
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------------

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามความในขอ ๖ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวย กองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  และความในขอ ๖ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณวาดวย
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และความในขอ๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วาดวย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และที่ แก ไข เพิ่ ม เติ ม  (ฉบับที่  ๒ )  พ .ศ .  ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน                       
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕    จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้

ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑ และ 
เงื่อนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย” 

ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  วา

ดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
“สวัสดิการ” หมายความวา เงินชวยเหลือเพื่อประโยชนเกื้อกูลในการดํารงชีพของพนักงาน 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
“งานคลัง” หมายความวา งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ขอ ๕ สวัสดิการตามประกาศนี้ไดแก 
(๑) สวัสดิการคารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจําป
(๒) สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
(๓) สวัสดิการคาการศึกษาบุตร



 ๒ 

(๔) สวัสดิการเงินบําเหน็จ
(๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห

ขอ ๖ การจายเงินสวัสดิการใหเปนไปตามขอกําหนด หลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๙ จากกองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีที่เงินกองทุนไมพอจายใหชะลอการจายไวกอนจนกวากองทุนจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มและใหจายตามลําดับของผูขอรับสวัสดิการ 

ขอ ๗ พนักงานผูขอรับสวัสดิการจะตองปฏิบัติตามแบบขอรับสวัสดิการตามที่กําหนดยกเวนจะ
กําหนดไวเปนอยางอื่น 

ขอ ๘ ผูขอรับสวัสดิการทุกประเภทตองนําหลักฐานมาขอเบิกเงินสวัสดิการภายใน ๙๐ วัน โดยนับ
จากวันที่ในเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบเสร็จรับเงิน , สูจิบัตร ,ใบมรณะภาพฯ หากเกินกําหนดเวลาใหถือวา
สละสิทธิ์จะขอเบิกยอนหลังมิได 

ขอ ๙ หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหสวัสดิการเปนตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้

ขอ ๑๐ ใหใชแบบและหลักฐานการขอรับสวัสดิการ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาใชบังคับโดย
อนุโลม

ขอ ๑๑ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิด
ปญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕

               (นายสุวัฒน  บุศยเมือง)
  รักษาราชการแทนอธิการบดี

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ



 ๓ 

รายละเอียดแนบทาย  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------------

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑการใหสวัสดิการ เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ
๑. สวัสดิการคา
รักษาพยาบาลและตรวจ
สุขภาพประจําป

๑. พนักงานมีสิทธิ์ขอรับ 
สวัสดิการคารักษาพยาบาล
ไดตามความเปนจริ งแต ไม เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท ตอปงบประมาณ
๒. พนักงานมีสิทธิ์ขอรับ 
สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจําป 
ไดตามความเปนจริ งแต ไม เกิน 
๑,๐๐๐บาท  ตอป
งบประมาณ

๑. พนักงานใชสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาลใหแก 
บุคคลในครอบครัวไดดังตอไปนี้ 
๑.๑ ตนเองและคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย 
๑.๒ บิดามารดาของตน 
๑.๓ บุตรที่ชอบดวยกฎหมายที่ยังไมบรรลุนิติ 
ภาวะไมเกิน ๒ คน 
๒. สิทธิ์คารักษาพยาบาลไมสามารถใชกับบุตร   
บุญธรรมหรือบุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญธรรมผูอื่น 
๓ . ใ น ก ร ณี ที่ ผู มี สิ ท ธิ์ ข อ รั บ ส วั ส ดิ ก า ร ค า 
รักษาพยาบาล มีสิทธิ์รับคารักษาพยาบาลในทาง 
อื่นอยูแลว เชน คารักษาพยาบาลของขาราชการ 
ขาราชการบํานาญ พนักงานขององคกรมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการสังคม บริษัทประกันชีวิต 
หรือประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งบัตรประกันสุขภาพ 
ถวนหนาจะตองใชสิทธิ์นั้นๆ กอนสวนที่เกินจึงจะ 
ขอรับสวัสดิการนี้ได 
๔. สวัสดิการคารักษาพยาบาลจะเบิกไดเฉพาะ 
สถานพยาบาลที่เปนโรงพยาบาลของรัฐ และของ 
เอกชน สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาลของ 
องคการบริหารสวนทองถิ่นเทานั้น ไมสามารถเบิก 
สวัสดิการคารักษาพยาบาลจากคลินิกเอกชนได
๕. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ การตรวจ
สุขภาพประจําป เบิกไดไมเกิน๑,๐๐๐บาท

๒. สวัสดิการรับขวัญ
ทายาทใหม

พนักงานมีสิทธิ์ ขอรับสวัสดิการ
รับขวัญทายาทใหมเปนเงิน ๑,๐๐๐ 
บาทตอคน

พนักงานมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม
ไดดังตอไปนี้ 
๑.๑ บุตรของตนเองที่ชอบดวยกฎหมาย 
๑.๒ ใชสิทธิ์ขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหมได
เพียง ๒ คน



 ๔ 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑการใหสวัสดิการ เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ
๓. สวัสดิการคา
การศึกษาบุตร

เบิกไดตามที่จายจริงตอป 
ก า รศึ กษ า  ตา มที่ ส ถ านศึ กษ า
กําหนดแตไมเกินจํานวนดังตอไปนี้ 
๑ . ร ะดั บกา รศึ กษ าขั้ นพื้ น ฐ าน     
(๑๕ป )  ตั้ งแต  ระดับอนุบาลถึง
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย  ห รื อ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม
เกินปละ ๔,๐๐๐ บาทตอคน 
๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสู ง  (ปวส . )  อนุปริญญาและ
ปริญญาตรีไมเกินปละ ๘,๐๐๐ บาท
ตอคน

๑. คาการศึกษาบุตร หมายถึง เงินบํารุงการศึกษา 
และเงินคา เลา เรียน หรือคาธรรมเนียมอื่นที่
สถานศึกษาเรียกเก็บ
๒. บุตรที่ขอรับสวัสดิการคาการศึกษาบุตรตองมี
อายุไมเกิน ๒๕ ป และยังไมไดประกอบอาชีพ 
๓. สวัสดิการคาศึกษาบุตรใชไดเฉพาะบุตรที่ชอบ 
ดวยกฎหมายจํานวนไมเกิน ๒ คน 
๔ .  บุ ต ร บุ ญ ธ ร ร ม ห รื อ บุ ต ร ที่ ย ก ใ ห เ ป น            
บุตรบุญธรรมแกผูอื่นไมสามารถขอรับสวัสดิการคา
การศึกษาบุตรได 
๕. พนักงานที่มีคูสมรสเปนพนักงานดวยกันใหใช 
สิทธิ์สามีเพียงคนเดียว กรณีที่พนักงานมีคูสมรส
เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน
หนวยงานอื่นที่มีสิทธิ์ไดรับคาการศึกษาบุตรเชนกัน 
ใหใชสิทธิ์ของคูสมรสกอน ถาไดรับคาสวัสดิการ
นอยกวาที่กําหนดในประกาศนี้ใหขอรับสวัสดิการ
เพิ่มไดเฉพาะสวนที่นอยกวา
๖. สถานศึกษาที่สามารถเบิกคาการศึกษาบุตรได 
คือ สถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษา 
เอกชนเฉพาะตั้ งขึ้นตามกฎหมายโรงเรียน/ 
วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยเอกชน ไมรวมถึงโรงเรียน 
สอนวิชาชีพที่ใชหลักสูตรของตนเอง หรือโรงเรียน 
ที่จัดการศึกษาแบบพิเศษอื่น ๆ
๗. ผูขอรับสวัสดิการคาการศึกษาบุตรตองแจงขอ 
อนุมัติตออธิการบดีพรอมแนบสําเนาทะเบียน 
สมรส สําเนาสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบานผาน
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรือสวนงาน 
ภายในเทียบเทาคณะใหคํารับรองกอนจึงจะขอเบิก
คาการศึกษาบุตรตามแบบขอเบิกของงานคลัง

๔. สวัสดิการเงินบําเหน็จ ๑. พนักงานที่มีอายุงาน ๑๕ ปขึ้น
ไปนับจากวันที่บรรจุแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงโดยเกษียณอายุการทํางาน 
หรือลาออกจากงานหรือใหออกจาก

๑. พนักงานหรือทายาทที่ชอบดวยกฎหมาย ไดรับ
สวัสดิการเงินบําเหน็จ ๑๐ เทาของเงินเดือนๆ 
สุดทาย ณ ขณะนั้น  การขอรับเงินสวัสดิการ
บําเหน็จนั้น ใหพนักงานผูมีสิทธิ์ ไดรับเงินยื่นคําขอ



 ๕ 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑการใหสวัสดิการ เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ
งานเพราะไรความสามารถตามที่
แพทยหรือศาลสั่งโดยไมมีความผิด
และไมทําใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงตอมหาวิทยาลัย
๒. พนักงานที่มีอายุงาน ๑๕ ปขึ้น
ไปนับจากวันที่บรรจุแตงตั้ง เสียชีวิต
ในระหวางปฏิบัติงาน ถาความตาย
นั้ น มิ ไ ด เ กิ ด ขึ้ น เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร
ประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเอง 
ใหทายาทเปนผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
ตกทอด

ตามแบบที่กําหนดพรอมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร
ประกอบภายในเวลา๙๐ วัน นับจากวันที่พนจาก
ตําแหนง
๒. กรณีพนักงานเสียชีวิตผูที่จะไดรับบําเหน็จ    
ตกทอดไดแกทายาทผูมีสิทธิตามเกณฑดังนี้ (ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง)
  (๑) บุตรใหไดรับสองสวน ถาผูตายมีบุตรตั้งแต
สามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
  (๒) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
  (๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู
ใหไดรับหนึ่งสวน
  ในกรณีที่ไมมีทายาททั้งสามขอดังกลาว ใหจาย
แกบุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไว
  ในกรณีที่ไมมีทายาททั้งสามขอดังกลาว และไมได
แสดงเจตนาไวใหเงินตกเปนของกองทุนพนักงาน
มหาวิทยาลัย

๕. สวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะห

พนักงานผูใดถึงแกกรรมในขณะที่ยัง
มี ส ถ า น ะ เ ป น พ นั ก ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัยอยู   ทายาทมีสิทธิ์
ได รับ เงินช วยเหลือ ๓ เท าของ
เงินเดือนๆ สุดทาย 

  ผูที่จะไดรับผลประโยชนสวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะหไดแกบุคคลในครอบครัวตามลําดับ 
ดังตอไปนี้
  ๑. คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
  ๒. บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
  ๓. บิดามารดา
  หากปรากฏวา บุคคลในลําดับกอนมีชีวิตอยู
บุคคลในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ     
และหากผูมีสิทธิ ไดรับเงินชวยเหลือในลําดับ
เดียวกันมีหลายคน ใหจายเงินชวยเหลือใหแก
บุคคลที่เปนผูจัดการงานศพ
กรณีไมมีผูรับผลประโยชนทั้งสามขอดังกลาวใหเงิน
ตกเปนของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ
จัดการงานศพตามความจําเปนและเหมาะสมตอไป



 ๒ 





ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๕

----------------------------------------------


เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  และความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และความในข้อ๕ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน                       ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕    จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ 

เงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย” 


ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

“สวัสดิการ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในการดำรงชีพของพนักงาน 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

“งานคลัง” หมายความว่า งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ข้อ ๕ สวัสดิการตามประกาศนี้ได้แก่ 

(๑) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี

(๒) สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่

(๓) สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

(๔) สวัสดิการเงินบำเหน็จ

(๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์


ข้อ ๖ การจ่ายเงินสวัสดิการให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ จากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีที่เงินกองทุนไม่พอจ่ายให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนจนกว่ากองทุนจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มและให้จ่ายตามลำดับของผู้ขอรับสวัสดิการ 

ข้อ ๗ พนักงานผู้ขอรับสวัสดิการจะต้องปฏิบัติตามแบบขอรับสวัสดิการตามที่กำหนดยกเว้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๘ ผู้ขอรับสวัสดิการทุกประเภทต้องนำหลักฐานมาขอเบิกเงินสวัสดิการภายใน ๙๐ วัน โดยนับจากวันที่ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงิน , สูจิบัตร ,ใบมรณะภาพฯ หากเกินกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิ์จะขอเบิกย้อนหลังมิได้ 

ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สวัสดิการเป็นตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๑๐ ให้ใช้แบบและหลักฐานการขอรับสวัสดิการ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้



ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕






















               (นายสุวัฒน์  บุศย์เมือง)


  รักษาราชการแทนอธิการบดี

            มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รายละเอียดแนบท้าย  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การให้สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๕


----------------------------------------------

		ประเภทสวัสดิการ

		หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการ

		เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ



		๑. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี



		๑. พนักงานมีสิทธิ์ขอรับ 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ได้ตามความเป็นจริงแต่ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปีงบประมาณ

๒. พนักงานมีสิทธิ์ขอรับ 

สวัสดิการการตรวจสุขภาพประจำปี ได้ตามความเป็นจริงแต่ ไม่เกิน ๑,๐๐๐บาท  ต่อปี

งบประมาณ

		๑. พนักงานใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ 

บุคคลในครอบครัวได้ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ตนเองและคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑.๒ บิดามารดาของตน 

๑.๓ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติ 

ภาวะไม่เกิน ๒ คน 

๒. สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถใช้กับบุตร   บุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น 

๓.ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการค่า รักษาพยาบาล มีสิทธิ์รับค่ารักษาพยาบาลในทาง อื่นอยู่แล้ว เช่น ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานขององค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการสังคม บริษัทประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ รวมทั้งบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้าจะต้องใช้สิทธิ์นั้นๆ ก่อนส่วนที่เกินจึงจะ ขอรับสวัสดิการนี้ได้ 

๔. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจะเบิกได้เฉพาะ 

สถานพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ และของ 

เอกชน สถานีอนามัย หรือสถานพยาบาลของ 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ไม่สามารถเบิก 

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากคลินิกเอกชนได้

๕. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ การตรวจสุขภาพประจำปี เบิกได้ไม่เกิน๑,๐๐๐บาท



		๒. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่




		พนักงานมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทต่อคน

		พนักงานมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ได้ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ บุตรของตนเองที่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑.๒ ใช้สิทธิ์ขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ได้เพียง ๒ คน



		๓. สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร



		เบิกได้ตามที่จ่ายจริงต่อปี 

การศึกษา ตามที่สถานศึกษากำหนดแต่ไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้ 

๑.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     (๑๕ปี) ตั้งแต่ ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกินปีละ ๔,๐๐๐ บาทต่อคน 

๒. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาและปริญญาตรีไม่เกินปีละ ๘,๐๐๐ บาทต่อคน

		๑. ค่าการศึกษาบุตร หมายถึง เงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่สถานศึกษาเรียกเก็บ

๒. บุตรที่ขอรับสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรต้องมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และยังไม่ได้ประกอบอาชีพ 

๓. สวัสดิการค่าศึกษาบุตรใช้ได้เฉพาะบุตรที่ชอบ 

ด้วยกฎหมายจำนวนไม่เกิน ๒ คน 

๔. บุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็น            บุตรบุญธรรมแก่ผู้อื่นไม่สามารถขอรับสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรได้ 

๕. พนักงานที่มีคู่สมรสเป็นพนักงานด้วยกันให้ใช้ 

สิทธิ์สามีเพียงคนเดียว กรณีที่พนักงานมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นที่มีสิทธิ์ได้รับค่าการศึกษาบุตรเช่นกัน ให้ใช้สิทธิ์ของคู่สมรสก่อน ถ้าได้รับค่าสวัสดิการน้อยกว่าที่กำหนดในประกาศนี้ให้ขอรับสวัสดิการเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่น้อยกว่า

๖. สถานศึกษาที่สามารถเบิกค่าการศึกษาบุตรได้ 

คือ สถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษา 

เอกชนเฉพาะตั้งขึ้นตามกฎหมายโรงเรียน/ วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยเอกชน ไม่รวมถึงโรงเรียน 

สอนวิชาชีพที่ใช้หลักสูตรของตนเอง หรือโรงเรียน 

ที่จัดการศึกษาแบบพิเศษอื่น ๆ

๗. ผู้ขอรับสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรต้องแจ้งขอ 

อนุมัติต่ออธิการบดีพร้อมแนบสำเนาทะเบียน 

สมรส สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้านผ่านคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงาน 

ภายในเทียบเท่าคณะให้คำรับรองก่อนจึงจะขอเบิกค่าการศึกษาบุตรตามแบบขอเบิกของงานคลัง



		๔. สวัสดิการเงินบำเหน็จ




		๑. พนักงานที่มีอายุงาน ๑๕ ปีขึ้นไปนับจากวันที่บรรจุแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งโดยเกษียณอายุการทำงาน หรือลาออกจากงานหรือให้ออกจากงานเพราะไร้ความสามารถตามที่แพทย์หรือศาลสั่งโดยไม่มีความผิดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย

๒. พนักงานที่มีอายุงาน ๑๕ ปีขึ้นไปนับจากวันที่บรรจุแต่งตั้ง เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติงาน ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้ทายาทเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด

		๑. พนักงานหรือทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้รับสวัสดิการเงินบำเหน็จ ๑๐ เท่าของเงินเดือนๆ สุดท้าย ณ ขณะนั้น  การขอรับเงินสวัสดิการบำเหน็จนั้น ให้พนักงานผู้มีสิทธิ์ ได้รับเงินยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดพร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารประกอบภายในเวลา๙๐ วัน นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง

๒. กรณีพนักงานเสียชีวิตผู้ที่จะได้รับบำเหน็จ    ตกทอดได้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้ (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

  (๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

  (๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน

  (๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน

  ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อดังกล่าว ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้

  ในกรณีที่ไม่มีทายาททั้งสามข้อดังกล่าว และไม่ได้แสดงเจตนาไว้ให้เงินตกเป็นของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย



		๕. สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์

		พนักงานผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่ยังมีสถานะเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยอยู่  ทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ ๓ เท่าของเงินเดือนๆ สุดท้าย 



		  ผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ได้แก่บุคคลในครอบครัวตามลำดับ ดังต่อไปนี้

  ๑. คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย

  ๒. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

  ๓. บิดามารดา

  หากปรากฏว่า บุคคลในลำดับก่อนมีชีวิตอยู่บุคคลในลำดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ     และหากผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในลำดับเดียวกันมีหลายคน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่บุคคลที่เป็นผู้จัดการงานศพ

กรณีไม่มีผู้รับผลประโยชน์ทั้งสามข้อดังกล่าวให้เงินตกเป็นของกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการงานศพตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป







