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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ว่าด้วยเงิ นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้ าที่
พ.ศ. 2555
***********************
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 71 (8) ข้อ 99 (10) และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 42 ในการประชุ มครัง้ ที่ 5 เมื่อวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2555 จึงกําหนดระเบีย บสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด ว่าด้วยเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุ ต รของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จํากัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานสหกรณ์เกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2545
่ ่นใด ซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการดําเนินการและคําสังอื
แทน
ข้อ 3. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ธ นาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
และ สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผูท้ ่สี หกรณ์ จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน, เจ้าหน้ าที่อาวุโส,
หัวหน้ากลุ่มงาน, รองผูจ้ ดั การ, ผูจ้ ดั การ
“บุตร” หมายถึง บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ มีอายุไม่เกินยีส่ บิ ห้าปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีแต่ไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม บุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของผูอ้ ่นื หรือบุตรทีม่ รี ายได้ของตนเองและ
อยูใ่ นฐานะทีจ่ ะจ่ายเงินเกีย่ วกับการศึกษาของตนเองได้
“รายได้” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
“ปี การศึกษา” หมายถึง ปี การศึก ษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิท ยาลัย ส่วน
ราชการเจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การของรัฐบาล
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“ค่าธรรมเนียมการศึกษา” หมายถึง เงินทีส่ ถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บตามอัตราทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากส่วน
ราชการทีค่ วบคุมดูแลสถานศึกษานัน้
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายถึง เงินประเภทต่าง ๆ ทีส่ ถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่
ได้รบั อนุ มตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กํากับมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มี
กฎหมายจัดตัง้ หรือองค์การของรัฐบาล
“เงินช่วยเหลือ” หมายถึง เงินช่วยเหลือเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง
(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส่วนราชการอืน่ หรือทีอ่ ยูใ่ นกํากับของรัฐ
(2) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาทีเ่ รียกชื่ออย่างอื่นซึง่ มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด หรืออยูใ่ น
กํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒ ิ
(3) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูใ่ นกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ อื่นทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ และให้หมายความรวมถึง
(4) โรงเรีย นในสังกัด หรืออยู่ในกํากับ ของส่ว นราชการอื่น หรือองค์ก ารของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒ ิ
(5) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
(6) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ กี ารจัดระดับชัน้ เรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายถึง
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนทีจ่ ดั การศึกษาในระบบโรงเรียน และให้
รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
ข้อ 5. เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจํานวน 3 คน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.1 บุตรชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง
5.1.1 กรณีมารดา บุตรเกิดจากหญิงใด ให้ถอื ว่าเป็ นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิง
ผูเ้ ป็ นมารดานัน้ เสมอ ไม่ตอ้ งมีการจดทะเบียนรับรองบุตร ไม่วา่ มารดาจะได้ทาํ การสมรสกับบิดานัน้ ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือไม่
5.1.2 กรณีบดิ า หากมิใช่บุตรเกิดจากบิดามารดาได้สมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
บุตรนัน้ จะเป็ นบุตรทีช่ อบด้วยกฎหมายของบิดาได้ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันตามกฎหมายภายหลังบุตรเกิด
หรือเมือ่ บิดาได้จดทะเบียนรับรองว่าเป็ นบุตรหรือเมือ่ ศาลมีคาํ พิพากษาถึงทีส่ ดุ ว่าเป็ นบุตร
การเป็ นบุ ตรชอบด้วยกฎหมายตามข้อ 5.1.2 จะมีผลเริม่ นับตัง้ แต่วนั ที่จดทะเบียน
สมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรหรือเมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดว่าเป็ นบุตรแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามศาล
พิพากษาว่าเป็ นบุตรจะนํามาอ้างอิงต่อสหกรณ์ได้ต่อเมือ่ ได้จดทะเบียนเด็กเป็ นบุตรตามคําพิพากษานัน้ แล้ว
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5.2 การนับลําดับบุตรคนทีห่ นึ่งถึงคนทีส่ าม ให้นบั เรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทัง้ นี้ ไม่ว่า
เป็ นบุตรทีเ่ กิดจากการสมรสครัง้ ใด หรืออยูใ่ นอํานาจปกครองของตนหรือไม่ และไม่วา่ จะเป็ นบุตรทีเ่ กิดก่อนหรือ
หลังการบรรจุเข้าทํางาน
ในกรณีเจ้าหน้ าที่ใดมีบุตรเกินกว่าสามคน และต่อมาบุตรคนใดคนหนึ่งในจํานวนสามคนนัน้
ได้ตายลงก่อนมีอายุครบ 25 ปี บริบูรณ์ ก็ให้เจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือสําหรับบุตรเพิม่ ขึน้ อีกเท่าจํานวน
บุตรทีต่ ายนัน้ โดยให้นบั บุตรคนทีอ่ ยูใ่ นลําดับถัดไปก่อน
5.3 เจ้าหน้าที่ผูใ้ ดยังไม่มบี ุตรหรือมีบุตรที่มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือยังไม่ครบจํานวนสามคน
ต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มจี ํานวนบุตรทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือเกินสามคน ให้เจ้าหน้าทีน่ ัน้ มีสทิ ธิได้รบั เงิน
ช่วยเหลือสําหรับบุตรคนทีห่ นึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวต้องเป็ นบุตรซึง่ เกิดจากคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
หรือเป็ นบุตรของตนเองในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีฝ่ า่ ยหญิงเป็ นผูข้ อใช้สทิ ธิ
ในกรณี ท่ีบุ ต รคนใดคนหนึ่ งของเจ้าหน้ าที่มีบุ ต รแฝดดังกล่ าวตายลงก่ อ นมีอายุครบ 25 ปี
บริบูรณ์ ก็ให้ลดจํานวนบุตรทีไ่ ด้รบั เงินช่วยเหลือลงจนกว่าจํานวนบุตรทีไ่ ด้รบั เงินช่วยเหลือนัน้ มีจํานวนไม่เกิน
สามคนต่อจากนัน้ เจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวมีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ ได้ตามข้อ 5.2 วรรคสอง และข้อความใด
ที่อ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของเจ้าหน้าที่ท่มี สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือให้หมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคน
สุดท้ายของเจ้าหน้าทีท่ ม่ี สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือด้วย
5.4 กรณี บุ ต รของเจ้า หน้ าที่ท่ีใช้สิท ธิเบิก เงิน ช่ ว ยเหลือ เสีย ชีวิต ระหว่ า งภาคการศึก ษาที่
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะใช้สทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับ
บุตรทีอ่ ยูล่ าํ ดับถัดไปได้ในภาคการศึกษาถัดไป
ข้อ 6. การจ่ายเงินช่วยเหลือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตรา ดังต่อไปนี้
6.1 บุ ต รของเจ้าหน้ าที่ท่ีศึก ษาในสถานศึก ษาของทางราชการในหลัก สูต รระดับ ไม่สูงกว่า
อนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนัน้ แยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรีให้ได้รบั เงินบํารุงการศึกษาเต็ม
จํ า นวนที่ จ่ า ยไปจริ ง แต่ ท ั ้ง นี้ ต้ อ งไม่ เ กิ น อั ต ราของแต่ ล ะประเภทตามที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด
ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
6.2 บุตรของเจ้าหน้าทีท่ ศ่ี กึ ษาในสถานศึกษาของราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รบั
เงิน บํ า รุ ง การศึ ก ษา เต็ ม จํ า นวนที่ ไ ด้ จ่ า ยไปจริง แต่ ท ัง้ นี้ ต้ อ งเป็ นไปตามประเภทและไม่ เ กิ น อัต ราที่
กระทรวงการคลัง ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
6.3 บุ ต รของเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของเอกชนในหลัก สู ต รระดับ ไม่ สู ง กว่ า
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รบั เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทงั ้ นี้
ต้องเป็ นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
6.4 บุตรของเจ้าหน้าที่ ทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สงู ว่าระดับอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนัน้ แยกต่างหากจากหลักสูตร
ปริญญาตรีให้ได้รบั เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาครึง่ หนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทงั ้ นี้ต้องเป็ นไปตาม
ประเภทและไม่เกินอัตราทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
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6.5 บุตรของเจ้าหน้าที่ ทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รบั
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาครึง่ หนึ่งของจํานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทงั ้ นี้ ต้องเป็ นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
ทัง้ นี้ บุตรทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม
ข้อ 6.2 หรือข้อ 6.5 จะต้องเป็ นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็ นหลักสูตรแรกเท่านัน้
ข้อ 7. เงือ่ นไขการใช้สทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
7.1 การเบิกเงินช่วยเหลือก่อนวันเปิ ดภาคเรียน
เจ้าหน้าทีจ่ ะเบิกเงินช่วยเหลือก่อนวันเปิ ดภาคการศึกษาไม่ได้ เว้นแต่จะมีความจําเป็ นในกรณี
ที่สถานศึกษากําหนดให้ชําระเงินก่อนการเปิ ดภาคเรียนเป็ นการล่วงหน้ า ทัง้ นี้ ให้ผูข้ อเบิกชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเป็ นดังกล่าวในใบขอเบิกเงินช่วยเหลือด้วย
7.2 การเบิกเงินช่วยเหลือเป็ นรายภาค
การเบิกเงินช่วยเหลือในสถานศึกษาซึ่งทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่กําหนดให้
แบ่งการเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็ นรายภาคนัน้ เจ้าหน้าที่ผูข้ อเบิกเงิน
ช่วยเหลือจะขอเบิกเงินดังกล่าวได้ตามที่จ่ายจริงเป็ นรายภาค หรือนํ าใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินแต่ละ
ภาคมารวมเบิก เป็ น ครัง้ เดีย วในภาคการศึก ษาสุดท้ายของปี ก ารศึกษานัน้ ก็ได้ แต่ ต้องไม่เกิน อัต ราตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
7.3 การเบิกเงินช่วยเหลือสําหรับบุตรอายุครบ 3 ปีบริบรู ณ์
ในกรณีเบิกเงินช่วยเหลือในระดับอนุ บาล เจ้าหน้าทีจ่ ะเบิกเงินช่วยเหลือดังกล่าวสําหรับบุตรซึง่
มีอายุต่ํากว่า 3 ปี บริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิ ดเรียนภาคต้นของปี การศึกษาไม่ได้ แต่หากบุตรของเจ้าหน้าทีม่ อี ายุ
ครบ 3 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิ ดภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษานัน้ สหกรณ์อนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่มสี ทิ ธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือในภาคเรียนที่ 2 ได้
7.4 การใช้สทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือ
7.4.1 ในกรณีทค่ี ่สู มรสเป็ นเจ้าหน้าทีท่ งั ้ สองฝา่ ย หรือเป็ นเจ้าหน้าทีเ่ พียงฝา่ ยเดียว แต่
อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบตั ิงานอยู่ในหน่ วยงานอื่น ให้คู่สมรสฝ่ายสามีเป็ นผูใ้ ช้สทิ ธิขอเบิกเงินช่วยเหลือแต่เพียงฝ่าย
เดียว เว้นแต่สทิ ธิท่ไี ด้รบั เงินช่วยเหลือจากหน่ วยงานอื่นนัน้ น้อยกว่าสิทธิท่พี งึ ได้รบั จากสหกรณ์ ก็ให้คู่สมรส
ฝา่ ยภรรยาซึง่ เป็ นเจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ได้อกี เพียงจํานวนทีย่ งั ขาดอยู่ ทัง้ นี้ ต้องไม่เกิน
สิท ธิต ามระเบีย บ โดยให้ห น่ ว ยงานที่คู่ ส มรสฝ่ายสามีส งั กัด อยู่มีห นั งสือ รับ รองด้ว ยว่าฝ่ ายสามีได้ร บั เงิน
ช่วยเหลือแล้วเป็ น จํานวนเท่าใด และมีห ลัก ฐานการรับ เงิน ของสถานศึกษาฉบับ สําเนาหรือภาพถ่ าย โดย
เจ้าหน้าทีผ่ ขู้ อเบิกต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารสําเนาหรือภาพถ่ายดังกล่าวประกอบเป็ นหลักฐานด้วย
7.4.2 ในกรณีทค่ี ่สู มรสได้หย่าขาดจากกัน หรือแยกกันอยูโ่ ดยมิได้หย่าขาดจากกันตาม
กฎหมายและบุตรอยูใ่ นความปกครองของฝา่ ยทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าที่ ก็ให้ฝา่ ยนัน้ ขอเบิกเงินช่วยเหลือสําหรับบุตรทีอ่ ยู่
ในอํานาจปกครองของตนเท่าทีจ่ ะพึงเบิกได้ตามระเบียบ
7.4.3 ในกรณีทฝ่ี า่ ยชายมีบุตรติดมากับตน ต่อมาสมรสใหม่กบั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยหญิงแล้ว
มีบุตรใหม่ และฝา่ ยสามีซง่ึ เป็ นผูม้ สี ทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือของสหกรณ์ หรือส่วนงานอื่นจนครบ 3 คนแล้ว ให้ฝา่ ย
ภรรยาซึ่งเป็ นเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้สทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือสําหรับบุตรของตนซึ่งเหลืออยู่ทไ่ี ม่ซ้ํากับฝา่ ยสามีได้
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ตามหลักเกณฑ์ท่กี ําหนดไว้ในระเบียบ โดยมีผลย้อนหลังนับแต่วนั บุตรเกิด แต่ไม่ก่อนวันที่มารดาได้รบั การ
บรรจุแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าที่
ข้อ 8. การเบิกเงินช่วยเหลือ
ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทีป่ ระสงค์จะขอเบิกเงินช่วยเหลือ จัดทําใบเบิกเงินช่วยเหลือ ตามแบบทีส่ หกรณ์กําหนด
และรายละเอียดเบิกจ่าย พร้อมทัง้ แนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญ รับเงินของสถานศึกษา ภายในกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั เปิ ดภาคเรียนของแต่ละภาคสําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็ นราย
ภาคเรียน หรือวันเปิ ดเรียนภาคต้นของปี การศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่เรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครัง้ เดียว
ตลอดปี หากพ้นกําหนดเวลานี้แล้ว ให้ถอื ว่าหมดสิทธิ ์ในการขอเบิกเงินช่วยเหลือเกีย่ วกับการศึกษาบุตรสําหรับ
ภาคการศึกษานัน้ หรือปี การศึกษานัน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินของสถานศึกษา
ของทางราชการ หรือของเอกชนทีส่ มบูรณ์ ต้องประกอบด้วย
1. เป็ นต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงิน ซึ่งระบุเลขที่และเล่มที่ของใบเสร็จรับเงิน
หรือใบสําคัญรับเงิน ยกเว้นเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ช้สทิ ธิขอเบิกเพิม่ เท่าจํานวนทีย่ งั ขาดอยู่ ให้ใช้สาํ เนาหรือภาพถ่ายได้
2. ระบุ ชื่อสถานศึกษา
3. ระบุ ชื่อ – สกุล ทีถ่ ูกต้องของบุตรเจ้าหน้าทีท่ ข่ี อเบิก
4. ระบุ ปีการศึกษา และภาคการเรียน
5. มีรายละเอียดเกีย่ วกับประเภทและอัตราค่าธรรมเนียมการเรียนหรืออัตราเงินบํารุงการศึกษา
6. ระบุ วัน เดือน ปี ทร่ี บั เงิน
7. มีลายมือชื่อผูร้ บั เงินและตําแหน่ง
8. ถ้ามีรอยขูด ลบ ขีด ฆ่า จะต้องมีลายมือชื่อผูร้ บั เงินกํากับ
ข้อ 9. ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาว่าการขอเบิกเงินช่วยเหลือถูกต้องตามระเบียบนี้หรือไม่ แล้วนําเสนอ
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 10. ในกรณีเจ้าหน้าที่ใช้สทิ ธิตามระเบียบนี้โดยทุจริตหรือกรอกข้อความในคําขอเบิกเงินเป็ นเท็จ
จะต้องได้รบั โทษทางวินยั และถูกตัดสิทธิในการได้รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ตลอดไป
ข้อ 11. ประเภท และอัตราเงินบํารุงการศึกษาตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามเอกสารแนบท้าย
ระเบียบ หากมีการปรับเปลีย่ นให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพือ่ ขออนุมตั ใิ นการเปลีย่ นแปลง
ั หาเกี่ยวกับ การตีความในระเบีย บนี้ ให้ผู้จดั การเสนอความเห็น ต่ อคณะกรรมการ
ข้อ 12. ถ้ามีป ญ
ดําเนินการเพือ่ วินิจฉัยและให้ถอื ว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นทีส่ ดุ
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2555

(นางสาวจินดา กาญจน์กรี ติ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
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เอกสารแนบท้าย (1)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจํากัด
ว่าด้วยเงิ นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของเจ้าหน้ าที่ พ.ศ. 2555
*************************
ข้อ 1. ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการทีเ่ จ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิเบิกได้ ดังนี้
ไม่เกินปี ละ
5,110 บาท
(1) ระดับอนุ บาล หรือเทียบเท่า
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ไม่เกินปีละ 3,520 บาท
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ไม่เกินปีละ
4,290 บาท
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตร
ไม่เกินปีละ
4,290 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(5) ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ไม่เกินปี ละ 12,100 บาท
(6) ระดับปริญญาตรี
ไม่เกินปี ละ 22,000 บาท
ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเงินบํารุงการศึกษาทีใ่ ห้เบิกจ่ายตาม
ประเภทและอัตราข้างต้น ประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นกั เรียนเกินมาตรฐานทีร่ ฐั จัดให้
2. ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)
3. ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
4. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น)
5. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
6. ค่าจ้างครูทม่ี คี วามเชีย่ วชาญในสาขาเฉพาะ
7. ค่าใช้จา่ ยในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน
ระดับอนุ ปริญญาหรือเทียบเท่า เงินบํารุงการศึกษา ทีใ่ ห้เบิกจ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการ
เรียนการสอนโดยตรง ที่สถานศึกษาได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยงานเจ้าสังกัดให้เรียกเก็บทัง้ นี้ ไม่รวมค่าปรับ
ต่างๆ ค่าลงทะเบียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนซํ้าเพือ่ ปรับผลการเรียน (รีเกรด)
ข้อ 2. ประเภทและอัตราเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนทีเ่ จ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิเบิกได้ ดังนี้
2.1 สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา
2.1.1 สถานศึกษาทีไ่ ม่รบั เงินอุดหนุ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีละไม่เกิน
(1) ระดับอนุ บาลหรือเทียบเท่า
11,940 บาท
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
11,610 บาท
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
13,910 บาท
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
14,240 บาท
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2.1.2 สถานศึกษาทีร่ บั เงินอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี ละไม่เกิน
(1) ระดับอนุ บาล หรือเทียบเท่า
4,260 บาท
(2) ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
3,740 บาท
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2,900 บาท
(4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2,870 บาท
2.2 สถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
2.2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.2.1.1 สถานศึกษาทีไ่ ม่รบั เงินอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(1) คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์
ปี ละไม่เกิน 14,540 บาท
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ปีละไม่เกิน 17,460 บาท
(3) ศิลปหัตกรรม หรือศิลปกรรม
ปีละไม่เกิน 17,560 บาท
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์
ปีละไม่เกิน 18,580 บาท
(5) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
ปีละไม่เกิน 21,440 บาท
(6) ประมง
ปีละไม่เกิน 18,580 บาท
(7) อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ปี ละไม่เกิน 17,460 บาท
(8) อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ปีละไม่เกิน 21,440 บาท
2.2.1.2 สถานศึกษาทีร่ บั เงินอุดหนุน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือ สายวิชา ดังนี้
(1) คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์
ปีละไม่เกิน 1,260 บาท
(2) พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ
ปีละไม่เกิน 4,560 บาท
(3) ศิลปหัตกรรม หรือศิลปกรรม
ปีละไม่เกิน 3,210 บาท
(4) เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์
ปีละไม่เกิน 4,460 บาท
(5) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
ปีละไม่เกิน 6,370 บาท
(6) ประมง
ปีละไม่เกิน 4,460 บาท
(7) อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ปีละไม่เกิน 4,560 บาท
(8) อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ปีละไม่เกิน 6,370 บาท
2.2.2 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั น้ สู ง (ปวส.) หรือ เที ย บเท่ า และหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ เทคนิ ค (ปวท.) หรือเทีย บเท่า ให้เบิกได้ค รึ่งหนึ่ งของจํานวนที่จ่ายจริง แต่ ไม่เกิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้
(1) ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ทัศนศาสตร์ ปี ละไม่เกิน 30,000 บาท
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(2) พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม
หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรมหรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ปีละไม่เกิน 25,000 บาท
สําหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชาหรือสายวิชาของหลักสูตรทีก่ ําหนดดังกล่าว
ให้เป็ นไปตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนทําการเปิ ดสอนในสาขาวิชานัน้ ๆ
การเบิกเงินช่วยเหลือในสถานศึกษาของเอกชน ให้ผมู้ สี ทิ ธิแนบสําเนาประกาศของสถานศึกษา
เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นประกอบการเบิกจ่ายด้วย เพื่อแสดงว่าสถานศึกษา
ดังกล่าวได้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐหรือไม่ได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐ
ข้อ 3. ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ทีเ่ จ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิเบิกได้ ดังนี้
1. กรณีศกึ ษาในสถานศึกษาของทางราชการให้เบิกจ่ายได้เต็มจํานวนทีไ่ ด้จา่ ยไปจริงแต่ไม่เกิน
ปี การศึกษาละ 22,000 บาท และสถานศึกษาของเอกชนให้เบิกจ่ายได้ครึง่ หนึ่งของจํานวนทีไ่ ด้จ่ายไปจริง แต่
ไม่เกินปี การศึกษาละ 22,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่จะเบิกได้จะต้องเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้รบั
อนุ ม ัติให้เรีย กเก็บ ตามระเบีย บ ข้อ บังคับ หรือ ประกาศของสถานศึก ษานั น้ ๆ ทัง้ นี้ ไม่ ร วมค่ า ปฐมนิ เทศ
ค่าลงทะเบีย นช้า ค่าประกัน อุ บ ัติเหตุ ค่ าประกัน ของเสีย หาย ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่ าซัก รีด ค่ าเทีย บโอน
ค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา และค่าใช่จา่ ยเกีย่ วกับการบริหารและดําเนินการของสถานศึกษา
2. กรณีบุตรได้รบั ทุนการศึกษา ซึ่งเป็ นลักษณะทุนให้เปล่า โดยผูร้ บั ทุนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ในการศึกษา เจ้าหน้ าที่ไม่มสี ทิ ธินําค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสถานศึกษามาขอเบิกเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรจากสหกรณ์ เว้นแต่ เป็ นกรณีการกู้ยมื เพื่อศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินให้กู้ยมื ที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต (กรอ.) อยู่ในข่ายที่มสี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือ เนื่ องจากจะต้องชําระเงินคืนให้กบั กองทุนฯ
หลังจากทีจ่ บการศึกษาแล้ว
3. กรณีทศ่ี กึ ษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนทีเ่ ปิ ดสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษหรือภาคสมทบหรือภาคคํ่า หากหลักสูตรดังกล่าวได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เปิ ดการเรียนการสอนจากส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเจ้าหน้าทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือ
4. กรณีศกึ ษาในปี การศึกษาเดียวกันพร้อมกัน 2 หลักสูตร เช่น วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ศึกษา
หลักสูตรอนุ ปริญญาและวันจันทร์ - วันศุกร์ ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือเพียง
หลักสูตรเดียวเท่านัน้
5. กรณีศกึ ษาในหลักสูตรระดับเดียวกันและปี ศกึ ษาเดียวกัน เช่น ในปี การศึกษา 2555 ศึกษา
ในระดับปริญญาตรีทม่ี หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีสทิ ธิได้รบั เงินช่วยเหลือได้
เพียงหนึ่งแห่งเท่านัน้
6. กรณี ก ารเบิก จ่ า ยเงิน ช่ ว ยเหลือ ในระดับ ปริญ ญาตรีได้จ ะต้อ งเป็ น หลัก สูต รแรกเท่ านั น้
หมายถึง จะต้องเป็ นหลักสูตรแรกที่นํามาเบิกจากสหกรณ์ เช่น ได้ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขา
นิตศิ าสตร์ สําเร็จการศึกษาในปี การศึกษา 2554 ต่อมาปี การศึกษา 2555 ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
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สาขานิ ติศ าสตร์เพิ่ม อีก 1 สาขา และนํ า ค่ า ใช้จ่ า ยมาเบิก จากสหกรณ์ มีส ิท ธิได้ร บั เงิน ช่ ว ยเหลือ เกี่ย วกับ
การศึกษาบุตรในสาขานิตศิ าสตร์ เนื่องจากเป็ นหลักสูตรแรกทีผ่ มู้ สี ทิ ธินํามาเบิกค่าใช้จา่ ยจากสหกรณ์
7. ในกรณีทส่ี ถานศึกษาทีเ่ ก็บเงินค่าการศึกษาครัง้ เดียวตลอดปี หรือเก็บค่าการศึกษาเป็ นราย
ภาคเรียน เช่น มหาวิทยาลัยของทางราชการเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาภาคเรียนที่ 1 เป็ นเงิน 12,000 บาท
เจ้าหน้าที่มสี ทิ ธินําหลักฐานมาขอเบิกเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ในวงเงิน 12,000 บาท เต็ม
จํานวนทีจ่ ่ายจริงและส่วนทีเ่ หลืออีก 10,000 บาท สามารถนํ าหลักฐานมาขอเบิกเพิม่ เติมได้ โดยรวมไม่เกินปี
การศึกษาละ 22,000 บาท

แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะเอกสารแนบท้าย (1)ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2559

