
 

 
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

เรื่อง  หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------------  

 
อาศัยอํานาจตามความขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย กองทุน

สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  จึงประกาศหลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑   ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. ๒๕๕๗” 
   ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวในประกาศน้ี 
หรือ ซึ่งขัด หรือแยงกับประกาศน้ี ใหใชประกาศน้ีแทน 
 ขอ  ๔ ในประกาศน้ี  
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
        “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง   
 “บุคลากร” หมายความวา ข าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน 
มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา ลูกจางรายวันจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พนักงานราชการที่กําลัง
ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

“ทายาท” หมายความวา คูสมรส บิดามารดา บุตร หรือบุคคลที่บุคลากรระบุใหเปนผูรับเงิน 
“บุตร” หมายความวา บุตรของบุคลากรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
ขอ  ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ี 
 

หมวด ๑ 
เงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพ 

 ขอ  ๖ สวัสดิการเงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการชวยเหลือ 
แกครอบครัวของบุคลากรในกรณีที่บุคลากร หรือทายาทถึงแกกรรม 
 กรณีที่บุคลากรถึงแกกรรม เงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพ ใหจายแกทายาทของบุคลากร 
หรือบุคคลที่บุคลากรระบุใหเปนผูรับเงิน จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

กรณีที่คูสมรส  บิดา มารดา และบุตร ของบุคลากรถึงแกกรรม ใหจายเงินชวยเหลือ 
การฌาปนกิจศพแกบุคลากร  จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
 การจายเงินชวยเหลือการฌาปนกิจศพใหจายจากเงินกองทุนสวัสดิการ  
 



 ๒

หมวด ๒ 
เงินชวยเหลือการสมรส 

ขอ  ๗  การจัดสวัสดิการเงินชวยเหลือการสมรสมีวัตถุประสงค เพื่อใหการชวยเหลือ 
แกบุคลากรที่ทําการสมรส ซึ่งการสมรสน้ันถูกตองตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยหรือการสมรส 
ที่มีการจัดพิธีฉลองสมรสตามประเพณี 
 ใหจายเงินชวยเหลือการสมรสแกบุคลากร จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ในกรณีที่บุคลากรสมรสกัน  ใหจายเงินชวยเหลือการสมรส จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ  ๘  คูสมรส ที่ตามพฤติการณไดอยูรวมฉันทสามีภรรยาจนเปนที่ประจักษแลว 
มาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังไมมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการสมรส 
 ขอ  ๙  ในกรณีที่บุคลากรประสงคจะจัดงานฉลองการสมรสของตน ณ หอประชุมของ
มหาวิทยาลัย ใหบุคลากรน้ันไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมการใชหองประชุมโดยใหจายคาธรรมเนียม
เพียงกึ่งหน่ึง หรือตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณา แตใหเสียคาใชจายในการจางพนักงานปฏิบัติงานนอกเวลา 
 ในกรณีที่บุคลากรสมรสกัน และประสงคจะขอใชหอประชุมจัดงานฉลองสมรส ใหไดรับ
การยกเวนคาธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง  แตบุคลากรน้ันตองเสียคาใชจายในการจางพนักงานปฏิบัติงาน 
นอกเวลา 
 ขอ ๑๐ เงินชวยเหลือการสมรส ใหจายจากเงินกองทุนสวัสดิการ  

ขอ  ๑๑ การขอรับเงินชวยเหลือการสมรสตามประกาศน้ี บุคลากรมีสิทธิขอรับไดเพียง 
ครั้งเดียว 

 

หมวด ๓ 
เงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ            

 ขอ ๑๒  การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ มีวัตถุประสงคเพื่อให
การสงเคราะหแกบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ   
  ขอ ๑๓  เงินสงเคราะหเน่ืองจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ ใหจายไดไมเกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท  ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ และหลักเกณฑดังน้ี     

๑๓.๑ กรณีทุพลภาพโดยสิ้นเ ชิง สูญเสีย มือ ขา หรือตาบอด ใหมีสิท ธิ 
ไดรับเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๒  กรณีสูญเสียน้ิวมือ น้ิวเทา หู ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๑๓.๓  กรณีสูญเสียการไดยินอยางถาวรใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
๑๓.๔  กรณีบาดเจ็บสาหัส (ที่ตองเขารับการรักษาพยาบาลเกิน ๒๐ วัน) ใหมีสิทธิ

ไดรับเงิน ดังน้ี 
(๑)  ขาหัก ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  แขนหัก ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
(๓)  บาดเจ็บอื่น ๆ ใหมีสิทธิไดรับเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

๑๓.๕  กรณีไดรับบาดเจ็บไมสาหัส ใหมีสิทธิไดรับเงินดังน้ี 
(๑)  เขารับการรักษาพยาบาล ๑ – ๕ วัน มีสิทธิไดรับเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
(๒)  เขารับการรักษาพยาบาล ๖ – ๑๐ วัน มีสิทธิไดรับเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
(๓)  เขารับการรักษาพยาบาล ๑๑- ๒๐ วัน มีสิทธิไดรับเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

๑๓.๖  กรณีที่ไดรับบาดเจ็บอื่น ๆ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสวัสดิการ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 



 ๓

 ขอ ๑๔  สิทธิในการขอรับเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ
ครั้งเดียวกันน้ันใหมีสิทธิรับเงินสูงสุดเพียงขอเดียว  
 ขอ  ๑๕  การขอรับเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ 
ตามประกาศน้ีใหบุคลากรแนบใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐโดยใหระบุจํานวนวันที่ตองรับ 
การรักษาประกอบการขอรับเงินดวย 

ขอ  ๑๖ เมื่อบุคลากรประสบอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือไดรับอันตราย 
แกรางกายจนสูญเสียอวัยวะ ใหบุคลากรใชสิทธิขอรับเงินภายในกําหนด ๑ ป ต้ังแตวันที่ประสบอุบัติเหตุ 
เมื่อพนกําหนดน้ีแลวเปนอันหมดสิทธิในการขอรับเงิน  

 

หมวด ๔ 
เงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบภัยธรรมชาติ 

ขอ ๑๗  การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบภัยธรรมชาติมีวัตถุประสงค
เพื่อใหการสงเคราะหแกบุคลากรที่ประสบภัยธรรมชาติ เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่น ๆ  
  ขอ ๑๘  เงินสงเคราะหเน่ืองจากประสบภัยธรรมชาติใหจายไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี
ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ   

 

หมวด ๕ 
การขอรับเงิน 

ขอ ๑๙  ใหงานการเจาหนาที่และสวัสดิการเปนผูจัดทําเอกสารการขอรับเงินใหแก
บุคลากรที่มีสิทธิรับเงินตามประกาศน้ี 
 ขอ  ๒๐  ใหงานคลัง มีหนาที่เบิกจายเงินเพื่อชวยเหลอืบุคลากรตามประกาศน้ี 
  
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 


