
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ และมาตรา ๙๕ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ .ศ .  ๒๕๒๑  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔๒  ในระเบียบนี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๙๐/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
๒  ขอ ๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ

บุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหนําความในมาตรา ๔ ของพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน”๓ หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล 

“พนักงานสวนทองถ่ิน”๔ หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานสวนตําบล ผูที่รับบํานาญตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึง นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี เทศมนตรี นายกเมือง
พัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล ประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซึ่งรับเงินคาจางประจําตามอัตราที่กําหนดไวในงบประมาณรายจาย 

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา 
(๑) มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ เ รียกชื่ออยาง อ่ืน ในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย 
(๒) วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดสวนราชการอื่นที่ ก.พ. 

รับรองคุณวุฒิ 
(๓)  โรงเรี ยนในสั ง กัดกระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยา ลัย  วิทยา ลัย 

กรุงเทพมหานคร หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๔) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ. รับรอง

คุณวุฒิ 
(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่ง

จัดหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา แยกตางหากจากปริญญาตรี 
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร แตไมรวมถึงโรงเรียนราษฎร

ประเภทอาชีวศึกษาที่ใชหลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

                                                                                                                                            
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใชบังคับแทนโดย
อนุโลม 

๓ นิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๔ นิยามคําวา “พนักงานสวนทองถ่ิน” แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทาง
ราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด 
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคการของรัฐบาล 

“เงินคาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียน หรือคาธรรมเนียม
ตางๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ทบวงมหาวิทยาลัย 

“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุไมเกินยี่สิบหาปใน
วันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกป แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตร
บุญธรรมของผูอ่ืน 

“ปการศึกษา” หมายความวา ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ทบวงมหาวิทยาลัย สวนราชการเจาสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หรือองคการของรัฐบาล 

 
ขอ ๕  การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ สวนวิธีการ
เบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๖  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ไดแก 

พนักงานสวนทองถ่ิน 
 
ขอ ๗  ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๖ มีสิทธิ

ไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 
การนับลําดับบุตรที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ 

ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 
ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดมีบุตรเกินสามคนและ

ตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาป
บริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่
ตายนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 

 
ขอ ๘  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดยังไมมีบุตร

หรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๗ ยังไมถึงสามคน ถา
ตอมามีบุตรแฝด ซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๗ สําหรับ
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตร
ของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวเหลือ
ไมเกินสามคนและหลังจากนั้น ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาว จึง
จะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นไดตามขอ ๗ วรรคสาม 

เพ่ือประโยชนแหงความในขอนี้ ขอความที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผู
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๙  การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบลําดับการ

เกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

 
ขอ ๑๐๕  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ ประเภทและอัตรา ดังนี ้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวา

อนุปริญญา หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรีใหไดรับเงินบํารุง
การศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับไมสูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริงแตทั้งนี้
ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา แตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจาก
หลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด แต
ทั้งนี้ตองไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง 

 
ขอ ๑๐/๑๖  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม

ระเบียบนี้ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงานอื่น

                                                 
๕ ขอ ๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ชองบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหความในมาตรา ๘ ของพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘มาใชบังคับแทนโดย
อนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ เวนแตเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ไดรับจากหนวยงานอื่นนั้นต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู 

 
ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา
ราชการจังหวัดได 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ชํานิ  ศักดิเศรษฐ 

รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

                                                                                                                                            
๖ ขอ ๑๐/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ *โดยใหนําความในมาตรา ๘ 
ตรี ของพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ มาใชโดย
อนุโลม* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๗ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัศมวรรณวลัย/ผูจัดทํา 
๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หนา ๒๙/๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หนา ๑๑/๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ 


