ขั้นตอนและวิธีการขอรับเงินทดแทน
(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๖1)
----------------------หลักเกณฑ์
เงินทดแทน หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจ่ายให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงินก้อนครั้งเดียวเมื่อ พ้ นจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1.1 เจ็บป่วย จนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยสม่่าเสมอ
1.2 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 15 (ก) (2) หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 15 (ข) (1) (2) (4) (5) (7) แห่งข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
1.3 มหาวิทยาลัยเลิกหรือยุบหน่วยงาน ยุบหลักสูตร หรือยุบเลิกต่าแหน่งที่พนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่หรือด่ารงอยู่
1.4 ถูกจ่าคุกในความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.5 ถูกสอบสวนว่ากระท่าผิดวินัยร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ และอธิการบดีเห็น
ว่าถ้าให้ท่าหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
๒. มหาวิทยาลัยเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด
๓. มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษปลดออก
๔. มหาวิทยาลัยเลิกจ้างเพราะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างระยะที่สอง หรือระยะที่สามส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในต่าแหน่งสาย
วิชาการ หรือไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างระยะที่สอง ส่าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่ต่าแหน่งสายวิชาการ แล้วแต่กรณี
5. มหาวิทยาลัยเลิกจ้างเพราะสิ้นสุดอายุสัญญาจ้างเมื่ออายุครบหกสิบปี
การนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การนับระยะเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อจ่ายเงินทดแทน ให้เริ่มนับระยะเวลาตั้ง แต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
อัตราการจ่ายเงินทดแทน
จ่ายเป็นเงินจ่านวนเท่ากับอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ ายคูณด้วยจ่านวนปีที่ปฏิบัติงานในมหาวิ ทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่า
และไม่เกิน 10 เท่า ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ในการนับเศษของปีถ้าถึงหกเดือนให้นับเป็น 1 ปี
วิธีการขอรับเงินทดแทน
๑. ผู้มีสิทธิฯ ยื่นแบบขอรับเงินทดแทน (ท.พม.1) พร้อมเอกสารทีก่ องบริหารงานบุคคลหรือกองบริหารทรัพยากรประจ่าศูนย์พื้นที่
๒. กองบริหารงานบุคคลหรือกองบริหารทรัพยากรประจ่าศูนย์พื้นที่ ตรวจสอบสิทธิและเอกสาร แล้วเสนอหัวหน้า หน่วยงาน
(ผู้อ่านวยการกองบริหารงานบุคคล/ผู้อ่านวยการกองบริห ารทรัพยากรประจ่าศูนย์พื้ นที่ ) ลงนามในแบบขอรับ เงิน แทนและหนังสือ ถึง
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๓. กองบริหารงานบุคคลหรือกองบริหารทรัพยากรประจ่าศูนย์พื้นที่ ส่งต้นเรื่องที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากมหาวิทยาลัยแล้ว
ไปยังกองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายประจ่าศูนย์พื้นที่เพื่อด่าเนินการเบิกจ่ายหรือด่าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เอกสารประกอบการขอรับเงินชดเชย
๑. แบบขอรับเงินทดแทน ท.พม.๑
๒. ค่าสั่งจ้างซึ่งระบุถึงวันที่ได้รบั การบรรจุ
๓. ค่าสั่ง/หนังสือรับรองทีร่ ะบุอัตราเงินเดือนสุดท้าย
๔. หนังสือ / ค่าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ เอกสารทีร่ ะบุการพ้นสภาพฯ
.........................................................

แบบ ท.พม. 1

แบบขอรับเงินทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 ส่าหรับผู้ยื่นค่าขอ
เขียนที่...........................................................................................
วันที่ ................ เดือน .........................................พ.ศ. .................
เรียน

ผู้อ่านวยการกองบริหารงานบุคคล/ผู้อ่านวยการกองบริหารทรัพยากร .........................................................................

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ โปรดระบุ ...................................) ....................................................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย ต่าแหน่ง ....................................................สังกัด (คณะ/สถาบัน/ส่านัก/กอง).......................................................................
ศูนย์พื้นที่ ..................................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้ งแ ต่ วั น ที่ ............................................................ พ้ น ส ภ า พ จ า ก ก า ร เป็ น พ นั ก งา น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เนื่ อ งจ า ก
......................................................................................................................... ตั้งแต่วันที่...........................................................................
อัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย.................................................บาท (......................................................................................................................)
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินทดแทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ.2561
พร้อมกันนีข้ ้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
□ ส่าเนาค่าสั่งจ้างตั้งแต่ระยะที่ 1 จนถึงระยะปัจจุบันก่อนพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
□ หนังสือรับรองที่ระบุอัตราเงินเดือนสุดท้าย
□ หนังสือ / ค่าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ เอกสารที่ระบุการพ้นสภาพฯ
□ อื่น ๆ .........................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
(ลงชื่อ) .................................................................................ผู้ยื่นค่าขอ
(...............................................................................)
ส่วนที่ 2 ส่าหรับเจ้าหน้าทีก่ องบริหารงานบุคคล / เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากร
ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจสอบค่ า ขอรั บ เงิ น ทดแทนนี้ แ ล้ ว พบว่ า (นาย/นาง/นางสาว/อื่ น ๆโปรดระบุ ........................................)
................................................................................ เป็ น พนั ก งานมหาวิท ยาลั ย ต่ าแหน่ ง......................................................... สังกั ด
.............................................................................. ศูนย์พื้นที่ ............................................................
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ............... ปี ............... เดือน..............วัน มีสิทธิได้รับเงินทดแทน จ่านวน..............................................บาท
(.................................................................................................................)

ส่วนที่ 3 ส่าหรับผู้อ่านวยการกองบริหารงานบุคคล/ผู้อ่านวยการ
กองบริหารทรัพยากร
เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(ลงชื่อ)............................................................................
(...................................................................................)
(ผู้อ่านวยการ....................................................................)

(ลงชื่อ) .........................................................................
(........................................................................)
ต่าแหน่ง .......................................................................
(ผู้ตรวจสอบ)
ส่วนที่ 4 ส่าหรับอธิการบดี / รองอธิการบดีทไี่ ด้รับมอบหมาย
□ อนุมัติให้ได้รับเงินทดแทน
□ ไม่อนุมัติให้ได้รบั เงินทดแทน เนื่องจาก
.............................................................................................
.............................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................................
(...................................................................................)
(อธิการบดี/รองอธิการบดีทไี่ ด้รับมอบหมาย)

