
พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว  ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2523

เปนปที่ 35 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2518
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2523”

มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ใชใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2520
บรรดากฎ ขอบังคับ และระเบียบอื่นในสวนที่บัญญัติไวแลวในพระราชกฤษฎีกานี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ

บทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎีกานี้ใหใชพระราชกฤษฎีกานี้แทน
    *****  มาตรา 4  ในพระราชกฤษฎีกานี้

“สถานศึกษาของทางราชการ”  หมายความวา
(1)  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ

สวนราชการอื่น  หรือที่อยูในกํากับของรัฐ
(2)  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรืออยูในกํากับของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(3)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการจัดระดับ ช้ันเรียนดวย

(4) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น  หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ
(5) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(6)   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ
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“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา
(1)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2)  โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และใหรวมถึง

โรงเรียนนานาชาติ
“เงินบํารุงการศึกษา”  หมายความวา  เงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม

อัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง  หรือองคการของรัฐบาล

“เงินคาเลาเรียน”  หมายความวา   เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ  ซ่ึงสถานศึกษา
ของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบหาป ทั้งนี้ ไมรวมถึง
บุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน

“ปการศึกษา”  หมายความวา   ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด
หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล

มาตรา 5 การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกานี้   สวนวิธีการเบิกจายนั้น ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

มาตรา 6 ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไดแก
(1) ขาราชการหรือลูกจางประจําซึ่งรับเงินเดือนหรือคาจางจากเงินงบประมาณรายจายหมวดเงินเดือน

หรือคาจางประจําของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการการเมือง ขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจที่อยูใน
ระหวางเขารับการอบรมในสถานศึกษาของกรมตํารวจซึ่งเปนการศึกษาอบรมกอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา 
และลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจาง

(2) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ  และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด

มาตรา 7 ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา 6 มีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนบัเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ไมวาเปนบุตรที่เกิด
จากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม
       *** ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรเกินสามคน ถาบุตรคนหนึ่งคนใดใน
จํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถคนเสมือนไร
ความสามารถที่มิไดศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิกลจริต หรือ
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จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ กอนอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน
             ** มาตรา 7 ทวิ  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดยังไมมีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา 7 ยังไมถึงสามคน ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําใหมีจํานวน
บุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามมาตรา 7 สําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิด
จากคูสมรส หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธเิบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
       *** ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาวตาม
วรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไมสามารถเลาเรียนได หรือเปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถที่มิได
ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกีย่วกบัการศกึษาของบุตร วิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
กอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกวา
จํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวเหลือไมเกินสามคน และหลังจากนั้น ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรดังกลาว จึงจะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นไดตามมาตรา 7
วรรคสาม

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ บทบัญญัติที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง
        ** มาตรา 7 ตรี  การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายในกรณีที่ไมอาจทราบลําดับการเกิดกอนหลังของ
บุตรแฝดไดโดยแนชัดใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
    ***** มาตรา 8  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ประเภทและอัตรา
ดังตอไปนี้

(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และ
หลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง
แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด

(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี   ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา
เตม็จาํนวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด

(3) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด

(4) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
แตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงิน
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คาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง  แตทั้งนี้  ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด

(5) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด

ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีตาม (2) หรือ (5)
จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกเทานั้น
   ****** มาตรา 8 ทวิ  ภายใตบังคับมาตรา 7  มาตรา 7 ทวิ  และมาตรา 7 ตรี  ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหนาที่
ประจําอยูในตางประเทศมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังตอไปนี้

(1) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ขาราชการผูนั้นมีตําแหนงหนาที่ประจําอยู
(2) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ขาราชการผูนั้นมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูอันเนื่องมาจาก

ประเทศซึ่งขาราชการมีตําแหนงหนาที่ประจําอยูไมมีสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบัน
รับรองมาตรฐานสากล  หรือเปนประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเปนอยูไมปกติ   ทั้งนี้   ตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด

การไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ประเภท
หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด และใหกระทรวงการคลังมีอํานาจกําหนดอายุบุตรใหต่ํากวาเกณฑ
ในบทนิยามคําวา “บุตร” ตามมาตรา 4 ได
    ***** มาตรา 8 ตรี ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎกีานี้ผูใด
มีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงานอื่นแลว  ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้  เวนแต  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ที่ไดรับจากหนวยงานอื่นนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้
ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู

มาตรา 9  ผูมสิีทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผูใดมีบุตรเกินสามคนอยูแลวกอนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรเหลานั้นตอไป
จนกวาจะหมดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา 10  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
     พลเอก ป.  ติณสูลานนท
          นายกรัฐมนตรี
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