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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ. ๒๕๒๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓ 
เปนปที่ ๓๕ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตาม
งบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว 
ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๒๔ เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ. ๒๕๒๐ 
บรรดากฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นในสวนท่ีบัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกา

นี ้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา 
(๑)  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอื่น ในสังกัด

ทบวงมหาวทิยาลัย 

                                                 
๑ รก.๒๕๒๓/๒๐๒/๑พ/๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดสวนราชการอื่นท่ี ก.พ. 
รับรองคุณวุฒ ิ

(๓)  โรงเรี ยนในสังกัดกระทรวงศึกษา ธิการ  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร เทศบาล หรือองคการบริหารสวนจังหวัด 

(๔)  โรงเรียนในสังกัดสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลท่ี ก.พ. รับรอง
คุณวุฒิ 

(๕)๒  โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา 
(๑)๓  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ซึ่งจัดหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาแยกตางหากจากปริญญาตร”ี 
(๒)  โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร แตไมรวมถึงโรงเรียนราษฎร

ประเภทอาชีวศึกษาที่ใชหลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตางๆ ท่ีสถานศึกษาของทาง

ราชการเรียกเก็บตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด 
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการของรัฐบาล 

“เงินคาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียม
ตางๆ ซ่ึงสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ทบวงมหาวทิยาลัย 

“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงมีอายุไมเกินย่ีสิบหาปใน
วันที ่๑ พฤษภาคม ของทุกป แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซ่ึงบิดามารดาไดยกใหเปนบุตร
บุญธรรมของผูอื่น 

“ปการศึกษา” หมายความวา ปการศึกษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย สวนราชการเจาสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือองคการของรัฐบาล 

 
มาตรา ๕ การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา
นี ้สวนวิธีการเบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๖ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราช

กฤษฎีกานี ้ไดแก 

                                                 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “สถานศึกษาของทางราชการ” (๕) เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “สถานศึกษาของเอกชน” (๑) แกไขโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกับ
การศกึษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ขาราชการหรือลูกจางประจําซ่ึงรับเงินเดือนหรือคาจางจากเงินงบประมาณ
รายจายหมวดเงินเดือนหรือคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการการเมือง 
ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจท่ีอยูในระหวางเขารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจซ่ึง
เปนการศึกษาอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการประจํา และลูกจางชาวตางประเทศซ่ึงมีหนังสือ
สัญญาจาง 

(๒)  ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวา
ดวยเงินเบ้ียหวัด 

 
มาตรา ๗  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา 

๖ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 
การนับลําดับบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนท่ีสาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง 

ท้ังน้ี ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรเกินสามคน ถา

บุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได หรือ
เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถท่ีมิไดศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ กอนอายุครบย่ีสิบ
หาปบริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึนอีกเทาจํานวน
บุตรท่ีตาย กายพิการ หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน๔ 

 
มาตรา ๗ ทวิ๕  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดยังไม

มีบุตรหรือมีบุตรท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๗ ยังไมถึง
สามคน ถาตอมามีบุตรแฝดซ่ึงทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา 
๗ สําหรับบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซ่ึงเกิดจากคูสมรส 
หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรดังกลาวตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการ จนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ 
คนเสมือนไรความสามารถท่ีมิไดศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ กอนมีอายุครบย่ีสิบหาปบริบูรณ ก็ใหลด

                                                 
๔ มาตรา ๗ วรรคสาม แกไขโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. 
๒๕๓๓ 
๕ มาตรา ๗ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๓๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จํานวนบุตรท่ีไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกวาจํานวนบุตรท่ีไดรับเงิน
สวัสดิการดังกลาวเหลือไมเกินสามคน และหลังจากนั้น ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรดังกลาว จึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึนได
ตามมาตรา ๗ วรรคสาม๖ 

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ บทบัญญัติท่ีอางถึงบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนท่ีสามของผูมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหหมายถึงบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนสุดทายของผู
นั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗ ตรี๗  การนับลําดับบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนสุดทายในกรณีท่ีไมอาจทราบ

ลําดับการเกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 

 
มาตรา ๘  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ ประเภทและอัตราดังนี้ 
(๑)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวา

อนุปริญญาหรือเทียบเทาและหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุง
การศึกษาเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตท้ังนี้ตองไมเกินประเภทและอัตราท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 

(๒)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม สูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตท้ังนี้
ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจาก
หลักสูตรปริญญาตร ีใหไดรับเงินคาเลาเรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด แต
ท้ังน้ีตองไมเกินคร่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีไดจายไปจริง 

 
มาตรา ๘ ทวิ๘  ภายใตบังคับมาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ และ มาตรา ๗ ตร ี

ขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศและมีบุตรศึกษาในประเทศท่ีขาราชการผู
นั้นมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยูใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาวได
ตามหลักเกณฑ ประเภท หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                                                 
๖ มาตรา ๗ ทว ิวรรคสอง แกไขโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๗ มาตรา ๗ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. 
๒๕๓๒ 
๘ มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการกําหนดหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนด
อายุของบุตรใหต่ํากวาเกณฑในบทนิยามคําวา “บุตร” ตามมาตรา ๔ ได 

 
มาตรา ๙  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรเกิน

สามคนอยูแลวกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรสําหรับบุตรเหลานั้นตอไปจนกวาจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี ้

 
มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ป. ติณสูลานนท 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๐ กําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร มีสิทธิไดรับการชวยเหลือสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรโดยไมจํากัดจํานวน
บุตร ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวไมสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายเกี่ยวกับการลดอัตราเพิ่ม
ประชากรสมควรกําหนดหลักเกณฑขึ้นใหม และปรับปรุงรายละเอียดบางประการใหเหมาะสม จึง
จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้น 

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๒๙ 
 
มาตรา ๖  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรแฝด

ตามเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้อยูแลวกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้มี
ผลใชบังคับใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรดังกลาวตั้งแต
ปการศึกษาที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับเปนตนไป 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทนิยามคําวา 
“สถานศึกษาของทางราชการ” และ “สถานศึกษาของเอกชน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ยังไมเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบัน เพราะมิไดครอบคลุมถึงสถานศึกษาบางแหงของทางราชการ และ
สถานศึกษาประเภทมหาวิทยาลัยและสถาบันตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงได
มีการจัดตั้งขึ้นสมควรแกไขเพิ่มเติมบทนิยามดังกลาวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และโดยท่ีมาตรา ๗ แหง
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร มี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวสําหรับบุตรไดเพียงสามคน แตเนื่องจากในบางกรณีอาจมีบุตร
แฝด ทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคนไดโดยท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการไมมีเจตนา สมควรใหมี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีดังกลาวได และสมควรแกไขปญหาใน
การนับลําดับบุตรคนท่ีหนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีท่ีไมอาจทราบลําดับการเกิดกอนหลังของบุตร
แฝด โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดดวย จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี ้
 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๓๓๑๐ 
 

มาตรา ๕  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรท่ี
กายพิการ หรือเปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต จิตฟนเฟอนไม
สมประกอบ ตามเกณฑท่ีกําหนดในวรรคสามของมาตรา ๗ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือวรรคสองของมาตรา ๗ ทวิ แหงพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาน้ีอยู
แลวกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้มีผลใชบังคับ ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรดังกลาวตั้งแตปการศึกษา ๒๕๓๓ เปนตนไป 

 

                                                 
๙ รก.๒๕๓๒/๕๒/๔พ/๑ เมษายน ๒๕๓๒ 
๑๐ รก.๒๕๓๓/๑๒๑/๑พ/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรสามารถเลื่อนบุตรในลําดับถัดไปขึ้นมาใชสิทธิแทนท่ีไดเฉพาะในกรณีท่ีบุตรคน
หนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตายกอนมีอายุครบย่ีสิบหาปบริบูรณ สวนในกรณีท่ีบุตรกายพิการจน
ไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ วิกลจริต หรือจิต
ฟนเฟอนไมสมประกอบ ผูมีสิทธิกลับไมสามารถเล่ือนบุตรในลําดับถัดไปข้ึนมาใชสิทธิแทนท่ีได 
ดังน้ัน เพื่อความเปนธรรมสมควรกําหนดใหผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิแทนท่ีในกรณีดังกลาวได และ
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเกินสามคนอันเปนผลมาจากการมีบุตร
แฝด สมควรกําหนดใหลดจํานวนบุตรลงเม่ือมีเหตุดังกลาวจนเหลือไมเกินสามคนกอน จึงจะ
สามารถเล่ือนบุตรในลําดับถัดไปข้ึนมาใชสิทธิแทนท่ีไดเชนกรณีปกติ จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี ้
 

 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๔๑๑ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้ คือ เนื่องจากในปจจุบัน พระราช
กฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรมิไดกําหนดใหขาราชการซ่ึงรับราชการ
ประจําในตางประเทศ มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในกรณีท่ีบุตรติดตาม
ไปศึกษาในประเทศท่ีขาราชการผูนั้นมีตําแหนงหนาท่ีประจําอยู  แตเนื่องจากในบางประเทศท่ีไป
ประจําการไมมีโรงเรียนทองถ่ินท่ีใชภาษาอังกฤษ  จึงตองสงบุตรเขาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 
ตองเสียคาธรรมเนียมและคาเลาเรียนในอัตราสูงมาก ขาราชการจึงประสบ ปญหาไมสามารถ
รับภาระดังกลาวได  สมควรแกไขใหขาราชการซ่ึงรับราชการประจําในตางประเทศ มีสิทธิรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดดวย จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 
 
 

พชร สุขสุเมฆ/จัดทํา 
๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ 

 
 
 

                                                 
๑๑ รก.๒๕๓๔/๑๓๓/๖๒๘/๑ สิงหาคม ๒๕๓๔ 


