
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง  หลักเกณฑ� เง่ือนไข และอัตราการให%สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2561 

--------------------------------------- 
 
เพ่ืออนุวัตให�เป�นไปตามความในข�อ ๙ แห�งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว�าด�วย กองทุน

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว�าด�วย การบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และความในข�อ ๙ แห�งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว�าด�วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๕  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งท่ี  4/๒๕๖๑ เม่ือ
วันท่ี 17  สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไว�ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว�า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑF เง่ือนไข
และอัตราการให�สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561” 

ข�อ ๒ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช�ถัดจากวันประกาศเป�นต�นไป 
ข�อ ๓ บรรดาประกาศอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย�งกับประกาศฉบับนี้ให�ใช�ประกาศฉบับนี้แทน 
ข�อ ๔ ในประกาศฉบับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  “อธิการบดี” หมายความว�า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  “พนักงาน” หมายความว�า พนักงานมหาวิทยาลัยตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ว�าด�วย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก�ไขเพ่ิมเติม 
  “สวัสดิการ” หมายความว�า เงินช�วยเหลือเพ่ือประโยชนFเก้ือกูลในการดํารงชีพ

ของพนักงาน  
  “กองทุน”  หมายความว�า     กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงรายได�มาจาก

เงินสะสมคงเหลือหรือส�วนต�างของค�าใช�จ�ายในการจ�างบุคลากร ท่ีได�รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ�ายในแต�ละปMงบประมาณในงบอุดหนุนท่ัวไป รายการค�าใช�จ�ายบุคลากร 

  “งานบริหารคลังและทรัพยFสิน”  หมายความว�า  งานบริหารคลังและทรัพยFสิน 
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   

 
 

/ ข�อ 5 สวัสดิการ ... 



๒ 
 

ข�อ ๕ สวัสดิการตามประกาศนี้ ได�แก� 
(๑) สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจําปM  
(๒) สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ�มรายปM 
(๓) สวัสดิการค�าการศึกษาบุตร 
(๔) สวัสดิการเงินบําเหน็จ 
(๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหF 

ข�อ ๖ หลักเกณฑF  เง่ือนไขและอัตราการจ�ายเงินสวัสดิการตามข�อ ๕ ให� เบิกจ�ายจาก         
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑFและเง่ือนไขการให�สวัสดิการแนบท�ายประกาศนี้  

ข�อ  ๗ ผู�ขอรับสวัสดิการทุกประเภทต�องนําหลักฐานมาขอเบิกเงินสวัสดิการภายใน ๙๐ วัน                 
โดยนับจากวันท่ีท่ีระบุในเอกสารท่ีเก่ียวข�อง เช�น ใบเสร็จรับเงิน ใบมรณบัตร หากเกินกําหนดเวลาให�ถือ
ว�าสละสิทธิ์ จะขอเบิกย�อนหลังมิได� 

ข�อ ๘ ให�นําแบบและหลักฐานการขอรับสวัสดิการ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดมาใช�โดย
อนุโลม หรือแบบและหลักฐานอ่ืนท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

ข�อ ๙ ให�อธิการบดีรักษาการให�เป�นไปตามประกาศนี้ และเป�นผู�มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ี
เกิดปTญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  17   เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

(ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร. เสนาะ   กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประธาน ก.บ.ม. 



๓ 
 

เอกสารแนบท%าย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เรื่อง หลักเกณฑ� เง่ือนไข และอัตราการให%สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2561 

 
ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑ�การให%สวัสดิการ เง่ือนไขการขอสวัสดิการ 

๑. สวัสดิการค�า
รักษาพยาบาลและ
ตรวจสุขภาพประจําปM 

๑. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ
ค�ารักษาพยาบาลได�ตามความ
เป�นจริง แต�ไม�เกิน  ๑๐,๐๐๐ 
บาท ต�อปMงบประมาณ 

๒. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ
การตรวจสุขภาพประจําปM ได�
ตามความเป�นจริงแต�ไม�เกิน 
๑,๐๐๐ บาท ต�อปMงบประมาณ 

๑. พนักงานใช�สิทธิเบิกค�า
รักษาพยาบาลให�แก�บุคคลใน
ครอบครัวได�ดังต�อไปนี้ 
๑.๑ ตนเองและคู�สมรสท่ีชอบด�วย

กฎหมาย 
๑.๒ บิดามารดาของตน 
๑.๓ บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายท่ียัง

ไม�บรรลุนิติภาวะไม�เกิน ๓ คน 
๒. สิทธิค�ารักษาพยาบาลไม�สามารถใช�

กับบุตรบุญธรรมหรือบุตรท่ียกให�
เป�นบุตรบุญธรรมผู�อ่ืน 

๓. ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิขอรับสวัสดิการ 
ค�ารักษาพยาบาล มีสิทธิรับ       
ค�ารักษาพยาบาลในทางอ่ืนอยู�แล�ว 
เช�น  ค�ารักษาพยาบาลของ
ข�าราชการ ข�าราชการบํานาญ 
พนักงานขององคFกรมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการประกันสังคม 
บริษัทประกันชีวิต หรือประกัน
อุบัติเหตุ รวมท้ังบัตรประกัน
สุขภาพถ�วนหน�า จะต�องใช�สิทธิ  
นั้น ๆ ก�อน ส�วนท่ีเกินจึงจะขอรับ
สวัสดิการนี้ได� 

๔. สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลจะเบิก
ได�เฉพาะสถานพยาบาลท่ีเป�น
โรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล เท�านั้น (ไม�สามารถเบิก
สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลจาก
คลินิกเอกชนได�) 



๔ 
 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑ�การให%สวัสดิการ เง่ือนไขการขอสวัสดิการ 
๕. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ  

การตรวจสุขภาพประจําปM 
๒. สวัสดิการประกัน

อุบัติเหตุแบบกลุ�ม
รายปM 

 - พนักงานท่ีผ�านการทดลอง
ปฏิบัติงานแล�ว มีสิทธิได�รับการ
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ�มรายปM 
ในวงเงินไม�เกิน ๑,๐๐๐ บาทต�อ
คนต�อปM 

- ผลประโยชนFและเง่ือนไขการ
คุ�มครอง เป�นไปตามกรมธรรมF
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ�มกําหนด 

๓. สวัสดิการค�าการศึกษา
บุตร 

-  เบิกได�ตามท่ีจ�ายจริงต�อปM
การศึกษา ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด แต�ละประเภทและ
อัตราค�าการศึกษาบุตร แต�ไม�
เกินจํานวนดังต�อไปนี้ 
๑. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ต้ังแต�ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ปMการศึกษาละไม�เกิน 
๖,๐๐๐ บาทต�อคน 

๒. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
และปริญญาตรี ปMการศึกษา
ละไม�เกิน ๑๕,๐๐๐ บาทต�อ
คน 

๑. ค�าการศึกษาบุตร หมายถึง เงิน
บํารุงการศึกษาและเงินค�าเล�าเรียน 
หรือค�าธรรมเนียมอ่ืนท่ีสถานศึกษา
เรียกเก็บ 

๒. บุตรท่ีขอรับสวัสดิการค�าการศึกษา
บุตรต�องมีอายุไม�เกิน ๒๓ ปM และยัง
ไม�ประกอบอาชีพ 

๓. สวัสดิการค�าศึกษาบุตรใช�ได�เฉพาะ
บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมายจํานวนไม�
เกิน ๓ คน 

๔. บุตรบุญธรรมหรือบุตรท่ียกให�เป�น
บุตรบุญธรรมแก�ผู�อ่ืน ไม�สามารถ
ขอรับสวัสดิการค�าการศึกษาบุตรได� 

๕. พนักงานท่ีมีคู�สมรสเป�นพนักงาน
ด�วยกันให�ใช�สิทธิสามีเพียงคนเดียว 
กรณีท่ีพนักงานมีคู�สมรสเป�น
ข�าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงานหน�วยงานอ่ืน ท่ีมีสิทธิ
ได�รับค�าการศึกษาบุตรเช�นกันให�ใช�
สิทธิของคู�สมรสก�อน  ถ�าได�รับค�า
สวัสดิการน�อยกว�าท่ีกําหนดใน
ประกาศนี้ ให�ขอรับสวัสดิการเพ่ิม
ได�เฉพาะส�วนท่ีเบิกจากสิทธิอ่ืน
ไม�ได� 

๖. สถานศึกษาท่ีสามารถเบิกค�า
การศึกษาบุตรได� คือ สถานศึกษา
ของทางราชการ และสถานศึกษา
เอกชนเฉพาะต้ังข้ึนตามกฎหมาย
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย



๕ 
 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑ�การให%สวัสดิการ เง่ือนไขการขอสวัสดิการ 
เอกชน ไม�รวมถึงโรงเรียนสอน
วิชาชีพท่ีใช�หลักสูตรของตนเอง 
หรือโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาแบบ
พิเศษอ่ืน ๆ 

๗. ผู�ขอรับสวัสดิการค�าการศึกษาบุตร
ต�องแจ�งขออนุมัติต�ออธิการบดี
พร�อมแนบสําเนาทะเบียนสมรส 
สําเนาสูติบัตร และสําเนาทะเบียน
บ�านผ�านคณบดี ผู�อํานวยการ
สถาบัน สํานัก หรือส�วนงานภายใน
เทียบเท�าคณะให�คํารับรองก�อนจึง
จะขอเบิกค�าการศึกษาบุตรตาม
แบบขอเบิกของงานบริหารคลังและ
ทรัพยFสิน 

๔. สวัสดิการเงินบําเหน็จ ๑. พนักงานมีสิทธิได�รับสวัสดิการ
บําเหน็จเม่ือ  
1.๑ เกษียณอายุการทํางาน

หรือลาออกจากงาน หรือ
ให�ออกจากงานเพราะไร�
ความสามารถตามท่ีแพทยF
หรือศาลสั่งโดยไม�มี
ความผิดและไม�ทําให�เกิด
ความเสียหายอย�าง
ร�ายแรงต�อมหาวิทยาลัย 

1.๒ เสียชวีิตในระหว�าง
ปฏิบัติงาน ถ�าความตาย
นั้นมิได�เกิดข้ึนเนื่องจาก
การประพฤติชั่วอย�าง
ร�ายแรงของตนเอง ให�
ทายาทเป�นผู�มีสิทธิได�รับ
บําเหน็จตกทอด 

1.๓ สิ้นสุดสัญญาจ�าง โดยไม�
ทําให�เกิดความเสียหาย
อย�างร�ายแรงต�อ
มหาวิทยาลัย 

 

๑. พนักงานหรือทายาทท่ีชอบด�วย
กฎหมาย ได�รับสวัสดิการเงิน
บําเหน็จ การขอรับเงินสวัสดิการ
บําเหน็จนั้น ให�พนักงานผู�มีสิทธิ 
ได�รับเงินยื่นคําขอตามแบบท่ี
กําหนดพร�อมท้ังแนบหลักฐาน
เอกสารประกอบภายในเวลา ๙๐ 
วัน นับจากวันท่ีพ�นจากการเป�น
พนักงาน 

๒. กรณีพนักงานเสียชีวิตผู�ท่ีจะได�รับ
บําเหน็จตกทอดได�แก� ทายาทผู�มี
สิทธิตามเกณฑFดังนี้ (ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง) 
๒.๑ บุตรให�ได�รับสองส�วน ถ�าผู�ตาย

มีบุตรต้ังแต� ๓  คน ข้ึนไป  ให�
ได�รับสามส�วน 

๒.๒ สามีหรือภริยาให�ได�รับหนึ่ง
ส�วน 

๒.๓ บิดามารดา หรือบิดาหรือ
มารดาท่ีมีชีวิตอยู� ให�ได�รับ
หนึ่งส�วน 

 



๖ 
 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑ�การให%สวัสดิการ เง่ือนไขการขอสวัสดิการ 
๒. จํานวนเงินบําเหน็จท่ีได�รับให�

เป�นไปตามอายุงานนับจากวันท่ี
บรรจุแต�งต้ังพ�นจากการเป�น
พนักงาน ตามอัตราดังต�อไปนี้ 
2.1 อายุงาน ๓ – ๕ ปM ให�

ได�รับบําเหน็จ 3 เท�าของ
เงินค�าจ�างเดือนสุดท�าย 

๒.๒ อายุงาน ๖ – ๑๐ ปM ให�
ได�รับบําเหน็จ ๕ เท�าของ
เงินค�าจ�างเดือนสุดท�าย  

๒.๓ อายุงาน ๑1 - 1๕ ปM ให�
ได�รับบําเหน็จ ๗ เท�าของ
เงินค�าจ�างเดือนสุดท�าย  

๒.๔ อายุงาน 1๖ ปMข้ึนไป ให�
ได�รับบําเหน็จ ๑๐ เท�า
ของเงินค�าจ�างเดือน
สุดท�าย 

๒.๔  บุคคลซ่ึงผู�ตายได�แสดงเจตนา
ไว�ในกรณีท่ีไม�มีทายาทท้ังสาม
ข�อดังกล�าว และหากไม�ได�
แสดงเจตนาไว�ให�เงินตกเป�น
ของกองทุนพนักงาน 

๕. สวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะหF 

-  พนักงานผู�ใดถึงแก�กรรมใน
ขณะท่ียังมีสถานะเป�นพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยอยู� ทายาทมี
สิทธิได�รับเงินช�วยเหลือ ๓ เท�า
ของเงินเดือน ๆ สุดท�าย 

๑. ผู�ท่ีจะได�รับผลประโยชนFสวัสดิการ
ฌาปนกิจสงเคราะหFได�แก�บุคคลใน
ครอบครัวตามลําดับดังต�อไปนี้ 
๑.๑ คู�สมรสท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
๑.๒ บุตรท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
๑.๓ บิดามารดา 

๒. หากปรากฏว�า บุคคลในลําดับก�อน
มีชีวิตอยู�บุคคลในลําดับถัดไปไม�มี
สิทธิได�รับเงินช�วยเหลือ และหาก  
ผู�มีสิทธิได�รับเงินช�วยเหลือในลําดับ
เดียวกันมีหลายคน ให�จ�ายเงิน
ช�วยเหลือให�แก�บุคคลท่ีเป�น
ผู�จัดการงานศพ 

๓. กรณีไม�มีผู�รับผลประโยชนFท้ังสาม
ข�อดังกล�าว ให�เงินตกเป�นของ
กองทุนพนักงาน เพ่ือจัดการงานศพ
ตามความจําเป�นและเหมาะสม
ต�อไป 

 


