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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน ผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัด 
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานครเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนัก 
ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยสภากรุงเทพมหานครได้ลงมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินทุน 
สนับสนุนการศึกษาแก,บ ุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในคราวประชุม 
สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๖) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๑

นัดนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว เมื่อวันที่ 
๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง 
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกาญจนา สมวงศ์)
ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

๒๙



I

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและ 

ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป ็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยเงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก,บุตร 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นซอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้น 
ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงิน,ทุนสนับสนุน 
การศึกษาแก,บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให่ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นด้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข ้อบ ัญ ญ ัต ิกร ุง เท พ มห าน คร เรื่อง เง ินท ุนสน ับสน ุนการศ ึกษาแก,บ ุต รข ้าราช ก ารค ร ู 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔
บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎข้อบังคับระเบ ียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ 

กรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“ลูกจ้างประจำ” หมายความว่า ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่า

ด้วยลูกจ้าง

๓๐



“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
และส่วนราชการตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนด 
อำนาจหน้าที่ชองส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดา 
ได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมชองผู้อื่น

“ เงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร” หมายความว่า เงินงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจัดไว้เพื่อ 
สนับสนุนการศึกษาแก,บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกซื่ออย่างอื่นในสังกัดหรือในกำกับดูแลชอง 

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในกำกับดุแลของรัธ
จ  'บ ่ ( ผ ิ

หรือสังกัดส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๒) โรงเรียนในสังกัดหรือในกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา 

วิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในกำกับดูแลของรัฐ หรือสังกัดส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
(๓) สถานศึกษาของทางราชการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด 
“สถานศึกษาของเอกซน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกซนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการ 

ชำนัญพิเศษแห่งสหประซาชาติ หรือรัฐบาลต่างประเทศ
(๓) โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซน แต่ไม,รวมถึงโรงเรียนเอกซนประเภทอาชีวศึกษา 

ที่ใข้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
(๔) สถานศึกษาของเอกซนตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด
ข้อ ๕ การจ่ายเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตร จะจ่ายให้เฉพาะบุตรของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

และลูกจ้างประจำที่ศ ึกษาอยู่ในสถานศึกษาชองทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ทั้งนี้ บุตรต้องมีอายุ 
ไม่เกินยี่สิบห้าปีในวันที่ ๑ กรกฎาคมของทุกปี

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราการให้เงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำหนด เว้นแต่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้มีสิทธิมีคู'สมรสเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิจะต้อง 

รับรองตนเองในใบขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ และขอใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวโดย 
หน่วยงานเจ้าสังกัดของผู้ใข้สิทธิต้องแจ้งการใช้สิทธิตามที่ผู้นั้นร้องขอให้หน่วยงานเจ้าสังกัดของคู,สมรสอีกฝ่าย 
หนึ่งทราบและตอบรับ

แบบหนังสือแจ้งการใช้สิทธิและหนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด 
(๒) ผูใช้สิทธิขอรับเงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรได้เฉพาะบุตรซึ่งอยู่ในอำนาจปกครองและอยู่ใน 

ความอุปการะเลี้ยงดูของตน



ข้อ ๗ ผู้โดรัชเงินทุนสนับสบุนการศึกษาบุตรตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ยังคงมีสิทธิได้รับ 
เงินสวัสดิการเกี่ยว'กับการศึกษาของบุตรตามที่กฎหมายอื่นกำหนด

ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตาม่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และให้มีอำนาจ 
ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เปีนไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง เงินทุนสนับสบุนการศึกษาแก่บุตรข้าราขการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๐ มีไดให้อำนาจผู้ว่าราซการ 
กรุงเทพมหานครในการกำหนดสถานศึกษาเหมือนกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินทุนสนับสบุนการศึกษา 
แก'บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔ ประกอบกับข้อบัญญัติทั้งสองฉบับมี 
วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง 
ประจำกรุงเทพมหานครได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกันจึงเห็นควรรวมเป็นฉบับเดียวกัน และโดยที่มาตรา ๙๗ (๔) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราขการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๒๘ บัญญัติว่า การคลัง การงบประมาณ 
การเงิน การทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๑

(นายพงศ์คักติฐ์ เสมสันต์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


