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

 โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิาร
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ซึง่เปนการยกเลกิพระราชกฤษฎกีา
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร                  
พ.ศ. ๒๕๒๓ รวมท้ังฉบับแกไขเพ่ิมเติม
ทัง้หมด เน่ืองจากไดใชบงัคบัมาเปนเวลานาน

และมีบทบัญญัติยังไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน อีกทั้งมีการตรากฎหมายแกไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาหลายฉบับ ทาํใหเกดิความไมสะดวกในการใชบงัคบั โดยปรับปรุงเปนพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรฉบับใหม เพ่ือใหมีความชัดเจน เหมาะสม และสอดคลองกับการ
จดัระบบการศึกษาของประเทศไทย 
 อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มีผลใชบังคับ ยังมีความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อยู  ดังนั้น คอลัมน 
“เกร็ดกฎหมายนารู” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอเรื่อง “สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒” เพื่อใหผูอานไดมีความรูความเขาใจถึงความเปนมา และสาระ
สําคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ดังนี้ 

๑. ความเปนมา
   ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร                        
พ.ศ. ๒๕๒๐๑ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๑๙ และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจายเงิน
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ และมีผลบังคับใชวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐
ซึ่งเปนพระราชกฤษฎีกาฉบับแรกของประเทศไทยที่กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจาย การเบิกจาย 

สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ
พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒พระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
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สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑๖จุ ล นิิ ติ

และอัตราการจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และอํานวยประโยชนแกขาราชการ
และลูกจางประจําใหไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดีขึ้นกวาที่เปนอยู โดยใหบุตรท่ีศึกษา
อยูในสถานศึกษาท่ีจดัหลักสูตรระดับอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทาแยกตางหากจากปริญญาตรอียูในเกณฑ
ที่จะไดรับการชวยเหลือเกี่ยวกับเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียนดวย 
   ตอมาไดมาไดมกีารปรบัปรุงพระราชกฤษฎีกาเงนิสวัสดิการเกีย่วกับการศกึษาบตุร พ.ศ. ๒๕๒๐ 
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบตุร พ.ศ. ๒๕๒๓๒ ซึง่มีผลใชบงัคับต้ังแต
วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เปนตนไป ดวยเหตผุลวาพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบตุร 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร มีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรโดยไมจํากัดจํานวนบุตร ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวไมสอดคลองกับ
นโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการลดอัตราเพิ่มประชากร จึงควรที่จะกําหนดหลักเกณฑขึ้นใหม 
และปรับปรุงรายละเอียดบางประการใหเหมาะสม
   พ.ศ. ๒๕๓๒ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๒๓  เน่ืองจากบทนิยามคําวา “สถานศึกษาของทางราชการ” และ “สถานศึกษาของเอกชน” 
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ยังไมเหมาะสมและสอดคลอง
กบัสภาพการณในปจจุบนั เพราะมไิดครอบคลมุถึงสถานศกึษาบางแหงของทางราชการ และสถานศึกษา
ประเภทมหาวทิยาลัยและสถาบนัตามกฎหมายวาดวยสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน นอกจากน้ีการกาํหนดให 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวสําหรับบุตร
ไดเพียงสามคน แตเน่ืองจากในบางกรณีอาจมีบุตรแฝด ทําใหจํานวนบุตรเกินสามคนได โดยผูมีสิทธิ
ไดรับสวัสดิการไมมีเจตนา สมควรที่จะใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณี
ดังกลาวได และสมควรแกไขปญหาในการนับจํานวนบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบ
ลําดับการเกิดกอนหลังของบุตรแฝด
   พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๓๔ เนื่องจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
ไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไป
ขึ้นมาใชสิทธิแทนที่ไดเฉพาะในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตายกอนมีอายุครบย่ีสิบหาป
บริบูรณ สวนในกรณีที่บุตรกายพิการไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือน
ไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูมีสิทธิกลับไมสามารถเลื่อนบุตรในลําดับ
ถัดไปข้ึนมาใชสิทธิแทนท่ีได ดังนั้นเพื่อความเปนธรรมควรกําหนดใหผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิแทนท่ี

   ๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗/ตอนที่ ๒๐๒/ฉบับพิเศษ หนา ๑ /๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๓.
   ๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๖/ตอนที่ ๕๒/ฉบับพิเศษ หนา ๔/๑ ธันวาคม ๒๕๓๒.
   ๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๗/ตอนที่ ๑๒๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓.
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๑๑๗

ในกรณีดังกลาวได และในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับบุตรเกินสามคนอันเปนผลมาจาก
การมีบุตรแฝด สมควรกําหนดใหลดจํานวนบุตรลงเมื่อมีเหตุดังกลาวจนเหลือไมเกินสามคนกอน 
จึงสามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไปขึ้นมาได
   พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๔๕ ดวยเหตุผลวาเนื่องจากปจจุบันพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบตุรมไิดกาํหนดใหขาราชการซึง่รบัราชการประจาํในตางประเทศมสีทิธไิดรบัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั
การศกึษาของบตุรในกรณทีีบ่ตุรตดิตามไปศกึษาในประเทศทีข่าราชการผูนัน้มตีาํแหนงหนาทีป่ระจําอยู 
แตเนือ่งจากในบางประเทศทีไ่ปประจาํการไมมโีรงเรยีนทองถิน่ทีใ่ชภาษองักฤษ จงึตองสงบตุรเขาศกึษา                   
ในโรงเรียนนานาชาติ ตองเสยีคาธรรมเนยีมและคาเลาเรยีนในอตัราสงูมาก ขาราชการจงึประสบปญหา                 
ไมสามารถรับภาระดังกลาวได สมควรท่ีจะแกไขใหขาราชการซ่ึงรับราชการประจําตางประเทศมีสิทธิ
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดดวย
   พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๘๖ เนื่องจากเห็นวาหลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน 
สมควรปรับปรุงเพ่ือใหการจัดสวัสดกิารเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เพื่อใหผูมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมจากทางราชการ
   พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๐๗ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ไดกําหนดใหขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ปะจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเฉพาะกรณีทีบ่ตุรศึกษาอยูในประเทศเดียวกัน แตโดยท่ีในบางประเทศไมมสีถานศกึษา
ที่ไดมาตรฐาน หรือบางประเทศหรือเมืองที่ขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจํามีภาระความเปนอยู
ไมปกติ ทําใหขาราชการดังกลาวจําเปนตองสงบุตรไปศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ขาราชการ
มีตําแหนงหนาที่ประจําอยูโดยไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ ดังนั้น สมควรกําหนดใหขาราชการ
ซึง่มตีาํแหนงหนาทีป่ระจาํอยูในตางประเทศมสีทิธไิดรบัเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรในกรณี
ดังกลาวเพื่อลดภาระคาใชจายของขาราชการและจูงใจใหขาราชการไปปฏิบัติงานประจําในประเทศ
หรือเมืองนั้น

   ๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๓๓/หนา ๖๒๘/๒ สิงหาคม ๒๕๓๔.
   ๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๑๑๑/หนา ๒๗/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘.
   ๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๙ ก/หนา ๑๑/๕ เมษายน ๒๕๕๐.
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สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑๘จุ ล นิิ ติ

   พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๔๘ เน่ืองจากเห็นวาพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ไดบญัญตัหิลกัเกณฑการไดรบัเงินสวัสดกิารเกีย่วกับการศกึษาของบุตรในกรณีผูมสีทิธมิคีูสมรสทีม่สีทิธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงานอ่ืนแลว จะไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกีย่วกบัการศกึษาของบตุร เวนแตเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุรทีไ่ดรบัจากหนวยงานอืน่นัน้
ตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กําหนดไว ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยูนั้น แตปรากฏวาหนวยงานอื่นไดมีการนําหลักเกณฑในลักษณะ
ทํานองเดียวกันไปกําหนดไวดวย ทําใหผูมีสิทธิไมสามารถใชสิทธิรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตรจากหนวยงานใดได 

๒. สรุปสาระสําคัญของพระราชกฤษฎีกา
   พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสําคัญ ดังนี้
   ๒.๑ บทนิยามศัพท
     “ผูมีสิทธิ” หมายความวา 
     (๑) ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงิน
งบประมาณรายจาย งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการการเมืองหรือขาราชการ
ตํารวจชั้นพลตํารวจ ซึ่งอยูในระหวางรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา
     (๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางท่ีไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
รายจาย และสญัญาจางน้ันมิไดระบุเก่ียวกับการไดรบัเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบตุรไวเปนพิเศษ 
     (๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวดั
     “สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา 
     (๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัอดุมศึกษาท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ
หรือ สวนราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ 
     (๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกช่ืออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัด
หรืออยูในกาํกับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 
     (๓) โรงเรยีนในสงักดัหรืออยูในกํากบัของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วทิยาลัย 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนทีม่กีฎหมายจัดตัง้ และใหหมายความรวมถึงโรงเรยีนท่ีเรยีกช่ืออยางอ่ืน ทีม่กีาร
จดัระดับชั้นเรียนดวย 

   ๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๘/ตอนที่ ๓๕ ก/หนา ๔๕/๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
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๑๑๙

     (๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอ่ืน หรือองคการของรัฐบาล
ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
     (๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
     (๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ 
     “สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา 
     (๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
     (๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
     “เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตาง ๆ  ทีส่ถานศกึษาของทางราชการ
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)  ผูมีสิทธิผู ใดมีบุตรเกินสามคน และตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคน
ตาม  ๑) ตาย กายพกิารจนไมสามารถเลาเรยีนได หรอืเปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ 
ที่มิได ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต 
หรอืจติฟนเฟอน ไมสมประกอบ กอนอายคุรบยีส่บิหาปบรบิรูณ ใหผูนัน้มสีทิธไิดรบัเงนิสวสัดกิารเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเปนคนไรความสามารถ 
คนเสมอืนไรความสามารถ วกิลจรติ หรอืจติฟนเฟอนไมสมประกอบนัน้ โดยใหนบับตุรคนทีอ่ยูในลาํดบั
ถัดไปกอน 
     ๓)  การนับลําดับบตุร ใหนับเรียงตามลําดบัการเกิดกอนหลัง ทัง้นี ้ไมวาเปนบตุรท่ีเกดิ
จากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม
     ๔)  ผูมีสิทธิผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตรยังไมถึงสามคน ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตรสําหรับบุตรแฝดดังกลาวทุกคน 
     ๕)  เมือ่บุตรแฝดดงักลาวเปนบุตรทีเ่กิดจากคูสมรสในกรณทีีผู่มสีทิธิเปนชาย หรอืเปน
บตุรของตนเองในกรณทีีผู่มสีทิธเิปนหญงิ ในกรณทีีบ่ตุรคนใดคนหนึง่ของผูมสีทิธิตาม ๑) ตาย กายพกิาร
จนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิไดศึกษาในสถาน
ศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
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สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒๐จุ ล นิิ ติ

กอนอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ใหลดจํานวนบุตรท่ีไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
ลงจนกวาจํานวนบตุรท่ีไดรบัเงินสวัสดิการดงักลาวเหลอืไมเกินสามคน และหลงัจากนัน้ ผูมสีทิธิจงึจะมี
สิทธิไดรับเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได
   ๒.๓ การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
     ๑)  บตุรทีศ่กึษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลกัสตูรระดับไมสงูกวาอนปุรญิญา
หรือเทียบเทา และหลักสูตรน้ันแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา  
เต็มจํานวนทีไ่ดจายไปจริง แตทัง้น้ี ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
     ๒)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ
เงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
     ๓)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตาม
ประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
     ๔)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรน้ันแยกตางหากจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปน
ไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
     ๕)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงิน
คาเลาเรียนคร่ึงหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งน้ี ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 
     ๖)  บตุรทีศ่กึษาในสถานศึกษาของทางราชการหรอืสถานศกึษาของเอกชนในหลกัสตูรอืน่ 
นอกจาก ๑) ถึง ๕) และไมสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินคาเลาเรียน               
ตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
     ๗)  บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาของทางราชการหรอืเอกชนในหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี 
ตาม ๒) ๕) หรือ ๖) จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกที่นํามาเบิกจาก
ทางราชการเทานั้น 
     ๘)  การจายเงินสวัสดิการ ใหจายสําหรับปการศกึษาทีก่าํหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
สวนราชการเจาสังกัดหรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ 
องคการของรัฐบาล
   ๒.๓ การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจํา
อยูในตางประเทศ
     ขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังตอไปนี้ 
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เกร็ดกฎหมายน�ารู�

๑๒๑

     (๑) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษาในประเทศทีข่าราชการผูนัน้มตีาํแหนงหนาทีป่ระจาํอยู 
     (๒) บตุรทีศ่กึษาในสถานศกึษานอกประเทศทีข่าราชการผูนัน้มตีาํแหนงหนาทีป่ระจาํอยู 
อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูไมมีสถานศึกษาที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรบัรองมาตรฐานสากล หรอืเปนประเทศหรือเมืองท่ีมภีาวะความเปนอยู
ไมปกติ ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
     ๓)  การไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ประเภทหลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนด
อายุบุตร ใหตํ่ากวาเกณฑในบทนิยามคําวา “บุตร” ได 
     ๔)  กรณีบุตรของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศ หากศึกษา
อยูในสถานศึกษาในประเทศไทย ใหมีสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร 
ตามขอ ๒.๒ ๑) – ๘) ดวย

 บทสรุป
 ระบบการศกึษาไทยในปจจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลงไปจากเดมิเปนอยางมาก ทัง้ในเรือ่งโครงสราง
หลักสูตร ระดับของการศึกษา และอัตราคาเลาเรียน ซึ่งขาราชการหรือบุคลากรของรัฐซึ่งปกติรายได
ไมไดสงูเชนเดยีวกบัภาคเอกชน เมือ่สงบตุรหลานเขาเรยีนในสถานศกึษาตาง ๆ  เหลาน้ีตองรบัผดิชอบภาระ
คาใชจายทีค่อนขางสงูตามไปดวย ดงันัน้ การใหสวสัดกิารเก่ียวกบัการศกึษาบตุรขาราชการหรือบคุลากร
ของรัฐนั้น จึงเปนแนวทางหนึ่งในการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งสามารถใหบุตรหลานเขา
ศึกษาในสถานศึกษาที่อยูใกลกับสถานที่ปฏิบัติหนาที่ของตนไดเนื่องจากไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
ในการแบงเบาคาใชจาย ทําใหขาราชการหรือบุคลากรนั้นคลายความกังวลในเรื่องของคาใชจายไปได
ในบางสวน แมจะไมใชทัง้หมดกต็าม สงผลใหการปฏบิตัหินาทีเ่ปนไปดวยความทุมเทอตุสาหะ ซึง่จะสงผล
ใหเกิดประโยชนกับประเทศชาติตอไป
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