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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------------ 

 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกับเงินสวัสดิ 
การเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น 
  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 รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียว 
กับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑" 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
  (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
ขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด  
เทศบาล สุขาภิบาล และเมืองพัทยา 
  "พนักงานสวนทองถิ่น" หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  
พนักงานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล พนักงานเมืองพัทยา ขาราชการสวนทองถิ่นผูรับบํานาญ 
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น และใหรวมถึงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการ 
บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการ 
สุขาภิบาล และลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรับเงินคาจางประจําตามอัตราที ่
กําหนดไวในงบประมาณรายจาย  
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  "สถานศึกษาของทางราชการ" หมายความวา 
  (๑) มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่น ในสังกัดทบวง 
มหาวิทยาลัย 
  (๒) วิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสังกัดสวนราชการอื่นที ่ก.พ.  
รับรองคุณวุฒ ิ
  (๓) โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย กรุงเทพ 
มหานคร หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  (๔) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐบาลที ่ก.พ. รับรอง 
คุณวุฒิ 
  (๕) โรงเรียนในสังกัดสวนราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  "สถานศึกษาของเอกชน" หมายความวา 
  (๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่ง 
จัดหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา แยกตางหากจากปริญญาตรี 
  (๒) โรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนราษฎร แตไมรวมถึงโรงเรียนราษฎร 
ประเภทอาชีวศึกษาที่ใชหลักสูตรของโรงเรียนเอง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
  "เงินบํารุงการศึกษา" หมายความวา เงินประเภทตางๆ ที่สถานศึกษาของทางราช 
การเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัด มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคการของรัฐบาล 
  "เงินคาเลาเรียน" หมายความวา เงินคาธรรมเนียมการเรียน หรือคาธรรมเนียม 
ตางๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ หรอื 
ทบวงมหาวทิยาลัย 
  "บุตร" หมายความวา บุตรโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงมีอายุไมเกินย่ีสิบหาปในวัน 
ท่ี ๑ พฤษภาคมของทุกป แตไมรวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาไดยกใหเปนบุตรบุญ 
ธรรมของผูอ่ืน 
  "ปการศึกษา" หมายความวา ปการศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ  
ทบวงมหาวทิยาลัย สวนราชการเจาสังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน หรือองคการของรัฐบาล 
  ขอ ๕ การจายเงินตามงบประมาณรายจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา 
ของบุตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราการจายตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้สวนวิธีการเบิก 
จายนั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ขอ ๖ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ไดแก 
พนักงานสวนทองถิ่น   
  ขอ ๗ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๖ มีสิทธิได 
รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรไดเพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม 
  การนับลําดับบุตรที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ท้ังน้ี  



   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    

ไมวาเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม 
  ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดมีบุตรเกินสามคนและ 
ตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาป 
บริบูรณ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ 
ตายนั้น โดยใหนับบุตรคนที่อยูในลําดับถัดไปกอน 
  ขอ ๘ ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ผูใดยังไมมีบุตร 
หรือมีบุตรที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๗ ยังไมถึงสามคน ถา 
ตอมามีบุตรแฝด ซึ่งทําใหมีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการ 
ศึกษาของบุตรผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามขอ ๗ สําหรับบุตร 
คนท่ีหน่ึงถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตองเปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตรของ 
ตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
  ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ 
บุตรดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ตายลงกอนมีอายุครบยี่สิบหาปบริบูรณ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับ 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรลงจนกวาจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการดังกลาวเหลือ 
ไมเกินสามคนและหลังจากน้ัน ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดังกลาว จึง 
จะมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นไดตามขอ ๗ วรรคสาม 
  เพื่อประโยชนแหงความในขอนี้ ขอความท่ีอางถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสามของผู 
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหหมายถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนสุดทายของผู 
มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่ง 
  ขอ ๙ การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบลําดับการ 
เกิดกอนหลังของบุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหนับลําดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑที่กระทรวงการ 
คลังกําหนด 
  ขอ ๑๐ การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใหเปนไปตามหลัก 
เกณฑ ประเภทและอัตรา ดังน้ี 
  (๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไมสูงกวา 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรีใหไดรับเงิน 
บํารุงการศึกษาเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง แตทั้งนี้ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการ 
คลังกําหนด 
  (๒) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรระดับไมสูงกวา 
มัธยมศกึษา ตอนปลายหรือเทียบเทา ใหไดรับเงินคาเลาเรียนเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง 
แตทั้งนี้ตองไมเกินประเภทและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
  (๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกวามัธยม 
ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา แตไมสูงกวาอนุปริญญาหรือเทียบเทา และหลักสูตรนั้นแยก 
ตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียนตามประเภทและอัตราที่กระทรวงการ 
คลังกําหนด แตทั้งนี้ตองไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ไดจายไปจริง 



   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    

  ขอ ๑๑ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตี 
ความวินิจฉัยปญหา ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้กําหนดหลักเกณฑและกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อ 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกใหผูวา 
ราชการจังหวัดได 
  
     ประกาศ ณ วันที ่๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
              ชําน ิ  ศักดิเศรษฐ 
        รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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