คู่มือการปฏิบัติงาน
การเบิกค่าการศึกษาบุตร

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
คำนิยาม :
ส่วนราชการของผู้เบิก หมายถึง ส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง หรือ
สำนักงานคลังจังหวัด
ส่วนราชการเจ้าสังกัด หมายถึง ส่วนราชการที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำมีอัตราเงินเดือน
ค่าจ้าง และเลขที่ประจำตำแหน่งอยู่
เงินสวัสดิการ
หมายถึง เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ผู้มีสิทธิ
หมายถึง ข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ผู้ที่ได้บำนาญ รวมถึง
ลูกจ้างชาวต่างชาติซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างทีไ่ ด้รับค่าจ้างจาก
เงินงบประมาณแผ่นดินของไทย
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
1. ผู้มีสิทธิ เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
2. ผู้มีสิทธิเริ่มมีสิทธิตั้งแต่ วันรับราชการ วันรับบำนาญ และสิ้นสุด เมื่อ เกษียณ เสียชีวิต ลาออก
ไล่ออก/พักราชการ
3. บุตรของผู้มีสิทธิที่สามารถเบิกได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1 บุตรมีอายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ จนถึงอายุ 25 ปีบริบูรณ์
3.2 เบิกได้ในกรณีที่บุตรศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี
3.3 เบิกให้บุตรได้ไม่เกิน 3 คน โดยมีการเรียงลำดับการเกิด ในกรณีที่มีบุตรคนใดคนหนึ่ง
เสียชีวิตก่อนอายุ 25 ปีบริบูรณ์ ให้มีการแทนที่ได้ ทั้งนี้ไม่รวมบุตรบุญธรรม เพราะถือว่า
ก่อนที่จะรับบุตรมาเป็นบุตรบุญธรรม ผู้มีสิทธิต้องมั่นใจแล้วว่ามีความสามารถที่จะเลี้ยงดู
บุตรบุญธรรมได้
ขั้นตอนการตรวจ/การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
1. เอกสารการเบิก
1.1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ 7223
1.2 ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) มีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบดังนี้
- อายุของใบเสร็จรับเงินมีอายุ 1 ปี โดยพิจารณาจาก ภาคเรียน และปีการศึกษา
เช่น ใบเสร็จภาคเรียนที่ 1/2564 จะสามารถเบิกได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
ถ้าภาคเรียนที่ 1/2565 เปิดภาคเรียนแล้ว ใบเสร็จภาคเรียนที่ 1/2564 จะหมดอายุ
ไม่สามารถเบิกได้

- รายการและอัตราในใบเสร็จจะต้องระบุให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกรมบัญชีกลาง
อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
- ประกาศอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของโรงเรียน เป็นเอกสารแนบ
ประกอบกับใบเสร็จรับเงิน
1.3 เอกสารแนบประกอบการเบิก
- บุตรผู้มสี ิทธิ(ญ) ทะเบียนบ้าน(บุตร) หรือ สูติบัตร(บุตร)
- บุตรผู้มสี ิทธิ(ช) ทะเบียนบ้าน(บุตร) หรือ สูติบัตร(บุตร)
ทะเบียนสมรส (ผู้มีสิทธิและภรรยา) หรือ
ทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)ในกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือคำสั่งศาล
- ในกรณีที่บิดาและมารดาเป็นข้าราชการทั้งสองฝ่าย ให้บิดาเป็นผู้เบิก เว้นแต่มารดาประสงค์
จะเป็นผู้เบิกต้องทำหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (แบบ 7219) แจ้งไปยังต้นสังกัดคู่สมรส (ช) เพื่อให้งดเบิก และให้
ตอบรับการใช้สิทธิ (แบบ 7220) กลับมายังหน่วยงานตันสังกัด (ญ)

ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ผู้เบิก ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ
ข้าราชการบำนาญ ยื่นเอกสารดังนี้

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เอกสารแนบ
ประกาศรร.
ใบเสร็จรับเงิน

แบบ7223

โรงเรียน
รวบรวมพร้ อมทาหนังสื อ
นาส่ งประจาเดือน

สพม.ชย
- บุคลากร สพม.ชัยภูมิ
- ข้ าราชการบานาญ

ธุรการกลุ่มการเงินฯ
รับบันทึกและเอกสาร
จากผู้เบิก

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้ วน และถูกต้ อง
ไม่ ถูกต้อง
ส่ งกลับผู้เบิกเพื่อแก้ไข

ถูกต้ อง
เสนอ ผอ.เขต
เพื่อขออนุมัติเบิก

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ดาเนินการเบิกจ่ ายต่ อไป

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๖)
แห่งพระราชบัญญัติการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาจากเงินงบประมาณรายจ่าย
งบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการตารวจชั้นพลตารวจ
ซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึ กษาของสานักงานตารวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการประจา
(๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไว้เป็นพิเศษ
(๓) ผู้ได้รับบานาญปกติหรือผู้ได้รับบานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ และทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ
ส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดหรือ
อยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกัด หรืออยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
(๔) โรงเรียนในสังกัดหรืออยู่ในกากับของส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐบาลที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๗๕ ก

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
“เงินบารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บ
ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
“เงิ น ค่ า เล่ า เรี ย น” หมายความว่ า เงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการเรี ย นหรื อ ค่ า ธรรมเนีย มต่ า ง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากาหนด
“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีอายุครบสามปีแต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น
มาตรา ๕ การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ ส่วนวิธีการเบิกจ่ายนั้น
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้เพียงคนที่หนึ่ง
ถึงคนที่สาม
ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจานวนสามคนตามวรรคหนึ่งตาย
กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา
ในสถานศึก ษาที่ มีสิ ท ธิไ ด้รับ เงิ น สวัส ดิการเกี่ ย วกับ การศึก ษาของบุ ต ร วิ ก ลจริ ต หรื อ จิ ต ฟั่ นเฟือน
ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่ สิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจานวนบุตรที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลาดับถัดไปก่อน
การนั บลาดับบุต ร ให้ นั บเรียงตามลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจาก
การสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่
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มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรตามมาตรา ๖ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทาให้มีจานวนบุตรเกินสามคน ให้ผู้มีสิทธิ
ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามมาตรา ๖ สาหรับบุตรแฝดดังกล่าวทุกคน
เมื่อบุตรแฝดดังกล่าวเป็นบุตรที่เกิดจากคู่สมรสในกรณีที่ผู้มีสิทธิเป็นชาย หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณี
ที่ผู้มีสิทธิเป็นหญิง
ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร วิก ลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ให้ลดจานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกว่าจานวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการ
ดังกล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้น ผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ย วกับการศึกษา
ของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง มาตรานี้ บทบั ญ ญั ติ ที่ อ้ า งถึ ง บุ ต รคนที่ ห นึ่ ง ถึ ง คนที่ ส ามของผู้ มี สิ ท ธิ
ให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๘ การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษา
เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุง
การศึกษาเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและ
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
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(๕) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินค่าเล่าเรียน
ครึ่งหนึ่งของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กาหนด
(๖) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรอื่น
นอกจาก (๑) ถึง (๕) และไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียน
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
ทั้งนี้ บุต รที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ตาม (๒) (๕) หรือ (๖) จะต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรกที่นามาเบิกจาก
ทางราชการเท่านั้น
การจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายสาหรับปีการศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือ
องค์การของรัฐบาล
มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๖ และมาตรา ๗ ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจา
อยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาในประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่
(๒) บุ ต รที่ ศึกษาในสถานศึ กษานอกประเทศที่ ข้าราชการผู้ นั้นมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่
อันเนื่องมาจากประเทศซึ่งข้าราชการมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือเป็นประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ ปกติ
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
การได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ประเภท หลักสูตรและอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด และให้กระทรวงการคลังมีอานาจกาหนดอายุบุตร
ให้ต่ากว่าเกณฑ์ในบทนิยามคาว่า “บุตร” ตามมาตรา ๔ ได้
กรณีบุตรของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ หากศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ในประเทศไทย สิทธิในการได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ให้เป็นไปตามมาตรา ๘
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้
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มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือ เวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้
จนกว่าจะมีระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุ ตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางเรื่องไม่ส อดคล้ อ งกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการตรากฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกล่า วหลายฉบับ ทาให้
เกิดความไม่สะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และสอดคล้องกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทย
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

