ร่าง

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย
พ.ศ.2560
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ (๒) และข้อ ๑๕ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕60 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัส ดิการมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“เงินสงเคราะห์” หมายความ เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่บุคลากรหรือผู้รับผลประโยชน์
ตามระเบียบนี้
“บุ คลากร” หมายความว่า บุ คลากรตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยบทนิยาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจาตามระเบียบนี้ด้วย
“ลูกจ้างประจา” หมายความว่า ลูกจ้างประจาตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบุคลากร แต่ไม่หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม
“เงินเดือนเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในเดือนก่อน
หน้าที่จะเสียชีวิต แต่ไม่หมายรวมถึงเงินเพิ่มอื่นใด
“ผู้รับผลประโยชน์” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของบุคลากร
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ทั่วไป
ข้อ ๕ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตาย
อัน มิใ ช่เนื่อ งจากการปฏิบัติง านตามหน้า ที่ ห รือ เนื่อ งจากการปฏิบัติง านตามหน้า ที่ ให้ม หาวิท ยาลัย
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้

-๒ข้อ ๖ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสงเคราะห์
แก่บุคลากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
บุคลากรผู้ใดมีคู่ส มรสที่มีสิท ธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ ด้วยกัน ให้มีสิทธิเบิก
เงินสงเคราะห์กรณีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายถึงแก่ความตาย ได้เพียงฝ่ายเดียว
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้ อ ๗ การจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ ใ นกรณี ที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจาถึงแก่ความตาย ตามข้อ ๕ ให้จ่ายเป็นเงินเหมาจ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตายอันมิใช่
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๓ ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตายอันมิใช่
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓ ปี แต่ไม่ถึง ๕ ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท
(๓) กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตายอันมิใช่
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๕ ปีขึ้น ไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท
(๔) กรณี ที่ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า งประจ า ถึ งแก่ ค วามตาย
อัน เนื่อ งจากการปฏิบัติง านตามหน้า ที่ ให้จ่า ยเงิน สงเคราะห์ แ ก่ผู้รับ ผลประโยชน์ใ นอัต รา ๑๐ เท่า
ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย
ข้อ ๘ การจ่ายเงิน สงเคราะห์ ในกรณีที่ บุค คลในครอบครัว ถึง แก่ค วามตายตามข้อ ๖
ให้จ่ายเป็นเงินเหมาจ่าย โดยให้จ่ายให้แก่บุคลากรในอัตรารายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
หมวด ๓
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
ข้อ ๙ ให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์
ตามข้อ ๕ กรอกแบบแสดงเจตนาระบุผู้รับ ผลประโยชน์ เงิน สงเคราะห์ก รณี บุค ลากรถึงแก่ค วามตาย
จานวน ๒ ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน ยื่นต่อกองบริหารงานบุคคลหรือกองบริหารทรัพยากรแต่ละศูนย์พื้นที่
ที่ตนสังกัดอยู่
ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์รายหนึ่งหรือหลายรายตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ เสียชีวิตก่อนมีการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ผู้รับผลประโยชน์รายที่เหลืออยู่ได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มในอัตราที่เท่ากันจนครบจานวน

-๓ข้อ ๑๐ ในกรณีพ นัก งานมหาวิท ยาลัย พนัก งานราชการ ลูก จ้า งประจา มิไ ด้ก รอก
แบบแสดงเจตนาระบุ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ เงิน สงเคราะห์ ก รณี บุ ค ลากรถึ งแก่ ค วามตายตามข้ อ ๙ หรื อ
ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ แ สดงเจตนาระบุ ไว้ ทั้ งหมดถึ งแก่ ค วามตายก่ อ นจ่ ายเงิน สงเคราะห์ ให้ จ่ ายเงิ น
สงเคราะห์แก่บุคคลตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๒) บุตรชอบด้วยกฎหมาย
(๓) มารดา
(๔) บิดา
เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลาดับก่อนตามวรรคหนึ่งมีชีวิตอยู่ บุคคลในลาดับถัดไปไม่ มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย
ในกรณีผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ ๑๐ (๒) มีมากกว่าหนึ่งคนให้จ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน
ข้อ ๑๑ กรณี พนั กงานมหาวิทยาลั ย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตาย
ให้ ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ทุ ก คนที่ มี ร ายชื่ อ ในแบบแสดงเจตนาระบุ ตั ว ผู้ รั บ ผลประโยชน์ เ งิ น สงเคราะห์
กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย หรือบุคคลตามข้อ ๑๐ กรอกแบบคาขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณี บุคลากร
ถึงแก่ความตาย ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดแนบท้ายระเบียบนี้ โดยยื่นแบบคาขอเบิกดังกล่าวและเอกสาร
หลักฐานพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน ส าเนาทะเบีย นบ้า น ส าเนาทะเบีย นสมรส
(กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรส) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) และสาเนาหน้าสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารของผู้รับผลประโยชน์
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนามรณบัตร เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
(ถ้ามี) และสาเนาทะเบียนบ้านของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ผู้ถึงแก่ความตาย
(๓) ค าสั่ ง ศาลแต่ ง ตั้ ง ผู้ อ นุ บ าลหรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ กรณี ผู้ รั บ ผลประโยชน์ ต กเป็ น บุ ค คล
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ ๑๒ กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย ให้บุคลากรกรอกแบบคาขอเบิกเงิน
สงเคราะห์ ก รณี บุ ค คลในครอบครั ว ถึ ง แก่ ค วามตาย ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดแนบท้ า ยระเบี ย บนี้
โดยยื่นแบบคาขอเบิกดังกล่าวและเอกสารหลักฐานพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน ส าเนาทะเบีย นบ้า น ส าเนาทะเบีย นสมรส
(กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) และสาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของบุคลากร
(๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนามรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้าน และเอกสาร
การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ของบุคคลในครอบครัวผู้ถึงแก่ความตาย
ข้อ ๑๓ ในการยื่นแบบคาขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตาย ให้ผู้รับผลประโยชน์ติดต่อยื่นแบบขอเบิกเงินสงเคราะห์พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๑๑ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล หรือกองบริหารทรัพยากรของแต่ละศูนย์พื้นที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย
สังกัดอยู่ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตาย
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าสละสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว

