
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกเงินสวัสดิการค)ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
------------------------------------------ 

    โดยท่ีเป�นการสมควร กําหนดหลักเกณฑ�การเบิกเงินสวัสดิการค�ารักษาพยาบาล ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให%การบริหารงานบุคคลเป�นไปตาม ข%อ ๓๓ แห�งข%อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� 
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ว�าด%วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก%ไขเพ่ิมเติม                  
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามข%อ ๑๑ แห�งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ว�าด%วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ในการประชุมครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี 
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจึงวางข%อกําหนดในการให%สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไว% ดังนี้ 

    ข%อ ๑ ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ�การเบิกเงินสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย                
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    ข%อ ๒ ประกาศนี้ให%ใช%บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศเป�นต%นไป 
    ข%อ ๓ ประกาศอ่ืนใดท่ีประกาศใช%ก�อนหน%านี้ ท่ีขัดแย%งกับประกาศฉบับนี้ให%ใช%ประกาศ               

ฉบับนี้แทน 
    ข%อ ๔ ในประกาศนี้ 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความว�า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

   “อธิการบดี” หมายความว�า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรม
ราชูปถัมภ� 

   “คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว�า พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ�                       
ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี ตามข%อบังคับสภามหาวิทยาลัยว�าด%วยพนักงานมหาวิทยาลัย 

   “กองทุน” หมายความว�า กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 
   “งานการเงิน” หมายความว�า งานการเงิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 
   “ปDงบประมาณ” หมายความว�า ระยะเวลาท่ีนับต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ไปจนถึง ๓๐ 

กันยายน ของปDถัดไป และใช% พ.ศ.ของปDถัดไปเป�นปDงบประมาณ 
    ข%อ ๕ สวัสดิการ ตามประกาศนี้ คือ สวัสดิการค�ารักษาพยาบาล 

                         ค�ารักษาพยาบาล หมายความว�า เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล
ดังนี้ 
                            ๕.๑ ค�ายา ค�าผ�าตัด ค�าเลือด และส�วนประกอบของเลือด  หรือสารทดแทนค�าน้ํายา  
หรืออาหารทางเส%นเลือด ค�าออกซิเจน และอ่ืนๆ ทํานองเดียวกันท่ีใช%ในการบําบัดรักษาโรค 

/๕.๒ ค�าอวัยวะ… 
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                            ๕.๒ ค�าอวัยวะเทียมและอุปกรณ�ในการบําบัดรักษาโรครวมท้ังค�าซ�อมแซม 
                            ๕.๓ ค�าบริการทางการแพทย�  ค�าตรวจ  ค�าวิเคราะห�โรค  แต�ไม�รวมถึงค�าจ%างพยาบาล
พิเศษ  ค�าธรรมเนียมพิเศษ และค�าบริการอ่ืนทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะเป�นเงินตอบแทนพิเศษ 
                            ๕.๔ ค�าบริการทางทันตกรรม  ท่ีเบิกได%ต%องเป�นไปเพ่ือการรักษาพยาบาลการเจ็บปJวย
หรืออุบัติเหตุ เช�น การถอนฟLน อุดฟLน ขูดหินปูน การจัดฟLนเฉพาะกรณีท่ีประสบอุบัติเหตุ ( โดยให%มีหนังสือ
รับรองแสดงเป�นหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย ) การพิมพ�ปากเพ่ือการรักษา 

   สําหรับค�าจัดฟLน ค�าใส�เดือย ค�าฟLนเทียม ค�าครอบฟLน เคลือบหลุมร�องฟLน เคลือบ
ฟลูออไรด� เพ่ือเป�นการปNองกัน เบิกไม�ได% 

       ๕.๕ ค�าห%องและค�าอาหารตลอดเวลาท่ีเข%ารับการรักษาพยาบาล 
                            ๕.๖ ค�าตรวจครรภ� และค�าคลอดบุตร 
                            ๕.๗ ค�าฟQRนฟูสมรรถภาพร�างกายและจิตใจ 
  ข%อ ๖ การจ�ายเงินสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลให%เป�นไปตามหลักเกณฑ�และเง่ือนไขตามข%อ ๙ 
ตามท%ายแห�งประกาศนี้ กรณีท่ีเงินกองทุนไม�พอจ�ายให%ชลอการจ�ายไว%ก�อนจนกว�ากองทุนจะได%รับการจัดสรร
เพ่ิมและให%จ�ายตามลําดับของผู%ขอรับสวัสดิการ 
  ข%อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู%ขอรับสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลจะต%องปฏิบัติตามแบบขอรับ
สวัสดิการท่ีงานการเงินกําหนด ยกเว%นจะกําหนดไว%เป�นอย�างอ่ืน 
  ข%อ ๘ พนักงานมหาวิทยาลัย ผู%ขอรับสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลจะต%องนําหลักฐานการ
จ�ายเงินมาขอเบิกเงินสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน หลังจากจ�ายค�าใช%จ�ายแล%ว หากเกินกําหนดเวลาให%ถือว�าสละ
สิทธิจะขอเบิกย%อนหลังมิได% 
  ข%อ ๙ หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการให%สวัสดิการ ค�ารักษาพยาบาลเป�นดังต�อไปนี้ 

๙.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยแต�ละคนมีสิทธิขอรับสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลตามความ
เป�นจริง แต�รวมแล%วไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ%วน) ต�อปDงบประมาณ ให%แก�ตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวดังนี้ 
                                   ๙.๑.๑ ตนเองและคู�สมรสท่ีชอบด%วยกฎหมาย 
                                   ๙.๑.๒ บิดามารดา 
                                   ๙.๑.๓ บุตรท่ีชอบด%วยกฎหมายท่ียังไม�บรรลุนิติภาวะไม�เกิน ๒ คน เรียงตามลําดับ 
ท่ีไม�มีสิทธิเบิกจากท่ีใด 

๙.๒ สิทธิค�ารักษาพยาบาลไม�สามารถให%กับบุตรบุญธรรมหรือบุตรท่ียกให%เป�นบุตรบุญ
ธรรมผู%อ่ืน 

๙.๓ ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยมีคู�สมรสเป�นข%าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
พนักงานหน�วยงานอ่ืน ท่ีมีสิทธิได%รับค�ารักษาพยาบาล ให%เลือกใช%สิทธิของคู�สมรส 

๙.๔ ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผู%มีสิทธิขอรับสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลตามข%อ 
๙.๑ ในทางอ่ืนอยู�แล%ว เช�น ค�ารักษาพยาบาลของข%าราชการ ข%าราชการบํานาญ พนักงานขององค�กรมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ สวัสดิการประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต หรือประกันอุบัติเหตุ รวมท้ังบัตรประกันสุขภาพถ%วน
หน%า จะต%องใช%สิทธินั้น ๆ ก�อน ส�วนท่ีเกินจึงจะขอรับสวัสดิการนี้ได% 

/๙.๕ กรณีท่ี... 
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๙.๕ กรณีท่ีบิดามารดาของพนักงานมหาวิทยาลัยผู% มีสิทธิขอรับสวัสดิการค�า
รักษาพยาบาล มีคู�สมรสเป�นข%าราชการให%บิดามารดาของพนักงานมหาวิทยาลัยผู%นั้นใช%สิทธิของคู�สมรส 

๙.๖ สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลจะเบิกได%เฉพาะสถานพยาบาลท่ีเป�นโรงพยาบาลของ
รัฐ โรงพยาบาลของเอกชน (เฉพาะในกรณีท่ีผู%มีสิทธิได%รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามข%อ ๙.๑ 
ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจําเป�นรีบด�วน ซ่ึงหากมิได%รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป�น
อันตรายต�อชีวิตของบุคคลดังกล�าว เม่ือได%มีใบรับรองแพทย�จากสถานพยาบาลเอกชนนั้นมาประกอบ                 
ให%เบิกค�ารักษาพยาบาลได%) สถานีอนามัยหรือสถานพยาบาลขององค�การบริหารส�วนท%องถ่ินเท�านั้น ไม�สามารถ
เบิกสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลจากคลินิกเอกชนได% 
 ข%อ ๑๐ ให%มหาวิทยาลัยแต�งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณากรณีมีปLญหาการใช%สิทธิขอรับ
สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลตามประกาศนี้ 
          ข%อ ๑๑ ให%งานการเงิน กองกลางสํานักงานอธิการบดี กําหนดเอกสารหลักฐานขอเบิก
สวัสดิการค�ารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยอนุโลมตามแบบของการเบิกสวัสดิการค�า
รักษาพยาบาลของข%าราชการ และจัดทําฐานข%อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยผู%มีสิทธิขอรับสวัสดิการค�า
รักษาพยาบาลให%ครอบคลุมเพ่ือใช%เป�นประโยชน�ในการพิจารณาเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลตามประกาศนี้     
ในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยผู%มีสิทธิขอรับสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลให%ข%อมูลไม�ถูกต%องท่ีเป�นเท็จ 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิการได%รับสวัสดิการค�ารักษาพยาบาลของผู%นั้นตลอดไป 
  ข%อ ๑๒ ให%ใช%แนวปฏิบัติตามประกาศนี้จัดสวัสดิการให%แก�พนักงานราชการโดยอนุโลม โดย
เบิกค�าใช%จ�ายจากเงินรายได%ของมหาวิทยาลัยไปก�อนจนกว�าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยจัดทําประมาณการ
รายจ�ายขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยทุกปDงบประมาณ 
           ข%อ ๑๓ ให%อธิการบดี รักษาการให%เป�นไปตามประกาศนี้ ปLญหาหรือความขัดแย%งใด ๆ ท่ีเกิด
จากการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให%อธิการบดีหรือผู%ท่ีอธิการบดีมอบหมายเป�นผู%ชี้ขาด 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

          (รองศาสตราจารย� ดร.สมบัติ  คชสิทธิ) 
                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� จังหวัดปทุมธานี 

                    ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 


