
                                                                      
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

ว่าด้วยการหักเงินเดือนบ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ 
ให้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ 

        พ.ศ. 2551 
   
   ตามที่ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีสวัสดิการภายในส่วนราชการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก หรือเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตซึ่งมีหลากหลาย
ประเภทนั้น เพื่อให้การด าเนินการ หักเงินเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญเพื่อช าระหนี้เงินกู้มีความชัดเจนถูกต้อง
เหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ส่งผลให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสามารถในการด ารง
ตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี  มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงิน
ให้เหมาะสมกับรายได้ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 12  แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   กระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้   ดังนี ้
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “ เงินเดือน”  หมายความรวมถึง เงินอ่ืนที่มีก าหนดจ่ายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประเภทงบบุคลากรหรืองบอ่ืนในลักษณะเดียวกับเงินเดือน 
  “เงินบ าเหน็จบ านาญ” หมายความว่า เงินบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
  “ส่วนราชการผู้เบิก” หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา 6 ในพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการพนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   

/ “สวสัดิการภายใน... 
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    “สวสัดิการภายในส่วนราชการ” หมายความว่า กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการ
สวสัดิการจัดให้มีขึ้น           โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการเพื่อ
ประโยชนใ์นการด ารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการทางราชการจัดให้กับข้าราชการเป็นกรณีปกติ หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดเพิ่มขึ้นส าหรับส่วน
ราชการต่าง ๆ 
   “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ที่จัดขึ้นโดยส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
   ข้อ 4 การหักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายใน 
ส่วนราชการหรือสหกรณ์ให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดในระเบียบนี้ 
  ข้อ 5 ให้ส่วนราชการผู้เบิกมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและรับผิดชอบในการเบิกจ่ายเงิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 6 ข้าราชการที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับสวสัดิการภายในส่วนราชการหรือ 
สหกรณ์โดยจะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
   (1)   ยื่นเร่ืองขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จ 
บ านาญและรายการหักเงิน  ณ  ที่จ่าย  ย้อนหลังสามเดือนเพื่อประกอบการพิจารณา 
   (2)   มีหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการให้แก่ 
สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ 
  ข้อ 7 ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญเพื่อ
ช าระหนี้เงินกู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์ แต่ทั้งนี้ 
การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังหักจากหักช าระหนี้
แล้วไม่น้อยกว่าอัตราดังต่อไปนี้ 

(1) ร้อยละ 10 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 
(2) ร้อยละ 15 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 
(3) ร้อยละ 20 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 
(4) ร้อยละ 25 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
(5) ร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

  ในกรณีที่ไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดหักเงินจนกว่าจะมี
การด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 

 
/ ข้อ 8 กรณีข้าราชการ... 
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  ข้อ 8 กรณีข้าราชการโอนหรือย้ายสังกัดและมีหนังสือยินยอมให้หักเงินให้ไว้กับสังกัดเดิม
อยู่ก่อนแล้วให้ถือเอาหนังสือยินยอมหักเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือ
สหกรณ์หน่วยงานที่สังกัดใหม่ ต่อไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
   ข้อ 9 กรณีที่ข้าราชการที่ได้เงินบ าเหน็จบ านาญ หรือมีหนังสือยินยอมการหักเงินบ าเหน็จ
บ านาญให้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ไว้แล้ว ก็ให้ส่วนราชการผู้เบิกหักเงินเพื่อช าระหนี้
ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์เสร็จสิ้นก่อน ส่วนที่เหลือให้จ่ายแก่ผู้มีสิทธิ์เงินบ าเหน็จ
บ านาญต่อไป 
  ข้อ 10 การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้รับ
อนุมัติให้หักเงินช าระหนี้เงินกู้โดยมิชอบโดยหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี้เป็นความผิดทางวินัย 
  นอกจากการด าเนินการทางวินัยแล้ว ให้ส่วนราชการตัดสิทธิ์ผู้นั้นเป็นการที่จะขอให้หัก
เงินเพื่อช าระหนี้ เงินกู้ในคราวต่อไปด้วย 
   ข้อ 11  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ   ณ   วันที ่  29   มกราคม   2551 

 
            (ลงชื่อ)       วิจิตร  ศรีสอ้าน 
           (นายวิจิตร   ศรีสอ้าน) 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ที่  ศธ  04113/ 3483                                                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 
          ถนนสมารักษ์   อ าเภอวาปีปทุม 
                   จังหวัดมหาสารคาม  44120 

               25   กันยายน   2551 

เร่ือง     การหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายใน 
และสหกรณ์ 

เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ส าเนาระเบียบว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 
      ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 
 
            ด้วย   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ออกระเบียบว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิต  ซึ่งมีการหัก
เงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

           ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2  จึงแจ้งโรงเรียนเพื่อแจ้งข้าราชการ 
ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

    จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

            (นายณรงค์ศักดิ์    เหมือนชาติ) 
       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
กลุ่มอ านวยการ 
งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
โทร        0  4379  9340 
โทรสาร  0  4379  8043 
 




