไม่ว่าเป็นบุตรคนที่ 
เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่  

ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคน             
ตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร เพ่ิมขึ้น
อีกเท่าจำนวนบุตรที่ตายนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน 

 ข้อ  7.  การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภทและอัตราดังนี้ 
          7.1 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี  ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้
ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
          7.2 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษา
เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด  
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            7.3 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตรา          
ทีก่ระทรวงการคลังกำหนด 
  7.4  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่า
เรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจรงิ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
  7.5  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง
ของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและอัตราไม่เกินที่กระทรวงการคลังกำหนด 
  ทั้ งนี้  บุตรที่ ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี                           
ตาม (7.2) หรือ (7.5) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น 

ข้อ  8.  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานขององค์การ
ต่าง ๆ ที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรจากทางราชการหรือองค์การนั้น ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้นไม่มีสิทธิเบิก
เงินสวัสดิการการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ เว้นแต่ได้หย่าขาดจากกันให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสิทธิได้รับเงินสวั สดิการนี้
สำหรับบุตรที่อยู่ในปกครองของตน 
  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้งสองฝ่าย ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ฝ่ายสามี
เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการนี้เพียงฝ่ายเดียว เว้นแต่ได้หย่าขาดจากกัน ก็ให้ได้รับเงินสวัสดิการนี้สำหรับบุ ตรที่อยู่ใน
ปกครองของตน 

ข้อ  9.  ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร นำใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียม หรือค่าเล่าเรียนของบุตร ซึ่งสถานศึกษาออกให้มาขอเบิกเงินจากสหกรณ์ โดยใช้ใบเบิกเงินสวัสดิการ
การศึกษาบุตรท้ายระเบียบนี้ โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้จัดการ เมื่อได้รับอนุมัติจ่ายเงินแล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ทราบ 

ข้อ 10.  หากปรากฏชัดว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ขอเบิกเงินดำเนินการใด ๆ โดยมีเจตนาไม่สุจริตหรือทุจริตในการ
ขอเบิกเงินตามระเบียบนี้ ให้หมดสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ตลอดไปและให้คณะกรรมการเรียกเงิน
นับตั้งแต่คราวที่เบิกโดยไม่สุจริตนั้นคืนทันที  

ข้อ 11.  ในกรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป 
ข้อ 12.  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  17  เมษายน   พ.ศ.  2562 

 

(ลงช่ือ) พิพฒัน์  วงศ์เกษม 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  วงศ์เกษม) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด 
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