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การบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรยีนนิติบุคคล มีวัตถปุระสงคเ์พื่อ 

- ให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ คล่องตัว  
- สามารถบริหารการจัดการศึกษาได้สะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และ 
- มีความรับผิดชอบโรงเรียนนิติบุคคล  
นอกจากมีอ านาจหน้าทีต่ามวัตถุประสงค์ข้างตน้แล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรยีนขั้นพื้นฐานที่เป็น
นิติบุคคลสังกัดเขตพื้นทีก่ารศึกษา พ.ศ. 2546 ลงวันที ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กฎหมายการศึกษา
แห่งชาติ และกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้โรงเรียนนิติบุคคลมี
อ านาจหน้าที ่ดังน้ี 

1. ให้ผู้อ านวยการโรงเรยีนเป็นผู้แทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกับ 
บุคคลภายนอก 

2. ให้โรงเรียนมอี านาจปกครอง ดูแล บ ารุง รักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรพัยส์ิน 
ที่มีผู้บริจาคให ้เว้นแต่การจ าหน่ายอสังหาริมทรพัย์ทีม่ีผู้บริจาคให้โรงเรยีน ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

3. ให้โรงเรียนจดทะเบียนลิขสิทธิ์หรือด าเนินการทางทะเบียนทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีผู้อทุิศให้ 
หรือโครงการซือ้ แลกเปลีย่นจากรายได้ของสถานศึกษาให้เป็นกรรมสทิธิ์ของสถานศึกษา 

4. กรณีโรงเรยีนด าเนินคดีเป็นผู้ฟอ้งร้องหรือถกูฟ้องร้อง ผู้บริหารจะตอ้งด าเนินคดีแทน 
สถานศึกษาหรอืถูกฟอ้งร่วมกับสถานศึกษา ถ้าถูกฟ้องโดยมิได้อยู่ในการปฏิบัติราชการ ในกรอบ 
อ านาจ ผู้บริหารต้องรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตวั 

5. โรงเรียนจัดท างบดุลประจ าปีและรายงานสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงบประมาณ 
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1. งบประมาณที่สถานศึกษาน ามาใช้จ่าย 
1.1 แนวคิด : การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอสิระ ในการบริหาร

จัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลักการบริหารมุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จาก
บริการมาใช้บริหารจัดการเพือ่ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรยีน 

1.2 วัตถุประสงค ์: เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คลอ่งตัว 
โปร่งใสตรวจสอบได ้

1.2.1 เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการให้บริการ 
1.2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทีไ่ด้อยา่งเพยีงพอและมี 

ประสิทธภิาพ 
1.3 ขอบข่ายภารกิจ 

1.3.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 
2) พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 
4) หลักสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
5) แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาและสถานศึกษาตาม 

กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
2. รายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก ่

2.1 รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
(1) งบบุคลากร 
(2) งบด าเนินงาน 
(3) งบลงทุน 
(4) งบเงินอุดหนุน 
(5) งบรายจ่ายอื่น 
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งบบุคลากร : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานบคุคลภาครัฐ ได้แก ่รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างช่ัวคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการรวมถึงรายจา่ยที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกลา่ว 

งบด าเนินงาน : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพือ่การบริหารงานประจ า ได้แก ่รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน คา่ใช้สอย ค่าวสัดุ และคา่สาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกลา่ว 

งบลงทนุ : รายจ่ายทีก่ าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก ่รายจา่ยที่จา่ยในลักษณะค่าครุภณัฑ์ 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

งบเงินอุดหนุน : รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพือ่ช่วยเหลือสนับสนุนงานของ
หน่วยงานอสิระตามรัฐธรรมนญูหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ส่วนกลางตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องคก์ารมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
รวมถึงเงินอุดหนุน งบพระมหากษัตรยิ ์เงินอุดหนุนศาสนา 

งบรายจ่ายอื่น : รายจ่ายทีไ่ม่เขา้ลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจา่ยที่
ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น เงินราชการลับ เงินค่าปรับที่จ่ายคืนใหแ้ก่ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้าง ฯลฯ 

 
      อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนต่อปีการศึกษา 
ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท 
ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท 
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การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน แบ่งการใช้ตามสัดส่วน ด้านวิชาการ : ด้านบริหารทั่วไป 
: ส ารองจ่ายทั้ง 2 ด้าน คือ 

1. ด้านวิชาการ ให้สัดส่วนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 60 น าไปใช้ได้ในเรื่อง 
1.1 จัดหาวัสดุและครุภณัฑ์ที่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน 
1.2 ซ่อมแซมวัสดอุุปกรณ์ 
1.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการสอน เช่น ส่งครูเข้าอบรมสัมมนา ค่าจา้งชั่วคราวของคร ู

ปฏิบัติการสอน ค่าสอนพิเศษ 
2. ด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไมเ่กินร้อยละ 30 น าไปใช้ได้ในเรื่อง 

2.1 ค่าวสัด ุครุภัณฑ์และค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง คา่จ้างชั่วคราวที่ไม่ใช่ปฏิบัติการสอน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

2.2 ส ารองจ่ายนอกเหนอืด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป ให้สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20  
น าไปใช้ในเรื่องงานตามนโยบาย 
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

1. เป็นเงนิที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาทีม่ีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลอืนักเรียนทีย่ากจน ชั้น ป.1 ถึง ม.3 
ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (ยกเว้น : สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศกึษาพิเศษ) 

2. นกัเรียนยากจน : นักเรียนที่ผู้ปกครองมรีายได้ตอ่ครวัเรอืนไม่เกิน 30,000 บาท 
3. แนวการใช้  ใหใ้ช้ในลักษณะ ถัวจ่าย ในรายการต่อไปนี้ 

3.1 ค่าหนังสอืและอุปกรณ์การเรียน (ยืมใช)้ 
3.2 ค่าเสื้อผ้าและวสัดุเครื่องแต่งกายนักเรียน (แจกจ่าย) 
3.3 ค่าอาหารกลางวัน (วัตถุดิบ จ้างเหมา เงินสด) 
3.4 ค่าพาหนะในการเดนิทาง (เงินสด จ้างเหมา) 
3.5 กรณีจ่ายเป็นเงินสด โรงเรยีนแต่งตั้งกรรมการ 3 คน ร่วมกันจ่ายเงินโดยใช้ใบส าคัญรับ 

เงินเป็นหลักฐาน 
3.6 ระดับประถมศึกษา คนละ 1,000 บาท/ปี 
3.7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,000 บาท/ปี 
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รายจ่ายงบกลาง : รายจ่ายที่ตั้งไวเ้พือ่จัดสรรให้ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจ โดยทั่วไปใช้จ่ายตาม
รายการดังต่อไปน้ี 

(1) “เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ” : รายจา่ยที่ต้ังไว้เพือ่จ่ายเป็นเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวญัข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวสิามัญ เงินค่า
ทดแทนส าหรับผู้ได้รับอนัตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงนิช่วยพิเศษขา้ราชการบ านาญ
เสียชีวิต เงินสงเคราะหผ์ู้ประสบภยัเนื่องจากการช่วยเหลอืราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญ 

(2) “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” : รายจา่ยที่ตั้งไวเ้พือ่จ่ายเป็นเงนิ
สวัสดิการช่วยเหลอืในด้านต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก ่เงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

(3) “เงินเลื่อนข้ันเลื่อนอันดับเงินเดอืนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ” : รายจ่ายที่ตั้งไวเ้พือ่จ่าย
เป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอนัดับเงินเดือนข้าราชการประจ าป ีเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการที่
ได้รับเลื่อนระดับ และหรือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปีและเงินปรบัวุฒิขา้ราชการ 

(4) “เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ” : รายจา่ยที่ตั้งไวเ้พือ่จ่ายเป็นเงนิ
ส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจ า” : รายจา่ยที่ต้ังไว้เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลน าส่งเขา้
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพลกูจ้างประจ า 

(6) “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ” : รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชด าเนินภายในประเทศ และหรอื
ต่างประเทศ และคา่ใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศทีม่าเยือนประเทศไทย 

(7) “เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรอืจ าเปน็” : รายจ่ายที่ตั้งส ารองไว้เพือ่จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

(8) “ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” : รายจา่ยที่ตั้งไวเ้พือ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ 

(9) “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ” : รายจ่ายที่ตั้งไว้เพือ่เบิกจ่ายเป็นเงิน
ราชการลับในการด าเนนิงานเพื่อรักษาความมัน่คงของประเทศ 
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(10) “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร”ิ : รายจา่ยที่ตั้งไวเ้พือ่เป็นค่าใชจ้่าย
ในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(11) “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” : รายจ่ายทีต่ั้ง
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการชว่ยเหลอืค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานของรัฐ 
3. เงินนอกงบประมาณ 

3.1 เงินรายได้สถานศึกษา 
3.2 เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
3.3 เงินลูกเสอื เนตรนารี 
3.4 เงินยุวกาชาด 
3.5 เงินประกันสญัญา 
3.6 เงินบริจาคทีม่ีวัตถปุระสงค ์

เงินรายได้สถานศึกษา : เงินรายได้ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ซึ่งเกิดจาก 

1. ผลประโยชน์จากทรพัย์สินที่เป็นราชพสัด ุ
2. ค่าบริการและคา่ธรรมเนียม ที่ไม่ขัดหรอืแย้งนโยบาย วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของ 

สถานศึกษา 
3. เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อและเบี้ยปรับการผิดสัญญาซือ้ทรพัยส์ินหรือจ้างท า 

ของจากเงินงบประมาณ 
4. ค่าขายแบบรูปรายการ เงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมเงินอาหารกลางวัน 
5. ค่าขายทรัพย์สินที่ไดม้าจากเงินงบประมาณ 

4. งานพัสดุ 
“การพัสด”ุ : การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

การแลกเปลี่ยน การเชา่ การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
“พัสด”ุ : วัสดุ ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่าย

ตามงบประมาณของส านักงบประมาณหรอืการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 
“การซือ้” : การซื้อพสัดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดต้ัง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่

รวมถึงการจัดหาพสัดุในลักษณะการจา้ง 
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“การจ้าง” : ให้หมายความรวมถึง การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย ์และการจา้งเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ 
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
ไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

4.1 ขอบข่ายภารกิจ 
4.1.1 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
4.1.2 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
4.1.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
4.1.4 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวธิีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 
4.2 หน้าที่และความรบัผิดชอบ 

4.2.1 จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา การซื้อ การจ้าง การเก็บรักษา และ 
การเบิกพัสด ุการควบคมุ และการจ าหน่ายพสัดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.2.2 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการรายป ี
4.2.3 จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสรา้งทุกประเภทของสถานศึกษา 
4.2.4 ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 

การศึกษา 
4.2.5 ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การ 

ใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกีย่วข้อง ควบคุมด ู
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภณัฑ ์ให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยตอ่การใช้งานและพัฒนา  อาคารสถานที่ 
การอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสภาพแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษาให้เปน็ระเบียบ
และสวยงาม 

4.2.6 จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคภีัยและ 
ภัยอื่น ๆ 

4.2.7 จัดวางระบบและควบคมุการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลงิการ 
บ ารุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
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4.2.8 ให้ค าแนะน า ชี้แจง และอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและด าเนินการท าลายเอกสารตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ประสานงานและให้ความรว่มมือกับหน่วยงานตา่ง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

4.2.9  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามล าดับชั้น 
4.2.10  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

5. สวัสดิการและสทิธิประโยชน ์
5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

5.1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
5.1.3 ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. 2550 
5.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : การอนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้มอี านาจอนุมัติให้

เดินทางไปราชการ อนมุัตริะยะเวลาในการเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏบิัติราชการ
ได้ตามความจ าเป็น 

5.3 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบ้ียเลี้ยง กรณีพักค้าง 
5.3.1 ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน 
5.3.2 ถ้าไม่ถึง 24 หรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรอืเกิน 24 ชั่วโมง นับได้เกิน 12  

ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 
5.4 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีไม่พักค้าง 

5.4.1 หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง และส่วนทีไ่มถ่ึงนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน 
5.4.2 หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

5.5 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อค านวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
5.6 กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาตั้งแต่เริม่ปฏิบัติราชการเป็นต้นไป 
5.7 กรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ให้ถือว่าสทิธิในการเบิกจ่าย 

เบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.8 หลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในประเทศ 



งานในหน้าที ่ 9 

 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACEBOOK : ผอ.หนุ่ม ครับ/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ/ID LINE : Krunoomtutor 

ข้าราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือต าแหน่งเทียบเท่า หรือพลทหารถึงจ่า
สิบเอก พันจ่าสิบเอก พันจ่าอากาศเอก หรือพลต ารวจถึงจ่าสิบต ารวจ 

180 108 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 3 ถึงระดับ 8 หรือต าแหน่งที่เทียบเทา่ หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโตะ๊ยตุิธรรม 
หรือข้าราชการอยัการซึง่รับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศ
จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงนิเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ 
พันจ่าเอกพเิศษ พันจ่าอากาศพิเศษถึงพันเอก นาวาเอก  นาวาอากาศเอก หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศ นายดาบต ารวจถึงพันต ารวจเอก 

210 126 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชตุลาการซึ่ง
รับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ าขึ้นไปหรือข้าราชการอยัการซึ่งรับเงินเดือนช้ัน 4 ขึน้ไป 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงนิเดือน
พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพเิศษขึ้นไป หรือข้าราชการ
ต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอกอัตราเงินเดอืนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

240 144 

ประเภท ก. ได้แก ่
(1) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นทีท่ี่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
(2) การเดินทางไปราชการจากอ าเภอหนึ่งไปปฏบิัติราชการในอ าเภอเมอืงในจังหวัดเดียวกัน 

ประเภท ข. ได้แก ่
(1) การเดินทางไปราชการในท้องทีอ่ื่นนอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. 
(2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ 
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บัญชีหมายเลข 3 
อัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร 

ข้าราชการ บาท : วัน 
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือต าแหน่งเทยีบเท่า หรือข้าราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมาหรือผู้ช่วยผูพ้ิพากษา หรือ
ดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอยัการซึ่งรับเงนิเดือนช้ัน 3 ลงมา 
หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก  นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา 
หรือข้าราชต ารวจ ซึ่งมยีศพันต ารวจเอกลงมา 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,000 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 หรือต าแหน่งที่เทียบเทา่ หรือข้าราชการ ตุลา
การซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ า หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั้น 4 หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก  นาวาอากาศ
เอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอก
พิเศษ หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพันต ารวจเอก  อัตราเงินเดอืนพัน
ต ารวจเอกพิเศษ 

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,600 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 ขึ้นไป หรือต าแหน่งทีเ่ทียบเท่า หรือ
ข้าราชการตุลาการซึ่งรบัเงินเดือนชั้น 3 ขั้นสูงขึ้นไป หรือข้าราชการ
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชัน้ 5 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตร ี
พลเรอืตร ีพลอากาศตรขีึ้นไป หรือข้าราชการต ารวจซึ่งมียศพลต ารวจ
ตรีขึ้นไป กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หากผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวข้างต้น เป็นหัวหน้าคณะและมคีวามจ าเป็นต้องใช้สถานที่
เดียวกันกับที่พัก เพื่อเปน็ที่ประสานงานของคณะหรือกับบุคคลอื่น ให้
เบิกค่าเช่าที่พัก กรณีเช่าห้องชุดเบิกได้เท่าที่เพิม่ขึ้นส าหรับห้องพักอีก
หนึ่งห้อง หรือจะเบิกค่าเช่าชุดแทนก็ได้ 

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500 
กรณีเพิ่มอีกหน่ึงห้องเบิกเพิ่มได้

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500 
กรณีเช่าห้องชุดเบิกได้เท่าที ่

จ่ายจริง ไม่เกิน 5,000 

หมายเหต ุ: กรณีผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 ลงมา และผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 หัวหน้าส่วนราชการ 
สามารถก าหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายต่ ากวา่ที่ก าหนดได้ โดยอาศัยอ านาจตาม มาตรา 6
แห่งพระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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5.9 กรณีเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
1) ให้เบิกค่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กรมฯ ก าหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 กรมฯ 

ก าหนดไว ้6 จังหวัด ดงันี ้ 
1. จ.ชลบุร ี(บางแสน พัทยา)  
2. จ.ภูเก็ต  
3. จ.พังงา  
4. จ.กระบี ่
5. จ.สุราษฎร์ธาน ี(เกาะสมยุ)  
6. จ.ตราด (เกาะช้าง) 

6. การเบิกค่าพาหนะ 
6.1 โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด 
6.2 กรณีไมม่ียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว เพือ่ประโยชน์แก่ทางราชการ 

ให้ใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่าพาหนะนัน้ 
6.3 ข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ ในกรณีต่อไปนี ้

6.3.1 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานทีอ่ยู ่ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถาน ี
ยานพาหนะประจ าทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ใช้เดินทางภายในเขตจังหวัดเดียวกัน 

6.3.2 การเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานทีอ่ยู ่ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขต 
จังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน 2 เที่ยว 

6.3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขต 
จังหวัด ให้เบิกตามอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด คือ ให้เบิกตามที่จ่ายจริง ดังน้ี ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับเขตจังหวัดติดต่อกรุงเทพมหานคร ไม่เกินเทีย่วละ 400 บาท เดินทางข้ามเขต 
จังหวัดอื่นนอกเหนือกรณีดังกล่าวข้างต้นไม่เกินเที่ยวละ 300 บาท 

6.4 ผู้ไม่มีสิทธเิบิก ถ้าต้องน าสัมภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครือ่งใช้ของทางราชการไปด้วย 
และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทาง ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได ้ (โดยแสดง
เหตุผลและความจ าเป็นไว้ในรายงานเดินทาง) 

6.5 การเดินทางล่วงหน้า หรือไมส่ามารถกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว 
(ลากิจ-ลาพักผอ่นไว)้ ให้เบิกค่าพาหนะเท่าที่จา่ยจริงตามเส้นทางที่ไดร้ับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ กรณี
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มีการเดินทางนอกเส้นทางในระหว่างการลานั้น ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราตาม
เส้นทางที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

6.6 การใช้ยานพาหนะส่วนตัว (ให้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้ว) ให้ได้รับเงินชดเชย คือ
รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

การฝึกอบรม : การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการเชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกงาน ดูงาน 
การฝึกอบรม ประกอบด้วย 

1. หลักการและเหตุผล 
2. โครงการ/หลักสูตร 
3. ระยะเวลาจัดที่แน่นอน 
4. เพื่อพฒันาหรอืเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจัดงานและประชุมระหวา่ง 

ประเทศ พ.ศ. 2549 
2. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และคา่ใช้จ่ายในการจัดงาน 

8. เงินเดอืน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 
บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะส าหรับต าแหน่งครทูี่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

วิทยฐานะ อัตรา (บาท/เดือน) 
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000 

ครูเชี่ยวชาญ 9,900 
ครูช านาญการพิเศษ 5,600 

ครูช านาญการ 3,500 
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9. ค่ารักษาพยาบาล 
ค่ารักษาพยาบาล : เงินที่สถานพยาบาลเรยีกเก็บในการรักษาพยาบาลเพือ่ให้ร่างกาย 

กลับสู่สภาวะปกต ิ(ไม่ใช่เป็นการป้องกันหรือเพื่อความสวยงาม) 
9.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9.1.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (8 ฉบับ) 

9.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาล พ.ศ. 2545 

9.2 ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้มสีิทธิและบุคคลในครอบครัว 
9.2.1 บิดา 
9.2.2 มารดา 
9.2.3 คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 
9.2.4 บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนติิภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต ่

เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไรค้วามสามารถ (ศาลสั่ง) ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้
เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว 

9.3 ผู้มีสิทธ ิ: ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบ้ียหวัดบ านาญ และลูกจ้างชาว 
ต่างประเทศซึ่งได้รับคา่จ้างจากเงินงบประมาณ 

 
ค่ารักษาพยาบาล 

 
 

แบ่งเป็น 2 ประเภท 
 

ประเภทไข้นอก                             ประเภทไข้ใน 
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ประเภทไข้นอก : เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการโดยไม่ได้นอนพักรักษาตัว 
น าใบเสร็จรับเงินมาเบิกจ่าย ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จ่ายเงิน 

ประเภทไข้ใน : เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน หรือสถานพยาบาลของทางราชการ 
สถานพยาบาลเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินน ามาเบกิจ่ายเงิน พรอ้มให้แพทย์รับรอง“หากผู้ป่วยมิได้เข้ารับ
การรักษาพยาบาลในทันทีทันใด อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” และสถานพยาบาลทางราชการ ใช้หนังสือ
รับรองสทิธ ิกรณียังไมไ่ด้เบิกจ่ายตรง 
10. การศึกษาบุตร 

ค่าการศึกษาของบุตร : เงินบ ารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียน หรือเงนิอื่นใดที่สถานศึกษาเรยีก
เก็บและรัฐออกให้เป็นสวัสดิการกับข้าราชการผูม้ีสิทธิ 

10.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
10.1.1 พระราชราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 
10.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 

บุตร พ.ศ. 2547 
10.1.3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 161 ลงวันที ่13 พฤษภาคม 2552   

เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ และค่าเล่าเรยีนในสถานศึกษา
ของเอกชน และกรมบญัชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที ่30 มิถนุายน 2552 เรื่อง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาของบุตร 

10.2 ผู้ที่มีสิทธิรับเงินค่าการศึกษาของบุตร 
10.2.1 บุตรชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ ์ในวันที่ 1 พฤษภาคมของ 

ทุกปีไม่รวมบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมบุคคลอื่นแล้ว 
10.2.2 ใช้สิทธิเบิกได ้3 คน เว้นแต่บุตรคนที ่3 เป็นฝาแฝดสามารถน ามาเบิกได้ทั้ง 4 คน 
10.2.3 เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตรภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรยีน 

ของแต่ละภาค 
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จ านวนเงินที่เบิกได้ 
1. ระดับอนุบาลหรอืเทยีบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกนิ 4,650 บาท 
2. ระดับประถมศึกษาหรือเทยีบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,200 บาท 
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

(ปวช.) หรือเทยีบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 3,900 บาท 
4. ระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า เบิกได้ปีละไม่เกิน 11,000 บาท 

11. ค่าเช่าบ้าน 
11.1 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

11.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2550 
11.1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบกิจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2549 

11.2 สิทธิการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
11.2.1 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที ่ เว้นแต่ 

11.2.1.1 ทางราชการได้จัดที่พักอาศยัให้อยู่แลว้ 
11.2.1.2 มีเคหสถานเปน็ของตนเองหรอืคูส่มรส 
11.2.1.3 ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานใหม่ในต่างท้องที่ตาม 

ค ารอ้งขอของตนเอง 
11.2.2 ข้าราชการผู้ไดร้บัค าสั่งให้เดินทางไปประจ าส านักงานในทอ้งทีท่ี่รับราชการ 

ครั้งแรกหรอืท้องที่ที่กลบัเข้ารับราชการใหม่ ให้มีสิทธไิด้รับเงินค่าเช่าบ้าน (พระราชกฤษฎีกาคา่เช่าบ้าน 
2550 (ฉบับที่ 2) มาตรา 7) 

11.2.3 ข้าราชการมีสทิธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านต้ังแต่วันที่เช่าอยู่จริง แต่ไม่ก่อนวันที ่
รายงานตัวเพือ่เข้ารับหน้าที ่(พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 14) 

11.2.4 ข้าราชการซึ่งมสีิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านได้เช่าซื้อหรือผ่อนช าระเงินกู้เพื่อ 
ช าระราคาบ้านที่ค้างช าระอยู่ ในท้องที่ที่ไปประจ าส านักงานใหม ่มีสิทธนิ าหลักฐานการช าระค่าเช่าซื้อ
หรือค่าผ่อนช าระเงินกู้ฯ มาเบิกได้ (พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน 2547 มาตรา 17) 
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12. กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ (กบข.) 
12.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

12.1.1 พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี ้(ส่วนที่เกี่ยวขอ้ง) 

บ านาญ : เงินที่จ่ายใหแ้ก่สมาชิกเปน็รายเดอืนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
บ าเหน็จ : เงินที่จ่ายให้แก่สมาชิก โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมือ่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
บ าเหน็จตกทอด : เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทโดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณทีี่สมาชิกหรือผู้รับบ านาญ 

ถึงแก่ความตาย 
12.1.2 พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 

12.2 ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการทางการเมือง) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก  
กบข.ได้แก ่ข้าราชการครู ข้าราชการใหม ่ได้แก ่ผู้ซึ่งเข้ารับราชการหรือโอนมาเป็นราชการตั้งแต่วันที่ 27 
มีนาคม 2540 เป็นตน้ไป จะต้องเป็นสมาชิก กบข. และสะสมเงินเข้ากองทุน สมาชิกที่จ่ายสะสมเข้า
กองทุนในอัตรารอ้ยละ 3 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือน รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนเป็นประจ าทุกเดือนเช่นเดียวกัน และจะน าเงินดังกล่าว ไปลงทุนหาผลประโยชน์
เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกเมือ่ออกจากราชการ 
13. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(ช.พ.ค.) 

ในระเบียบนี ้ช.พ.ค. : การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาการจดัต้ัง 
ช.พ.ค. มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการกุศลและมวีตัถุประสงค์ให้สมาชิกได้ท าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันใน
การจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรมหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินคา่
จัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ช.พ.ค. ก าหนดครอบครวัของ
สมาชิก ช.พ.ค. : บุคคลตามล าดับ ดังน้ี 

1. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรบุญธรรม บุตรนอกสมรสที่บิดารบัรอง
แล้ว และบิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ค. 

2. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. 
3. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค. 
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ผู้มีสทิธิได้รับการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผูร้ับมรดกยังไม่ขาดสายแล้วแตก่รณี
ในล าดับหนึ่ง ๆ บุคคลที่อยู่ในล าดับถัดไปไม่มสีิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามระเบียบน้ี 

การสงเคราะห์ครอบครวัของสมาชิก ช.พ.ค. ส าหรับบุตรให้พิจารณาให้บุตรสมาชิก ช.พ.ค. 
ได้รับความช่วยเหลอืเปน็เงินทุนส าหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นล าดับแรก 

สมาชิก ช.พ.ค. ต้องระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้มสีิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
สมาชิก ช.พ.ค. มีหน้าที่ดังต่อไปนี ้

1. ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
2. ส่งเงินสงเคราะห์รายศพ เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. อื่นถึงแก่กรรมศพละหนึง่บาท 
3. สมาชิก ช.พ.ค. ที่เป็นข้าราชการประจ า ข้าราชการบ านาญและผู้ทีม่ีเงินเดือนหรอืรายได ้

รายเดอืน ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดอืนหรือเงินบ านาญเป็นผู้หักเงินเพื่อช าระเงินสงเคราะห์ราย
ศพ ณ ที่จ่ายตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม 


