ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พ.ศ.2559
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของบุคลากร
อาศั ย อานาจตามความในข้อ ๘ (๒) ข้ อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่ ง ข้อบั งคั บ มหาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการสวัสดิการ
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการสวัสดิการจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบียบคณะกรรมการสวัส ดิการมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2559”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจาตาม
หมวด ๑๑ ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ทั่วไป
ข้อ ๕ ผู้มีสิท ธิไ ด้ รับ เงิน ช่ว ยเหลือ การศึก ษาบุต รตามระเบีย บนี้ จะต้องมีส ถานภาพ
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
ข้อ ๖ บุตรของผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
และไม่ใช่บุตรบุญธรรม โดยผู้มีสิทธิแต่ละคนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไม่เกินสามคน
กรณี ที่บุ ตรคนหนึ่ งคนใดในจานวนสามคนตามวรรคหนึ่งของผู้ มีสิ ท ธิ ตาย กายพิ การ
จนไม่สามารถเล่าเรียนได้ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ ก่อนมีอายุครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ก็ให้ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิในเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเพิ่มขึ้น
เท่า กับ จ านวนบุต รที ่ต าย กายพิก าร หรือ เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ
วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนั้น โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลาดับถัดไปก่อน
ข้ อ ๗ ผู้ มี สิ ท ธิ ผู้ ใ ดมี คู่ ส มรสเป็ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ หรื อ
ลูกจ้างประจาตามหมวด ๑๑ ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยด้วยกัน ให้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้เพียงฝ่ายเดียว โดยให้ผู้เป็นมารดาเป็นผู้ใช้สิทธิในการเบิกเงิน เว้นแต่มีเหตุผล
พิเศษ อธิการบดีจะอนุมัติให้ผู้เป็นบิดาเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกก็ได้
ผู้ มี สิ ท ธิ ผู้ ใดมี คู่ ส มรสที่ มี สิ ท ธิได้ รับ เงิน ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รจากทางราชการหรื อ
นายจ้างอื่นอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการการช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามระเบียบนี้

-๒หมวด ๒
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้อ ๘ การจ่ายเงิน ช่วยเหลื อการศึกษาบุตรของผู้มีสิ ทธิตามระเบียบนี้ ให้ จ่ายเป็นเงิน
เหมาจ่าย ตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๑๑ ปี ให้จ่ายเงินคนละ ๒,๐๐๐ บาทต่อปี
(๒) บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๑ ปี แต่ไม่เกิน ๑๔ ปี ให้จ่ายเงินคนละ ๔,๐๐๐ บาทต่อปี
(๓) บุตรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๔ ปี แต่ไม่เกิน ๑๗ ปี ให้จ่ายเงินคนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี
(๔) บุตรที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาและมีอายุไม่เกิน
๒๑ ปี ให้จ่ายเงินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ในกรณี ที่ บุ ต รมี อ ายุ เกิ น ๑๗ ปี แ ล้ ว แต่ ยั งศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ต่ ากว่ า อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ
อุดมศึกษา ให้จ่ายเงินตาม (๓) ได้ต่อไป แต่ต้องไม่เกินอายุ ๑๙ ปี
ในกรณีที่บุตรมีอายุเกิน ๒๑ ปีแล้ว แต่ยังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ให้จ่ายเงินตาม (๔)
ได้ต่อไป แต่ต้องไม่เกินอายุ ๒๕ ปี
ในกรณีตาม (๑) (๒) (๓) ถ้าศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษาหรือปริญญาตรีให้จ่ายเงินตาม (๔)
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามข้อนี้ คณะกรรมการ
สวัสดิการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานะการเงินของกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ข้อ ๙ ให้ผู้มีสิทธิกรอกแบบคาขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนดแนบท้ ายระเบี ย บนี้ โดยยื่ น แบบค าขอเบิ ก ดั งกล่ าวและเอกสารหลั ก ฐานพร้อ มลงนามรับ รอง
ความถูกต้องของเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ของผู้มีสิทธิ
(2) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน ปีที่
รับเงิน ชื่อ-สกุล นักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดงการรับเงิน จานวนเงิน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา ในกรณีชาระผ่านธนาคารใบแจ้งการชาระเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือ หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของบุตร ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ
(3) สาเนาสูติบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
(4) หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียน
หย่าและเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดา
เป็นผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือคาพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่
แล้วแต่กรณี

-๔เอกสารแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
วิธีการเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบสิทธิและจานวนเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรที่สามารถเบิกได้ (สามารถสอบถาม
ข้อมูลและจานวนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ที่เจ้าหน้าที่กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พื้นที่
ที่รับผิดชอบงานสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร)
ขั้น ตอนที่ 2 กรอกแบบคาขอเบิ กเงิน สวัส ดิการช่ว ยเหลื อการศึ กษาบุ ตร ให้ ใช้ตามแบบคาขอเบิ กเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตรเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
สานักงานอธิการบดี (http://personnel.rmutsb.ac.th/) หรือขอรับแบบคาขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ทกี่ องคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พื้นที่
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นขอเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ณ กองคลังหรือหน่วยเบิกจ่ายของแต่ละศูนย์พื้นที่ โดย
ยื่นแบบคาขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกเงิน
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
ของผู้มีสิทธิ
(2) ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาที่แสดงรายการ ชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา วัน เดือน ปีที่
รับเงิน ชื่อ-สกุล นักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา ภาคการศึกษา รายการแสดงการรับเงิน จานวนเงิน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อผู้รับเงินของสถานศึกษา ในกรณีชาระผ่านธนาคารใบแจ้งการชาระเงิน
หรือใบเสร็จรับเงินต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือ หลักฐานแสดงการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ของบุตร ได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ตามแบบของสถานศึกษานั้นๆ
(3) สาเนาสูติบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านของบุตร
(4) หลักฐานแสดงการเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนสมรสหรือทะเบียน
หย่าและเอกสารที่รับรองว่าบุตรอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดา หลักฐานการรับรองบุตรกรณีบิดา
เป็นผู้ขอรับสวัสดิการซึ่งไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือคาพิพากษาของศาล หรือหลักฐานแสดงการแยกกันอยู่
แล้วแต่กรณี
เอกสารตามข้อ (1), (3) และ (4) ใช้ในกรณีการขอเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ครั้งแรก หรือในกรณีที่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิของบุตรเท่านั้น หากผู้มีสิทธิใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรครั้งต่อไปให้ใช้เพียงเอกสารตามข้อ (2)

