
สวสัดิการมหาวิทยาลยับูรพา

เสวนาวนัท่ี 30 สิงหาคม 2562



ประกาศเดมิ (001/2561) ประกาศใหม่

(1) ค่าประกนัอุบตัเิหตุ ประกนัสุขภาพ 
หรือการประกนัชีวติรายปีแก่
ผู้ปฏบิตังิานในส่วนงานเท่าทีจ่่ายจริง 
คนละไม่เกนิ 3,000 บาท ต่อปี

(1) ค่าประกนัอุบตัเิหตุ ประกนัสุขภาพ 
หรือการประกนัชีวติรายปีแก่ผู้ปฏบิัตงิาน
ในส่วนงานเท่าทีจ่่ายจริง คนละไม่เกนิ 
6,000 บาท ต่อปี

(2) ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีใน
สถานพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชนเท่าที่
จ่ายจริง คนละไม่เกนิ 2,000 บาทต่อปี

(2) เหมือนเดมิ

(3) ค่าเคร่ืองแบบของผู้ปฏบิตังิานในส่วน
งาน

ยกเลกิ



ประกาศเดมิ (001/2561) ประกาศใหม่

(4) ค่าสงเคราะห์ ผู้ปฏบิตังิานในส่วนงาน
เน่ืองในโอกาสต่างๆ ดงันี้
(ก) การสมรสให้จ่ายคนละไม่เกนิ 2,000
บาท ต่อปี
(ข) การอุปสมบทหรือการไปประกอบพธีิ
ฮัจญ์ ให้จ่ายคนละไม่เกนิ 2,000 บาท
(ค) การรับขวญับุตรแรกเกนิ ให้จ่ายคร้ัง
ละ 1,000 บาท 

(3) ค่าสงเคราะห์ผู้ปฏบิตังิานฯ
(ก) การสมรสโดยทางนิตินัย ให้จ่ายคน
ละไม่เกนิ 2,000 บาท

(ข) และ (ค) เหมือนเดมิ



ประกาศเดมิ (001/2561) ประกาศใหม่

(ง) การเสียชีวติของผู้ปฏบิตังิาน บดิา มารดา 
คู่สมรส บุตร คนละไม่เกนิ 10,000 บาท และ
ค่าพวงหรีด คนละไม่เกนิ 1,000 บาท

(ง) การเสียชีวติของผู้ปฏบิตังิาน คนละไม่เกนิ 
10,000 บาท และค่าสนับสนุนค่าพวงหรีด ใน
นามมหาวทิยาลยั คนละไม่เกนิ 2,000 บาท 
และในนามส่วนงานคนละไม่เกนิ 2,000 บาท 
รวมแล้วคนละไม่เกนิ 4,000 บาท

(จ) การเสียชีวติของบดิา มารดา คู่สมรส บุตร 
ของผู้ปฏบิตังิาน งานละไม่เกนิ 5,000 บาท
และค่าสนับสนุนค่าพวงหรีด ในนาม
มหาวทิยาลยั คนละไม่เกนิ 2,000 บาท และใน
นามส่วนงานคนละไม่เกนิ 2,000 บาท รวม
แล้วคนละไม่เกนิ 4,000 บาท



ประกาศเดมิ (001/2561) ประกาศใหม่

(5) ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง เพ่ือไปร่วมงาน
สมรส งานอุปสมบท งานศพของผู้ปฏบิตังิาน
ในส่วนงาน เท่าทีจ่่ายจริง งานละไม่เกนิ 
20,000 บาท และส าหรับ บดิา มารดา คู่สมรส 
บุตร กรณเีสียชีวติ งานละไม่เกนิ 10,000 บาท

(6) ค่าสงเคราะห์ กรณปีระสบภยัพบิัติส าหรับ
ผู้ปฏบิตังิานในส่วนงาน ครอบครัวละไม่เกนิ 
10,000 บาท 

(4) เหมือนเดมิ

(5) เหมือนเดมิ



ประกาศเดมิ (001/2561) ประกาศใหม่

(7) ค่าเยีย่มไข้ผู้ปฏบิตังิานในส่วนงาน 
(ผู้ป่วยใน) คนละไม่เกนิ 1,000 บาท ต่อคร้ัง ปี
ละไม่เกนิ 3 คร้ัง

(8) ค่าท าฟันเพ่ือการรักษา ยกเว้นทนัตกรรม
เพ่ือความสวยงาม เท่าทีจ่่ายจริง คนละไม่เกนิ 
1,000 บาท ต่อปี

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเลีย้งรับรอง เลีย้ง
สังสรรค์ในโอกาสต่าง ๆ ซ่ึงส่วนงานจัดขึน้ 
ได้แก่ งานท าบุญตามประเพณ ีงานเกษยีณอายุ 
เป็นต้น คนละไม่เกนิ 1,000 บาท ต่อคร้ัง

(6) เหมือนเดมิ

(7) เหมือนเดมิ

ยกเลกิ



ประกาศเดมิ (001/2561) ประกาศใหม่

(10) ค่าของทีร่ะลกึ ของขวญั ของรางวลั ใน
โอกาสต่างๆ ส าหรับผู้ปฏบิตังิาน คนละไม่
1,000 บาท ต่อคร้ัง

(11) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
บุตร (ก) และ (ข) 

ยกเลกิ

(8) (ก) และ (ข) เหมือนเดมิ
(9) ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
บุตรส าหรับผู้ปฏบิตังิานทีม่ีบุตร ทีเ่ร่ิมเข้า
ศึกษาโรงเรียนสาธิต “พบูิลบ าเพญ็” 
มหาวทิยาลยับูรพา



แบบสก.01



แบบสก.02



แบบสก.03



แบบสก.04



แบบสก.05



ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวสัดกิาร



การเบิกค่าประกนัอุบัตเิหตุ

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก 
- หลกัฐานที่ได้จากการด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ที่เกีย่วข้อง

แนวปฏิบัตกิารเบิกจ่ายเงนิกองทุนสวสัดกิาร



การเบิกค่าตรวจสุขภาพ

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก 
- แบบเบิกสวสัดกิาร (สก.02)
- ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลภาครัฐหรือภาคเอกชน ว่าเป็นการ

ตรวจสุขภาพประจ าปี
- ใบเสร็จรับเงิน

- ในกรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวทิยาลยัได้รับใบเสร็จรับเงินมากกว่าหน่ึง
ฉบับให้รวบรวมใบเสร็จรับเงินเพ่ือย่ืนเร่ืองขอเบิกเพยีง 1 คร้ังต่อปีงบประมาณ 
หากได้มีการย่ืนเร่ืองขอเบิกแล้วจะไม่สามารถด าเนินการย่ืนเร่ืองขอเบิกเพิม่เติม
ได้



การเบิกค่าสงเคราะห์การสมรสโดยทางนิตินัย

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก 
- แบบการเบิกสวสัดิการ (สก.03)
- ส าเนาใบส าคญัการจดทะเบียนสมรส
- ใบส าคญัรับเงิน



การเบิกค่าสงเคราะห์การอุปสมบทหรือการไปประกอบพธีิฮัจญ์

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก 
- แบบการเบิกสวสัดิการ (สก.03)
- ส าเนาค าส่ังลาอุปสมบท หรือ เอกสารประกอบพธีิฮัญจ์
- ใบส าคญัรับเงิน



การเบิกค่ารับขวญับุตรแรกเกดิ

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก 
- แบบการเบิกสวสัดิการ (สก.03)
- ส าเนาสูตบัิตรของบุตร หรือ ส าเนาทะเบียนรับรองบุตร
- ใบส าคญัรับเงิน



การเบิกค่าสงเคราะห์การเสียชีวติของผู้ปฏิบัตงิานในส่วนงาน

• เอกสารทีใ่ช้ในการเบกิ 
- แบบการเบกิสวสัดกิาร (สก.04)
- ส าเนาใบมรณะบตัรของผู้ปฏบิตังิาน
- ใบส าคญัรับเงนิ โดยผู้จัดการงานศพพร้อมค ารับรองการเป็นผู้จัดการงานศพ
- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ผู้จัดการงานศพ



การเบิกค่าสนับสนุนพวงหรีดการเสียชีวติของผู้ปฏิบัตงิาน หรือ การเสียชีวติ
ของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของผู้ปฏิบัตงิาน

• เอกสารทีใ่ช้ในการเบกิ 
- แบบการเบิกสวสัดกิาร (สก.04)
- ใบส าคญัรับเงนิ โดยผู้จัดการงานศพพร้อมค ารับรองการเป็นผู้จัดการงานศพ
- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ผู้จัดการงานศพ



การเบิกค่าสงเคราะห์การเสียชีวติของบิดา มารดา คู่สมรส บุตร 
ของผู้ปฏิบัตงิานในส่วนงาน

• เอกสารที่ใช้ในการเบกิ 
- แบบการเบกิสวสัดกิาร (สก.03)
- ส าเนาใบมรณะบตัรของบดิา มารดา คู่สมรส บุตร ของผู้ปฏบิตังิาน
กรณบีิดา/มารดา (ส าเนาทะเบยีนบ้าน)
กรณคู่ีสมรส (ส าเนาทะเบยีนสมรส)
กรณบุีตร (ส าเนาสูตบิตัร)

- ใบส าคญัรับเงนิ



การเบิกค่าสนับสนุนพาหนะเหมาจ่าย เพ่ือไปร่วมงานสมรส 
งานอุปสมบท งานศพของผู้ปฏิบัตงิาน

• เอกสารที่ใช้ในการเบกิ 
- แบบการเบกิสวสัดกิาร (สก.03 หรือ สก.04 แล้วแต่กรณ)ี
- ใบส าคญัรับเงนิ และ ใบเสร็จรับเงนิ การจ้างเหมาบริการรถยนต์
- ใบส าคญัรับเงนิ กรณใีช้รถยนต์ของมหาวทิยาลยั



การเบิกค่าสนับสนุนพาหนะเหมาจ่าย เพ่ือไปร่วมงานศพ บิดา 
มารดา คู่สมรส บุตรของผู้ปฏิบัตงิาน

• เอกสารที่ใช้ในการเบกิ 
- แบบการเบกิสวสัดกิาร (สก.03)
- ใบส าคญัรับเงนิ และ ใบเสร็จรับเงนิ การจ้างเหมาบริการรถยนต์
- ใบส าคญัรับเงนิ กรณใีช้รถยนต์ของมหาวทิยาลยั



การเบิกค่าสงเคราะห์กรณปีระสบภัยพบัิตสิ าหรับผู้ปฏบิัติงาน

• เอกสารทีใ่ช้ในการเบกิ 
- แบบการเบิกสวสัดกิาร (สก.03)
- รูปภาพ
- ส าเนาทะเบยีนบ้าน
- ใบส าคญัรับเงนิ



การเบิกกรณเีจ็บป่วยประสบอุบัตเิหตุขณะปฏิบัตงิานในหน้าที่

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก 
- แบบการเบิกสวสัดกิาร (สก.02)
- หนังสือรับรองของหัวหน้าส่วนงาน
- ใบส าคญัรับเงนิ



การเบิกค่าเยีย่มไข้ 

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก 
- แบบการเบิกสวสัดกิาร (สก.02)
- ใบรับรองแพทย์
- ใบส าคญัรับเงนิ

*หมายเหตุ หากใบรับรองแพทย์เป็นส าเนา ให้เขยีนด้วยว่าใบรับรองแพทย์ฉบับจริงใช้
เบิกกบัทีไ่หนหรือใช้ท าอะไร



การเบิกค่าท าฟัน

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก
- แบบการเบิกสวสัดิการ (สก.02)
- ใบเสร็จรับเงนิ
- ใบรับรองแพทย์
- ค าส่ังประโยชน์ทดแทน หรือ 
การใช้สิทธิประโยชน์ทดแทน (พมิพ์ได้ที่เวบ็ประกนัสังคม)
HTTPS://WWW.SSO.GO.TH/WPR/



การเบิกค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร

• เอกสารที่ใช้ในการเบิก
- แบบการเบิกสวสัดิการ (สก.01)
- ใบเสร็จรับเงนิ
- เอกสารแนบตามแบบการเบิกสวสัดิการ (สก.01)



การส่งเอกสารการเบิกจ่ายสวสัดกิาร

ขอให้ส่วนงาน/หน่วยงาน ส่งเอกสารการเบิกจ่ายสวสัดกิารประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ที่
กองคลงัและทรัพย์สิน ภายในวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

หากไม่สามารถส่งเบิกได้ทันให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณถดัไป
ตัวอย่าง เช่น นาย ก ตรวจสุขภาพประจ าปี เดือน สิงหาคม 2562 แต่ไม่สามารถส่งเบิกได้
ทันภายในวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 นาย ก มีสิทธิน าใบเสร็จรับเงินฉบับดงักล่าวเบิกใน
ปีงบประมาณ 2563 แต่สิทธิการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563 จะหมดไป


