
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 
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา 
(๑) มหาวิทยา ลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ เ รียกชื่ ออย าง อ่ืนในสั ง กัด

กระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ 
                                                 

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

การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 
 

(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยใน
สังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 

(๓) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย 

(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคการของ
รัฐบาลที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ 

(๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดสวนราชการ 
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา 
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๒) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบ

โรงเรียน และใหรวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทาง

ราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือที่
กํา กับ  มหาวิทยาลัยองคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองคการของ
รัฐบาล 

“เงินคาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียม
ตางๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปแตไมเกิน
ย่ีสิบหาป ทั้งนี้ ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอ่ืน 

“ปการศึกษา” หมายความวา ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวน
ราชการเจาสังกัดหรือที่กํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
หรือองคการของรัฐบาล 

 
ขอ ๕  การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา

ของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้สวนวิธีการ
เบิกจายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
ขอ ๖  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ไดแก

พนักงานสวนทองถ่ิน 
 



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 
 

ขอ ๗  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ 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 

ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวเหลือ
ไมเกินสามคนและหลังจากนั้น ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาว จึง
จะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นไดตามขอ ๗ วรรคสาม 

เพ่ือประโยชนแหงความในขอนี้ ขอความที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของผู
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๙  การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบลําดับการ

เกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 

 
ขอ ๑๐๓  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ ประเภทและอัตรา ดังตอไปนี ้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวา

อนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ

                                                 
๓ ขอ ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 
 

เงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่
กระทรวงการคลังกําหนด 

(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให
ไดรับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม สูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ 
ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ 
ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ
เงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ทั้งนี้ บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีตาม (๒) หรือ (๕) จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรกเทานั้น 

 
ขอ ๑๐/๑๔  ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม

พระราชกฤษฎีกานี้ผูใดมีคูสมรสที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก
หนวยงานอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราช
กฤษฎีกานี้ เวนแตเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรที่ไดรับจากหนวยงานอื่นนั้นต่ํากวาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู 

 
ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

ตีความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติ
เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้

ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา
ราชการจังหวัดได 

 
 

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

                                                 
๔ ขอ ๑๐/๑ เพ่ิมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของ

บุตรพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



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 
 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 วาดวยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑๕ 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๖ 

 
ขอ ๕  การจายเงินและสิทธใินการไดรับเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาของบตุร

ตามระเบียบนี ้ใหใชบังคับตัง้แตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/จัดทํา 
๕ กันยายน ๒๕๕๐ 

 

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


