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พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๖)
แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหย กเลิ กความในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาเงิ น สวั สดิก ารเกี่ย วกั บ
การศึ กษาของบุต ร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่ งแกไ ขเพิ่ม เติ มโดยพระราชกฤษฎี กาเงิ น สวัส ดิก ารเกี่ ยวกั บ
การศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือสวนราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยในสังกัดหรือ
อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูใ นกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการ
จัดระดับชั้นเรียนดวย
(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน และให
รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตาง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล
“เงิน คา เลา เรี ยน” หมายความวา เงิน คาธรรมเนี ยมการเรี ยนหรือ คา ธรรมเนียมตา ง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกินยี่สิบหาป ทั้งนี้
ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น
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“ ปการศึกษา” หมายความวา ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด
หรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของรัฐบาล”
มาตรา ๔ ใหย กเลิ กความในมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาเงิ น สวั สดิก ารเกี่ย วกั บ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘ การจ ายเงิน สวัสดิก ารเกี่ยวกับการศึก ษาของบุต ร ใหเ ปน ไปตามหลัก เกณฑ
ประเภทและอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวาอนุปริญญา
หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุงการศึกษา
เต็ม จํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกิน อัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุง
การศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภท
และไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภท
และไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตาม (๒) หรือ (๕) จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกเทานั้น”
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มาตรา ๕ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปนมาตรา ๘ ตรี แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
“มาตรา ๘ ตรี ในกรณี ที่ ผู มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต รตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากหนวยงาน
อื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ เวนแต
เงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ไดรับจากหนวยงานอื่นนั้น ต่ํากวาเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู”
มาตรา ๖ การจายเงิน และสิทธิใ นการไดรับ เงิน สวั สดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุต ร
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑการจายเงินสวัสดิการ
เกี่ย วกับการศึกษาของบุต รตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานาน สมควรปรับปรุงเพื่อใหการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ตลอดจนสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เพื่อให
ผูมีสิทธิไดรับเงิน สวัสดิก ารเกี่ย วกับการศึก ษาของบุต รไดรับสิทธิประโยชนที่เหมาะสมจากทางราชการ
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

