
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

~อง 
หลัก่เกณฑ์การจ่าย~นกองทุนส~ส่ดิการมหาวิทยาลัย่ราชภัฏลำปาง พ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๗ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วย กองทุน 

สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ มติคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ใน 

คราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อันที่ ๖ พฤศจิกายนฺ ๒๕๖๒ จึงประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน 

สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย่ราชภัฏลำปาง ด งัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ''ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๒" 

ข้อ ๒ ประกาศนฯฺ้หไช้บังคับตั้งแต่วัน่ถัดจากวันประกาศเป็นต้~ป 

ข้อ ๓ บรรดาประกาศ คำสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว่ในประกาศนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ใหไช้ประกาศนี้แทน 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

''มหาวิทยาลัย'' หมายความว่า มหาวิทยาลัย่ราชภัฏลำปาง 

''อธิการบดี'' หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

''คณะกรรมการ'' หมายความว่า คณะกรรมการกองทนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

9 

ราชภัฏลำปาง 

''บุคลากร'' หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศืกษา พนักงาน 

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างรายวันจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พนักงานราชการที่กำลัง 

ปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัย 

''ทายาท'' หมายความว่า ค่สูมรสบิดามารดาบุตรหรือบุคคลที่บุคลากรระบุให้เป็นผู้รับเงิน 

''บุตร'' หมายความว่า บุตรของบุคลากรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือทพพลภาพถาวร หรือ 

เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด ๑ 

เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ 

ข้อ ๖ สวัสดิการเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ มี วัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ 

แก่ครอบครัวของบุคลากรในกรณีที่บุคลากร หรือทายาทถึงแก่กรรม 



๒ 

กรณีทีบุคลากรถึงแก่กรรม เงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพ ให้จ่ายแก่บุคคลที่บุคลากรระบุ 

ให้เป็นผู้รับเงิน หากไม่ระบุให้จ่ายแก่ทายาทของบุคลากร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

กรณีที่คู่สมรส บิ ดา มารดา และบุตร ของบุคลากรถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ 

การฌาปนกิจศพแก่บุคลากร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 

การจ่ายเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจศพให้จ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการ 

หมวด ๒ 

เงินช่วยเหลือการสมรส 

ข้อ ๗ 
การจัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือการสมรสมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การช่วยเหลือ 

แก่บุคลากรที่ทำการสมรส ซึง่การสมรสนั้นถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์หรือการสมรส 

ที ม่ีการจัดพิธีฉลองสมรสตามประเพณี 

ให้จ่ายเงินซ่วยเหลือการสมรสแก่บุคลากร จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ในกรณีที่บุคลากรสมรสกัน ให้จ่ายเงินช่วยเหลือการสมรส จำนวน ๒๐ ๐๐๐ บาท 

ข้อ ๘ ค่สูมรส ที่ตามพฤติการณ์ได้อยู่ร่วมฉันท์สามีภรรยาจนเป็่นที่ประจักษ์แล้ว 

มาจดทะเบียนสมรสกันในภายหลังไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการสมรส 

ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคลากรประสงค์จะจัดงานฉลองการสมรสของตน ณ หอประชุมของ 

มหาวิทยาลัย ให้บุคลากรนั้นได้รับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมโดยให้จ่ายค่าธรรมเนียม 

เพียงกึ่งหนึ่ง หรือตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณา แตให้เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานปฏิ~ติงานนอกเวลา 

ในกรณีที่บุคลากรสมรสกัน และประสงค์จะขอใซ้หอประชุมจัดงานฉลองสมรส ให~ด้รับ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง แต่บุคลากรนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานปฏิบัติงาน 

นอกเวลา 

ข้อ ๑๐ เงินช่วยเหลือการสมรส ให้จ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการ 

ข้อ 
๑๑การขอรับเงินช่วยเหลือการสมรสตามประกาศนี้บุคลากรมีสิทธิขอรับได้เพียง 

จIัJ 

ครังเดียว 

หมวด ๓ 

~นสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ 

ข้อ ๑๒ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

การสงเคราะห์แก่บุคลากรที่ประสบอุปัติเหตุจากการปฏิบัติราซการ 

ข้อ ๑๓ 
เงินสงเคราะห์เนื่องจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ ให้จ่ายได~ม่เกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท ทั ง้นื้เห้อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑๓.๑ กรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สูญเสีย มื อ ขา หรือตาบอด ให้มีสิทธิ 

ได้รับเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๓.๒ 
กรณีสูญเสียนิ้วมือนิ้วเท้าหูให้มีสิv,ธิได้รับเงินไม่เกินครั้งละ๑๐,๐๐๐บาท 

๑๓.๓ 
กรณีสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร~สิทธิได้รับเงินไม่เกินครั้งละ ๕,000 บาท 



๓ 

๑๓.๔ 
กรณีบาดเจ็บสาหัสที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิได้รับเงิน ด งันี้ 

(๑) ขาหัก ให้มีสิทธิได้รับเงินไม่เกินครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) 
แขนหักให้มีสิทธิได้รับเงินไม่เกินครั้งละ๕,๐๐๐บาท 

(๓) บาดเจ็บอื่น ๆ ที ม่ีผลกระทบต่ออวัยวะภายในร่างกาย ให้มีสิทธิได้รับ 

เงินไม่เกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท 

๑๓.๕ 
กรณีได้รับบาดเจ็บไม่สาหัสและต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือ 

พ กัรักษา~ว่ให้มีสิทธิได้รับ~นดํ~นี้ 

(๑) 
เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือรวมถึงพักรักษาตัวตามที่แพทย์สั่ง 

ไม่เกิน ๓~ ว นัมีสิทธิได้รับเงินไม่เกินครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒) 
เข้ารับการรักษาพยาบาลหรือรวมถึงพักรักษาตัวตามที่แพทย์สั่งรวมกัน 

เกิน ๓, ว นัมีสิทธิได้รับเงินไม่เกินครั้งละ ๑,๕๐๐ บาท 

(๓) เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเกิน ๗ วัน มี สิทธิได้รับเงิน 

ไม่เกินครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๔) เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในเกิน๑๕วันมีสิทธิได้รับเงินไม่ 

v 

เกินครังละ ๒,๕๐๐ บาท 

(๕) เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผ้ป่วยในเกิน๒๐วันมีสิทธิได้รับเงินไม่ 
บ 

เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 

๑๓.๖ กรณีที่ได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสวัสดิการ 

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ข้อ ๑๔ สิทธิในการขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิ~ติราชการ 

ครั้งเดียวกันนั้นให้มีสิทธิรับเงินสูงสุดเพียงข้อเดียว 

ข้อ ๑๕การขอรับเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติราชการ 

ตามประกาศนี้ให้บุคลากรแนบใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐโดยให้ระบุจำนวนวันที่ต้องรับ 

การรักษาประกอบการขอรับเงินด้วย 

ข้อ ๑๖ เมีอบุคลากรประสบอุบัติเหตุ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับอันตราย 

แก่ร่างกายจนสูณูเสียอวัยวะ ให้บุคลากรหรือทายาทใช้สิทธิขอรับเงินภายในกำหนด ๑ ปี ตัง้แต่วันที่ประสบ 

อบัติเหตุ 
เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิในการขอรับเงิน 

หมวด ๔ 

เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติ 

ข้อ ๑๗ การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่บุคลากรที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อ คัคีภัยวาตภัยอุทกภัย เ~ะภัยธรรมชาติอื่นๆ 

ข้อ ๑๘ เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติให้จ่ายได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ทั ง้นี้ 

ให้อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 



๔ 

หมวด ๕ 

การขอรับเงิน 

ข้อ ๑๙ ให้งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ เป็นผู้จัดทิาเอกสารการขอรับเงิน และเอกสาร 

การขอเบิกเงินทุกกรณี ให้แก่บุคลากรที่มีสิทธิรับิ่เงินตามประกาศนี้ 

ข อ้ ๒๐ให้งานคลังมีหน้าที่จ่ๅยเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตๅมประกๅศนี้ 

ประกาศ ณ ว นัที ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

~์่ิิ์์~~ิ่-~ 

j 

(รองศาสตราจารย์กิตติศัก~ สมุ สมุทธารักษ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 


