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สรุปสาระสําคัญ
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยทีพ่ ระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร พ.ศ. ๒๕๖๒
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๖๒ ซึง่ เปนการยกเลิกพระราชกฤษฎีกา
เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาบุ ต ร
พ.ศ. ๒๕๒๓ รวมทั้งฉบับแกไขเพิ่มเติม
ทัง้ หมด เนือ่ งจากไดใชบงั คับมาเปนเวลานาน
และมีบทบัญญัติยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกทั้งมีการตรากฎหมายแกไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ ทําใหเกิดความไมสะดวกในการใชบงั คับ โดยปรับปรุงเปนพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตรฉบับใหม เพือ่ ใหมคี วามชัดเจน เหมาะสม และสอดคลองกับการ
จัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
มี ผ ลใช บั ง คั บ ยั ง มี ค วามเข า ใจไม ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ พระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ อ ยู  ดั ง นั้ น คอลั ม น
“เกร็ดกฎหมายนารู” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความเปนมา และสาระ
สําคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ดังนี้
๑. ความเปนมา
ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๐๑ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๑๙ และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีผลบังคับใชวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐
ซึ่งเปนพระราชกฤษฎีกาฉบับแรกของประเทศไทยที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจาย การเบิกจาย
๑

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๔ /ตอนที่ ๓๖ /ฉบับพิเศษ หนา ๑ /๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐.

๑๑๕
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และอัตราการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และอํานวยประโยชนแกขาราชการ
และลูกจางประจําใหไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดีขึ้นกวาที่เปนอยู โดยใหบุตรที่ศึกษา
อยูใ นสถานศึกษาทีจ่ ดั หลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาแยกตางหากจากปริญญาตรีอยูใ นเกณฑ
ที่จะไดรับการชวยเหลือเกี่ยวกับเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนดวย
ตอมาไดมาไดมกี ารปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๒๐
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓๒ ซึง่ มีผลใชบงั คับตัง้ แต
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เปนตนไป ดวยเหตุผลวาพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรโดยไมจํากัดจํานวนบุตร ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวไมสอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการลดอัตราเพิ่มประชากร จึงควรที่จะกําหนดหลักเกณฑขึ้นใหม
และปรับปรุงรายละเอียดบางประการใหเหมาะสม
พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๒๓ เนื่องจากบทนิยามคําวา “สถานศึกษาของทางราชการ” และ “สถานศึกษาของเอกชน”
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ยังไมเหมาะสมและสอดคลอง
กับสภาพการณในปจจุบนั เพราะมิไดครอบคลุมถึงสถานศึกษาบางแหงของทางราชการ และสถานศึกษา
ประเภทมหาวิทยาลัยและสถาบันตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นอกจากนีก้ ารกําหนดให
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวสําหรับบุตร
ไดเพียงสามคน แตเนื่องจากในบางกรณีอาจมีบุตรแฝด ทําใหจํานวนบุตรเกินสามคนได โดยผูมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการไมมีเจตนา สมควรที่จะใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณี
ดังกลาวได และสมควรแกไขปญหาในการนับจํานวนบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบ
ลําดับการเกิดกอนหลังของบุตรแฝด
พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๓๔ เนื่องจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไป
ขึ้นมาใชสิทธิแทนที่ไดเฉพาะในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตายกอนมีอายุครบยี่สิบหาป
บริบูรณ สวนในกรณีที่บุตรกายพิการไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือน
ไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูมีสิทธิกลับไมสามารถเลื่อนบุตรในลําดับ
ถัดไปขึ้นมาใชสิทธิแทนที่ได ดังนั้นเพื่อความเปนธรรมควรกําหนดใหผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิแทนที่

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑ /๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๓.
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๕๒/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑ ธันวาคม ๒๕๓๒.
๔
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓.
๒
๓

จุ ล นิิ ติ
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ในกรณีดังกลาวได และในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรเกินสามคนอันเปนผลมาจาก
การมีบุตรแฝด สมควรกําหนดใหลดจํานวนบุตรลงเมื่อมีเหตุดังกลาวจนเหลือไมเกินสามคนกอน
จึงสามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไปขึ้นมาได
พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๔๕ ดวยเหตุผลวาเนื่องจากปจจุบันพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรมิไดกาํ หนดใหขา ราชการซึง่ รับราชการประจําในตางประเทศมีสทิ ธิไดรบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาของบุตรในกรณีทบี่ ตุ รติดตามไปศึกษาในประเทศทีข่ า ราชการผูน นั้ มีตาํ แหนงหนาทีป่ ระจําอยู
แตเนือ่ งจากในบางประเทศทีไ่ ปประจําการไมมโี รงเรียนทองถิน่ ทีใ่ ชภาษอังกฤษ จึงตองสงบุตรเขาศึกษา
ในโรงเรียนนานาชาติ ตองเสียคาธรรมเนียมและคาเลาเรียนในอัตราสูงมาก ขาราชการจึงประสบปญหา
ไมสามารถรับภาระดังกลาวได สมควรที่จะแกไขใหขาราชการซึ่งรับราชการประจําตางประเทศมีสิทธิ
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดดวย
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๘๖ เนื่องจากเห็นวาหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
สมควรปรับปรุงเพือ่ ใหการจัดสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เพื่อใหผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมจากทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๐๗ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ไดกําหนดใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ปะจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเฉพาะกรณีทบี่ ตุ รศึกษาอยูใ นประเทศเดียวกัน แตโดยทีใ่ นบางประเทศไมมสี ถานศึกษา
ที่ไดมาตรฐาน หรือบางประเทศหรือเมืองที่ขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจํามีภาระความเปนอยู
ไมปกติ ทําใหขาราชการดังกลาวจําเปนตองสงบุตรไปศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ขาราชการ
มีตําแหนงหนาที่ประจําอยูโดยไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ดังนั้น สมควรกําหนดใหขาราชการ
ซึง่ มีตาํ แหนงหนาทีป่ ระจําอยูใ นตางประเทศมีสทิ ธิไดรบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรในกรณี
ดังกลาวเพื่อลดภาระคาใชจายของขาราชการและจูงใจใหขาราชการไปปฏิบัติงานประจําในประเทศ
หรือเมืองนั้น

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๓๓/หนา ๖๒๘/๒ สิงหาคม ๒๕๓๔.
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๑๑/หนา ๒๗/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.
๗
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๙ ก/หนา ๑๑/๕ เมษายน ๒๕๕๐.
๕
๖

๑๑๗
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พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๔๘ เนื่องจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
ไดบญ
ั ญัตหิ ลักเกณฑการไดรบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรในกรณีผมู สี ทิ ธิมคี สู มรสทีม่ สี ทิ ธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงานอื่นแลว จะไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกีย่ วกับการศึกษาของบุตร เวนแตเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรทีไ่ ดรบั จากหนวยงานอืน่ นัน้
ตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กําหนดไว ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยูนั้น แตปรากฏวาหนวยงานอื่นไดมีการนําหลักเกณฑในลักษณะ
ทํานองเดียวกันไปกําหนดไวดวย ทําใหผูมีสิทธิไมสามารถใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรจากหนวยงานใดได
๒. สรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๒.๑ บทนิยามศัพท
“ผูมีสิทธิ” หมายความวา
(๑) ข า ราชการหรื อ ลู ก จ า งประจํ า ซึ่ ง ได รั บ เงิ น เดื อ นหรื อ ค า จ า งประจํ า จากเงิ น
งบประมาณรายจาย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการการเมืองหรือขาราชการ
ตํารวจชั้นพลตํารวจ ซึ่งอยูในระหวางรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา
(๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
รายจาย และสัญญาจางนัน้ มิไดระบุเกีย่ วกับการไดรบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาของบุตรไวเปนพิเศษ
(๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือ สวนราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัด
หรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูใ นกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีม่ กี ฎหมายจัดตัง้ และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ กี าร
จัดระดับชั้นเรียนดวย
๘

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘/ตอนที่ ๓๕ ก/หนา ๔๕/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔.

จุ ล นิิ ติ

115-121-MAC6.indd 118

๑๑๘

5/5/20 2:00 PM

เกร็ดกฎหมายนารู

(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาล
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตาง ๆ ทีส่ ถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บ ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัดหรือที่กํากับ
มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล
“เงินคาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากําหนด
“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกิน
ยี่สิบหาป ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
๒.๒ สิทธิและจํานวนบุตรของผูมีสิทธิ
๑) ใหผูมีสิทธิมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่ง
ถึงคนที่สาม
๒) ผูมีสิทธิผูใดมีบุตรเกินสามคน และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคน
ตาม ๑) ตาย กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ
ที่ มิ ไ ด ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร วิ ก ลจริ ต
หรือจิตฟน เฟอน ไมสมประกอบ กอนอายุครบยีส่ บิ หาปบริบรู ณ ใหผนู นั้ มีสทิ ธิไดรบั เงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึ ก ษาของบุ ต รเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เท า จํ า นวนบุ ต รที่ ต าย กายพิ ก าร หรื อ เป น คนไร ค วามสามารถ
คนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟน เฟอนไมสมประกอบนัน้ โดยใหนบั บุตรคนทีอ่ ยูใ นลําดับ
ถัดไปกอน
๓) การนับลําดับบุตร ใหนบั เรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทัง้ นี้ ไมวา เปนบุตรทีเ่ กิด
จากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม
๔) ผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรยังไมถึงสามคน ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรแฝดดังกลาวทุกคน
๕) เมือ่ บุตรแฝดดังกลาวเปนบุตรทีเ่ กิดจากคูส มรสในกรณีทผี่ มู สี ทิ ธิเปนชาย หรือเปน
บุตรของตนเองในกรณีทผี่ มู สี ทิ ธิเปนหญิง ในกรณีทบี่ ตุ รคนใดคนหนึง่ ของผูม สี ทิ ธิตาม ๑) ตาย กายพิการ
จนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิไดศึกษาในสถาน
ศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
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กอนอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ลงจนกวาจํานวนบุตรทีไ่ ดรบั เงินสวัสดิการดังกลาวเหลือไมเกินสามคน และหลังจากนัน้ ผูม สี ทิ ธิจงึ จะมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได
๒.๓ การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
๑) บุตรทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสงู กวาอนุปริญญา
หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา
เต็มจํานวนทีไ่ ดจา ยไปจริง แตทงั้ นี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ
เงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
๔) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของเอกชนในหลั ก สู ต รระดั บ สู ง กว า มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปน
ไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงิน
คาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด
๖) บุตรทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรอืน่
นอกจาก ๑) ถึง ๕) และไมสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียน
ตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
๗) บุตรทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตาม ๒) ๕) หรือ ๖) จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกที่นํามาเบิกจาก
ทางราชการเทานั้น
๘) การจายเงินสวัสดิการ ใหจา ยสําหรับปการศึกษาทีก่ าํ หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
สวนราชการเจาสังกัดหรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ
องคการของรัฐบาล
๒.๓ การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา
อยูในตางประเทศ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังตอไปนี้
จุ ล นิิ ติ
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(๑) บุตรทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษาในประเทศทีข่ า ราชการผูน นั้ มีตาํ แหนงหนาทีป่ ระจําอยู
(๒) บุตรทีศ่ กึ ษาในสถานศึกษานอกประเทศทีข่ า ราชการผูน นั้ มีตาํ แหนงหนาทีป่ ระจําอยู
อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูไมมีสถานศึกษาที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเปนประเทศหรือเมืองทีม่ ภี าวะความเปนอยู
ไมปกติ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
๓) การไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ประเภทหลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนด
อายุบุตร ใหตํ่ากวาเกณฑในบทนิยามคําวา “บุตร” ได
๔) กรณีบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ หากศึกษา
อยูในสถานศึกษาในประเทศไทย ใหมีสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ตามขอ ๒.๒ ๑) – ๘) ดวย
บทสรุป
ระบบการศึกษาไทยในปจจุบนั มีความเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก ทัง้ ในเรือ่ งโครงสราง
หลักสูตร ระดับของการศึกษา และอัตราคาเลาเรียน ซึ่งขาราชการหรือบุคลากรของรัฐซึ่งปกติรายได
ไมไดสงู เชนเดียวกับภาคเอกชน เมือ่ สงบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษาตาง ๆ เหลานีต้ อ งรับผิดชอบภาระ
คาใชจา ยทีค่ อ นขางสูงตามไปดวย ดังนัน้ การใหสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตรขาราชการหรือบุคลากร
ของรัฐนั้น จึงเปนแนวทางหนึ่งในการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งสามารถใหบุตรหลานเขา
ศึกษาในสถานศึกษาที่อยูใกลกับสถานที่ปฏิบัติหนาที่ของตนไดเนื่องจากไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
ในการแบงเบาคาใชจาย ทําใหขาราชการหรือบุคลากรนั้นคลายความกังวลในเรื่องของคาใชจายไปได
ในบางสวน แมจะไมใชทงั้ หมดก็ตาม สงผลใหการปฏิบตั หิ นาทีเ่ ปนไปดวยความทุม เทอุตสาหะ ซึง่ จะสงผล
ใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติตอไป

๑๒๑
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