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ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
เพื่อให้สอดคล้องมาตรฐานขั้นต่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจและสภาวการณ์ปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบข้อ ๕๓ ของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่า
ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวัน ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตร และค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“บุตร” หมายความว่า บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
“ค่าช่วยเหลือบุตร” หมายความว่า เงินสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายเพื่อช่วยเหลือหรือสงเคราะห์
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของลูกจ้าง
“ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร” หมายความว่า เงินสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายเพื่อช่วยเหลือ
เกี่ ยวกั บ ค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ทุ ก ประเภทในลั ก ษณะเหมาจ่ ายทั้ งปี ก ารศึ กษา ส าหรับ บุ ต รของลูก จ้ าง
ในสถานศึ ก ษาของทางราชการหรือสถานศึ ก ษาของเอกชนซึ่ งได้ รับ อนุ มัติ ให้ เรีย กเก็ บ ตามระเบี ย บ
ข้อ บั งคั บ หรือ ประกาศของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ ทั้ งนี้ ไม่ ร วมถึ งค่ าปรับ ต่ าง ๆ ค่ าลงทะเบี ย นล่ า ช้ า
การลงทะเบียนเรียนซ้าเพื่อปรับผลการเรียน (รีเกรด) ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันของเสียหาย
ค่าหอพัก ค่าอาหาร ค่าซักรีด และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
“เงิน บารุงการศึกษา” หมายความว่า เงินประเภทต่าง ๆ ที่สถานศึกษาของทางราชการ
เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือที่กากับ มหาวิทยาลัย
วิ ท ยาลั ย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล กรุ ง เทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
“เงิน ค่ าเล่ า เรีย น” หมายความว่ า เงิน ค่ าธรรมเนี ย มการเรี ย นหรื อ ค่ าธรรมเนี ย มต่ าง ๆ
ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่สถานศึกษากาหนด
“ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนราชการ
เจ้าสังกัด มหาวิทยาลัย วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล
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“สถานศึกษาของทางราชการ” หมายความว่า
(๑) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่น หรือที่อยู่ในกากับของรัฐ
(๒) วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ในสังกัดหรือ
อยู่ในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอื่นที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
รับรองคุณวุฒิ
(๓) โรงเรียนในสังกั ด หรืออยู่ในก ากับ ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย วิท ยาลั ย
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด เทศบาล องค์ ก ารบริห ารส่ว นต าบล กรุงเทพมหานคร เมื อ งพั ท ยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีการจัดระดับชั้นเรียนด้วย
(๔) โรงเรี ย นในสั ง กั ด หรื อ อยู่ ใ นก ากั บ ของส่ ว นราชการอื่ น หรื อ องค์ ก ารของรั ฐ บาล
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ
(๕) โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๖) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ
“สถานศึกษาของเอกชน” หมายความว่า
(๑) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) โรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
หมวด ๑
ค่าช่วยเหลือบุตร
ข้อ ๔ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รบั ค่าช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือนสาหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
โดยให้ได้รับเป็นเงินเดือนละสองร้อยบาทต่อบุตรหนึ่งคน แต่ไม่รวมถึงบุตรซึ่งเป็น
(๑) บุตรซึ่งมิได้อยู่ในอานาจปกครองของตน
(๒) บุตรซึ่งมีอายุเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ หรือไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์แต่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรสแล้ว
(๓) บุตรซึ่งลูกจ้างมีสิท ธิได้รับเงินเพิ่มสาหรับบุตรคนนั้นอยู่แล้ว และลูกจ้างนั้นมีตาแหน่ง
หน้าที่ประจาอยู่ในต่างประเทศ
ข้อ ๕ การนับลาดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงตามลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครัง้ ใดหรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นบุตร
ที่เกิดก่อนหรือหลังเข้าเป็นลูกจ้าง
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ลูกจ้างคนใดได้รับเงินช่วยเหลือบุตรสาหรับบุตรครบจานวนสามคนแล้ว ต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใด
ในจานวนนั้นตายลงก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ ก็ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่า
จานวนบุตรคนที่ตายนั้น แต่ในกรณีที่ลูกจ้างมีบุตรอยู่แล้วเกินสามคนให้นับบุตรคนที่อยู่ลาดับถัดไปก่อน
ข้อ ๖ การใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ลูกจ้างผู้ใดมีสามีเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประเภทเดียวกับค่าช่วยเหลือบุตรจากส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือหน่ วยงานอื่น ของรัฐ ลูกจ้างผู้นั้ นจะใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือบุตรไม่ได้ เว้นแต่ค่าช่วยเหลือบุต ร
ที่ได้รับจากหน่ วยงานอื่น นั้ น ต่ากว่าค่าช่วยเหลือบุต รตามที่ มีสิทธิ ก็ให้มีสิทธิได้ รับ ค่าช่วยเหลือบุต ร
เฉพาะในส่วนที่ขาดอยู่
(๒) ลูกจ้างผู้ใดซึ่งบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามคนใดไม่อยู่ในอานาจปกครองของตน หรือในกรณี
ที่คู่สมรสแยกกัน อยู่โดยมิได้ห ย่าขาดจากกัน และบุต รคนนั้นอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของคู่สมรส
อีกฝ่ายหนึ่ง ลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรได้เฉพาะสาหรับบุตรคนที่อยู่ในอานาจปกครอง
ของตนหรืออยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของตนแล้วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ลูกจ้างตาม (๑) ผู้ใดได้สมรสใหม่ และสามีในการสมรสครั้งใหม่นี้เป็นบุคคล
ดังระบุใน (๑) ให้ลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรสาหรับบุตรที่ติดมากับตนนั้นได้
ข้อ ๗ ลูกจ้างผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรตามข้อ ๔ ยังไม่ถึง
สามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทาให้มีจานวนบุตรเกินสามคน ให้ลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตร
ตามข้ อ ๔ ส าหรับ บุ ต รคนที่ ห นึ่ งถึ งคนที่ สุ ด ท้ าย แต่ บุ ต รแฝดดั งกล่ าวจะต้ อ งเป็ น บุ ต รที่ เกิ ด จาก
การสมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือบุตร
ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของลูกจ้างตามวรรคหนึ่งตายลงก่อนมีอายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์
ก็ให้ลดจานวนบุตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรลง จนกว่าจานวนบุตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือบุตรมีจานวน
เหลือไม่เกิน สามคน และหลังจากนั้ น ลูกจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามข้อ ๕
วรรคสอง
เพื่อประโยชน์ แห่ งประกาศนี้ บุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของลูกจ้าง ให้หมายความรวมถึง
บุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของตนเองตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๘ การนับลาดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายในกรณีที่ไม่อาจทราบลาดับการเกิดก่อนหลัง
ของบุตรแฝดได้โดยแน่ชัด ให้นับลาดับบุตรแฝดตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อ ๙ ลูกจ้างคนใดได้รับค่าจ้างในเดือนใดไม่เต็มเดือน ก็ให้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือบุตร
ได้เต็มเดือน
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หมวด ๒
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร
ข้อ ๑๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้แก่ลูกจ้าง สาหรับบุตรซึ่งมีอายุ
ครบสามปีในภาคเรียนของปีการศึกษา และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี
ในกรณีที่บุตรมีอายุครบยี่สิบห้ าปีแต่ยังศึกษาไม่จบปีการศึกษาก็ให้มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรตามวรรคหนึ่งจนจบปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๑ ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรได้เพียงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม
ข้อ ๑๒ การนับลาดับบุตรคนที่หนึ่ งถึงคนที่สาม ให้นับเรียงลาดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้
ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยู่ในอานาจปกครองของตนหรือไม่ และไม่ว่าจะเป็นบุตร
ที่เกิดก่อนหรือหลังการเข้าเป็นลูกจ้าง
ลูกจ้างคนใดมีบุตรเกินสามคนและได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรครบจานวนสามคนแล้ว
ต่อมาบุตรคนหนึ่ งคนใดในจานวนนั้ นตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
คนเสมื อนไร้ความสามารถที่ มิ ได้ ศึก ษาในสถานศึก ษาที่ มีสิ ท ธิได้รับ ค่ าช่ วยเหลือ การศึก ษาของบุ ต ร
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนมีอายุครบยี่สิบห้ าปีบริบูรณ์ ก็ให้ลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับจานวนบุตรคนที่ตาย กายพิการ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น
ข้อ ๑๓ ลูกจ้างผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามข้อ ๑๑
ยังไม่ ถึงสามคน ถ้ าต่ อมามี บุ ต รแฝดซึ่ งท าให้ มี จานวนบุ ต รเกิ น สามคน ให้ ลูก จ้ างผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ได้รั บ
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรตามข้อ ๑๑ สาหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าว
จะต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากการสมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกค่าช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร
ในกรณีที่บุตรคนใดคนหนึ่งของลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ตาย กายพิการจนไม่สามารถเล่าเรียนได้
หรือ เป็ น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถที่ มิ ได้ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ
ค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตร วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
ก็ให้ลดจานวนบุตรที่ได้รับค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรลง จนกว่าจานวนบุตรที่ได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรมีจานวนเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้ นลูกจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับค่าช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้นได้ตามวรรคหนึ่ง

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๗๘ ง

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภทและอัตรา
ดังนี้
(๑) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า และหลักสูตรนั้น แยกต่างหากจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบารุงการศึกษา
เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๒) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของทางราชการในหลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี ให้ ได้ รั บ
เงิน บ ารุงการศึ ก ษาเต็ ม จานวนที่ ได้ จ่ ายไปจริง แต่ ทั้ งนี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามประเภทและไม่ เกิ น อั ต รา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๓) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า ให้ได้รับเงิน ค่าเล่าเรียนเต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทั้ งนี้ ต้องเป็นไปตามประเภท
และไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๔) บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเที ยบเท่ า แต่ไม่สู งกว่าอนุ ป ริญ ญาหรือ เที ยบเท่ า และหลัก สูต รนั้ นแยกต่างหากจากหลั กสูต ร
ระดั บ ปริญ ญาตรีให้ ได้ รับ เงิ น ค่ าเล่ าเรีย นครึ่งหนึ่ งของจ านวนที่ ได้ จ่ายไปจริง แต่ทั้ งนี้ ต้อ งเป็ น ไป
ตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
(๕) บุ ต รที่ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาของเอกชนในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น
ค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ งของจานวนที่ ได้จ่ายไปจริง แต่ ทั้งนี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามประเภทและไม่เกิ นอั ต รา
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ทั้งนี้ ลูกจ้างมีสิทธิเบิกค่าช่วยเหลือการศึกษาของบุต รได้เฉพาะหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี
ตาม (๒) หรือ (๕) ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนที่เป็นหลักสูตรแรกเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
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