


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๓ (๖) แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึน
ไว ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา 
(๑)  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ท่ี เรียกชื่ ออย างอื่นในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการอื่น หรือที่อยูในกํากับของรัฐ 
(๒)  วิทยาลัยหรือสถานศึกษาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเทาวิทยาลัยใน

สังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสวนราชการอื่นที ่ก.พ. รับรองคุณวุฒ ิ

                                                 
๑ รก.๒๕๔๘/๑๑๑ก/๒๗/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีการจัดระดับชั้นเรียนดวย 

(๔)  โรงเรียนในสังกัดหรืออยูในกํากับของสวนราชการอื่น หรือองคการของ
รัฐบาลท่ี ก.พ. รับรองคุณวุฒ ิ

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

โรงเรียน และใหรวมถึงโรงเรียนนานาชาติ 
“เงินบํารุงการศึกษา” หมายความวา เงินประเภทตางๆ ท่ีสถานศึกษาของทาง

ราชการเรียกเก็บตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด หรือท่ี
กํากับ  มหาวิทยาลัยองคการบริหารสวนจั งหวัด  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง หรือองคการของ
รัฐบาล 

“เงินคาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียนหรือคาธรรมเนียม
ตางๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ 

“บุตร” หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงมีอายุครบสามปแตไมเกิน
ย่ีสิบหาป ท้ังน้ี ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น 

“ปการศึกษา” หมายความวา ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวน
ราชการเจาสังกัดหรือท่ีกํากับ มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
สวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 
หรือองคการของรัฐบาล” 

 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
“มาตรา ๘  การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ ประเภทและอัตรา ดังตอไปนี ้
(๑)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวา

อนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับ
เงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตท้ังนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให
ไดรับเงินบํารุงการศึกษาเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตท้ังนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไมเกิน
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๓)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม สูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตท้ังนี้ 
ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๔)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทาแตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจาก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตท้ังนี ้
ตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(๕)  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให
ไดรับเงินคาเลาเรียนครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตท้ังนี้ ตองเปนไปตามประเภทและไม
เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ท้ังนี้  บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีตาม (๒) หรือ (๕) จะตองเปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปนหลักสูตรแรก
เทานั้น” 

 
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘ ตรี แหงพระราชกฤษฎีกาเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ 
“มาตรา ๘ ตรี  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ผูใดมีคูสมรสท่ีมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจาก
หนวยงานอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราช
กฤษฎีกานี ้เวนแตเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรท่ีไดรับจากหนวยงานอื่นนั้นต่ํากวาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเฉพาะสวนที่ขาดอยู” 

 
มาตรา ๖  การจายเงินและสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ

บุตรตามพระราชกฤษฎีกานี้ ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีหลักเกณฑการจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดใชบังคับมาเปนระยะเวลานาน สมควรปรับปรุงเพื่อใหการจัดสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ เพ่ือใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ
การศึกษาของบุตรไดรับสิทธิประโยชนท่ีเหมาะสมจากทางราชการจึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พชร/ผูจัดทํา 
๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ 




