ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้ วยการหักเงินเดือนบํานาญข้ าราชการเพือ ชําระหนีเงินกู้
ให้ แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการและสหกรณ์
พ.ศ. 2551
ตามทีส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั ให้มีสวัสดิการภายในส่ วนราชการโดยมี
วัตถุประสงค์เพือการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก หรื อเพือประโยชน์ในการดํารงชีวติ ซึงมีหลากหลาย
ประเภทนั.น เพือให้การดําเนินการ หักเงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญเพือชําระหนี.เงินกูม้ ีความชัดเจนถูกต้อง
เหมาะสม และเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ส่ งผลให้ขา้ ราชการครู บุคลากรทางการศึกษาสามารถในการดํารง
ตนได้อย่างมีศกั ดิ4ศรี มีคุณภาพชีวติ ทีดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั.งการจัดระเบียบวินยั ทางการเงิน
ให้เหมาะสมกับรายได้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้ ดังนี.
ข้ อ 1 ระเบียบนี.เรี ยกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการเพือชําระหนี.เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
ข้ อ 2 ระเบียบนี.ให้ใช้ต.งั แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี.
“ เงินเดือน” หมายความรวมถึง เงินอืนทีมีกาํ หนดจ่ายเป็ นรายเดือนจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรื องบอืนในลักษณะเดียวกับเงินเดือน
“เงินบําเหน็จบํานาญ” หมายความว่า เงินบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
“ส่ วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่ วนราชการตามมาตรา 6 ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
“ข้ าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรื อน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจําของส่ วน
ราชการพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
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“สวัสดิการภายในส่ วนราชการ” หมายความว่า กิจกรรมหรื อกิจการใด ๆ ทีคณะกรรมการ
สวัสดิการจัดให้มีข. ึน
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้แก่ขา้ ราชการเพือ
ประโยชน์ในการดํารงชีวติ นอกเหนือจากสวัสดิการทางราชการจัดให้กบั ข้าราชการเป็ นกรณี ปกติ หรื อเพือ
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบตั ิราชการหรื อทีคณะกรรมการเห็นสมควรให้จดั เพิม ขึ.นสําหรับส่ วน
ราชการต่าง ๆ
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ทีจดั ขึ.นโดยส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ข้ อ 4 การหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญเพือชําระหนี.เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายใน
ส่ วนราชการหรื อสหกรณ์ให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดในระเบียบนี.
ข้ อ 5 ให้ส่วนราชการผูเ้ บิกมีหน้าทีควบคุม ตรวจสอบและรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็ นไปตามระเบียบนี.
ข้ อ 6 ข้าราชการทีมีความประสงค์จะใช้สิทธิเกียวกับสวัสดิการภายในส่ วนราชการหรื อ
สหกรณ์โดยจะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญเพือชําระหนี.เงินกูใ้ ห้ดาํ เนินการ
ดังต่อไปนี.
(1) ยืน เรื องขอให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั.นต้นออกหนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จ
บํานาญและรายการหักเงิน ณ ทีจา่ ย ย้อนหลังสามเดือนเพือประกอบการพิจารณา
(2) มีหนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญของข้าราชการให้แก่
สวัสดิการภายในส่ วนราชการหรื อสหกรณ์
ข้ อ 7 ข้าราชการทีประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญเพือ
ชําระหนี.เงินกูม้ ีสิทธิ4ทีจะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่ วนราชการหรื อสหกรณ์ได้ตามความประสงค์ แต่ท.งั นี.
การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ทีจา่ ยเพือชําระหนี.เงินกูน้ . นั จะต้องมีเงินเดือนสุ ทธิหลังหักจากหักชําระหนี.
แล้วไม่นอ้ ยกว่าอัตราดังต่อไปนี.
(1) ร้อยละ 10 ตั.งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
(2) ร้อยละ 15 ตั.งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
(3) ร้อยละ 20 ตั.งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
(4) ร้อยละ 25 ตั.งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
(5) ร้อยละ 30 ตั.งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
ในกรณี ทีไม่เป็ นตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึง ให้ส่วนราชการผูเ้ บิกงดหักเงินจนกว่าจะมี
การดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึง
/ ข้ อ 8 กรณี ขา้ ราชการ...

3

ข้ อ 8 กรณี ขา้ ราชการโอนหรื อย้ายสังกัดและมีหนังสื อยินยอมให้หกั เงินให้ไว้กบั สังกัดเดิม
อยูก่ ่อนแล้วให้ถือเอาหนังสื อยินยอมหักเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้กบั สวัสดิการภายในส่ วนราชการหรื อ
สหกรณ์หน่วยงานทีสังกัดใหม่ ต่อไปจนกว่าจะชําระหนี.เสร็ จสิ. น
ข้ อ 9 กรณี ทีขา้ ราชการทีได้เงินบําเหน็จบํานาญ หรื อมีหนังสื อยินยอมการหักเงินบําเหน็จ
บํานาญให้สวัสดิการภายในส่ วนราชการหรื อสหกรณ์ไว้แล้ว ก็ให้ส่วนราชการผูเ้ บิกหักเงินเพือชําระหนี.
ให้แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการหรื อสหกรณ์เสร็ จสิ. นก่อน
ส่ วนทีเหลือให้จา่ ยแก่ผมู ้ ีสิทธิ4เงินบําเหน็จ
บํานาญต่อไป
ข้ อ 10 การแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั.นต้นแจ้งข้อมูลเท็จเพือให้ได้รับ
อนุมตั ิให้หกั เงินชําระหนี.เงินกูโ้ ดยมิชอบโดยหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี.เป็ นความผิดทางวินยั
นอกจากการดําเนินการทางวินยั แล้ว ให้ส่วนราชการตัดสิ ทธิ4ผนู ้ . นั เป็ นการทีจะขอให้หกั
เงินเพือชําระหนี. เงินกูใ้ นคราวต่อไปด้วย
ข้ อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี.
ประกาศ ณ วันที 29 มกราคม 2551
(ลงชือ)
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(นายวิจิตร ศรี สอ้าน)
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