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ระเบียบกองทุนสวัสดิการ 

ว่าด้วย การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า 

พ.ศ. ๒๕56 

……………………………. 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล     

ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการก าหนดให้เบิก

ค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย          

ที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

          อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๑ 

แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยกองทุน คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 

คราวประชุมครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 และในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อ

วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ  ในคราวประชุม           

ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2556 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน

คราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2556 จงึออกระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล              

ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า           

พ.ศ. ๒๕56” 

ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ  

ค่าเช่าบาน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ       

แตเ่ลือกรับบ าเหน็จ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจ า พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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“กองทุน” หมายความว่า กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยกองทุน คณะกรรมการกองทุน และการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า ตามข้อบังคับ   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

“ญาติสายตรง” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา และมารดาของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทประจ า  

ข้อ ๕  ให้พนักงานมหาวิทยาลัย มีสทิธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุน ดังนี้ 

(๑)  พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ แต่ไม่เป็นผู้รับบ านาญ      

โดยเลือกรับบ าเหน็จตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือตามกฎหมาย ว่าด้วย

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจ า         

ให้มีสิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมเฉพาะส่วนเกินที่ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจากกองทุน

ประกันสังคมได้เท่ากับสิทธิข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า รวมทั้งให้มี สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล      

ให้แก่ญาติสายตรงเท่ากับสิทธิข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า ทั้งนี้ญาติสายตรงที่มีสิทธิรับสวัสดิการ 

จากกองทุนประกันสั งคมตามกฎหมายว่ าด้วยการประกันสั งคม หรือสิทธิตามกฎหมาย                   

ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรอืสิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องใชส้ิทธินัน้ ๆ ก่อน   

( ๒ )   พนั ก ง านมหาวิ ทยาลั ยที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพมาจากพนั ก ง านมหาวิ ทยาลั ย                    

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ 

และแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑  ให้มีสิทธิเบิกสวัสดิการ                 

ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมเฉพาะส่วนเกินที่ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจากกองทุนประกันสังคม  รวมทั้ง      

ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ญาติสายตรง โดยเมื่อรวมเบิกของตนและญาติสายตรงแล้ว      

ต้องไม่เกินปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ญาติสายตรงที่มีสิทธิรับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคม      

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ

สิทธิอื่นในลักษณะเดียวกัน ต้องใชส้ิทธินัน้ ๆ ก่อน   

ข้อ ๖  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแก่ความตายในขณะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มีสทิธิได้รับสวัสดิการค่าสงเคราะหศ์พจากกองทุน ดังนี้ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและเป็นผู้รับบ านาญ          

ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ หรือเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้ได้รับค่าสงเคราะห์ศพเพิ่มเติมจากที่

ได้รับตามสิทธิของข้าราชการ แตเ่มื่อรวมกันแลว้ต้องไม่เกิน ๓ เท่าของเงนิเดือนขณะที่ถึงแก่ความตาย 
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(๒)  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจาก (๑) ได้รับค่าสงเคราะห์ศพเพิ่มเติมจากที่ได้รับ

ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๓ เท่าของเงินเดือน

ขณะที่ถึงแก่ความตาย 

การจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพของพนักงานมหาวิทยาลัยแก่บุคคลที่มีสิทธิได้รับ ให้เป็นไปตาม 

ข้อ ๑๖ แหง่ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

ข้อ ๗  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า    

และมีสิทธิได้รับสวัสดิการค่าเช่าบ้านอยู่ เดิม มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านจากกองทุนได้เท่ากับสิทธิ            

ของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าตามอัตราที่ได้รับอยู่เดิมก่อนที่จะเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ข้อ ๘  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ    

มาจากข้าราชการและเป็นผู้รับบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ  

ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ     

มีสทิธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากกองทุนเท่ากับสิทธิของข้าราชการหรือลูกจา้งประจ า 

ข้อ ๙  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้ 

ในกรณีที่มปีัญหาในทางปฏิบัติให้คณะกรรมการเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด และให้ถือเป็นที่ยุติ  

            ประกาศ  ณ  วันที่ 26 เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

   (ลงนาม)        ไพโรจน์  วริิยจารี 

                 (รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  วริิยจารี) 

              รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล 

                              ประธานกรรมการกองทุนสวัสดิการ  

 

 

    ส าเนาถูกต้อง 

 

(นายวิม  อนิต๊ะแก้ว) 

 พนักงานปฏิบัติงาน 

 

 


