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สารบัญ 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ ประกอบด้วย 

1. ระเบีบบคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2550 

2. ระเบีบบคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 

3. ข้อบังคับฯ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลของมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรปรับฐำนเงินเดือนของพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 
5. ข้อบังคับมหำวิทยำลัย ฯ ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
6. ข้อบังคับมหำวิทยำลัย ฯ ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2550 
7. ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินพนักงำนมหำวิทยำลัยเงินรำยได้เข้ำสู่ต ำแหน่ง

พนักงำนมหำวิทยำลัยเงินงบประมำณ พ.ศ. 2563 
8. ประกำศมหำวิทยำลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับคุณวุฒิส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2562 
9. ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลบุคลำกร พ.ศ. 2562 
10. ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือสวัสดิกำรเพื่อกำรจัดงำนตำมประเพณี พ.ศ. 2562 
11. ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือสวัสดิกำรเพื่อกำรจัดงำนตำมประเพณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
12. ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร พ.ศ.2559 
13. ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีกำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
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ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 
พ.ศ. 2562 

 
  เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล จึงเห็นสมควรกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (1) และข้อ 8 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการในการประชุม
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
บุคลากร พ.ศ. 2562” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย กองหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า ทั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนและมิได้มีการจัดการเรียนการสอน
ในสังกัดมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยด้วย 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน 
แต่ไม่หมายความรวมถึงคลินิกเอกชน 
 “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร 
และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 

“สถานพยาบาล... 
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 “สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็น
โรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
 “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยบทนิยาม และลูกจ้างตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาที่นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่  
30 กันยายน ของปีถัดไป และใช้ พ.ศ. ของปีถัดไปเป็นปีงบประมาณ 
  “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรง
แก่ผู้มีสิทธิเพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 
แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม 
 “ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรกัษาพยาบาล ดังต่อไปนี้ 
   (1) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของ
เลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการ 
บำบัดรักษาโรค 
   (2) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทัง้ค่าซ่อมแซมอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว และอุปกรณ์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
   (3) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค 
ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษและ
ค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันทีมี่ลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ 
   (4) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร 
   (5) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล 
   (6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค 
   (7) ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ 
   (8) ค่าใช้จ่ายอืน่ทีจ่ำเป็นแก่การรักษาพยาบาล 

 ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

  ข้อ 5 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี ้  ให้นำ
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์วิธีการที ่เกี่ยวกับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามาใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  

 ข้อ 6 ให้บุคลากรผู้มีสิทธิมีสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ได้ไม่เกิน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อคนต่อปีงบประมาณ 

 ข้อ 7 บุคลากรผู้มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบนี้ 
ให้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการดั งกล่าวของตนจากแหล่งอื่ นทั้งหมดก่อน หากเบิกได้ต่ำกว่าอัตรา
ค่ารักษาพยาบาลอัตราที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ให้เบิกได้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่เท่านั้น 

 
 

หมวด 2 วิธีการเบิก ... 
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หมวด 2 
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 

 ข้อ 8 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะ
กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามระเบียบนี้เท่านั้น 

 ข้อ 9 ในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้บุคลากรผู้มีสิทธิยื่นแบบ
คำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 10 ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หรือหน่วยเบิกจ่ายของ
แต่ละศูนย์พื้นที่ ตามหน่วยงานที่ตนสังกัดตามคำสั่งจ้างของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ ได้ชำระค่ารักษาพยาบาลตามที่ปรากฏในหลักฐานการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลจาก
สถานพยาบาล หากเกินกำหนดเวลาการยื่นให้ถือว่าสละสิทธิและจะขอเบิกจ่ายย้อนหลังมิได้ 

 ในกรณีที่บุคลากรผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
ยื่นแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยเบิกจ่ายตามข้อ 9 ไม่ถูกต้อง ให้หน่วยงานตามข้อ 9 ที่รับเรื่อง
ดำเนินการจัดส่งแบบคำขอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของบุคลากรผู้มีสิทธิไปยังหน่วยงานเบิกจ่าย
ที่ถูกต้อง และให้ถือเอาวันที่บุคลากรผู้มีสิทธิจัดส่งแบบคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ต่อหน่วยงานนั้น เป็นวันยื่นคำขอ 

 ข้อ 10 ในการขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบคำขอ
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยยื่นแบบคำขอเบิกดังกล่าว
พร้อมเอกสารหลักฐานซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้  
   (1) ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายการดังต่อไปนี้ 
    (1.1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน 
    (1.2) วัน เดือน ปีที่รับเงิน 
    (1.3) รายการแสดงการรับเงินระบุประเภทของค่ารักษาพยาบาล 
    (1.4) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
    (1.5) ลายมือชื่อของผู้รับเงนิ 
   (2) ใบสั่งยา กรณีท่ีโรงพยาบาลไม่มียาจำหน่าย 
   (3) ใบรับรองรายการยา อวัยวะเทียม อุปกรณ์ในการบำบัดโรค หรืออุปกรณ์
ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ที่ไม่มีจำหน่ายในสถานพยาบาล 

ข้อ 11 มหาวิทยาลัยสามารถระงับสิ ทธิการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลกรณทีีผู่้มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลอันเป็นผลโดยตรงของเหตุดังต่อไปนี้ 

  (1) การเสพสุรา เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไม่อาจครองสติได้จนเป็นเหตุ
ให้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

  (2) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  (3) การกระทำอันเกิดจากการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (4) จงใจทำให้ตนเองเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ หรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำให้ตน

เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล 

(5) การกระทำ... 





 
 
 
 
 

แบบคำขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร 
โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง  พร้อมท้ังกรอกข้อความเท่าท่ีจำเป็น 

 
 
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ.................... ชื่อ – นามสกุล........................................................................................................... 
       เลขบัตรประจำตวัประชาชน ......................……………………………………………         
        พนักงานมหาวิทยาลัย    พนักงานราชการ    ลกูจ้างตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับ     
       ตำแหน่ง………………………………………….....……............. สังกัด…………………..…………………………………………………………..................... 
       ศูนย์พื้นที่.............................................................................. 
 
. 

2. ขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เนือ่งมาจากป่วยเป็นโรค/เข้ารับการรักษาอาการ.......................………………………………………….………… 
........................................................................................................................................................................................................... 
และได้เข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลจาก (ชื่อสถานพยาบาล)………………………………………………………….…………………………………. 
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของ   ทางราชการ   เอกชน ตั้งแต่วนัที่…………….………....….…………...........................................ถึงวันที ่
...........................................................เป็นเงินรวมทั้งสิน้………………….……….............................................................................บาท 
(........……………………………………….………..................………........)ตามใบเสร็จรับเงิน/เอกสารที่แนบ จำนวน………………………..ฉบับ 

 

3. ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ได้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรของตนจากแหล่งอ่ืนแล้ว ซึ่งอัตราค่ารักษาพยาบาลจากแหล่งอ่ืนเบิกได้
ต่ำกว่าอัตราค่ารักษาพยาบาลอัตราที่เบิกได้ตามระเบียบนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเบิกเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ 
เป็นเงิน………………………….......................บาท (……………………….…..….................................................………………………………………….)             

4. เรียน  ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ……………………………..…………………………….         
              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ.2562 และข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ             

 
                                                               

                                                         (ลงชื่อ)…………………………………………………...... ผู้เบิกเงินสวัสดิการ 
                                        (………………………………………………….......) 

                                                                       วันที่ .................................................................. 
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5. เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดีประจำศูนย์พืน้ที่..................................................................... 
 ข้าพเจ้า.................................. .................................ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
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ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี 
พ.ศ. 2562 

 
  เพื ่อให้การจัดสวัสดิการ เงินช่วยเหลือสวัสดิการเ พื ่อการจัดงานตามประเพณี 
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานตามประเพณี อันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 (7) ข้อ 8 (2) และข้อ 20 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการใน
การประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสวัสดิการ จึงออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงาน
ตามประเพณ ีพ.ศ. 2562” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 “บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยบทนิยาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจำตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย  
 “เงินช่วยเหลือสวัสดิการ” หมายความว่า เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานตามประเพณ ี
 “อุปสมบท” หมายความว่า การอุปสมบทเป็นพระภิกษุตามหลักพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์ แต่ไม่หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม 
 “ผู้ทำคุณประโยชน์” หมายความว่า ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลืองานบริหาร
จัดการงานวิชาการและวิจัย งานการศึกษา หรืองานอ่ืนใดที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึง
คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วย  

 ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

หมวด ๑ ทั่วไป... 



- ๒ - 
หมวด ๑ 
ทั่วไป 

 

 ข้อ ๕ บุคลากรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานมงคลสมรส งานอุปสมบท 
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามระเบียบนี้ จะต้องมีสถานภาพเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติงาน
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 

 ข้อ 6 กรณีบุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์ถึงแก่ความตาย บุคคลในครอบครัวจะได้รับ
เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานศพของบุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์ตามระเบียบนี้  

 ข้อ 7 กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย บุคลากรและผู้ทำคุณประโยชน์จะได้รับ
เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัดงานศพบุคคลในครอบครัวตามระเบียบนี้   

หมวด ๒ 
อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการ 

 

 ข้อ 8 ในกรณีการจัดงานมงคลสมรสของบุคลากร ไม่ว่าบุคลากรจะสมรสกับบุคลากร
ด้วยกัน หรือสมรสกับบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเหมาจ่ายครั ้งเดียวตลอด
ระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรผู้มีสิทธิ รายละ 2,500 บาท   

 ข้อ 9 เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานอุปสมบท ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นเงิน
เหมาจ่ายครั้งเดียวตลอดระยะเวลาที่บุคลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท 

 ข้อ 10 เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ให้มหาวิทยาลัย
จ่ายเป็นเงินเหมาจ่ายครั้งเดียวตลอดระยะเวลาทีบุ่คลากรปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท 

 ข้อ 11 เงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานศพ ให้มหาวิทยาลัยจ่ายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
    (1) กรณีตามข้อ 6 ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งพวงหรีดหรือดอกไม้เคารพศพ
ในนามมหาวิทยาลัย รายละไม่เกิน 2,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินช่วยเหลือการจัดพิธีศพ 
รายละไม่เกิน 10,000 บาท 
    (2) กรณีตามข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งพวงหรีดหรือดอกไม้เคารพศพในนาม
มหาวิทยาลัย รายละไม่เกิน 2,000 บาท และให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินช่วยเหลือการจัดพิธีศพ 
รายละไม่เกิน 5,000 บาท 

หมวด 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการ 

 

 ข้อ 12 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะใช้สิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อ
การจัดงานมงคลสมรส จะต้องกรอกแบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กำหนด พร้อมแนบบัตรเชิญหรือหากไม่มีให้จัดทำบันทึกรายละเอียดวันเวลาสถานที่จัดงานมงคลสมรส 
โดยยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พื้นที่ตามที่ตน
สังกัด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันจัดพิธีมงคลสมรส หากเกินกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิจะขอเบิก
ย้อนหลังมิได ้

ข้อ 13 บุคลากร... 



- ๓ - 
 ข้อ 13 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะใช้สิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัด
งานอุปสมบท จะต้องกรอกแบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการกำหนด 
พร้อมแนบหนังสือการได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย โดยยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการได้ที่กองคลัง
หรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ตามที่ตนสังกัด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุญาต 
หากเกินกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิจะขอเบิกย้อนหลังมิได้ 

 ข้อ 14 บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะใช้สิทธิขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพ่ือการจัด
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะต้องกรอกแบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กำหนด พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และรูปถ่ายการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ โดยยื่นขอเบิกเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการได้ที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ตามที่ตนสังกัด ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หากเกินกำหนดเวลาให้ถือว่าสละสิทธิจะขอเบิกย้อนหลังมิได้ 

 ข้อ 15 ในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการงานศพกรณีข้อ 6 และ ข้อ 7 ให้สำนักงาน
อธิการบดีดำเนินการจัดทำบันทึกเพ่ือขออนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่คณะกรรมการสวัสดิการ
กำหนดไปยังมหาวิทยาลัย พร้อมแนบหลักฐานจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 16 บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือกระทำการ
ทุจริตเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เรียกเงินช่วยเหลือสวัสดิการทีม่หาวิทยาลัยเคยจ่ายไปแล้วทั้งหมดคืนทันท ี
    (๒) ตัดสิทธิมิให้ได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ตลอดไป 
    (3) ดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรผู้แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือกระทำการทุจริต
ตามวรรคหนึ่ง 

 ข้อ 17 เงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้ใช้เบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย  

 ข้อ 18 ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะไม่เพียงพอต่อการ
เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ คณะกรรมการสามารถกำหนดวงเงินการเบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการตามระเบียบนี้ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม  

 ข้อ 19 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม ระเบียบนี้  ให้อธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยของอธิการบดีหรือ
รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้ถือเป็นที่สุด  
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ตามประเพณี พ.ศ. 2562 แล้วทุกประการ 
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ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

พ.ศ.2559 
 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของบุคลากร 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที ่3 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
 “ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าตาม
หมวด ๑๑ ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
ทั่วไป 

 
 

 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้ จะต้องมีสถานภาพ
เป็นบคุลากรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ 

กรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดในจ านวนสามคนตามวรรคหนึ่งของผู้มีสิทธิ ตาย กายพิการ 
จนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ ก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิในเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพ่ิมขึ้น
เท่ากับจ านวนบุตรที ่ตาย กายพิการ หรือเป ็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ 
วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในล าดับถัดไปก่อน  

ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิผู้ ใดมีคู่สมรสเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือ
ลูกจ้างประจ าตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยด้วยกัน ให้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ผู้เป็นมารดาเป็นผู้ใช้สิทธิในการเบิกเงิน เว้นแต่มีเหตุผล
พิเศษ อธิการบดีจะอนุมัติให้ผู้เป็นบิดาเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกก็ได้ 

ผู้มีสิทธิผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรจากทางราชการหรือ
นายจ้างอ่ืนอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๖  บุตรของผู้มีสิทธิไดร้ับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
และไม่ใช่บุตรบุญธรรม โดยผู้มีสิทธิแต่ละคนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไม่เกินสามคน 



- ๒ - 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

  
 ข้อ ๘  การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้จ่ายเป็นเงิน 
เหมาจ่าย ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(๑)  บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี  ให้จ่ายเงินคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๒)  บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปี แต่ไม่เกิน ๑๔ ปี  ให้จ่ายเงินคนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๓)  บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี แต่ไม่เกิน ๑๗ ปี  ให้จ่ายเงินคนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี 
(๔)  บุตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาและมีอายุไม่เกิน 

๒๑ ปี ให้จ่ายเงินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
ในกรณีที่บุตรมีอายุเกิน ๑๗ ปีแล้ว แต่ยังศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าอาชีวศึกษาหรือ

อุดมศึกษา ให้จ่ายเงินตาม (๓) ได้ต่อไป แต่ต้องไม่เกินอายุ ๑๙ ปี 
ในกรณีที่บุตรมีอายุเกิน ๒๑ ปีแล้ว แต่ยังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้จ่ายเงินตาม (๔) 

ได้ต่อไป แต่ต้องไม่เกินอายุ ๒๕ ปี 
ในกรณีตาม (๑) (๒) (๓) ถ้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษาหรือปริญญาตรีให้จ่ายเงินตาม (๔)  

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อนี้ คณะกรรมการ
สวัสดิการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานะการเงินของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
   

 ข้อ ๙  ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้  โดยยื่นแบบค าขอเบิกดังกล่าวและเอกสารหลักฐานพร้อมลงนามรับรอง 
ความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ของผู้มีสิทธิ  

(2) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน ปีที่
รับเงิน ชื่อ-สกุล นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดงการรับเงิน จ านวนเงิน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา ในกรณีช าระผ่านธนาคารใบแจ้งการช าระเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือ หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของบุตร ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ 

(3)  ส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(4)  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียน

หย่าและเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดา
เป็นผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือค าพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่ 
แล้วแต่กรณี 
  

 

 





- ๔ - 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 
วิธีการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่สามารถเบิกได้ (สามารถสอบถาม
ข้อมูลและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ที่เจ้าหน้าที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่
ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร) 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ใช้ตามแบบค าขอเบิกเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี (http://personnel.rmutsb.ac.th/) หรือขอรับแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ทีก่องคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ณ กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พื้นที่ โดย
ยื่นแบบค าขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกเงิน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ของผู้มีสิทธิ  

(2) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน ปีที่
รับเงิน ชื่อ-สกุล นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดงการรับเงิน จ านวนเงิน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา ในกรณีช าระผ่านธนาคารใบแจ้งการช าระเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือ หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของบุตร ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ 

(3)  ส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(4)  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียน

หย่าและเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดา
เป็นผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือค าพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่ 
แล้วแต่กรณี 

  เอกสารตามข้อ (1), (3) และ (4) ใช้ในกรณีการขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ครั้งแรก หรือในกรณีที่มีการเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของบุตรเท่านั้น หากผู้มีสิทธิใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรครั้งต่อไปให้ใช้เพียงเอกสารตามข้อ (2) 

 



(ร่าง) 
 
 

Zijk' 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2560 
 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้
ดังตอ่ไปนี้  

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป” 

 ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
พ.ศ.2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(2)  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ กรณี
ขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อ 8 (4)” 

 ข้อ 5  ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 11  การใช้สิทธิในการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบนี้  ผู้มีสิทธิ
ต้องด าเนินการยื่นเรื่องภายในระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันที่เกิดของบุตร หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าสละสิทธิในการขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรในปีนั้นๆ” 





- ๓ - 

เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2560  
 

วิธีการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่สามารถเบิกได้ (สามารถสอบถาม
ข้อมูลและจ านวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ที่เจ้าหน้าที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่
ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร) 

ขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้ใช้ตามแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
(http://personnel.rmutsb.ac.th/) หรือขอรับแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ที่กองคลัง
หรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ 

ขั ้นตอนที ่ 3  กรณีการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครั ้งแรกหรือในกรณีที ่ม ีการเพิ ่มหรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิของบุตร ให้ยื ่นแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ณ กองคลังหรือ
หน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พ้ืนที่ โดยยื่นแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พร้อมแนบเอกสารและ
หลักฐานประกอบการเบิกเงิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
ของผู้มีสิทธิ  

(2) หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ  กรณี
ขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อ 8 (4) 

(3)  ส าเนาสูติบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของบุตร 
(4)  หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า

และเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดาเป็น
ผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือค าพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่ 
แล้วแต่กรณี 

  ส าหรับการขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครั้งต่อไปผู้มีสิทธิที่ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามข้อ 8 (1) – (3) ให้ยื่นเพียงแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร และกรณีผู้มีสิทธิ
ที่ใช้สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามข้อ 8 (4) ให้ผู้มีสิทธิยื่นแบบค าขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พร้อมแนบเอกสารตาม (2)  

 



 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะหก์รณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย 

พ.ศ.2560 
 

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ 
เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) และข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕60 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว
ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560” 

  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

  “เงินสงเคราะห์” หมายความ เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่บุคลากรหรือผู้รับผลประโยชน์ 
ตามระเบียบนี้ 
  “บุคลากร” หมายความว่า บุคลากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ว่าด้วยบทนิยาม และหมายความรวมถึงลูกจ้างประจ าตามระเบียบนี้ด้วย 
  “ลูกจ้างประจ า” หมายความว่า ลูกจ้างประจ าตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
  “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบุคลากร แต่ไม่หมายความรวมถึงบุตรบุญธรรม 
  “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” หมายความว่า เงินเดือนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในเดือนก่อน
หน้าที่จะเสียชีวิต แต่ไม่หมายรวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนใด  
  “ผู้รับผลประโยชน์” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ของบุคลากร  

  ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
 

หมวด ๑ 
ทั่วไป 

 
  ข้อ ๕ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตาย 
อันมิใช่เนื ่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ให้มหาวิทยาลัย
จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

ร่าง 
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  ข้อ ๖ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสงเคราะห์
แก่บุคลากร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  บุคลากรผู้ใดมีคู่สมรสที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้ด้วยกัน ให้มีสิทธิเบิก
เงินสงเคราะห์กรณีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายถึงแก่ความตาย ได้เพียงฝ่ายเดียว 
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ 

 

  ข้อ ๗ การจ่ายเงินสงเคราะห์ ในกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย ตามข้อ ๕ ให้จ่ายเป็นเงินเหมาจ่าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตายอันมิใช่
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อยกว่า ๓ ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในอัตรา ๑๐,๐๐๐ บาท 

  (๒) กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตายอันมิใช่
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓ ปี แต่ไม่ถึง ๕ ปี ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในอัตรา ๓๐,๐๐๐ บาท 

  (๓) กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตายอันมิใช่
เนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๕ ปีขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์
แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท 

  (๔) กรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตาย 
อันเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ให้จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู ้รับผลประโยชน์ในอัตรา ๑๐ เท่า 
ของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 

  ข้อ ๘ การจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตายตามข้อ ๖ 
ให้จ่ายเป็นเงินเหมาจ่าย โดยให้จ่ายให้แก่บุคลากรในอัตรารายละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ 
   

  ข้อ ๙  ให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
ตามข้อ ๕ กรอกแบบแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย 
จ านวน ๒ ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน ยื่นต่อกองบริหารงานบุคคลหรือกองบริหารทรัพยากรแต่ละศูนย์พ้ืนที่
ที่ตนสังกัดอยู่ 

  ในกรณีที่ผู้รับผลประโยชน์รายหนึ่งหรือหลายรายตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ เสียชีวิตก่อนมีการ
จ่ายเงินสงเคราะห์ ให้ผู้รับผลประโยชน์รายที่เหลืออยู่ได้รับเงินสงเคราะห์เพ่ิมในอัตราที่เท่ากันจนครบจ านวน 
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  ข้อ ๑๐  ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า มิได้กรอก
แบบแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรถึงแก่ความตายตามข้อ ๙ หรือ 
ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้แสดงเจตนาระบุไว้ทั้งหมดถึงแก่ความตายก่อนจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้จ่ายเงิน
สงเคราะห์แก่บุคคลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(๑) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) บุตรชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) มารดา 
(๔) บิดา  

  เมื่อปรากฏว่าบุคคลในล าดับก่อนตามวรรคหนึ่งมีชีวิตอยู่ บุคคลในล าดับถัดไปไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินสงเคราะหก์รณีบุคลากรถึงแก่ความตาย 

  ในกรณีผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ ๑๐ (๒) มีมากกว่าหนึ่งคนให้จ่ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน  

  ข้อ ๑๑  กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตาย  
ให้ผู้รับผลประโยชน์ทุกคนที่มีรายชื่อในแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินสงเคราะห์
กรณีบุคลากรถึงแก่ความตาย หรือบุคคลตามข้อ ๑๐ กรอกแบบค าขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากร
ถึงแก่ความตาย ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้ โดยยื่นแบบค าขอเบิกดังกล่าวและเอกสาร
หลักฐานพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้  
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส  
(กรณีผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรส) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) และส าเนาหน้าสมุดบัญชี
เงินฝากธนาคารของผู้รับผลประโยชน์  
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนามรณบัตร เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
(ถ้ามี) และส าเนาทะเบียนบ้านของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้ถึงแก่ความตาย 
  (๓) ค าสั่งศาลแต่งตั้ งผู้อนุบาลหรือผู้ พิทักษ์ กรณีผู้ รับผลประโยชน์ตกเป็นบุคคล 
ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  

  ข้อ ๑๒  กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย ให้บุคลากรกรอกแบบค าขอเบิกเงิน
สงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้  
โดยยื่นแบบค าขอเบิกดังกล่าวและเอกสารหลักฐานพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้  
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาทะเบียนสมรส 
(กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) และส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของบุคลากร 
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนามรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้าน และเอกสาร
การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ของบุคคลในครอบครัวผู้ถึงแก่ความตาย 

  ข้อ ๑๓  ในการยื่นแบบค าขอเบิกเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตาย ให้ผู้รับผลประโยชน์ติดต่อยื่นแบบขอเบิกเงินสงเคราะห์พร้อมเอกสารหลักฐาน
ตามข้อ ๑๑ ให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล หรือกองบริหารทรัพยากรของแต่ละศูนย์พื้นที่ที่ผู้ถึงแก่ความตาย
สังกัดอยู่ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ถึงแก่ความตาย 
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าสละสิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์ดังกล่าว 





ร่าง 
 

Zijk' 

 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลในครอบครัว 

ถึงแก่ความตาย (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2560 

 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณี
บุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ (๒) และ ข้อ ๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ 
ในการประชุมครั้งที่ ๔/2560 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณีบุคลากรหรือบุคคลใน
ครอบครัวถึงแก่ความตาย (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ผู้รับผลประโยชน์” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
กรณีบคุลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 ““ผู้รับผลประโยชน์” หมายความว่า บุคคลที่บุคลากรผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ได้แสดง
เจตนาให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้” 

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 1๐ แห่งระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์กรณี
บุคลากรหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่ความตาย พ.ศ.2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ ๑๐  ในกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า มิได้กรอกแบบ
แสดงเจตนาระบุผู้ รับผลประโยชน์ เงินสงเคราะห์ กรณีบุคลากรถึงแก่ความตายตามข้อ ๙ หรือ 
ผู้รับผลประโยชน์ที่ได้แสดงเจตนาระบุไว้ทั้งหมดถึงแก่ความตายก่อนจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้จ่ายเงิน
สงเคราะห์แก่บุคคลตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
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