








 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เปนปที่  ๖๐  ในรัชกาลปจจุบนั 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๖)  
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

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

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความวา 
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

หรือสวนราชการอื่น  หรือที่อยูในกํากับของรัฐ 
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรือ 

อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือสวนราชการอื่นที่  ก.พ.  รับรองคุณวุฒิ 
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย  

องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการ
จัดระดับชั้นเรียนดวย 

(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น  หรือองคการของรัฐบาลที่  ก.พ.  
รับรองคุณวุฒิ 

(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ 
“สถานศึกษาของเอกชน”  หมายความวา 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  และให

รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
“เงินบํารุงการศึกษา”  หมายความวา  เงินประเภทตาง ๆ  ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ

ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  สวนราชการเจาสังกัด  หรือที่กํากับ  มหาวิทยาลัย  
องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  หรือองคการของรัฐบาล 

“เงินคาเลาเรียน”  หมายความวา  เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ   
ซ่ึงสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

“บุตร”  หมายความวา  บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกินย่ีสิบหาป  ทั้งนี้
ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซ่ึงบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

“  ปการศึกษา”  หมายความวา  ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  สวนราชการเจาสังกัด
หรือที่กํากับ  มหาวิทยาลัย  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  
เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  หรือองคการของรัฐบาล” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
ประเภทและอัตรา  ดังตอไปนี้ 

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวาอนุปริญญา 
หรือเทียบเทา  และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลกัสูตรระดับปริญญาตรี  ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา
เต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ใหไดรับเงินบํารุง
การศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา  ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภท 
และไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา  และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  ใหไดรับเงินคาเลาเรียนคร่ึงหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภท
และไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ใหไดรับเงินคาเลาเรียน
คร่ึงหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

ทั้งนี้  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ตาม  (๒)  หรือ  (๕)  จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกเทานั้น” 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘  ตรี  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 

“มาตรา   ๘  ตรี  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม 
พระราชกฤษฎีกานี้ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงาน
อื่นแลว  ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแต
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ไดรับจากหนวยงานอื่นนั้นตํ่ากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้  ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู” 

มาตรา ๖ การจายเงินและสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ตามพระราชกฤษฎีกานี้  ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๔๘  เปนตนไป 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



 หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓   
ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานาน  สมควรปรับปรุงเพื่อใหการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ตลอดจนสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  เพ่ือให 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดรับสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมจากทางราชการ   
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  และมาตรา  ๓  (๖)  แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
จายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตรา 
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  ทวิ  แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘  ทวิ  ภายใตบังคับมาตรา  ๗  มาตรา  ๗  ทวิ  และมาตรา  ๗  ตรี  ขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหนาที่ประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังตอไปนี้ 

(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ขาราชการผูนั้นมีตําแหนงหนาที่ประจําอยู 
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ขาราชการผูนั้นมีตําแหนงหนาที่ประจําอยู   

อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูไมมีสถานศึกษาที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล  หรือเปนประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเปนอยู
ไมปกติ  ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

การไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  
ประเภท  หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกาํหนด  และใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดอายุ
บุตรใหตํ่ากวาเกณฑในบทนิยามคําวา  “บุตร”  ตามมาตรา  ๔  ได” 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ไดกําหนดใหขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ 
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะกรณีท่ีบุตรศึกษาอยูในประเทศเดียวกัน  แตโดยท่ี 
ในบางประเทศไมมีสถานศึกษาที่ไดมาตรฐาน  หรือประเทศหรือเมืองท่ีขาราชการมีตําแหนงหนาท่ีประจํา 
มีภาวะความเปนอยูไมปกติ  ทําใหขาราชการดังกลาวจําเปนตองสงบุตรไปศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศ 
ท่ีขาราชการมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูโดยไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ  ดังนั้น  สมควรกําหนดใหขาราชการ 
ซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีดังกลาว  
เพ่ือลดภาระคาใชจายของขาราชการ  และจูงใจใหขาราชการไปปฏิบัติงานประจําในประเทศหรือเมืองนั้น   
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 




