
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษา ภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

พ.ศ.๒๕๕๖ 
************************* 

 
โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบประกันภัย       

เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสวัสดิการให้แก่นักศึกษา ภาคปกติ ในส่วนที่เกี่ยวกั บการจ่ายค่าสินไหมทดแทน                 
แก่นักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการหรือเสียชีวิต จากการประสบอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเป็น
การสมควรที่จะก าหนดให้มีระเบยีบ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุส าหรบันักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ข้ึน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 
และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
จึงออกระเบียบ ไว้ดังนี้ 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุ
ส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.๒๕๕๖” 
  

ข้อ ๒ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
       “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
       “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่ได้ช าระค่าลงทะเบียนเรียน
ครบถ้วนหรือได้รับสิทธิกู้ยืมทุน กยศ. หรือทุน กรอ. หรือทุนอื่นๆ หรือได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ในวันที่      
เกิดอุบัติเหตุ ในภาคการศึกษาน้ัน  

“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๖  
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการด้านอุบัติเหตุส าหรับนักศึกษาภาค
ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สวัสดิการ”  หมายความว่า  เงินช่วยเหลือส าหรับผู้ประสบอุบัติเหตุ 
 “อุบัติเหตุ”  หมายความว่า  เหตุการณ์ที่ได้เกิดข้ึนจากความประมาทและเป็นเหตุให้นักศึกษาได้รับ
บาดเจ็บ พิการ สูญเสียหรือเสียชีวิต ไม่ว่าจะมีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ก็ตาม  



-๒- 
 

 “การสูญเสียอวัยวะ”  หมายความว่า  การถูกตัดออกจากร่างกายซึ่งตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้าลงไป ข้างใด
ข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างและให้หมายความรวมถึง การสูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้น 
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่าจะไม่สามารถกลับมาใช้งานอวัยวะดังกล่าว
ข้างต้นได้เหมือนเดิมอีกตลอดไป 
 “การสูญเสียดวงตา”  หมายความว่า  ตาบอดสนิท ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างและไม่มีทางรักษาให้
หายได้หรือมีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ชัดเจนว่า จะไม่สามารถกลับมาใช้งานอวัยวะดังกล่าวได้ดีเหมือนเดิมอีก
ตลอดไป 
 “ทุพพลภาพถาวร”  หมายความว่า  ความพิการของการใช้ประโยชน์จากอวัยวะของร่างกายอันเป็นผล   
มาจากอุบัติเหตุถึงขนาดท าให้ไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ตามปกติตลอดไป 
 

 ข้อ ๕ ให้จัดต้ังกองทุนข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ 
 (๑) เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุ โดยเป็นค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ได้รับ
บาดเจ็บ เป็นค่าทดแทนในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือดวงตาหรือทุพพลภาพถาวร และ/หรือเป็นค่าชดเชยในกรณีที่
เสียชีวิต  
 (๒) เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือตามความจ าเป็นอื่นๆ ตามธรรมเนียมประเพณีในท้องถ่ินแก่นักศึกษาที่
ประสบอุบัติเหตุ 
 

 ข้อ ๖ รายรับของกองทุน มีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
 (๒) เงินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน 
 (๓) เงินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการบริหารกองทุน 
 

 ข้อ ๗ รายจ่ายของกองทุนให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
 

 ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
 (๑) อธิการบดีเป็นประธาน  
 (๒) รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาเป็นรองประธาน (๓) ผู้อ านวยการหรือ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาเป็นกรรมการ  
 (๔) ผู้อ านวยการกองคลังหรือหัวหน้างานคลังเป็นกรรมการ 
 (๕) นายกองค์การนักศึกษาเป็นกรรมการ  
 (๖) เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษาที่อธิการบดีมอบหมายคนหนึ่ง เป็นเลขานุการ  
 

 ข้อ ๙ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังนี้ 
 (๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานหรือโครงการประจ าปี  
 (๒) พิจารณาอนุมัติการรับ การจ่ายเงินของกองทุน 
 (๓) รายงานผลการด าเนินงานกองทุนเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
 (๔) ด าเนินการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 



-๓- 
 

 ข้อ ๑๐ ให้กองคลังมีหน้าที่ในการเก็บรักษาและจ่ายเงินสวัสดิการ ตลอดจนการปฏิบัติการทางบัญชีให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 

ข้อ ๑๑ ให้นักศึกษาหรือผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จากระเบียบนี้ยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ 
โดยยื่นความจ านงตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานเพื่อขอรับเงินสวัสดิการภายใน ๖๐ วัน      
นับแต่วันที่ได้รับอุบัติเหตุหรือสูญเสียหรือทุพพลภาพหรือเสียชีวิต แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ นักศึกษาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชน ให้น าเอกสารและหลักฐานขอรับเงิน ดังนี้ 

(ก) ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
(ข) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง 
(ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน 
(ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(จ) ส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนหรือหนังสือรับรองสิทธิการได้รับทุนกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. 

หรือทุนอื่นๆ หรือได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน 
(๒) กรณีที่เสียชีวิต ทายาทตามกฎหมายของนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ       

พร้อมหลักฐานดังนี้ 
 (ก) ส าเนาใบชันสูตรพลิกศพ 
 (ข) ส าเนาบันทึกประจ าวันของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 (ค) ส าเนาใบมรณะบัตร พร้อมตัวจริง 
 (ง) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและทายาทตามกฎหมาย 
 (จ) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ของผู้เสียชีวิต 
 (ฉ) ส าเนาบัตรประชาชนของทายาทตามกฎหมาย 

(๓) กรณีสูญเสียอวัยวะหรือดวงตาหรือทุพพลภาพถาวร  ให้นักศึกษาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล             
ณ สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ให้น าเอกสารและหลักฐานขอรับเงิน ดังนี้ 

 (ก) ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง 
  (ข) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีข้อความบ่งช้ีทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่า นักศึกษาจะไม่
สามารถกลับมาใช้งานอวัยวะดังกล่าวได้เหมือนเดิมอีกตลอดไปหรือจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอวัยวะของ
ร่างกายนั้นอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุถึงขนาดท าให้ไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ตามปกติตลอดไป 

 (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน 
 (ง) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(จ) ส าเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียนหรือหนังสือรับรองสิทธิการได้รับทุนกู้ยืม  กยศ. หรือ กรอ. 

หรือทุนอื่นๆ หรือได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน 
 
 
 
 



-๔- 
 

ข้อ ๑๒ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษาหรือทายาทตามกฎหมาย ในอัตราดังนี ้
 (๑) กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือสวัสดิการเพื่อเป็น                
ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ต่อครั้งต่อราย  
 (๒) กรณีทุพพลภาพถาวร     ๕๐,๐๐๐  บาท 
 (๓) กรณีสูญเสียอวัยวะ  

 (ก) ส าหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้าหรือตาสองข้าง๕๐,๐๐๐  บาท 
 (ข) ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า  ๓๐.๐๐๐  บาท 
 (ค) ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือและตาหนึ่งข้าง    ๓๐,๐๐๐  บาท 
 (ง) ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้าและตาหนึ่งข้าง    ๓๐,๐๐๐  บาท 
 (จ) ส าหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ      ๑๕,๐๐๐  บาท 
 (ฉ) ส าหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า     ๑๕,๐๐๐  บาท

  (ช) ส าหรับตาหนึง่ข้าง       ๑๕,๐๐๐  บาท 
 (ฌ) กรณีเสียชีวิต        ๕๐,๐๐๐  บาท 
 (ญ) กรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามธรรมเนียมประเพณีส าหรับนักศึกษาที่                    ประสบอุบัติเหตุ 

เช่น กระเช้าผลไม้ ดอกไม้ หรือของเยี่ยมไข้อื่นๆ ในการเยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บ และนอนพักรักษาตัวใน
สถานพยาบาลตั้งแต่ ๒ วันข้ึนไป ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อราย หรือค่าพวงหรีดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในพิธีสวดศพ
ตามสมควรแก่อัตภาพ ในกรณีเสียชีวิตไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อราย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็น
ผู้ด าเนินการ   

ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน 
 

ข้อ ๑๓ กรณีเกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ  หรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นผล
โดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม ไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขการได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ
ด้านอุบัติเหตุตามระเบียบนี้ 

(๑) อุบัติเหตุซึ่งเกิดข้ึนจากนักศึกษามึนเมาภายใต้ฤทธ์ิสุรา ซึ่งวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ ๕๐ มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ข้ึนไปหรือมีสารเสพติดอื่นในร่างกายขณะขับข่ี 

(๒) เกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน โดยตนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทะเลาะวิวาทนั้นด้วย รวมทั้งเนื่องมาจาก
การกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิด             อันยอมความได้ 

(๓) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายหรือการท าร้ายร่างกายตนเองโดยเจตนา 
(๔) การได้รับเช้ือโรค เว้นแต่การติดเช้ือโรคหรือบาดทะยักหรือโรคกลวัน้ า ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับจาก

อุบัติเหตุ 
(๕) การแท้งลูก 
(๖) การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรอืใส่ฟนัปลอม จัดฟัน เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 
(๗) การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังเลื่อน กระดูกสัน

หลังเสื่อมหรือกระดูกสันหลังอักเสบ เว้นแต่มีการแตกหักหรือการเคลื่อนของกระดูกสันหลัง อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ 



-๕- 
 

(๘) สงคราม ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกรานหรือการกระท าของศัตรูต่างชาติ สงคราม
กลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การก่อการร้าย การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดต่อต้านรัฐบาล การจลาจล
หรือนัดหยุดงาน 
 

 ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการช่วยเหลอืตามระเบียบนี้ ยื่นความจ านงในการขอใช้สิทธิได้ที่งานพัฒนา
นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันเวลาราชการของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๕ เมื่อกองทุนนี้ถูกยุบเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินอื่นใดที่เกิดจากเงินได้หรือเงินของ
กองทุนนี้ ให้โอนเป็นรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๑๗ ให้อธิการบดี เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ กรณีเกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใ ห้
อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและช้ีขาด ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

      
      (รองศาสตราจารย์ธง  รุญเจริญ)   
                     นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


