
  

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 
บทเฉพาะกาล... 
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แบบคำขอเบกิเงินช่วยเหลอืสวัสดกิารเพ่ือการจดังานตามประเพณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ………………………ชื่อ-นามสกุล…..................................................………..………. 
เลขบัตรประจำตัวประชาชน....................................................เป็นบุคลากรในสังกัด .......................................................................
ศูนย์พื้นที่.................................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ตำแหน่ง........................................................... ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตั้งแต่............................................................................... 
โดยอาศัยอยู่บ้านเลขที่........................หมู่....….....………….ตรอก/ซอย…...........…………………………ถนน…..…………………...........…….. 
ตำบล/แขวง .......................………………… อำเภอ/เขต ............………………………….... จังหวัด ...............…………………………...........…
รหัสไปรษณีย์ …………………… หมายเลขโทรศัพท์ ........……………….....……………… e-mail ……............………………..………................ 
มีความประสงค์ขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงาน ประเภท  
   งานมงคลสมรส   
   งานอุปสมบท  
   งานทำบญุขึ้นบา้นใหม ่

  โดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณี ดังนี้
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................... 

  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการครบถ้วนตามที่ระบุในระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิ ธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงา น
ตามประเพณี พ.ศ. 2562 แล้วทุกประการ 

 
  
 
 
                                                        ลงชื่อ ............................................................... ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ 
            (………………...........……………………..……… )  

                      วันที่ ……… เดือน………………………พ.ศ................. 
 
 
 
 
 



การตรวจสอบการใช้สิทธิ (สำหรบัเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเบิกจ่าย) 
เสนอ  ผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร.......................................................... 

                ข้าพเจ้า ได้ตรวจแบบคำขอเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อการจัดงานตามประเพณีฉบับน้ีแล้ว เห็นว่าผู้ยื่นคำขอ 

               ❑ เป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการ 
               ❑ ไม่เป็นผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการ เนื่องจาก............................................................................................................ 
               เป็นจำนวนเงิน................................................บาท (........................................................................................................................) 
 
                                                                        (ลงช่ือ).................................................................. 
                                                                               (..................................................................) 
                                                                       ตำแหน่ง..................................................................    
                                                                       วันท่ี......................................................................... 
คำรับรอง (สำหรับผู้อำนวยการกองคลัง / ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรประจำศูนย์พื้นท่ี) 

เสนอ อธิการบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
               ข้าพเจ้า  ❑ ขอรับรองว่าผู้ขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการมีสิทธิรับเบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการตามที่ระเบียบฯ กำหนด 
                          ❑  ไม่รับรอง เนื่องจาก................................................................................................................................................... 
               เป็นจำนวนเงิน................................................บาท (........................................................................................................................) 
 
                                                                        (ลงช่ือ).................................................................. 
                                                                               (....................................................................) 
                                                                       ผู้อำนวยการกอง............................................................ 
                                                                       วันท่ี......................................................................... 
คำอนุมัติ 

               ❑ อนุมัติให้เบิกได้      ❑ ไม่อนมุัติให้เบิก เนื่องจาก....................................................................................................................                                                                                                                                                                                          

                                                                        (ลงช่ือ).......................................................................... 
                                                                               (..........................................................................) 
                                                                        ตำแหน่ง…………………………………………………………………                                                                                
                                                                                อธิการบดี หรือ รองอธิการบดีที่ไดร้ับมอบหมาย 
                                                                         วันท่ี.............................................................................    
 
ใบรับเงิน 
              ได้รับเงินช่วยเหลือสวสัดิการกรณ.ี..........................................................................จำนวน.......................................................บาท  

 (.....................................................................................................) ถูกต้องแล้ว เมื่อวันท่ี........................................................................ 

                                                                        (ลงช่ือ)...............................................................................ผู้รบัเงิน 
                                                                                (..............................................................................) 
                                                                        วันท่ี................................................................................... 

                                                                        (ลงช่ือ)...............................................................................ผู้จ่ายเงิน 
                                                                                (..............................................................................)       
                                                                        วันท่ี................................................................................... 
 




