
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เร่ือง หลักเกณฑ และเงื่อนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

 

 
  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปตามขอ  ๒๑  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วา
ดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๑  และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  อาศัยอํานาจตามขอ ๙ แหงระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  ๒๕๕๓  โดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการบริหารบุคคล ในคราวประชุม คร้ังท่ี  ๓/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
มหาวิทยาลัยจงึวางขอกําหนดในการใหสวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไวดังนี ้
 
  ขอ  ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ือง หลักเกณฑ และ
เง่ือนไข การใหสวัสดิการพนักงานมหาวทิยาลัย” 
 
  ขอ  ๒  ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๔ เปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  ประกาศอ่ืนใดท่ีประกาศใชกอนหนานี้  ท่ีขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศ
ฉบับนี้แทน 
 
  ขอ  ๔  ในประกาศฉบับนี ้
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดรับจางตาม
สัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได
มหาวิทยาลัย 
   “สวัสดิการ”  หมายความวา  เงินชวยเหลือเพ่ือประโยชนเกื้อกูลในการ
ดํารงชีพของพนักงาน 
   “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย 
   “งานคลัง”  หมายความวา  งานคลัง  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 
   “ปงบประมาณ”  หมายความวา  ระยะเวลาท่ีนบัต้ังแตวนัท่ี  ๑  ตุลาคม  ไป
จนถึง  ๓๐  กนัยายน  ของปถัดไป  และใช พ.ศ. ของปถัดไปเปนปงบประมาณ 

/ขอ  ๕  สวัสดิการ... 



  ๒ 

 
   ขอ  ๕  สวัสดิการตามประกาศน้ีไดแก 
   (๑)  สวัสดกิารคาเชาท่ีพักอาศัย 
   (๒)  สวัสดิการคารักษาพยาบาล 
   (๓)  สวัสดกิารคาการศึกษาบุตร 
 

  ขอ  ๖  การจายเงินสวัสดกิารใหเปนไปตามขอกําหนด  หลักเกณฑ และเง่ือนไขตามขอ ๙  จาก

กองทุนสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีท่ีเงินกองทุนไมพอจายใหชะลอการจายไวกอนจนกวากองทุนจะ

ไดรับการจัดสรรเพิ่มและใหจายตามลําดับของผูขอรับสวัสดิการ 

  ขอ  ๗  พนักงานผูขอรับสวัสดิการจะตองปฏิบัติตามแบบขอรับสวัสดิการท่ีงานคลังกําหนด

ยกเวนจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

  ขอ  ๘  ผูขอรับสวัสดิการทุกประเภทตองนําหลักฐานการจายเงินมาขอเบิกเงินสวัสดกิารภายใน  

๖๐  วัน หลังจากจายคาใชจายแลวหากเกินกําหนดเวลาใหถือวาสละสิทธ์ิจะขอเบิกยอนหลังมิได 

  ขอ  ๙  หลักเกณฑและเง่ือนไขการใหสวัสดิการคาเชาท่ีพักอาศัย  คารักษาพยาบาล  และคา

การศึกษาบุตรเปนดังตอไปนี้ 

 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑการใหสวัสดิการ เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ 

๑.  สวัสดิการคาเชาท่ีพัก
อาศัย 

พนักงานทีไ่มไดอาศัยอยู
ในท่ีพักของมหาวิทยาลัย
และตองเชาท่ีพักอยู
ภายนอกสามารถเบิก
สวัสดิการท่ีพกัอาศัยไดไม
เกินคนละ  ๑,๕๐๐  บาทตอ
เดือน 

๑. ไมไดพกัอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือบานของคู
สมรส หรือญาติพี่นอง 
๒.  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดท่ีพักใหแตไมสามารถ
พักอาศัยไดเนือ่งจากขนาดของครอบครัวใหใช
สิทธ์ินี้ได 
๓.  กรณีท่ีมีคูสมรสท้ังนิตินัยและพฤตนิัยเปน
พนักงานดวยกันใหใชสิทธ์ิไดเพยีงคนเดยีว 
๔.  กรณีมีคูสมรสที่ใชสิทธ์ิในคาท่ีพักอาศัยหรือ
บานพักจากหนวยงานอ่ืนไมสามารถเบิกสวัสดิการ
คาเชาท่ีพักอาศัยได 
 

 

 



  ๓ 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑการใหสวัสดิการ เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ 
  ๖.  ใหพนักงานท่ีขอรับสวัสดิการคาเชาท่ีพักอาศัย

แจงขอรับสวสัดิการตออธิการบดีหรือผูท่ี
อธิการบดีมอบหมายและเม่ือไดรับอนุญาตแลวให
ขอเบิกสวัสดิการคาเชาท่ีพักอาศัยตามแบบท่ีงาน
คลังกําหนด 
๗.  กรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดท่ีพักอาศัยใหตามความ
เหมาะสมแลวถาไมตองการเขาพักในท่ีพักหรือ
เหตุผลอ่ืนใดมหาวิทยาลัยจะงดการจายสวสัดิการ
คาเชาท่ีพักอาศัย 

๒.  สวัสดิการคา
รักษาพยาบาล 

พนักงานมีสิทธ์ิขอรับ
สวัสดิการคารักษาพยาบาล
ไดตามความเปนจริงแต
รวมแลวไมเกนิ ๑๐,๐๐๐ 
บาทตอปงบประมาณ 

๑.  พนักงานใชสิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาลใหแก
บุคคลในครอบครัวไดดังตอไปนี ้
     ๑.๑  ตนเองและคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย 
     ๑.๒  บิดามารดาของตน 
     ๑.๓  บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะไมเกิน ๒ คน 
๒.  สิทธ์ิคารักษาพยาบาลไมสามารถใชกับบุตรบุญ
ธรรมหรือบุตรท่ียกใหเปนบุตรบุญธรรมผูอ่ืน 
๓.  ในกรณีท่ีผูมีสิทธิ์ขอรับสวัสดิการคา
รักษาพยาบาล  มีสิทธ์ิรับคารักษาพยาบาลในทาง
อ่ืนอยูแลว เชน คารักษาพยาบาลของขาราชการ  
ขาราชการบํานาญ  พนักงานขององคกรมหาชน
รัฐวิสาหกจิ  สวัสดิการสังคม  บริษัทประกันชีวิต 
หรือประกันอุบัติเหต ุรวมท้ังบัตรประกันสุขภาพ
ถวนหนาจะตองใชสิทธ์ินั้น ๆ กอนสวนท่ีเกินจึงจะ
ขอรับสวัสดิการนี้ได 
๔.  สวัสดิการคารักษาพยาบาลจะเบิกไดเฉพาะ
สถานพยาบาลท่ีเปนโรงพยาบาลของรัฐ และของ
เอกชน สถานอีนามัย หรือสถานพยาบาลของ
องคการบริหารสวนทองถ่ินเทานั้น ไมสามารถเบิก
สวัสดิการคารักษาพยาบาลจากคลีนิกเอกชนได 
 

 



  ๔ 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑการใหสวัสดิการ เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ 

  ๕.  สามารถเบิกคาใชจายในการรักษาพยาบาลได
ทุกรายการตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ีใหสิทธ์ิ
แกขาราชการ ยกเวน คาหองพักพิเศษ และคาจาง
พยาบาลพิเศษ หรือคาบริการพิเศษอ่ืนท่ีจายเปน
คาตอบแทนพิเศษ 

๓.  สวัสดิการคาการศึกษา
บุตร 

เบิกไดตามท่ีจายจริงตอป
การศึกษา  ตามท่ีสถาน 
ศึกษากําหนดแตไมเกนิ
จํานวนดังตอไปนี้ 
     ๑.  ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (๑๕ ป) ตั้งแต
ระดับอนุบาลถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ไมเกนิปละ ๔,๐๐๐  
บาทตอคน  
     ๒.  ระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญา 
และปริญญาตรีไมเกินปละ 
๑๑,๐๐๐ บาทตอคน 

๑.  คาศึกษาบุตร  หมายถึง  เงินบํารุงการศึกษา และ
เงินคาเลาเรียน ท่ีสถานศึกษาไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงศกึษาธิการ มหาวิทยาลัย  องคการบริหาร
สวนทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา 
อนุญาตใหเรียกเก็บ 
๒.  บุตรท่ีขอรับสวัสดิการคาการศึกษาตองมีอายุ
ไมเกิน ๒๕ ป และยังไมไดประกอบอาชีพ 
๓.  สวัสิการคาศึกษาบุตรใชไดเฉพาะบุตรท่ีชอบ
ดวยกฎหมายจาํนวนไมเกนิ ๒ คน 
๔.  บุตรบุญธรรมหรือบุตรท่ียกใหเปนบุตรบุญ
ธรรมแกผูอ่ืนไมสามารถขอรับสวัสดิการคาศึกษา
บุตรได 
๕.  พนักงานท่ีมีคูสมรสเปนพนักงานดวยกันใช
สิทธ์ิไดเพียงคนเดียว 
     กรณีท่ีพนกังานมีคูสมรสเปนขาราชการ 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหนวยงานอ่ืนท่ี
มีสิทธ์ิไดรับคาการศึกษาบุตรเชนกัน  ใหเลือกใช
สิทธ์ิทางฝายใดฝายหนึ่งจะใชสิทธ์ิท้ังสองฝายมิได 
๖.  สถานศึกษาท่ีสามารถเบิกคาการศึกษาบุตรได 
คือ สถานศึกษาของทางราชการ และสถานศึกษา
เอกชนเฉพาะต้ังข้ึนตามกฎหมายโรงเรียน/ 
วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยเอกชน ไมรวมถึงโรงเรียน
สอนวิชาชีพท่ีใชหลักสูตรของตนเอง หรือโรงเรียน
ท่ีจัดการศึกษาแบบพิเศษอ่ืน ๆ 
 

 

 



  ๕ 

ประเภทสวัสดิการ หลักเกณฑการใหสวัสดิการ เงื่อนไขการขอรับสวัสดิการ 
  ๗.  ผูขอรับสวัสดิการคาการศึกษาบุตรตองแจงขอ

อนุมัติตออธิการบดีพรอมแนบสําเนาทะเบียน
สมรส สําเนาสูติบัตร และสําเนาทะเบียนบาน  ผาน
คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หรือสวนงาน
ภายในเทียบเทาคณะใหคํารับรองกอนจึงจะขอเบิก
คาการศึกษาบุตรตามแบบขอเบิกของงานคลัง 

 
  ขอ  ๑๐  ใหงานคลัง  สํานักงานอธิการบดี กําหนดเอกสาร หลักฐานการขอเบิกสวัสดกิารของ
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยอนุโลมตามแบบของการเบิกสวัสดิการของขาราชการ 
 
  ขอ  ๑๑  ใหใชแนวปฏิบัติตามประกาศนีจ้ดัสวัสดิการแกพนักงานราชการ โดยอนุโลมโดยเบิก
คาใชจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยไปกอนจนกวาจะมีประกาศเปล่ียนแปลง 
 
  ขอ  ๑๒  ใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รักษาการใหเปนไปตามประกาศน้ี ปญหาหรือความ
ขัดแยงใด ๆ ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศนี้ใหอธิการบดี หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย เปนผูช้ีขาด 
 
 

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
        (นายปญญา  มหาชัย) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 
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