(คอลัมน์ระเบียบกฎหมาย วารสารกํานันผูใ้ หญ่บา้ น ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗)
“สิ ทธิเบิกค่ าเล่าเรียนสํ าหรับบุตรทีเ่ กิดก่อนรับราชการ”
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กลุ่มเผยแพร่ ขอ้ มูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจยั และวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาของบุ ต ร เป็ นเงิ น ที่ ท างราชการตอบแทนให้ ข ้า ราชการ
นอกเหนื อจากเงิ นเดือน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาสําหรับบุตรของข้าราชการ
ข้าราชการบํานาญ และลูกจ้างประจําที่ ปฏิ บตั ิงานในหน่ วยงานราชการ ซึ่ งพระราชกฤษฎี กาเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์ที่ผมู้ ีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรี ยนบุตรว่า ทางราชการ
จะให้สิทธิ เบิกเฉพาะบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ๓ ลําดับแรกที่มีอายุครบ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๒๕ ปี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ น
สถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของทางเอกชน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมของผูอ้ ื่น
ในกรณี ที่ผูใ้ ดมี บุตรมากกว่า ๓ คน หากบุตรคนใดคนหนึ่ งในจํานวน ๓ คน ที่ มีสิทธิ ได้รับเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับ
การศึ ก ษาของบุ ต ร ตาย กายพิ ก ารจนไม่ ส ามารถเล่ า เรี ย นได้ หรื อ เป็ นคนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถที่ มิ ไ ด้ศึ ก ษา
ในสถานศึ กษาที่ มีสิทธิ ได้รับ เงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการศึ กษาของบุ ตร วิกลจริ ต หรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบ
ก่อนอายุครบ ๒๕ ปี บริ บูรณ์ ก็ให้ผนู ้ ้ นั มีสิทธิ รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นเท่าจํานวนบุตรที่ตาย
กายพิการ หรื อเป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมื อนไร้ ความสามารถ วิกลจริ ต หรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบนั้น
โดยให้นบั บุตรคนที่อยูล่ าํ ดับถัดไปก่อน
คดีปกครองที่ นาํ มาเล่าในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับเงิ นสวัสดิ การเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตาม
พระราชกฤษฎี กาเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยมี ประเด็นที่ น่าสนใจ ๒ ประเด็น คือ
(๑) “บุ ต ร” ที่ เ กิ ด ก่ อ นบรรจุ เ ป็ นข้า ราชการ สามารถเบิ ก เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาของบุ ต รได้ห รื อ ไม่
และ (๒) กรณี ที่หน่ วยงานต้นสังกัดไม่อนุ มตั ิให้เบิกเงิ นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกรณี ที่ขา้ ราชการนําบุตร
ในลําดับอื่นมาใช้สิทธิแทนบุตรที่เกิดก่อนรับราชการดังกล่าว จะถือเป็ นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรื อไม่ ?
คดี น้ ี ไม่ได้เป็ นประโยชน์ต่อเฉพาะข้าราชการหรื อลูกจ้างประจํา ซึ่ งรั บเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างจาก
เงิ นงบประมาณ รายจ่ายหมวดเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างประจําของกระทรวง กรม หรื อผูไ้ ด้รับบํานาญปกติหรื อผูไ้ ด้รับ
บํา นาญพิเ ศษเหตุ ทุ พพลภาพตามกฎหมายว่าด้ว ยบําเหน็ จ บํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุ น มี เ บี้ ย หวัด ตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดเท่านั้น แต่ก็สามารถนํามาใช้กบั กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตําแหน่ง
และเงินอื่น ๆ ให้แก่ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายปกครอง และผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นฝ่ ายรักษาความสงบ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ งข้อ ๑๒ กําหนดให้มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตรโดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ เช่นเดียวกับข้าราชการ
ข้อเท็จจริ งในคดีน้ ี สรุ ปได้ว่า ผูฟ้ ้ องคดีมีบุตร ๕ คน คนที่ ๑ เกิดก่อนที่ผฟู้ ้ องคดีจะเข้ารับราชการ
เมื่ อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หลังจากจดทะเบียนหย่ากับภรรยาคนแรก บุตรคนนี้ อยู่ในอํานาจปกครองของมารดา หลังจาก
ผูฟ้ ้ องคดีเข้ารับราชการมีบุตรคนที่ ๒ และคนที่ ๓ เกิดกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสคนที่สอง และบุตรคนที่ ๔ และคน
ที่ ๕ เกิดกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสคนที่สาม โดยบุตรคนที่สองถึงคนที่ห้าอยูใ่ นอํานาจปกครองของผูฟ้ ้ องคดี และ
ผูฟ้ ้ องคดีได้ใช้สิทธิ เบิกเงินสวัสดิการต่าง ๆ สําหรับบุตรคนที่สองถึงคนที่สี่ตลอดมา และได้รับอนุมตั ิให้เบิกจ่ายตั้งแต่
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ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นต้นมา ต่อมา ปี ๒๕๔๙ ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ ๒ (ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง กรมบังคับคดี ) มี คาํ สั่งไม่อนุ มตั ิ
ให้เบิก เนื่องจากเป็ นการเบิกเกินสิ ทธิโดยนําบุตรคนที่ ๔ มาเบิก
ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่า ตนมีบุตรคนที่หนึ่ งก่อนที่จะเข้ารับราชการ และเมื่อรับราชการแล้วก็มิได้ใช้สิทธิ
เบิ กเงินสวัสดิการสําหรับบุตรคนที่หนึ่ งแต่อย่างใด จึ งต้องนําบุตรคนที่สี่มาเบิก จึ งไม่เป็ นการใช้สิทธิ ซ้ าํ ซ้อนหรื อ
เกินสิ ทธิแต่อย่างใด จึงอุทธรณ์คาํ สั่งต่อผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมบังคับคดี) แต่ผลการพิจารณาไม่เปลี่ยนแปลง
จึงนําคดีมาฟ้ องขอให้ศาลมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งเพิกถอนคําสัง่ ดังกล่าว
ตามหนัง สื อ กระทรวงการคลัง ด่ ว นมากที่ กค ๐๕๐๒/ว ๑๐๒ ลงวัน ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๕
ได้ซกั ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรว่า ข้าราชการมีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการ
สํา หรั บ บุ ต รจากทางราชการได้เพี ย งคนที่ ห นึ่ ง ถึ ง คนที่ ส าม โดยนับ เรี ย งลําดับ บุ ต รคนที่ ห นึ่ ง ถึ ง คนที่ ส ามให้นับ
เรี ยงลําดับการเกิดก่อนหลังไม่วา่ จะบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใดหรื ออยูใ่ นอํานาจปกครองของตนหรื อไม่
คดีน้ ี ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า ผูฟ้ ้ องคดีเริ่ มรับราชการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเป็ นข้าราชการ
ผูม้ ี สิทธิ ได้รับเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการศึ กษาของบุ ตรตามมาตรา ๖ แห่ งพระราชกฤษฎี กาเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับ
การศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ เฉพาะบุตรสามลําดับแรกที่มีอายุครบสามปี แต่ไม่เกินยี่สิบห้าปี บริ บูรณ์ที่กาํ ลังศึกษา
อยูใ่ นสถานศึกษา ทั้งนี้ ไม่วา่ เป็ นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรื ออยูใ่ นอํานาจปกครองของตนหรื อไม่ ตามมาตรา ๖
ประกอบมาตรา ๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กล่าวคือ บุตรคนที่ ๑ คนที่ ๒ และคนที่ ๓
เมื่อไม่ปรากฏว่าบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนดังกล่าวตาย กายพิการ จนไม่สามารถเล่าเรี ยนได้
หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถที่มิได้ศึกษา ในสถานศึกษาที่มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร วิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ ก่อนอายุครบยีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์ อันเป็ นเหตุแห่งการได้รับเงิน
สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาของบุ ตรเพิ่ ม ตามมาตรา ๗ วรรคสาม แห่ ง พระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ
การศึ กษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชกฤษฎี กาเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการศึกษาของบุ ตร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๓ ผูฟ้ ้ องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรคนที่ ๔
สํา หรั บ ปั ญ หาว่ า “บุ ต ร” ที่ เ กิ ด ก่ อ นบรรจุ เ ป็ นข้ า ราชการ สามารถเบิ ก เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึ กษาของบุตรได้ หรื อไม่ น้ ัน ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉั ยว่ า สิ ทธิ เบิ กเงิ นสวัสดิ การสําหรั บบุตรเกิ ดขึ้ นทันที ที่
เข้ารับราชการ เมื่อบุตรคนที่หนึ่ งเกิดแล้วในขณะที่ผฟู้ ้ องคดีเข้ารับราชการ ผูฟ้ ้ องคดีจึงมีสิทธิ เบิกเงินสวัสดิการสําหรับ
บุตรดังกล่าวได้ทนั ที การที่ผฟู้ ้ องคดีมิได้ใช้สิทธิ เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสําหรับบุตรคนที่หนึ่ ง
จึงเป็ นเรื่ องการไม่ใช้สิทธิของผูฟ้ ้ องคดีเอง
ดัง นั้น คําสั่ ง ไม่ อ นุ ม ัติ ใ ห้เ บิ ก เงิ นสวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาของบุ ต รคนที่ ๔ จึ ง เป็ นคําสั่ ง ที่
ชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุ ดที่ อ. ๖๒๖/๒๕๕๖)
คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดคดีน้ ี เป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิราชการที่ดีในเรื่ องของการใช้สิทธิ
เบิ ก เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาของบุ ต รตามพระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาของบุ ต ร
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมว่า วันที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวคือวันที่เข้ารับราชการ ถึงแม้ผมู้ ีสิทธิ ตามที่
กฎหมายกําหนดจะมีบุตรเกิดก่อนบรรจุเข้ารับราชการก็สามารถใช้สิทธิ เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้
ดังนั้น การนับลําดับบุตรเพื่อใช้สิทธิ จึงต้องนับเรี ยงลําดับการเกิดก่อนหลังและใช้สิทธิ ตามลําดับของบุตร เว้นแต่บุตร
คนใดคนหนึ่ งอยูใ่ นเงื่อนไขที่ไม่สามารถเบิกได้ตามที่กฎหมายกําหนดก็สามารถใช้สิทธิ สาํ หรับบุตรในลําดับถัดไปได้
ประการสําคัญ “บุตร” ที่มีสิทธิ จะต้องเป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่ งบิดา
มารดาได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของผูอ้ ื่น

