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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓

เป็นปีที่ ๓๕ ในรัชกาล{เจจุบ ัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร อาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการกำหนด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นใว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๓”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นด้นไป 
มาตรา ๓ ให ้ยกเล ิกพระราชกฤษฎีกาเง ินสวัสด ิการเก ี่ยวก ับการศึกษาของบ ุตร พ.ศ. ๒๕๒๐ 

บรรดากฎ ข้อบังคับ และระเบียบอื่นในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชกฤษฎีกานี้หรีอซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ 
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้แทน 

***** มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เร ียกชื่ออย่างอื่นในสังก ัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

ส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกำกับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรืยกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกำกับ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียบในสังกัดหรืออยู่ในกำกับชองกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคการบริหาร 

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกซื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย

๑



(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ

(๔) โรงเรียนในสังกัดส่วนราขการที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจดระดับขั้นเรียนในสังกัดส่วนราขการ
“สถานศึกษาของเอกขน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกซนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกขน 
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซนที่จ ัดการศึกษาในระบบโรงเรียนและให้รวมถึง 

โรงเรียนนานาซาติ -
“ เงินบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม 

อัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราซการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ 
มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

“ เงินค่าเล ่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษา 
ของเอกซนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

“บ ุตร” หมายความว่า บุตร'โดย'ชอบด้วยกฎหมาย1ซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม,เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้ 
ไม'รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราซการเจ้าสังกัด 
หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นที่มืกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

มาตรา ๕ การจ ่ายเง ินตามงบประมาณ รายจ ่ายเป ็น เง ินสว ัสด ิการเก ี่ยวก ับการศ ึกษาของบ ุตร 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้นให้เป็น 
ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรา ๖  ผู้มืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้แก่ 
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำซึ่งรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน 

เดือนหรือค่าจ้างประจำของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจขั้นพลตำรวจที่ 
อยู่ในระหว่างเข้ารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจซึ่งเป็นการศึกษาอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ประจำ และลูกจ้างซาวต่างประเทศซึ่งมืหนังสือสัญญาจ้าง

(๒) ผู้Iด้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วุยบำเหน็จบำนาญ 
ข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

มาตรา ๗ ให้ผู้มืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ มืสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลังทั้งนี้ไม'ว่าบุตรที่เกิด 
จากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม,

ใอ



*** ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรเกินสามคน ถ้าบุตรคนหนึ่ง 
คนใดในจำนวนุสามคนตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม,สามารถเล ่าเร ียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรวิกลจริต 
หรือจิตฟันเฟือนไม,สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่ส ิบห้าปีบริบ ูรณ ์ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความ 
สามารถ วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม'สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน

** มาตรา ๗ ทวิ ผู้ม ีส ิทธิได้ร ับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้[ดยังไม,มีบุตรหรือ 
มีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๗ ยังไม'ถึงสามคน •ถ้าต่อมามีบุตรแฝด 
ซึ่งทำให้มีจำนวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๗ สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าว 
จะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู'สมรส หรือเป็นบุตรของตนเอง ในกรณีที่หญิงเป็นผู้ไข้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตร

*** ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว 
ตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม'สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
ที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต จิตพั่นเฟือนไม'สม 
ประกอบ ก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลง 
จนกว่าจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม,เกินสามคน และหลังจากนั้น ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าว จึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา 
๗ วรรคสาม

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บทบัญญัติที่อ ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรุ ให้หมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายข่องผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗ ตรี การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายในกรณีที่ไม,อาจทราบลำดับการเกิดก่อน 
หลังฃุองบุตรแฝดได้เดยแน่ขัดให้นับลำดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

***** มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไป 
จริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม'เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการ 
ศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับไม'สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่า ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ฅ



(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ 
เท่าแต่ไม'สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับ 
เงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่ง 
หนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราซการหรือเอกซนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม (๒) หรือ (๔) จะ 
ต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น

****** ม า ต ร า  ๘ ท ว ิ ภายใต้บังคับมาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ และ มาตรา ๗ ตรี ข้าราซการซึ่งม ี 

ตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังต่อไปนี้ 
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราซการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ 
(๒) บุตรุที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราขการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่อันเนื่อง 

มาจากประเทศซึ่ง ข้าราขการมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ไต้รับการรับรองมาตฐานการศึกษาจาก 
สถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ทั้งนี้ตามที่กระทรวงการ 
คลังกำหนด

การไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท 
หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดอายุของบุตรให้ตํ่ากว่า 
เกณฑ์ในบทนิยามคำว่า “บุตร” ตามมาตรา ๔ ไต้

***** มาตรา ๘ ตวิ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิใต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาขฎงบุตรตามพระราช
กฤษฎีกานี้ผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้น้ันไม'มีสิทธิ 
ไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราซกฤษฎีกานี้ เว้นแต่เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตรที่ไต้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กำหนดในพระราซกฤษฎีกา 
น ี้ ก็ให้มีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้!ดมีบุตรเกินสามคนอยู่แล้วก่อน 
วันที่พระราขกฤษฎีกานี้ใข้บังคับ ให้มีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับบุตรเหล่านั้นต่อ 
ไปจนกว่าจะหมดสิทธิตามพระราขกฤษฎีกานี้

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราซกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราซโองการ 
พ ล เอ ก  ป .  ต ิณ ส ูล า น น ท ์ 

นายกรัฐมนตรี



หนังสืออ้างอ ิง

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๒๐๒ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๓ 
ห น ้า๑-๖

** พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ประกาศในราชกิจจาบุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๖ ตอนท่ี ๕๒ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๓๒ หน้า ๔-๘

*** พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๒๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 
หน้า ๑-๔

**** พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๓๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ หน้า ๖๒๘-๖๓

***** พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนท่ี ๑๑๑ ก วันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ หน้า ๒๗-๓๑

****** พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนท่ี ๑๙ ก วันที ่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ หน้า ๑๑-๑๓

หมายเหตุ ระดับปริญญาตรี ให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
เป็นต้นไป



พระราซกฤษฎกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสีกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ 

เป็นปีที่ ๔๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ๆให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑ (ะ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๓ แห่ง 

พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า ‘'พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของบทนิยามคำว่า “สถานศึกษาของทางราชการ” ในมาตรา 

๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
“(๕)โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ชองบทนิยามคำว่า “สถานศึกษาของเอกซน”ในมาตรา ๔ แห่ง 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกซนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกซนซึ่งจัดหลักสูตรระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าแยกต่างหากจากปริญญาตรี”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๗ ทวิ และมาตรา ๗ ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
“มาตรา ๗ ทวิ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดยังไม'มีบุตรหรือมีบุตรที่ 

มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๗ ยังไม,ถึงสามคน ล้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทำให้มี 
จำนวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ



เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๗ สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวจะต้องเป็นบุตร 
ซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวตาม 
วรรคหนึ่งตายลงก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตรลงจนกว่าจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม'เกินสามคนและหลังจากนั้น ผู้มสิทธิ'ได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ 
ตามมาตรา ๗ วรรคสาม

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บทบัญญัติที่อ ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิได้รับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้หมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗ ตรี การนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายในกรณีที่ไม'อาจทราบุลำดับการเกิดก่อน 
หลังของบุตรแฝดไดิโดยแน่ซัด ให้นับลำดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด”

มาตรา ๖  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมีบุตรแฝดตามเกณฑ์ที่กำหนด 
ในมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกานี้อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตรสำหรับบุตรดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษาที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

มาตรา ๗' ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ. 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทนิยามคำว่า“สถานศึกษาของทาง 
ราชการ” และ “สถานศึกษาของเอกซน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในบิจจุบัน เพราะมิได้ครอบคลุมถึงสถานศึกษาบาง 
แห่งของทางราชการ และสถานศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยและสถาบันตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกซน 
ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นสมควรแก่ไขเพิ่มเติมบทนิยามดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยที่มาตรา ๗ แห่งพระราช 
กฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมีสิทธิได้รันเงินสวัสติก''1รดัง 
กล่าวสำหรับบุตรได้เพียงสามคน แต่เนื่องจากในบางกรณีอาจมีบุตรแฝด ทำให้มีจำนวนบุตรเกินสามคนไดิโดยที่ผู้มี 
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการไม่มีเจตนา สมควรให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีดังกล่าวได้ 
และสมควรแก่ไฃบิญหาในการนับลำดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย ในกรณีที่ไม่อาจทราบลำดับการเกิดก่อนหลัง 
ของบุตรแฝด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราซกฤษฎกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสืกษาฃองบุตร (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ.๒๕๓๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๓ 

เป็นปีที่ ๔๕ ในรัชกาลปีจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ชองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา ๓ 

แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎ ีกาน ี้ให ้ใช ้บ ังค ับต ั้งแต ่ว ันล ัดจากว ันประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา
เป็นด้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรผู้ใดมีบุตรเกินสามคนถ้าบุตรคนหนึ่งคนใด 
ในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือน 
ไร้ความสามารถที่ม ิได้ศ ึกษาในสถานศึกษาที่ม ีส ิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต 
หรือจิตฟินเฟิอนไม'สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาชองบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
วิกลจริตหรือจิตฟ้นเฟิอนไม,สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อน”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยว 
กับการศึกษาชองบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชอง 
บุตร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



“ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวตาม 
วรรคหนึ่งตาย กายพิการ จนไม'สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ 
ศึกษาในสถานศึกษาที่มืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต จิตฟ้นเพืเอนไม'สมประกอบ 
ก่อนมือายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่า 
จำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้น ผู้มืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตรดังกล่าว จึงจะมืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา ๗ 
วรรคสาม”

มาตรา ๕ ผู้มืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้ใดมืบุตรที่กายพิการ หรือเป็นคน 
ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตพ่ินเพืเอนไม'สมประกอบ ตามเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคสาม 
ของมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือวรรคสองของ 
มาตรา ๗ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแก่ไชเพิ่มเติมโดย 
พระราชกฤษฎีกานี้อยู'แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มืผลใช้บังคับ ให้ผู้นั้นมืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตรดังกล่าวตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๓ เป็นด้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พงส์ สารสิน 

รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้กำหนดให้ผู้มืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสามารถเลื่อนบุตร 
ในลำดับลัดไปขึ้นมาใช้สิทธิแทนที่ได้เฉพาะในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนตายก่อนมีอายุครบยี่สิบ 
ห้าปีบริบูรณ์ ส่วนในกรณีที่บุตรกายพิการจนไม'สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ 
ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟ้นเพืเอนไม่สมประกอบ ผู้มืสิทธิกลับไม่สามารถเลื่อนบุตรในลำดับถัดไปขึ้นมาใช้ 
สิทธิแทนที่ได้ ดังน้ัน เพื่อความเป็นธรรมสมควรกำหนดให้ผู้มืสิทธิสามารถใช้สิทธิแทนที่ในกรณีดังกล่าวได้และใน 
กรณีที่ผู้มืสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเกินสามคนอันเป็นผลมาจากการมีบุตรแฝด สมควรกำหนด 
ให้ลดจำนวนบุตรลงเมื่อมีเหตุดังกล่าวจนเหลือไม'เกินสามคนก่อนจึงจะสามารถเลื่อนบุตรในลำดับลัดไปขึ้นมาใช้ 
สิทธิแทนที่ได้เซ่นกรณีปกติ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้



พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสืกษาฃองบุตร (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ.๒๔๓๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๔

เป็นปีท่ี ๔๖ ในรัชกาลปึจจุบ ัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นก่ารสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช ๒๔๓๔ 

และมาตรา ๓ แห ่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณ 
รายจ่าย พ.ศ. ๒๔๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๔๓๔”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎ ีกาน ี้ให ้ใช ้บ ังค ับต ั้งแต ่ว ันถ ัดจากว ันประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา
เป็นด้นไป

มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๒๓

“มาตรา ๘ ทวิ ภายใต้บังคับมาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ และ มาตรา ๗ ตรี ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง 
หน้าที่ประจำอยู่ในตางประเทศและมีบุตรศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ให้มีสิทธิ 
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ ประเภท หลักสูตรและอัตราที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

๑๐



ในการกำหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดอายุของบุตรให้ตํ่ากว่า 
เกณฑ์ในบทนิยามคำว่า “บุตร” ตามมาตรา ๔ ได้”

ผู้รับสนองพระบรมราขโองการ 
อานันท์ นีนยารซุน 

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใข้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปีจจุบันพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรมิได้กำหนดให้ข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ มีสิทธิ 
ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีที่บุตรติดตามไปศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นี้นมีตำแหน่ง 
หน้าที่ประจำอยู่ แต่เนื่องจากในบางประเทศที่ไปประจำการไม่มีโรงเรียนท้องถิ่นที่ใข้ภาษาอังกฤษจึงต้องส่งบุตร 
เข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าเล่าเรียนในอัตราสูงมาก ข้าราชการจึงประสบป็ญหา 
ไม'สามารถรับภาระดังกล่าวได้ สมควรแกไขให้ข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ มีสิทธิรับเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการสีกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เป็นปีที่ ๖๐  ในรัชกาลบัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแกไชเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๖) 

แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕:๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎ ีกาน ี้ให ้ใช ้บ ังค ับต ั้งแต ่ว ันล ัดจากว ันประกาศในราชก ิจจาน ุเบกษา
เป็นด้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถานศึกษาชองทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาล ัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เร ียกซ ื่ออย่างอื่นในสังก ัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ 

ส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกำกับชองรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรืยกซื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรืออยู่ในกำกับ 

ชองกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ 
มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรืยกซื่ออย่างอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย

๑๒



(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู'ในกำกับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัชบาลที่ ก.พ. รับรอง
ข  ๘ 5

คุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกขน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกซนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกซน 
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให้รวมถึง 

โรงเรียนนานาซาติ
“ เงินบำรุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่างๆ ที่สถานศึกษาของทางราซการเรียกเก็บตาม 

อัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นที่ 
มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล

“ เงินค่าเล ่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษา 
ของเอกซนเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

“บ ุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมือายุครบสามปีแต่ไม'เกินยี่ส ิบห้าปี ทั้งนี้ 
ไม,รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น

“ป ีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
หรือที่กำกับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นที่มืกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล ”

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท 
และอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไป 
จริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม'เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบำรุงการ 
ศึกษาเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม'เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับไม'สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม'เกินอัตราที่ 
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ล ัง ก ำ ห น ด

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ 
เท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับ



เงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง- แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวง 
การคลังกำหนด

(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกซนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีไหได้ริบเงินค่าเล่าเรียนครึ่ง 
หนึ่งของจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราซการหรือเอกซนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม (๒) 
หรือ (๕) จะตองเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น”

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๘ ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓

- “มาตรา ๘ ตรีในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกา 
นี้ผู้โดมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว ผู้น้ันไม'มีสิทธิได้รับ 

- เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นนั้นตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ 
ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่”

มาตรา ๖  การจ่ายเงินและสิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราช 
กฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหต ุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน ี้ คือ โดยท ี่หล ักเกณฑ ์การจ ่ายเง ินสวัสด ิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดิใช้บังคับ 
มาเป็นระยะเวลานาน สมควรปรับปรุงเพื่อให้การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นไปตามเจตนารมณ์ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมจากทางราชการจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้



พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็น1ปีท่ี ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าๆ ให้ประกาศว่า 
- โดยที่เป็นการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕:๔๙ และมาตรา ๓ (๖) แห้งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕:๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า ‘'พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕:๕๐”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันลัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ ทวิ แห้งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๘ ทวิ ภายใต้บังคับมาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ และมาตรา ๗ ตรี ช้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง 
หน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิไต้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังต่อไปนี้

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ช้าราชการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ 
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่อันเนื่องมา 

จากประเทศซึ่งช้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ไม,มีสถานศึกษาที่ไต้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 
สถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม,ปกติ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการ 
คลังกำหนด

๑ ๕



การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประเภท 
หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกำหนดอายุบุตรให้ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
ในบทนิยามคำว่า “บุตร” ตามมาตรา ๔ ได้”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เน ื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้กำหนดให้ช้าราชการซี่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 
มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะกรณีที่บุตรศึกษาอยู่ในประเทศเดียวกัน แต่โดยที่ใน 
บางประเทศไม,มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน หรือประเทศหรือเมืองที่ช ้าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ประจำมีภาวะ 
ความเป็นอยู่ไม่ปกติ ทำให้ช้าราชการดังกล่าวจำเป็นต้องส่งบุตรไปศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ช้าราชการ 
มีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่โดยไม,มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ดังน้ัน สมควรกำหนดให้ช้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ 
ประจำอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีดังกล่าวเพื่อลดภาระค่าใช้ 
จ ่ายของช ้าราชการ และจูงใจให้ช ้าราชการไปปฏิบ ัต ิงานประจำในประเทศหรือเม ืองน ั้นจึงจำเป ็นต้องตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้



I

พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เป็นปีท่ี ๖ ๖  ในรัชกาลป ัจจ ุบ ัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแล้โขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๖) 

แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร 
(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจาบุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกมาตรา ๘ ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร 

พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกํไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.- 
๒๕๔๘

มาตรา ๔. สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาชองบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไชเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ้ เวชซาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี

๑ ๗



หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
การศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การได้รับเงินสัวสติการเกี่ยวกับการศึกษาชอง 
บุตรในกรณีผู้มีสิทธิมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร จากหน่วยงานอื่นแล้วจะไม่มี 
สิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เว้นแต่เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ได้รับจาก 
หน่วยงานอื่นนั้น ตํ่ากว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กำหนดไว้ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่นั้น แต่ปรากฎว่าหน่วยงานอื่นได้มีการนำหลักเกณฑ์ในลักษณะ 
ทำนองเดียวกันไปกำหนดไว้ด้วย ทำให้ผู้สิทธิไม'สามารถใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก 
หน่วยงานใดได้สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้



บ น ท ึก ข ้อ ค ว า ม

ส่วนราชการ ....กรง!.ท,ฒหานะคร(สำนัก.ก.'ไร?จุ.ลังโทร..๐๒๒๒๔.๔๖.'๘๑..'หรือโทร.®.,๖๖๑โ,ทรสาร๐๒๒๒๖๖๒๓๖)
ที่ ก.ท..'๑๓๐๔/ ๔๓๖...........................................วัน1ท่ี....๒๒..!.มษายน..๒๕;๕;®
เร ื่อ ง ...ระเบียบ.กระทรวงการ:คลังว่าด้วย;การเบิก.'จ่าย.เงิน:สวัสดิการเกี่ยวกับ;การ!ศึกษาของ^

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ห ัวหน้าผู้ตรวจราฃการ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมบันทึกนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ ว  ๑๐๑ ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๔๔๑ เร่ือง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. ๒๔๔๑ โดยสามารถดาวน[หลดได้ที่ เา'แเว:/ผผผ . ช ุ(±3๐.1:1า/^ท๐ ลโ(ะเาเห6.ล5เว?(ะล11=๓ มาเพื่อ 
ทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสิทธิสัตย์ เจียมวงศ์แพทย์)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏ๊บติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร



ท กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๐๑ กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ มีนาคม-๒๔๔๑
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๔๑ 
เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้'ประกาศ'ใ,น'ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๓ ง วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๑ แล้ว

กรมบัญชีกลาง ได้นำระเบียบดังกล่าวลงในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ 
เ า ' แ เ ว : / ผ ผ ฐ ฟ . ท ๐^๒31:3^ล!''0เาเห6.ลรเว?(ะล'!:^

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พ.ศ. ๒๔๔๑
ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ระเบ ียบกระทรวงการคลังว ่าด ้วยการเบ ิกจ่ายเงิน

(นายมนัส แจ่มเวหา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดิกรมบัณฺซกลาง

สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โทร. ๐-๒๒๗๑-๐๖๘๖ ต่อ ๔๖๑๓

๒ ๐


