ประกาศกองทุนสงเคราะห
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธกี ารเบิกจายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของผูอ ํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคสอง และขอ ๘ วรรคสองแหงระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห วาดวยเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผูอํานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ แก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ กองทุ น สงเคราะห
จึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเบิกจายเงินเกี่ยวกับ
การศึ กษาบุตรของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรีย นเอกชน ลงวันที่ ๓๐ มิถุ นายน
๒๕๕๓ และออกประกาศกองทุนสงเคราะห เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการเบิกจายเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เพื่อใหสอดคลองกับ ระเบียบที่แกไขใหม
ไวดังตอไปนี้
๑. หลักเกณฑ
๑.๑ ผูอํานวยการ ครู และบุค ลากรทางการศึกษาโรงเรีย นเอกชน ซึ่ งส งเงินสะสมเข า
กองทุนสงเคราะหติดตอกันมาแลวครบสองเดือน นับแตวันที่สงเงินสะสมเขากองทุนสงเคราะห มีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ดังตอไปนี้
ก. บุต รโดยชอบด วยกฎหมายซึ่ ง มี อ ายุ ค รบ ๓ ป บ ริ บู รณ นั บ ถึ ง วั นเป ด ภาคเรี ย น
(๑๖ พฤษภาคมของทุกป) แตอายุไมเกิน ๒๕ ปบริบูรณ นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกป ทั้งนี้ ไมรวมถึง
บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
ข. เปนบุตรคนที่ ๑ ถึงคนที่ ๓ โดยนับเรียงตามลําดับการเกิด กอนหลัง ทั้งนี้ ไมวาเปน
บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม
ค. ผูมีสิทธิผูใด ยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตรยังไมค รบ
๓ คน ตอมามีบุตรแฝดทําใหจํานวนบุตรเกิน ๓ คน ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินคาการศึกษาบุตรสําหรับบุตรคน
ที่ ๑ ถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรสโดยธรรมชาติ
ง. บุตรที่เกินกวา ๓ คน แตในจํานวน ๓ คนนั้น ตาย กายพิการหรือคนไรความสามารถ
วิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบกอนอายุ ๒๕ ปบริบูรณ ใหนําบุตรลําดับถัดไปนํามาเบิกคาการศึกษา
บุตรไดใหครบ ๓ คน จนกวาจะหมดสิทธิ
๑.๒ การเบิกจ ายเงิ นคาการศึ กษาบุต รสํ าหรั บสถานศึก ษาของทางราชการในหลั กสูต ร
ระดับกอนประถมศึกษาแตไมสูงกวาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา และคาการศึกษาบุตร
สําหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษาแตไมสูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ใหเบิกไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริงแตทั้งนี้ ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กองทุนสงเคราะห
กําหนด
/๑.๓ การเบิก...

-๒๑.๓ การเบิกจายเงินคาการศึกษาบุตรสําหรับสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรสูงกวา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา แตไมสูงกวาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา
ใหเบิกไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กองทุนสงเคราะห
กําหนด
๑.๔ กรณีคูสมรสของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตางก็เปนผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ใหคูสมรสฝายชายเปนผูใชสิทธิขอรับเงินคาการศึกษาบุตรแต
เพียงผูเดียว
๑.๕ กรณี คู ส มรสของผู อํ า นวยการ ครู และบุค ลากรทางการศึ กษา มี สิ ท ธิ ไ ด รับ เงิ น
คาการศึก ษาบุต รจากทางราชการ หรือหนวยงานอื่ น ผูอํานวยการ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษานั้ น
ไมมีสิทธิไดรับเงินคาการศึกษาบุตรจากกองทุนสงเคราะห เวนแตสิทธิที่ไดรับนั้นต่ํากวาสิทธิที่ผูอํานวยการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับก็ใหมีสิทธิรับเฉพาะสวนที่ยังขาดอยู
๑.๖ กรณีคูสมรสของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา หยาขาดจากกันตาม
กฎหมาย ใหผูที่ปกครองบุตรเปนผูใชสิทธิขอรับเงินคาการศึกษาบุตรที่อยูในอํานาจการปกครองของตน
๒. วิธีการ
วิธีการยื่นขอเบิกสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับคาการศึกษาบุตร มีวิธีการ ดังนี้
๒.๑ ให ผู อํ า นวยการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษายื่ น ใบเบิ ก ตามแบบที่ ก องทุ น
สงเคราะห กํ าหนด และหลั ก ฐานการรั บ รองการรับ เงิ นของสถานศึ ก ษาพร อ มด วยเอกสารประกอบ
ที่ผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดลงนามรับรอง “สําเนาถูกตอง” ตอผูรับใบอนุญาต หรือ
ผูจัดการ หรือผูที่ผูรับใบอนุญาตมอบหมาย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติข องผูขอเบิกกอนรับรองการใชสิท ธิ
ในใบเบิกเงินคาการศึกษาบุตร
๒.๒ ผูรับ ใบอนุญาต หรือผูจัด การ หรือผูที่ผู รับ ใบอนุญาตมอบหมายตรวจสอบใบเบิ ก
เงินคาการศึกษาบุตรและหลักฐานการรับเงินพรอมเอกสารประกอบตามขอ ๒.๑ ถูกตองแลว ใหล งลายมือ
ชื่อรับรองในใบเบิกเงินคาการศึกษาบุตรนั้น
๒.๓ ใหเจาหนาที่ของโรงเรียนเอกชนจัด ทํา “ทะเบียนคุมการขอเบิกคาการศึกษาบุตร”
ตามแบบที่กองทุนสงเคราะหกําหนด และบันทึกรายละเอีย ดของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ขอเบิกในทะเบียนคุมการเบิกเงินคาการศึกษาบุตรทุกครั้งที่มีการขอเบิก
๒.๔ ใหผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมายสงใบเบิก
เงินค าการศึก ษาบุต ร หลักฐานการรับ เงิน เอกสารประกอบ พร อมทะเบีย นคุมการขอเบิ ก ไดที่กองทุ น
สงเคราะห กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับโรงเรียนในสวนกลาง กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอที่โรงเรียน
ตั้งอยู สําหรับโรงเรียนในสวนภูมิภาค
๒.๕ การยื่ นใบเบิ ก เงิ นค าการศึ ก ษาบุ ต ร ให ยื่ น ได ตั้ ง แต วัน เป ด ภาคเรี ย นของแต ล ะ
ภาคเรียน ภายในปการศึกษานั้นๆ แตอยางชาตองไมเกินวันที่ ๓๐ กันยายน ของปการศึกษาถัดไป หากพน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาหมดสิทธิการขอเบิกเงินคาการศึกษาบุตร
/๒.๖ กรณี...

-๓๒.๖ กรณี ผู อํ านวยการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาถึง แกก รรมก อนยื่ นใบเบิ กเงิ น
คาการศึกษาบุตร ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทตามกฎหมายเปนผูลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินคาการศึกษา
บุตรและรับเงินแทน
๒.๗ ถ าผู อํานวยการ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ผู มีสิ ท ธิ ไมอ าจลงลายมื อ ชื่ อใน
ใบเบิกเงินคาการศึกษาบุตรดวยเหตุอื่น ใหพิมพลายนิ้วมือของผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และพยานที่เกี่ยวของไมนอยกวา ๒ คน ลงลายมือชื่อรับรองหรือทายาทตามกฎหมายลงลายมือชื่อแทนได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายพงษชัย ศรีธัญพงศ)
ผูอํานวยการกองทุนสงเคราะห

