ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราการให%สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2561
--------------------------------------เพื่ออนุวัตใหเปนไปตามความในขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย กองทุน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗
และความในขอ ๙ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑF เงื่อนไข
และอัตราการใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561”
ขอ ๒ ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศฉบับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และแกไขเพิ่มเติม
“สวัสดิการ”
หมายความวา เงินชวยเหลือเพื่อประโยชนFเกื้อกูลในการดํารงชีพ
ของพนักงาน
“กองทุน”
หมายความวา กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งรายไดมาจาก
เงิน สะสมคงเหลื อหรื อสวนตางของคาใชจายในการจางบุ คลากร ที่ ไดรั บ จั ด สรรตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายในแตละปMงบประมาณในงบอุดหนุนทั่วไป รายการคาใชจายบุคลากร
“งานบริ ห ารคลั ง และทรั พ ยF สิ น ” หมายความวา งานบริ ห ารคลั ง และทรั พ ยF สิ น
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
/ ขอ 5 สวัสดิการ ...

๒

ขอ ๕ สวัสดิการตามประกาศนี้ ไดแก
(๑) สวัสดิการคารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจําปM
(๒) สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุแบบกลุมรายปM
(๓) สวัสดิการคาการศึกษาบุตร
(๔) สวัสดิการเงินบําเหน็จ
(๕) สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหF
ขอ ๖ หลั ก เกณฑF เงื่ อ นไขและอั ต ราการจายเงิ น สวั ส ดิ ก ารตามขอ ๕ ใหเบิ ก จายจาก
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑFและเงื่อนไขการใหสวัสดิการแนบทายประกาศนี้
ขอ ๗ ผูขอรับ สวัส ดิการทุ กประเภทตองนํ าหลั กฐานมาขอเบิ กเงิน สวัส ดิการภายใน ๙๐ วั น
โดยนับจากวันที่ที่ระบุในเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ใบเสร็จรับเงิน ใบมรณบัตร หากเกินกําหนดเวลาใหถือ
วาสละสิทธิ์ จะขอเบิกยอนหลังมิได
ขอ ๘ ใหนําแบบและหลักฐานการขอรับสวัสดิการ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาใชโดย
อนุโลม หรือแบบและหลักฐานอื่นที่ ก.บ.ม. กําหนด
ขอ ๙ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่
เกิดปTญหาจากการปฏิบัติตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประธาน ก.บ.ม.

๓

เอกสารแนบท%าย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราการให%สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
ประเภทสวัสดิการ
หลักเกณฑการให%สวัสดิการ
เงื่อนไขการขอสวัสดิการ
๑. สวัสดิการคา
๑. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ ๑. พนักงานใชสิทธิเบิกคา
รักษาพยาบาลและ
คารักษาพยาบาลไดตามความ
รักษาพยาบาลใหแกบุคคลใน
ตรวจสุขภาพประจําปM
เปนจริง แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐
ครอบครัวไดดังตอไปนี้
บาท ตอปMงบประมาณ
๑.๑ ตนเองและคูสมรสที่ชอบดวย
๒. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ
กฎหมาย
การตรวจสุขภาพประจําปM ได
๑.๒ บิดามารดาของตน
ตามความเปนจริงแตไมเกิน
๑.๓ บุตรที่ชอบดวยกฎหมายที่ยัง
๑,๐๐๐ บาท ตอปMงบประมาณ
ไมบรรลุนิติภาวะไมเกิน ๓ คน
๒. สิทธิคารักษาพยาบาลไมสามารถใช
กับบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให
เปนบุตรบุญธรรมผูอื่น
๓. ในกรณีที่ผูมีสิทธิขอรับสวัสดิการ
คารักษาพยาบาล มีสิทธิรับ
คารักษาพยาบาลในทางอื่นอยูแลว
เชน คารักษาพยาบาลของ
ขาราชการ ขาราชการบํานาญ
พนักงานขององคFกรมหาชน
รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการประกันสังคม
บริษัทประกันชีวิต หรือประกัน
อุบัติเหตุ รวมทั้งบัตรประกัน
สุขภาพถวนหนา จะตองใชสิทธิ
นั้น ๆ กอน สวนที่เกินจึงจะขอรับ
สวัสดิการนี้ได
๔. สวัสดิการคารักษาพยาบาลจะเบิก
ไดเฉพาะสถานพยาบาลที่เปน
โรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล เทานั้น (ไมสามารถเบิก
สวัสดิการคารักษาพยาบาลจาก
คลินิกเอกชนได)

๔

ประเภทสวัสดิการ
๒. สวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุแบบกลุม
รายปM

หลักเกณฑการให%สวัสดิการ

- พนักงานที่ผานการทดลอง
ปฏิบัติงานแลว มีสิทธิไดรับการ
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุมรายปM
ในวงเงินไมเกิน ๑,๐๐๐ บาทตอ
คนตอปM
๓. สวัสดิการคาการศึกษา - เบิกไดตามที่จายจริงตอปM
บุตร
การศึกษา ตามที่สถานศึกษา
กําหนด แตละประเภทและ
อัตราคาการศึกษาบุตร แตไม
เกินจํานวนดังตอไปนี้
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแตระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ปMการศึกษาละไมเกิน
๖,๐๐๐ บาทตอคน
๒. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
และปริญญาตรี ปMการศึกษา
ละไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาทตอ
คน

เงื่อนไขการขอสวัสดิการ
๕. พนักงานมีสิทธิขอรับสวัสดิการ
การตรวจสุขภาพประจําปM
- ผลประโยชนFและเงื่อนไขการ
คุมครอง เปนไปตามกรมธรรมF
ประกันอุบัติเหตุแบบกลุมกําหนด
๑. คาการศึกษาบุตร หมายถึง เงิน
บํารุงการศึกษาและเงินคาเลาเรียน
หรือคาธรรมเนียมอื่นที่สถานศึกษา
เรียกเก็บ
๒. บุตรที่ขอรับสวัสดิการคาการศึกษา
บุตรตองมีอายุไมเกิน ๒๓ ปM และยัง
ไมประกอบอาชีพ
๓. สวัสดิการคาศึกษาบุตรใชไดเฉพาะ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายจํานวนไม
เกิน ๓ คน
๔. บุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกใหเปน
บุตรบุญธรรมแกผูอื่น ไมสามารถ
ขอรับสวัสดิการคาการศึกษาบุตรได
๕. พนักงานที่มีคูสมรสเปนพนักงาน
ดวยกันใหใชสิทธิสามีเพียงคนเดียว
กรณีที่พนักงานมีคูสมรสเปน
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหนวยงานอื่น ที่มีสิทธิ
ไดรับคาการศึกษาบุตรเชนกันใหใช
สิทธิของคูสมรสกอน ถาไดรับคา
สวัสดิการนอยกวาที่กําหนดใน
ประกาศนี้ ใหขอรับสวัสดิการเพิ่ม
ไดเฉพาะสวนที่เบิกจากสิทธิอื่น
ไมได
๖. สถานศึกษาที่สามารถเบิกคา
การศึกษาบุตรได คือ สถานศึกษา
ของทางราชการ และสถานศึกษา
เอกชนเฉพาะตั้งขึ้นตามกฎหมาย
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

๕

ประเภทสวัสดิการ

หลักเกณฑการให%สวัสดิการ

เงื่อนไขการขอสวัสดิการ
เอกชน ไมรวมถึงโรงเรียนสอน
วิชาชีพที่ใชหลักสูตรของตนเอง
หรือโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบ
พิเศษอื่น ๆ
๗. ผูขอรับสวัสดิการคาการศึกษาบุตร
ตองแจงขออนุมัติตออธิการบดี
พรอมแนบสําเนาทะเบียนสมรส
สําเนาสูติบัตร และสําเนาทะเบียน
บานผานคณบดี ผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก หรือสวนงานภายใน
เทียบเทาคณะใหคํารับรองกอนจึง
จะขอเบิกคาการศึกษาบุตรตาม
แบบขอเบิกของงานบริหารคลังและ
ทรัพยFสิน
๔. สวัสดิการเงินบําเหน็จ ๑. พนักงานมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ๑. พนักงานหรือทายาทที่ชอบดวย
บําเหน็จเมื่อ
กฎหมาย ไดรับสวัสดิการเงิน
1.๑ เกษียณอายุการทํางาน
บําเหน็จ การขอรับเงินสวัสดิการ
หรือลาออกจากงาน หรือ
บําเหน็จนั้น ใหพนักงานผูมีสิทธิ
ใหออกจากงานเพราะไร
ไดรับเงินยื่นคําขอตามแบบที่
ความสามารถตามที่แพทยF กําหนดพรอมทั้งแนบหลักฐาน
หรือศาลสั่งโดยไมมี
เอกสารประกอบภายในเวลา ๙๐
ความผิดและไมทําใหเกิด
วัน นับจากวันที่พนจากการเปน
ความเสียหายอยาง
พนักงาน
รายแรงตอมหาวิทยาลัย ๒. กรณีพนักงานเสียชีวิตผูที่จะไดรับ
1.๒ เสียชีวิตในระหวาง
บําเหน็จตกทอดไดแก ทายาทผูมี
ปฏิบัติงาน ถาความตาย
สิทธิตามเกณฑFดังนี้ (ตามระเบียบ
นั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจาก
กระทรวงการคลัง)
การประพฤติชั่วอยาง
๒.๑ บุตรใหไดรับสองสวน ถาผูตาย
รายแรงของตนเอง ให
มีบุตรตั้งแต ๓ คน ขึ้นไป ให
ทายาทเปนผูมีสิทธิไดรับ
ไดรับสามสวน
บําเหน็จตกทอด
๒.๒ สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่ง
1.๓ สิ้นสุดสัญญาจาง โดยไม
สวน
ทําใหเกิดความเสียหาย
๒.๓ บิดามารดา หรือบิดาหรือ
อยางรายแรงตอ
มารดาที่มีชีวิตอยู ใหไดรับ
มหาวิทยาลัย
หนึ่งสวน

๖

ประเภทสวัสดิการ

๕. สวัสดิการฌาปนกิจ
สงเคราะหF

หลักเกณฑการให%สวัสดิการ
เงื่อนไขการขอสวัสดิการ
๒. จํานวนเงินบําเหน็จที่ไดรับให
๒.๔ บุคคลซึ่งผูตายไดแสดงเจตนา
เปนไปตามอายุงานนับจากวันที่
ไวในกรณีที่ไมมีทายาททั้งสาม
บรรจุแตงตั้งพนจากการเปน
ขอดังกลาว และหากไมได
พนักงาน ตามอัตราดังตอไปนี้
แสดงเจตนาไวใหเงินตกเปน
2.1 อายุงาน ๓ – ๕ ปM ให
ของกองทุนพนักงาน
ไดรับบําเหน็จ 3 เทาของ
เงินคาจางเดือนสุดทาย
๒.๒ อายุงาน ๖ – ๑๐ ปM ให
ไดรับบําเหน็จ ๕ เทาของ
เงินคาจางเดือนสุดทาย
๒.๓ อายุงาน ๑1 - 1๕ ปM ให
ไดรับบําเหน็จ ๗ เทาของ
เงินคาจางเดือนสุดทาย
๒.๔ อายุงาน 1๖ ปMขึ้นไป ให
ไดรับบําเหน็จ ๑๐ เทา
ของเงินคาจางเดือน
สุดทาย
- พนักงานผูใดถึงแกกรรมใน
๑. ผูที่จะไดรับผลประโยชนFสวัสดิการ
ขณะที่ยังมีสถานะเปนพนักงาน
ฌาปนกิจสงเคราะหFไดแกบุคคลใน
ของมหาวิทยาลัยอยู ทายาทมี
ครอบครัวตามลําดับดังตอไปนี้
สิทธิไดรับเงินชวยเหลือ ๓ เทา
๑.๑ คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
ของเงินเดือน ๆ สุดทาย
๑.๒ บุตรทีช่ อบดวยกฎหมาย
๑.๓ บิดามารดา
๒. หากปรากฏวา บุคคลในลําดับกอน
มีชีวิตอยูบุคคลในลําดับถัดไปไมมี
สิทธิไดรับเงินชวยเหลือ และหาก
ผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือในลําดับ
เดียวกันมีหลายคน ใหจายเงิน
ชวยเหลือใหแกบุคคลที่เปน
ผูจัดการงานศพ
๓. กรณีไมมีผูรับผลประโยชนFทั้งสาม
ขอดังกลาว ใหเงินตกเปนของ
กองทุนพนักงาน เพื่อจัดการงานศพ
ตามความจําเปนและเหมาะสม
ตอไป

