
1 
 

 

 

คู่มือเบิกเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
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ค าน า 

 

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร หมายถึง เงินที่หน่วยงานจัดให้กับพนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น 

ลูกจ้างประจ า ข้าราชการบ านาญ เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานและบุตร เพ่ือให้เกิดความอบอุ่น อยู่

กับองค์กรไปนาน ๆ  ระเบียบนี้เกิดข้ึนโดย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงฉบับท่ี  3 พ.ศ.2549  

ส่วนการคลังได้รวบรวม เรียบเรียงเป็นคู่มือเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพ่ือให้

เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีสิทธิ และผู้ที่สนใจทั่วไป มีความรู้ 

เกี่ยวกับระเบียบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ระดับชั้นการศึกษาที่เบิกได้ จ านวนเงินที่เบิก

ได้ต่อไปปีการศึกษา การใช้สิทธิ ระยะเวลาในการขอเบิกเงิน ผู้ที่จะรับรองสิทธิ วิธีการเบิกเงิน แบบที่ใช้ในเบิก

เงิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าทีแ่ละเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของ

องค์กรต่อไป 

 

 

 

 

       ส่วนการคลัง 

        17  มีนาคม  2563 
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คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มีคู่มือการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ

บุตร 

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่อ่านศึกษาท าความเข้าใจ ใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังน ากฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมารวบรวม สรุป

เป็นเนื้อหาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2549  

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2   พ.ศ. 2541 

3.. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 

4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542  

5. หนังสือ ที ่มท 0809.3/ว 4188  ลว 9 ธันวาคม  2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิก
เงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น  

6. หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลว 9  สิงหาคม 2559 เรื่อง  หนังสือสั่งการเรื่องประเภทและ
อัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

7.ที่ กค 0408.5/ว 22  ลงวันที่ 12 ม.ค.  2561  เรื่องประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนใน

สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  

8. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562 
 

ผู้มีสิทธิเบิกเงินการศึกษาของบุตร ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา นายกอบจ. นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ว่า

การเมืองพัทยา  
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สถานศึกษาของราชการ  เช่น โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสังกัดอบจ. มหาวิทยาลัย 

วิทยาลัย ที่เป็นของรัฐบาล โรงเรียนบ้านผักหนาม โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์วิทยา 

สถานศึกษาของเอกชน ได้แก่ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัย

เอกชน โรงเรียนสุดารัตน์วิทยาคม โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 

เงินบ ารุงการศึกษา คือ เงินที่ทางสถานศึกษารัฐบาลเรียกเก็บจากนักเรียน นักศึกษา ตามอัตราที่แต่

ละโรงเรียนประกาศจะเรียกเก็บ หากไม่ได้อยู่ในประกาศท่ีเรียกเก็บจะน ามาเบิกไม่ได้ 

เงินค่าเล่าเรียน  คือ เงินที่ทางสถานศึกษาเอกชนเรียกเก็บ จากนักเรียน นักศึกษา ตามอัตรา 

ที่แต่ละโรงเรียนประกาศจะเรียกเก็บ หากไม่ได้อยู่ในประกาศท่ีเรียกเก็บจะน ามาเบิกไม่ได้ 

บุตร ที่สามารถจะใช้สิทธิได้แก่บุตรคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 และอายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี   

ปีการศึกษา  ตามแต่ละสถานศึกษาจะก าหนด ตัวอย่าง  กระทรวงศึกษาธิการขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้

ดังนี้  ภาคเรียนที่ 1  วันเปิดเรียนแรก  คือวันที่ 16 พ.ค. วันปิดเรียนคือวันที่  11 ต.ค.   

ส่วนภาคเรียนที่สอง วันเปิดเรียนวันแรก คือวันที่   1 พ.ย.  วันปิดเรียนคือวันที่ 1 เม.ย.ปีถัดไป 

โดยจะสามารถน าใบเสร็จรับเงินมาเบิกได้ไม่เกิน 1  ปี นับจากวันเปิดเรียนวันแรก 

จ านวนเงินที่เบิกได ้

1.1 สถานศึกษารัฐบาลตั้งแต่อนุบาลถึงระดับปริญญาตรี   เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษา

ละ และไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามตารางที่ 1 

1.2 สถานศึกษาเอกชน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลาย (ม.6) และปวช. เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินปี 

การศึกษาละ และไม่เกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามตารางที่ 1 

           ตารางที่ 1 
 

รายการ 

สถานศึกษาของ
รัฐบาล 

 

สถานศึกษาของเอกชน 
 

ขอรับเงินอุดหนุน ไม่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

ระดับอนุบาล 5,800 4,800 13,600 
ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6) 4,000 4,200 13,200 
ระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย 4,800   
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 และ ระดับ ปวช  
ระดับ ปวส  13,700   
ปริญญาตรี  25,000   
ระดับมัธยมต้น  3,300 15,800 
ระดับมัธยมปลาย  3,200 16,200 
ปวช. 
1.คหกรรม คหกรรมศาสตร์ 
2.พณิชยกรรม บริหารธุรกิจ 
3.ศิลปหัตถกรรม ศิลปกรรม 
4.เกษตรกรรม เกษตรศาสตร์ 
4. ช่างอุตสาหกรรม 
5.ประมง 
6.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
7.อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
8.เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

  
3,400 
5,100 
3,600 
5,000 
7,200 
5,000 

          5,100 
7,200 
5,800 

 
16,500 
19,900 
20,000 
21,000 
24,400 
21,100 

        19,900 
24,400 
22,900 

 
 

 

2. สถานศึกษาเอกชน ระดับ ปวส ปวท และปริญญาตรี  เบิกได้ครึ่งจ านวนของจ านวนเงินที่จ่ายจริง แต่

ไม่เกินปีการศึกษาละตามตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
 

รายการ สถานศึกษาของเอกชน  
 

หลักสูตร ปวส ปวท  
1.สาขาช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ 
2.พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือ 
ศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม 
หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
หลักสูตรปริญญาตรี 

 
30,000 

 
 

25,000 
 

25,000 
 

 

รายการที่น ามาเบิกได้ต้องดูจากหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แนบมาพร้อมด้วยว่า ได้ประกาศเรียก

เก็บรายการใด ค่าอะไรบ้าง  
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  ประกาศว่าจะเก็บรายการดังต่อไปนี้ 

1. ค่าจ้างครูต่างประเทศ     600  บาท/ภาคเรียน 

2. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  800  บาท/ภาคเรียน 

3. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา   500  บาท/ภาคเรียน 

4. ค่าวารสารโรงเรียน     120  บาท/ภาคเรียน 

5. ค่าคู่มือนักเรียน      120  บาท/ภาคเรียน 

ตัวอย่าง  ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   

1. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ  350  บาท /ภาคเรียน 

2. ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน   400  บาท/ภาคเรียน 

3. ค่าจ้างครูต่างประเทศ     500  บาท/ภาคเรียน 

4. ค่าสาธารณูปโภคส าหรับห้องเรียนปรับอากาศ  300  บาท/ภาคเรียน 

5. ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน (Smart card)  100  บาท/ภาคเรียน  

หากใบเสร็จรับเงินที่มีรายการข้างต้น ก็สามารถเบิกได้ แต่หากมีนอกจากรายการดังกล่าว  เช่น 

ค่าสมาคมผู้ปกครอง  ก็ไม่สามารถน ามาเบิกได้ 

การตรวจสอบสิทธิ และเอกสาร 

(1)  ตรวจสอบสิทธิผู้ขอเบิกว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าการศึกษาของบุตร หรือไม่ 

(2)  ตรวจสอบบุตรของผู้มีสิทธิ  

1.1  เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

1.2  อายุ 3 ขวบ แต่ไม่เกิน 25  ปี 

1.3  เป็นบุตรคนที่ 1-3 

 (3)  ตรวจสอบว่ายื่นเอกสารขอเบิกเกิน 1  ปี นับแต่วันเปิดเรียนวันแรกของแต่ละภาคเรียนหรือไม่  

 (4)  ตรวจสอบประเภทสถานศึกษาของรัฐบาล/หรือเอกชน (ได้รับเงินอุดหนุน/ ไม่ได้รับเงินอุดหนุน)  

แบบขอเบิกเงินและเอกสารหลักฐาน 

(1) ใบเบิก ก.บ.1  

(2) ใบแนบ ก.บ.2 

(3) หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ (ก.บ.3) และ หนังสือตอบรับการแจ้งใช้สิทธิ (ก.บ.4) 

กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้มีสิทธิทั้งคู่ โดยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว ส าหรับบุตรทุกคน 

(4) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่ระบุ ชื่อสถานศึกษา วันเดือนปี ที่ได้รับเงิน ชื่อ 

สกุลนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการรับเงิน จ านวนเงิน ลายมือชื่อผู้รับเงิน  

(5) ใบอนุญาตให้เรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
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หรือค่าเล่าเรียน 

(6) ส าเนาสูติบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร ทะเบียนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อสกุล 

การใช้สิทธิ 

1. กรณผีู้มีสิทธิมีคู่สมรสเป็นพนักงานส่วนต าบลเหมือนกัน 

1.1 สามีภรรยาเป็นพนักงานท้องถิ่นเหมือนกันและท างานที่เดียวกัน ให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้เบิก 

เพียงคนเดียว  โดยให้รับรองในแบบ ก.บ. 1 ด้วยว่าเป็นผู้ใชส้ิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียว 

       1.2 สามีภรรยาเป็นพนักงานท้องถิ่นเหมือนกันแต่ท างานคนละท่ี  ให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้เบิก

เหมือนข้อ 1.1 แต่ให้หน่วยงานแจ้งการใช้สิทธิไปยังคู่สมรสที่ไม่ขอเบิก โดยใช้แบบ ก.บ.3  เพ่ือให้งดเว้นการ

เบิก และให้ตอบรับกลับมาด้วยแบบ ก.บ.4  ว่าได้ทราบแล้วและไม่ขอเบิกซ้ าซ้อน 

         1.3 กรณีหย่าหรือแยกกันอยู่ ให้คนที่เลี้ยงดูบุตรเป็นคนใช้สิทธิขอเบิก เฉพาะบุตรที่อยู่ในความ

ดูแลเท่านั้น 

 2. ถ้าพนักงานท้องถิ่นมีคู่สมรสทีเ่ป็นข้าราชการประเภทอ่ืน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู  

และคู่สมรสมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเช่นเดียวกัน ก็ให้มีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น  

 

การรับรองของผู้บังคับบัญชา 

1.1 หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจรับรองให้แก่พนักงาน 

ที่ต าแหน่งไม่สูงกว่าระดับ 4 

1.2 พนักงานส่วนต าบลระดับ 5 ขึ้นไป ให้มีอ านาจรบัรองการใช้สิทธิส าหรับตนเอง  

1.3 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีอ านาจรับรองการใช้สิทธิส าหรับตนเอง 

1.4 หัวหน้าหน่วยงานคลัง ให้มีสิทธิรับรองให้แก่ผู้รับบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

การอนุมัติ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามอนุมัตจิ่ายเงิน 

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการยื่นขอเบิก 

1. ผู้มีสิทธิกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร แบบ ก.บ.1 และขีดเครื่องหมายถูก 

หน้าข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐาน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ประกาศ

อัตราการเรียกเก็บเงินของสถานศึกษาแต่ละแห่งและเอกสารแสดงตัวบุคคล เช่น  ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร 

ส าเนารับรองบุตร  ส าเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล  

2. เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบแบบ ก.บ.1 และหลักฐานประกอบการขอเบิก พร้อมตรวจสอบว่า 
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ใบเสร็จรับเงินมีรายการตรงกับรายการที่สถานศึกษาประกาศเรียกเก็บหรือไม่ หากรายการใดไม่มีก็ไม่สามารถ

น ามาเบิกได้ 

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้คุมรายการเบิกแต่ละรายเป็นรายปีการศึกษาว่าปีเทอมที่แล้วได้เคยเบิกไป 

จ านวนเท่าไหร่ และเบิกเทอมนี้อีกเท่าไหร่ 

4. เจ้าหน้าที่ผู้ไดร้ับมอบหมายรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วจัดท าฎีกาโดยระบบคอมพิวเตอร์ (Elaas)  

และท างบหน้าใบส าคัญ ก.บ.2  

5. เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้จ่ายเงินแล้ว ให้ประทับข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ใน

ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ 
 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

1. ก.บ. 1 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

2. ก.บ.2 หน้างบใบส าคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

3. ก.บ.3 หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 

4. ก.บ.4 หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ 
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แบบ ก.บ.1 
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

โปรดท าเครื่องหมาย /  ลงในช่อง         พร้อมทั้งกรอกข้อความเท่าที่จ าเป็น 
1.ข้าพเจ้า......................................................................ต าแหน่ง........................................ .................................. 
สังกัด.......................................................................................... ........................................................................... 
 

 2. คู่สมรสของข้าพเจ้าชื่อ.................................................................................................... ................................ 
           ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า 
            เป็นข้าราชการ                         ลูกจ้างประจ า     ต าแหน่ง.......................................................... 
           เป็นพนักงานในหน่วยงานของส่วนราชการหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ต าแหน่ง................................................................สังกัด...................................................... .................. 
           เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ 
 3. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิและขอใช้สิทธิเนื่องจาก 

          เป็นบิดาชอบด้วยกฎหมาย 
          เป็นมารดา 
          บุตรอยู่ในความปกครองของข้าพเจ้าโดยการสิ้นสุดของการสมรส 
          บุตรอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของข้าพเจ้าเนื่องจากแยกกันอยู่โดยมิได้หย่าตามกฎหมาย 
 

4. ข้าพเจ้าไดจ้่ายเงินส าหรบการศึกษาของบุตร ดังนี้ 

          (1) เงินบ ารุงการศึกษา                   (2) เงินค่าเล่าเรียน 
          1. บุตรช่ือ.........................................................................เกดิเมื่อ........................................................... 
          เป็นบุตรล าดับท่ี (ของบิดา).........................................เป็นบตุรล าดับที่(ของมารดา)........................... 
          (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรล าดับที่.....................-................................... 
          ช่ือ.........................-.....................................เกิดเมื่อ.............. -................ถึงแก่กรรม.......-..................... 
          สถานศึกษา.............................................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................. 
          ช้ันที่ศึกษา................................................................................................................  
                       (1)             (รัฐบาล) 
                       (2)             (เอกชน)                                จ านวน..............................................บาท 
             2. บุตรช่ือ.........................................................................เกิดเมื่อ........................................................... 
           เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา).........................................เป็นบุตรล าดับที่(ของมารดา)........................... 
          (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรล าดับที่.....................-................................... 
          ช่ือ.........................-.....................................เกิดเมื่อ.............. -................ถึงแก่กรรม.......-..................... 
          สถานศึกษา.............................................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................. 
          ช้ันที่ศึกษา..............................................................................................................  
                       (1)             (รัฐบาล) 
                       (2)              (เอกชน)                                  จ านวน..............................................บาท 
               3. บุตรช่ือ.........................................................................เกิดเมื่อ........................................................... 
           เป็นบุตรล าดับที่ (ของบิดา).........................................เป็นบุตรล าดับที่(ของมารดา)........................... 
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          (กรณีเป็นบุตรแทนท่ีบุตรซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว) แทนที่บุตรล าดับที่.....................-................................... 
          ช่ือ.........................-.....................................เกิดเมื่อ.............. -................ถึงแก่กรรม.......-..................... 
          สถานศึกษา.............................................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................. 
          ช้ันที่ศึกษา..............................................................................................................  
                       (1)             (รัฐบาล) 
                       (2)             (เอกชน)                                  จ านวน..............................................บาท 
 

5. ข้าพเจ้าขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
          เต็มจ านวน                              เป็นเงิน................................................................บาท 
          ครึ่งจ านวน                              เป็นเงิน................................................................บาท 
          เฉพาะส่วนที่ยังชาด                    เป็นเงิน................................................................บาท 
                                                    รวมเป็นเงิน...........................................................บาท 
                                                     (................................................................................. ...) 
6. ข้าพเจ้าของรับรองว่า 
          ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ 
           เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง 
           บุตรของข้าพเจ้าอยู่ในข่ายได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
            เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
            เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ 
            การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่เพียงฝ่ายเดียว 
            คู่สมรสของข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของส่วนราชการ 
            หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่ ากว่าจ านวนที่ได้รับจากทางราชการ 
            จ านวน ......................บาท  จริง 
                                                                   .........................................................ผู้ขอรับสวัสดิการ 
                                                                      (.......................................................)    
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7. ค ารับรองผู้บังคับบัญชา 
เสนอ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
        ข้าพเจ้า...............................................................   
........................................................................................  
        ได้ตรวจใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ 
ศึกษาบุตรฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้เบิกมีสิทธิ 
เบิกได้ตามระเบียบ ตามจ านวนเงินที่ขอเบิก 
 
          ......................................................... 
          (...........................................................) 

……………………………………………………………….. 

8. ค าอนุมัติ 
อนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 

 
 

 
 
 
 

...................................................... 
(นายสมยศ  แสนโคก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
9. ใบรับเงิน 
          ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร                จ านวน..........................................บาท 
(............................................................................................................................ ..) ไว้เป็นการถูกต้อง 
                                                                            .....................................................ผู้รับเงิน 
                                                                        (........................................................... 
                                                                            ……………………………………………….ผู้จ่ายเงิน 
                                                                         (..........................................................) 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

แบบ ก.บ.2 

หน้างบใบส าคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ประกอบฎีกาท่ี  .......................... 

ใบส าคัญที่ รายการ จ านวนเงิน รวมเงิน หมายเหตุ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมเงิน 

     

       

           ………………………………......................ผู้เบิก 

                                                               (.....................................................................) 
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แบบ ก.บ.3 

หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ 

ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอกุงใหญ่ 

วันที่     เดือน             พ.ศ. 

เรื่อง  แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เรียน  

  ด้วย.............................(ผู้ขอใช้สิทธิ).........................................ซึ่งเป็นคู่สมรสของ  

....(คู่สมรสของผู้ใช้สิทธิ)...ต าแหน่ง ............................................................สังกัด................................. 

ประสงค์จะเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และงดเว้นการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร

ให้แก่.................. ....(คู่สมรสของผู้ใช้สิทธิ)...................................และแจ้งตอบรับหนังสือแจ้งการใช้สิทธิมาเพ่ือ

..............(ท้องถิ่นของผู้ใช้สิทธิ)............ทราบด้วย 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

     (   ) 

    ต าแหน่ง..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

แบบ ก.บ.4 

หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ 

 

        ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนอกุงใหญ่ 

วันที่     เดือน             พ.ศ. 

เรื่อง  ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เรียน  

  ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ของ.........(ผู้ใช้สทิธิ)..................................นั้น 

  .....(ท้องถิ่นของคู่สมรส)........................................................รับทราบแล้ว และได้งดเว้นการ

เบิกเงินสวัสดิการดังกล่าวให้แก่...........................(ชื่อคู่สมรสของผู้ใช้สิทธิ).................แล้ว ทั้งนี้ได้เบิกจ่ายเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งสุดท้ายส าหรับภาคการศึกษาที่..............ปี

การศึกษา................................. 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

     (   ) 

    ต าแหน่ง..................................................... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2549 
………………………………………………………….. 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย เก่ียวกบัเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา

ของบุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

พ.ศ.2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  มาตรา 32  แห่งพระราบญัญติั

สุขาภิบาล พ.ศ.2495 และมาตรา 6 และมาตรา 95  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 

พ.ศ.2521 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของ

บุตรพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541” 

 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 

(1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2525 

(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2532 

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน

ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2541 

บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือหนงัสือสั่งการอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแงกบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบ

น้ีแทน 

 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

 “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล สุขาภิบาล และ

เมืองพทัยา 
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 “พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พนกังานเทศบาล 

พนกังานสุขาภิบาล พนกังานเมืองพทัยา ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ผูรั้บบ านาญตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

และใหร้วมถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี 

นายกเมืองพทัยา ประธานกรรมการสุขาภิบาล กรรมการสุขาภิบาล และลูกจา้งประจ าขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงรับเงินค่าจา้งประจ าตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นงบประมารรายจ่าย 

“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความวา่ 
(1) มหาวทิยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในสังกดักระทรวงศึกษาธิการหรือ 

ส่วนราชการอ่ืน หรือท่ีอยูใ่นก ากบัของรัฐ 
(2) วทิยาลยัหรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าวทิยาลยัในสังกดัหรืออยูใ่นก ากบั

ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืนท่ี ก.พ. รับรองคุรวฒิุ 
(3) โรงเรียนในสังกดัหรืออยูใ่นก ากบัของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวทิยาลยั วทิยาลยั องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง และใหห้มายความรวมถึงโรงเรียนท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีการจดัระดบั ชั้นเรียน
ดว้ย 

(4) โรงเรียนในสังกดัหรืออยูใ่นก ากบัของส่วนราชการอ่ืน หรือองคก์ารของรัฐบาลท่ี ก.พ.รับรอง
คุรวฒิุ 

(5) โรงเรียนในสังกดัส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
(6) สถานพฒันาเด็กปฐมวยัท่ีมีการจดัระดบัชั้นเรียนในสังกดัส่วนราชการ 
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความวา่ 
(1) สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
(2) โรงเรียนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชนท่ีจดัการศึกษาในระบบโรงเรียน และใหร้วมถึง 

โรงเรียนนานาชาติ 
“เงินบ ารุงการศึกษา” หมายความวา่ เงินประเภทต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตาม 

อตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจา้สังกดั หรือท่ีก ากบั มหาวิทยาลยั องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง หรือองคก์ารของรัฐบาล 

“เงินค่าเล่าเรียน” หมายความวา่ เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ซ่ึงสถานศึกษา 
ของเอกชนเรียกเก็บตามอตัราท่ีไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ 

“บุตร” หมายความวา่ บุตรโดยชอบดว้ยกฎหมายซ่ึงมีอายคุรบสามปีแต่ไม่เกินยีสิ่บหา้ปี ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซ่ึงบิดามารดาไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของผูอ่ื้น 
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“ปีการศึกษา” หมายความวา่ ปีการศึกษาท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจา้สังกดั 
หรือท่ีก ากบั มหาวทิยาลยั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลกรุงเทพมหานคร 
เมืองพทัยา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตั้ง หรือองคก์ารของรัฐบาล 
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2549 โดยใหใ้ชข้อ้ความจากมาตรา 4 ของ พรก.สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษา
ของบุตร พ.ศ.2523 แทน) 

ขอ้  5 การจ่ายเงินตามงบประมารรายจ่ายเป็นเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร ใหเ้ป็นไป

ตามหลกัเกรฑแ์ละอตัราการจ่ายท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ส่วนวธีิการเบิกจ่ายนั้น ให้เป็นไปตามหลกัเกรฑ์

และวธีิท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 ขอ้ 6 ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร ไดแ้ก่ พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

 ขอ้ 7 ใหผู้มี้สิทธิไดรั้บสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรตามขอ้ 6 มีสิทธิไดรั้บสวสัดิการ

เก่ียวกบัการศึกษาของบุตรไดเ้พียงคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสาม 

 การนบัล าดบับุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสาม ใหน้บัเรียงตามล าดบัการเกิดก่อนหลงั ทั้งน้ีไม่วา่เป็นบุตรท่ี
เกิดจากการสมรสคร้ังใด หรืออยูใ่นอ านาจปกครองของตนหรือไม่ 

ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรผูใ้ดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคน
หน่ึงคนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหน่ึงนั้นตายลงก่อนมีอายคุรบยีสิ่บหา้ปีบริบูรร์ก็ใหผู้น้ั้นมีสิทธิไดรั้บ
เงินสวสัดิการเก่ียวกบับุตรเพิ่มข้ึนอีกเท่าจ านวนบุตรท่ีตายนั้น โดยใหน้บับุตรคนท่ีอยูล่  าดบัถดัไปก่ 

ขอ้ 8  ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรผูใ้ดยงัไม่มีบุตรหรือมีบุตรท่ีมีสิทธิ 
ไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรตามขอ้ 7 ยงัไม่ถึงสามคน ถา้ต่อมามีบุตรแฝดซ่ึงท าใหมี้
จ านวนบุตรเกินสามคน ใหผู้มี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรผูน้ั้นมีสิทธิไดรั้บเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรตามขอ้ 7 ส าหรับบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนสุดทา้ย แต่บุตรแฝดดงักล่าว
จะตอ้งเป็นบุตรซ่ึงเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรรีท่ีหญิงเป็นผูใ้ชสิ้ทธิเบิกเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการศึกษาของบุตร 

 ในกรรีท่ีบุตรคนหน่ึงคนใดของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรดงักล่าว
ตามวรรคหน่ึงตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได ้หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้
ความสามารถท่ีมิไดศึ้กษาในสถานศึกษาท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร วกิลจริต จิต
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบก่อนมีอายคุรบยีสิ่บหา้ปีบริบูรร์ ก็ใหล้ดจ านวนบุตรท่ีไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตรลงจนกวา่จ านวนบุตรท่ีไดรั้บเงินสวสัดิการดงักล่าวเหลือไม่เกินสามคน และหลงัจากนั้น 
ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรดงักล่าว จึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตรเพิ่มข้ึนไดต้ามขอ้ 7 วรรคสาม 
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เพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี บทบญัญติัท่ีอา้งถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสามของผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร ใหห้มายถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนสุดทา้ยของผูมี้สิทธิไดรั้บเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรตามวรรคหน่ึง 

ขอ้ 9 การนบัล าดบับุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนสุดทา้ย ในกรรีท่ีไม่อาจทราบล าดบัการเกิดก่อนหลงัของ
บุตรแฝดไดโ้ดยแน่ชดั  ใหน้บัล าดบับุตรแฝดตามหลกัเกรฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนดการจ่ายเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกรฑ ์ประเภทและอตัราดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 10  การจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกรฑ ์ประเภทและ
อตัราดงัต่อไปน้ี 

(1) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลกัสูตรระดบัไม่สูงกวา่อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และหลกัสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ใหไ้ดรั้บเงินบ ารุงการศึกษาเตม็
จ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริงแต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

(2) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ใหไ้ดรั้บเงินบ ารุง
การศึกษาเตม็จ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

(3) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลกัสูตรระดบัไม่สูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าใหไ้ดรั้บเงินค่าเล่าเรียนเตม็จ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอตัรา
ท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

(4) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลกัสูตรระดบัสูงกวา่มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าแต่ไม่สูงกวา่อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลกัสูตรนั้นแยกต่างหากจากหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
ใหไ้ดรั้บเงินค่าเล่าเรียนคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกิน
อตัราท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 

(5) บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ใหไ้ดรั้บเงินค่าเล่าเรียน
คร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจริง แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนดทั้งน้ี บุตรท่ีศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีตาม (2) 
หรือ (5) จะตอ้งเป็นการศึกษาในระดบัปริญญาตรีเป็นหลกัสูตรแรกเท่านั้น 
(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2549 โดยใหใ้ชข้อ้ความจากมาตรา 8  ของ พรก.สวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 แทน) 

ขอ้ 10/1 ในกรรีท่ีผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาน้ี
ผูใ้ดมีคู่สมรสท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอ่ืนแลว้ ผูน้ั้นไม่มีสิทธิ
ไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาน้ี เวน้แต่ เงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตรท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืนนั้นต ่ากวา่เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรตามท่ีก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกาน้ีก็ใหมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู ่
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(แกไ้ขเพิ่มเติมโดยฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2549 โดยใหใ้ชข้อ้ความจากมาตรา 8 ตรี ของ พรก.สวสัดิการเก่ียวกบั
การศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 แทน) 

ขอ้ 11 ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมี้อ านาจตีความวินิจฉปััญหา 

ยกเวน้การปฏิบติัตามระเบียบน้ี ก าหนดหลกัเกรฑแ์ละก าหนดวธีิปฏิบติัเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบน้ี 

 ใหป้ลดักระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามวรรคแรกใหผู้ว้า่ราชการ

จงัหวดัได ้

ประกาศ ร วนัท่ี 3  กรกฎาคม  พ.ศ.2541 

 

 

(ช านิ      ศกัดิเศรษฐ)์ 

รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


