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ค ำน ำ 
 

 เป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องจัดให้มีระบบสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวก 

สร้างหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดูแลขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สวัสดิการที่ดี 

มีคุณภาพ เป็นปัจจัยรักษาคนในองค์กรและปัจจัยจูงใจบุคคลที่มคีุณภาพใหเ้ข้าสู่องค์กรได้เป็นอย่างดี 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรในกํากับรัฐ มีผู้ปฏิบัติงานทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ที่ต้องดูแลจํานวนมาก งานกองทุนและ

สวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล ในฐานะหน่วยงานในส่วนงานสํานักงานมหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบดูแลกิจกรรมสวัสดิการ ทั้งส่วนที่ทางราชการจัดให้และส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพิ่มเติม เห็น

ว่าสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมีหลากหลาย สมควรต้องจัดรวบรวมแยกประเภทให้ชัดเจน เพื่อเผยแพร่ให้

ผูป้ฏิบัติงานได้รับทราบและเลือกใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมสวัสดิการ

ต่างๆ นี้ ได้พยายามชี้ให้เห็นถึงสิทธิที่ผู้ปฏิบัติงานประเภทต่างๆ จะได้รับ บางกิจกรรมยังมีข้อจํากัดไม่

สามารถให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง เช่นสวัสดิการในระบบราชการ ผู้มีสิทธิจํากัดเฉพาะ

ข้าราชการและลูกจา้งประจําเท่านั้น และที่เป็นข้อจํากัดอย่างยิ่งคือพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ยังเข้าถึง

กิจกรรมสวัสดิการได้น้อย เป็นไปตามแนวนโยบายขององค์กร เป็นต้น 

 หวังว่าคู่มือสวัสดิการนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการ

ในส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  งานกองทุนและสวัสดิการหวังว่าจะได้รับคําติชม และข้อเสนอแนะใน

การจัดทําเพื่อปรับปรุงในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ 
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สิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 ผู้มีสิทธ:ิ ข้าราชการ ได้รับสิทธิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขดังนี้ 

ตําแหน่ง เริ่มต้น

ขอ 

เลื่อน

ได้ถึง 

เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชัน้ตรา 

หมายเหตุ 

1. 

ระดับ1 

ร.ง.ม. ร.ท.ช. ขอพระราชทานได้เฉพาะ

กรณีพเิศษเท่านั้น 

1. ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ยกว่า 5 ปี

บรบิูรณ์ นับตั้งแต่วันเร่ิมเจข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 
 

2. ลําดับ 2-5 ซึ่งกําหนดระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา 5 ปี หมายถงึต้อง

ดํารงตําแหน่งในระดับนั้นๆ รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ก่อน

วันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อย

กว่า 60 วัน 
 

ลําดับ 7-9 การขอกรณ๊ปีที่เกษียณอายุราชการตามข้อ 4 หรือข้อ 5 

แล้วแตก่รณี ให้ขอปีติดกันได ้

2. 

ระดับ 2 

บ.ม. บ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.

ม. 

2. ดํารงตําแหน่งระดับ2 

มาแล้วไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

บรบิูรณ์ ขอ บ.ช. 

3. 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

จ.ม. จ.ช. 1. ดํารงตําแหน่งระดับ 3 

หรือระดับ 4 เริ่มขอ

พระราชทาน    จ.ม. 

2. ดํารงตําแหน่งระดับ 3 

และหรือระดับ 4 มาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ 

จ.ช. 

4. 

ระดับ 5 

ระดับ 6 

ต.ม. ท.ช. 1. ดํารงตําแหน่งระดับ 5 

หรือระดับ 6 เร่ิมขอ

พระราชทาน ต.ม. 

2. ดํารงตําแหน่งระดับ 5 

และหรือระดับ 6 มาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ 

ต.ช. 

5. 

ระดับ 7 

ระดับ 8 

ท.ม. ป.ม. 1. ดํารงตําแหน่งระดับ 7 

หรือระดับ 8 เร่ิมขอ

พระราชทาน   ท.ม. 

2. ดํารงตําแหน่งระดับ 7 

และหรือระดับ 8 มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ 

ขอ ท.ช. 

6. 

ระดับ 8 

- ม.ว.ม. 1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

ของระดับ 8 

2. ดํารงตําแหน่งบังคับ

บัญชา 

3. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

4. ให้ขอได้ในปีก่อนปีที่จะ

เกษียณอายุราชการ หรือ

ในปีที่เกษียณอายุราชการ
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ตําแหน่ง เริ่มต้น

ขอ 

เลื่อน

ได้ถึง 

เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชัน้ตรา 

หมายเหตุ 

เท่านั้น 

7. 

ระดับ 9 

- ม.ป.ช. 1. ได้ ท.ช.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ม. 

2. ได้ ป.ม.มาแล้วไมน่้อย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

3. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.

ม. 

4. ในปีที่เกษียณอายุ

ราชการให้ขอสูงขึน้อีก 1 

ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้น

กรณีลาออก 

8. 

ระดับ 10 

 

- ม.ป.ช. 1. ให้เลื่อนชั้นตราได้

ตามลําดับทกุปีจนถงึชั้น 

ป.ม. 

2. ได้ ป.ม.มาแล้วไมน่้อย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

3. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.

ม. 

4. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.

ป.ช. 

5. ในปีที่เกษียณอายุ

ราชการให้ขอสูงขึน้อีก 1 

ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. 

เว้นกรณีลาออก 

 

9. 

ระดับ 11 

-  1. ได้ ป.ม.มาแล้ไม่นอ้ย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ป.ช. 

2. ได้ ป.ช.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.ว.

ม. 

3. ได้ ม.ว.ม.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 3 ปี บริบูรณ์ ขอ ม.

ป.ช. 

4. ในปีที่เกษียณอายุ

ราชการให้ขอสูงขึน้อีก 1 

ชั้นตรา เวน้กรณีลาออก 
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ผู้มีสิทธ:ิ ลูกจ้างประจํา ได้รับสิทธิเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขดังนี้ 

ลําดับ ตําแหน่ง 

เครื่องราชฯ ที่ขอ

พระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มต้นขอ 
เลื่อนได้

ถึง 

1 ลูกจ้างประจําซึ่ง

ได้รับเงินค่าจา้ง

ตั้งแต่อัตรา

เงินเดือนขั้นต่ํา

ของข้าราชการพล

เรือนระดับ 3 แต่

ไม่ถึงขั้นต่าํของ

เงินเดือน

ข้าราชการพล

เรือนระดับ 9 

บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน 

ชั้น บ.ม. 

2. ได้ บ.ม.มาแล้วไมน่้อย

กว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ 

บ.ช. 

3. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ   

จ.ม. 

1. จะต้องปฏิบัตงิานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 8 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วนัเริ่มจ้าง

จนถึงวันก่อนวนัพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ของปีที่จะขอพระราชทาน ไม่น้อย

กว่า 60 วัน 

 

2. จะต้องเป็นลกูจ้างประจําของส่วนราชการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย

ลูกจ้างประจําของราชการส่วนทิง้ถิ่นเมืองพัทยา 

และกรุงเทพมหานคร แต่ไมห่มายถงึลูกจ้าง

เงินทุนหมุนเวียน 

 

3. ต้องเป็นลูกจ้างประจําที่มีชื่อและลักษณะ

งานเป็นลกูจ้างโดยตรงหมวดฝมีือ หรือ

ลูกจ้างประจําทีม่ีชื่อและลักษณะเหมอืน

ข้าราชการ 

 

2 ลูกจ้างประจําซึ่ง

ได้รับคาจ้างตั้งแต่

อัตราเงินเดือนขั้น

ระดับต่ําของ

ข้าราชการพล

เรือนระดับ 6 

บ.ช. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน 

ชั้น บ.ช. 

2. ได้ บ.ช.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ   

จ.ม. 

3. ได้ จ.ม.มาแล้วไม่นอ้ย

กว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ 

จ.ช. 
 

ผู้มีสิทธ:ิ พนักงานมหาวทิยาลัยประจาํ มสีิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยใชห้ลักเกณฑ์การ

พจิารณาเช่นเดียวกับของขา้ราชการ ตามรายละเอยีดและเงื่อนไขดังนี ้(บัญช ี18) 

ลําดับ ตําแหน่ง 

เคร่ืองราชฯ ที่ขอ

พระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เร่ิมต้นขอ 
เลื่อนได้

ถึง 

1 ประจําแผนก หรือตําแหน่งเทียบเท่า บ.ม. จ.ช. 1. ให้เริ่มขอพระราชทานตาม

ตําแหนง่ 

2. การขอพระราชทานเลื่อนช้ัน

ตรา ให้เว้นระยะเวลาไม่นอ้ย

กว่า 5 ปี บริบูรณ์ ตามลําดับ 

จนถงึเกณฑ์ช้ันสูงสุดของ

ตําแหนง่ 

3. ลําดับที่ 5 และ 8 ให้เสนอ

ขอพระราชทานตามลําดับ เมื่อ

ได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี จึงเสนอขอ 

ป.ม. 

4. ลําดับที่ 7 ให้เสนอขอ

พระราชทานตามลําดับ เมื่อได้ 

ท.ช. แล้ว 3 ปี จึงเสนอขอ ปม. 

เมื่อได้ ปม. แล้ว 3 ปี จึงเสนอ

ขอ ป.ช. 

1. ตอ้งปฏิบัตงิานตดิต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 5 ปีบริบรูณ์ นับตัง้แต่วันเริ่มจ้างจนถงึวัน

ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษาที่จะ

ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน 

2. การนับระยะเลาปฏิบัตงิานสําหรับพนักงาน

ที่เปลี่ยนสถานะมาจากขา้ราชการ หรือยา้ยมา

จากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ให้นับเวลาตอ่กันไดแ้ต่

ตอ้งมีระยะเวลาปฏิบัตงิานใน

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการที่

เสนอขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบรูณ์ 

3. อธกิารบดขีองถาบันอุดมศกึษาของรัฐที่

มิใช่ส่วนราชการที่ดํารงตําแหนง่โดยสัญญา

จ้าง ตอ้งดํารงตําแหน่งตดิต่อกันมาเป็นเวลาไม่

นอ้ยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับตัง้แต่วันที่เริ่ม

สัญญาจ้างจนถึงวันกอ่นวันพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษาของปทีี่จะขอพระราชทาน 

2 หัวหน้าแผนก หรือตําแหนง่เทียบเท่า จ.ม. ต.ม. 

3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ จ.ช. ท.ม. 

4 ผู้ชว่ยอธิการบดี รองคณบดี         

รองผู้อํานวยการศูนย์ รอง

ผู้อํานวยการสถาบัน หัวหนา้ภาควิชา 

หรือตําแหนง่เทียบเท่า 

 

ต.ม. ท.ม. 

5 รองศาสตราจารย์ ต.ม. ป.ม. 

6 รองอธิการบดี คณบดีบดี 

ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ

ศูนย์ หรือตําแหน่งเทียบเท่า 

ท.ม. ท.ช. 

7 ศาสตราจารย์ ท.ม. ป.ช. 

8 อธิการบดี หรือตําแหน่งเทียบเท่า ท.ม. ป.ม. 



 

 

๘ 

รายละเอียดเพิ่มเติม: 1. บัญช ี18 (พนักงาน)  2. ระเบียบ สร. การขอเรื่องราช  3. คณุสมบัติผู้ขอเครื่องราช 

2. สิทธใินการลา 

ผู้มีสิทธ:ิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว  

ตารางเปรียบเทียบการลา (ณ กุมภาพนัธ์ 2554) 

ประเภท 

การลา 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ลูกจ้างประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 

1. ลาป่วย 120 วันทําการ 

(เกินไม่ได้รับเงินเดือน) 

120 วันทําการ 

(เกินไม่ได้เงินเดือน) 

(ปีแรกไม่เกิน 15วนัทําการ) 

120 วันทําการ 

(เกินไม่ได้รับเงินเดือน) 

ไม่เกิน 15 วัน 

ทําการ 

2. ลาคลอด

บุตร 

90 วัน 

(ลากิจต่อเนื่อง 150 

วัน โดยไม่ได้เงินเดือน) 

90 วัน 

(ลากิจหลงัคลอดได้ไม่เกิน 30 

วันทําการ โดยไม่ได้เงินเดือน) 

90 วัน 

(ลากิจต่อเนื่อง  150 วัน 

โดยไม่ได้ค่าจา้ง) 

90 วัน 

(ได้ค่าจา้ง 45 วัน อกี 45 

วันรับจากประกันสังคม) 

3. ลากิจ

ส่วนตัว 

45 วันทําการ 15 วัน 

(เร่ิมบรรจุต้องทํางานมาแล้วไม่

น้อยกว่า 8 เดือน มีสิทธิลา 8 

วัน) 

45 วัน ลาได้ไม่เกิน 12 วัน 

โดยไม่ได้รับค่าจา้ง 

4. ลา

พักผ่อน 

10 วัน 

(วันลาพักผ่อนที่เหลือ 

สะสมได้ไม่เกิน 30 วัน) 

10 วัน 

(วันลาพักผ่อนที่เหลือสะสมได้

ไม่เกินคร่ึงหนึ่ง และเมื่อรวมกับ

วันลาพักผ่อนประจําปีปัจจุบัน

แล้ว จะต้องไม่เกิน 20 วัน 

สําหรับพนักงานเปลี่ยน

สถานภาพให้ใช้สิทธิ์เดิม) 

10 วัน 

(สะสมได้ไม่เกิน 30 วัน) 

10 วัน 

(สะสมไม่ได้) 

5. ลา

อุปสมบท

หรือการลา

ไปประกอบ

พิธีฮัจย ์และ

ลาไปปฏิบัติ

ธรรม 

120 วัน 120 วัน 

(เพิ่ม พนง.สตร ีมีสิทธิการลาไป

ปฏิบัติธรรมได้ไม่เกิน 90 วัน 

ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ําหนด) 

120 วัน ไม่ได้รับค่าจา้ง 

6. ลาเข้ารับ

การตรวจ

เลือกหรือเข้า

รับการ

เตรียมพล 

ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก 

../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/เครื่องราช%20(บัญชี%2018).rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/เครื่องราช%20ระเบียบ%20สร.การขอเครื่องราช.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/เครื่องราช%20คุณสมบัติผู้ขอเครื่องราช.rar


 

 

๙ 

ประเภท 

การลา 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ลูกจ้างประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 

7. การลาไป

ศกึษา 

ฝกึอบรม  

ดูงาน หรือ

ปฏิบัติ

งานวิจัย 

-ศึกษาไม่เกิน 6 ปี  

(เกินไม่ได้รับเงินเดือน) 

-อบรมตามจริง 

-ดูงาน วิจัย ตามจริง 

 

1. ลาในป.ท.,ต่างป.ท. ได้รับ

ค่าจ้างตามปกต ิตามเงื่อนไข 

2. ลาอบรม ดูงาน วิจัย ในป.ท.

ไม่เกิน 30 วัน ถือว่าปฏิบัติงาน 

3. ลาอบรม ดูงาน วิจัย ต่าง

ป.ท.ไม่เกิน 60 วัน ถือว่า

ปฏิบัติงาน  

4. ต้องดําเนินการตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนด และต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารส่วนงาน 

5. ลาศึกษา ได้รับเงินเดือนตาม

หลักสูตร ถ้าเกินเงินเดือนลดลง

ปีละ 20 % 

6. ลาวิจัย ได้รับเงินเดือน

ตามปกติ หากได้เงินเดือน 

ค่าตอบแทน ให้จัดสรรให้แกต่้น

สังกัด และมหาวิทยาลัย  

7. ลาศึกษา อบรม ดูงาน วิจัย 

ทําสัญญาลา   

8. มีกระบวนการติดตาม กํากับ

ดูแล และเร่งรัดให้สําเร็จ

การศึกษา  

- ไม่ได้รับค่าจา้ง 

8. การลาไป

เพิ่มพูน

ความรู้ 

ทางวิชาการ 

-เฉพาะสายอาจารย์ 

-เป็นไปไปปฏิบัตงิาน  

ไม่ใช่การลา 

-เป็นไปตามระเบียบ  

บวงมหาวิทยาลัยว่า 

ด้วยการให้ข้าราชการ  

ไปปฏิบัติงานเพื่อ  

เพิ่มพูนความรู้ทาง  

วิชาการ พ.ศ.2523 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย 

สายวชิาการ ประเภทคณาจารย์

ประจํา โดยจะต้องผ่านความ

เห็นชอบจากคณะ

กรรมการบรหิารส่วนงาน 

2. เป็นการลาไปเพิ่มพูนความรู้

ทางวิชาการ (ตามข้อบงัคับ มช.

ว่าด้วยสิทธิและสวสัดิการ) 

3. ลักษณะของการไปเพิ่มพูน

ความรู้ทางวิชาการ คุณสมบัติ     

ข้อกําหนดต่าง ๆ และมาตรการ

ควบคุม เป็นไปที่กําหนดไว้ใน    

ระเบียบ และบทกําหนดโทษของ

ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 

4.  มีสิทธิได้รับเงินเดือน เลื่อน

เงินเดือน และเงินประจํา

ตําแหนง่ประเภทวิชาการ 

ระหว่างลา 

- - 

 



 

 

๑๐ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง วัน เวลาปฏิบัตงิาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไขการลา 

และการได้รับเงินเดอืนระหว่างลาของพนักงานมหาวทิยาลัย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2539 

 2. ระเบียบ มช. การเดินทางไปปฏบัิตงิาน 

 3. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา  -ลาเพิ่มพูนความรู้  -ลาไปประกอบพิธิฮัจย์  -ลาตรวจเลอืกทหาร  -ลาปวุย กิจ 

คลอดบุตร  -ลาพักผ่อน  -ลาศกึษา อบรม ดูงาน  -ลาอุปสมบท 

 4. สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปดูงาน  -ให้พนักงานไปปฏบัิตงิาน  -ให้พนักงานไปฝึกอบรม  -ให้พนักงานไป

ศกึษา 

 

3. ค่ารักษาพยาบาล (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีเ่ว็บไซต์กองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

  

ผู้ได้รับสทิธ:ิ  

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และบุคลากรในครอบครัวของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ให้ไปใช้สิทธิ

ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ดูรายละเอียดสาระสําคัญของ พรฎ.เงิน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล) 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  ให้ใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ดูรายละเอียดกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สาระสําคัญของ พรฎ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553: 

มาตรา 4 ความหมาย 

 “การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและ

บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อสุขภาพและการ

ดํารงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคเพื่อประโยชน์ด้าน

สาธารณสุข ทัง้นี้ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด แตไ่มร่วมถึงการเสริมความงาม  

“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังตอ่ไปน้ี  

(๑) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ ์ค่าอุปกรณท์างการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ํายา

หรืออาหารทางเส้นเลอืด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกันท่ีใชใ้นการบําบัดรักษาโรค  

(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณใ์นการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคา่ซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณด์ังกล่าว  

(๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่รวมถึ ง

ค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะเป็น

เงินตอบแทนพิเศษ  

(๔) ค่าตรวจครรภ ์ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  

(๕) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล  

(๖) ค่าใชจ้่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและปูองกันโรค  

(๗) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  

../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/วันลา%20ประกาศ%20มช.วันเวลาปฏิบัติงาน%20หวัดหยุด..%2052.rar
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../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/วันลา%20สัญญาอนุญาตให้พนักงานไปปฏิบัติงาน.rar
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๑๑ 

(๘) ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีจําเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

            “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน  

            “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นสว่นราชการตามกฎหมายวา่ด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวทิยาลัยของรัฐสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดกิารและสวัสดิภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา องคก์ารมหาชนตามกฎหมายวา่ด้วยองคก์ารมหาชน 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวธีิการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่าน

ศกึ โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลทีม่ลีักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกจิการและดําเนนิการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล  

          “ผู้มีสิทธ”ิ หมายความว่า   

            (๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจาํซึ่งได้รับเงินเดอืนหรือค่าจ้างประจําจากเงนิงบประมาณรายจา่ยงบบุคลากรของ

กระทรวง ทบวง กรม เวน้แต่ขา้ราชการตํารวจชัน้พลตํารวจซึง่อยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศกึษาของ

สํานักงานตํารวจแห่งชาตกิ่อนเข้าปฏบัิตหินา้ที่ราชการประจํา  

          (๒) ลูกจ้างชาวตา่งประเทศซึ่งมีหนังสอืสัญญาจ้างท่ีได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจา่ยและสัญญาจ้างนั้น

มไิด้ระบุเกี่ยวกับคา่รักษาพยาบาลไว ้ 

          (๓) ผู้ได้รับบํานาญปกตหิรือผู้ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการหรือกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมเีบ้ียหวัดตามขอ้บังคับ

กระทรวงกลาโหมวา่ด้วยเงินเบ้ียหวัด  

     “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า  

           (๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสทิธิซึ่งยังไมบ่รรลุนติภิาวะ หรือบรรลุนติภิาวะแลว้แต่เป็นคนไรค้วามสามารถ

หรือเสมอืนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลีย้งดูของผู้มีสทิธิแต่ท้ังน้ี ไมร่วมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้

เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  

           (๒) คู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้มสีิทธิ  

           (๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสทิธิ  

          มาตรา ๕ ให้ผู้มสีิทธิมีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว

ของตนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้  

            เพื่อประโยชนใ์นการจดัทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหผู้้มีสทิธิมีหน้าท่ีรายงานขอ้มูลเกี่ยวกับตนเอง

และบุคคลในครอบครัวของตนตอ่สว่นราชการเจ้าสังกัดพร้อมท้ังรับรองความถูกตอ้งของข้อมูล ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละ

วธีิการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

            มาตรา ๖ ใหผู้้มีสทิธิมสีิทธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรได้เพยีงคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ี

สาม  

           ผู้มีสทิธิผูใ้ดมบุีตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจาํนวนสามคนตามวรรคหนึ่งตายลงก่อนท่ีจะบรรลุ

นติภิาวะ ใหผู้้น้ันมสีิทธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอกีเท่าจํานวนบุตรท่ีตาย โดยให้

นับบุตรคนท่ีอยูใ่นลําดับถัดไปก่อนการนับลําดับบุตร ให้นับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง ทัง้นี้ ไมว่า่เป็นบุตรท่ีเกิดจาก

การ สมรสคร้ังใด หรอือยูใ่นอํานาจปกครองของตนหรือไม ่ 

           มาตรา ๗ ผู้มีสทิธิผูใ้ดยังไมม่บุีตรหรือมบุีตรท่ีมีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 

๖ ยังไม่ถึงสามคน ถา้ต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทําให้มีจํานวนบุตรเกินสามคน ใหผู้้มีสทิธิผู้นัน้มสีิทธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับ



 

 

๑๒ 

การรักษาพยาบาลตามมาตรา ๖ สําหรับบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนสุดท้าย แตบุ่ตรแฝดดังกล่าวตอ้งเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส 

หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณท่ีีหญงิเป็นผู้ใชส้ิทธิขอรับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

             ในกรณีท่ีบุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสทิธิตามวรรคหนึ่งตายลงก่อนท่ีจะบรรลุนติภิาวะ ให้ลดจํานวนบุตรท่ีได้รับ

เงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวา่จํานวนบุตรท่ีได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลอืไม่

เกินสามคน และหลังจากนั้นผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา ๖ 

วรรคสองเพื่อประโยชนแ์ห่งมาตรานี ้บทบัญญัติท่ีอ้างถึงบุตรคนท่ีหน่ึงถึงคนท่ีสามของผู้มีสทิธิให้หมายความถึงบุตรคนท่ี

หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสทิธิตามวรรคหนึ่ง  

           มาตรา ๘ ผู้มีสทิธิมีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัว

ของตน ในกรณีดังต่อไปนี ้ 

            (๑) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทัง้ประเภทผู้ปุวยนอกหรือผู้ปุวยใน  

            (๒) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ประเภทผู้ปุวยใน  

            (๓) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนท่ีมใิชส่ถานพยาบาลตาม (๒)ประเภทผู้ปุวยใน 

เฉพาะกรณีท่ีผู้มสีิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัตเิหตุ อุบัตภิัย หรอืมีความจําเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมไิด้รับการ

รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายตอ่ชีวิต  

            (๔) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดประเภทผู้ปุวยนอก 

เป็นคร้ังคราว เพราะเหตุท่ีสถานพยาบาลของทางราชการมคีวามจําเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนน้ัน ทัง้นี้ 

ไมว่า่จะเป็นสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎกีานี้หรือไมก่็ตาม  

การจ่ายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้จา่ยเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

          มาตรา ๙ ในกรณีท่ีผู้มีสทิธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและก่อนท่ีการ

รักษาพยาบาลจะสิน้สุดลง ผู้มีสทิธิได้พน้สภาพความเป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจําลูกจ้างชาวต่างประเทศ ผู้รับเบ้ียหวัด

บํานาญ หรือถูกสั่งพกัราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไวก้่อนหรือบุคคลในครอบครัวพน้สภาพความเป็นบุคคลใน

ครอบครัวตามพระราชกฤษฎกีานี้ ใหผู้้มีสทิธิมีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ

บุคคลในครอบครัวจนสิน้สุดการรักษาพยาบาลในคราวน้ัน  

            มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีผู้มสีิทธิมีสทิธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหนว่ยงานอื่นใหผู้้มีสทิธิเลอืกวา่จะใชส้ิทธิรับ

เงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีานี้ หรือใชส้ิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืน 

และหากเลอืกใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่นผู้นัน้ไม่มสีิทธิตามพระราชกฤษฎกีานี้ ท้ังน้ี การเลอืกและการเปลี่ยนแปลงการใช้

สิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกาํหนด  

             ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวมสีิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอ่ืน ผู้มีสทิธิไม่มี

สิทธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎกีานี้ เวน้แต่คา่

รักษาพยาบาลท่ีได้รับนัน้ตํ่ากว่าเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลท่ีมีสทิธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎกีานี้ ใหผู้้มี

สิทธิมีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่  

            ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสทิธิของผู้อ่ืนซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลใน

ครอบครัวจากหน่วยงานอ่ืนในขณะเดียวกัน ใหผู้้มีสทิธิมีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคล

ในครอบครัวตามพระราชกฤษฎกีานี ้ 

           มาตรา ๑๑ ในกรณท่ีีมีการทําสัญญาประกันภัยซึ่งให้ความคุม้ครองในการรักษาพยาบาลแกผู่ม้สีิทธิหรือบุคคล

ในครอบครัว หากสิทธิท่ีจะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนัน้ตํ่ากว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนัน้ ให้ผู้



 

 

๑๓ 

นัน้มสีิทธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีานี้เฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่ แตต่อ้งไม่เกินไปกวา่

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจรงิ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

           มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีผู้มสีิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมดิเป็นค่า

รักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว้ ผู้มีสทิธิไม่มสีิทธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีานี้ 

เวน้แต่คา่สินไหมทดแทนท่ีได้รับนัน้ตํ่ากว่าเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลท่ีมีสทิธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎกีานี้ 

ให้มีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีานี้เฉพาะส่วนท่ีขาดอยู่  

           ในกรณีท่ีได้มกีารจ่ายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแลว้ และปรากฏว่าผู้มีสทิธิหรือบุคคลใน

ครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมดิเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นในภายหลัง ใหผู้้มีสทิธิสง่คืนเงิน

เท่ากับจํานวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีได้รับดังกล่าว ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

          มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีสถานพยาบาลไม่มยีา เลือดและส่วนประกอบของเลอืดหรือสารทดแทนน้ํายาหรืออาหาร

ทางเส้นเลอืด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณใ์นการบําบัดรักษาโรคจําหนา่ยหรือไมอ่าจใหก้ารตรวจทางหอ้งทดลอง

หรือโดยวิธีการเอกซเรยแ์ก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เมื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรอืหัวหนา้สถานพยาบาลของ

สถานพยาบาลแหง่นัน้ลงลายมอืช่ือรับรองตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดแลว้ ใหผู้้มีสทิธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อ 

หรือรับการตรวจทางหอ้งทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรยจ์ากสถานที่อื่นซึ่งอยูใ่นประเทศไทยและนํามาเบิกเงินค่า

รักษาพยาบาลได้ท้ังนี้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

          มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสทิธิอาจนาํหลักฐานการรับเงินท่ีสถานพยาบาลซึ่งตนเองหรือ

บุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มายื่นต่อสว่นราชการเจ้าสังกัด หรืออาจให้สถานพยาบาลนัน้เบิกเงิน

ค่ารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจ่ายตรงก็ได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์วธีิการ และเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

           มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีผู้มสีิทธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา ๑๔ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยไมเ่ป็นไปตาม

พระราชกฤษฎกีานี้หรือเกินสทิธิท่ีจะได้รับตามพระราชกฤษฎกีานี้ ให้ผู้มสีิทธิหรือสถานพยาบาลนัน้สง่คืนเงินท่ีได้รับไป

จากกระทรวงการคลัง ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์และวธีิการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

        เมื่อปรากฏว่าสถานพยาบาลใดมพีฤตกิารณ์ในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้

กระทรวงการคลังเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรงกับ

สถานพยาบาลน้ัน ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

         มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีขา้ราชการไปมตีําแหนง่หนา้ที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ หลักเกณฑ์และอัตราของเงิน

สวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการดังกลา่ว รวมท้ังคูส่มรสและบุตรซึ่งไปอยู่ในต่างประเทศกับข้าราชการ

ผู้น้ันขณะที่อยู่ในตา่งประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

        มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีขา้ราชการไปศกึษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏบัิติราชการ

ตา่งประเทศช่ัวคราว ให้มีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะท่ีอยูใ่นต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และ

อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด  

         มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบและประกาศท่ีออกตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิซึ่งใช้บังคับอยูก่่อนวันท่ีพระราชกฤษฎกีานี้ใชบั้งคับให้ยังคงใชบั้งคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัด

หรือแยง้กับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎกีานี้จนกวา่จะมรีะเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชกฤษฎีกานีใ้ชบั้งคับ  

         หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงพระราช

กฤษฎกีาว่าด้วยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อให้สอดคลอ้งกับการให้บริการทางการแพทยแ์ละระบบ

ประกันสุขภาพอ่ืน และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิได้รับเงินสวัสดกิาร

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึน้และกําหนดให้การ



 

 

๑๔ 

เสริมสร้างสุขภาพและการปูองกันโรคเป็นการรักษาพยาบาลดว้ย รวมท้ังกําหนดให้มกีารนําระบบการเบิกจ่ายตรงมาใชก้ับ

การเบิกจ่ายเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเป็นการลดขั้นตอนการดําเนินการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ควบคุมค่าใชจ้า่ยของรัฐ และอาํนวยความสะดวกให้แกผู่้มีสทิธิได้รับเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึน้ 

จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎกีานี ้
 

4. ค่าเล่าเรียนบุตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เวบ็ไซต์กองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

 

ผู้ได้รับสทิธ:ิ  

1. ข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งได้รับเงินเดือนตามหมวดเงินเดือน ให้ไปใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 (ดูรายละเอียดสาระสําคัญของ พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร) 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว  ให้ใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ดูรายละเอียดที่กองทุนทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) 

สาระสําคัญของ พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตร: 

 1. บุตรของผู้มสีิทธิได้รับสวัสดิการ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ลําดับท่ี 1-3 อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 

 2. ปีการศกึษา กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธกิาร ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือท่ีกํากับมหาวิทยาลัย  

 3. หลักเกณฑ์ประเภทและอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการ  

  3.1 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี ให้ได้รับเงินบํารุง

การศึกษาเต็มจํานวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินประเภทอัตราท่ี กค.กําหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 

0422.3/ ว 257 ลว. 28 ม.ิย.59 สรุป 

ระดับการศกึษา สถานศกึษาราชการ 
สถานศกึษาเอกชน 

ไมไ่ด้รับเงินอุดหนุน 

สถานศกึษาเอกชน 

ได้รับเงินอุดหนุน 

อนุบาลหรือเทียบเท่า 5,800 13,600 4,800 

ประถมศึกษาหรอืเทียบเท่า 4,000 13,200 4,200 

มัธยมศกึษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 4,800 15,800 3,300 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 4,800 16,500-24,000 

(ปวช.หรือเทียบเท่า) 

3,400-7,200 

(ปวช.หรือเทียบเท่า 

มัธยมศกึษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  16,200 3,200 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 13,700 ครึ่งหนึ่งของท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 25,000 บาท 

(ชา่งฯ) และไมเ่กิน 30,000 บาท (พาณชิย์ฯ 

(ปวส.หรือเทียบเท่า) 

ปริญญาตรี 25,000 ครึ่งหนึ่งของท่ีจ่ายจรงิ แต่ไม่เกนิ 25,000 บาท 
  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ.2551 

http://finance.oop.cmu.ac.th/


 

 

๑๕ 

5. ค่าเชา่บ้าน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

  

ผู้ได้รับสทิธ:ิ  

 1. ข้าราชการ ให้ไปใชส้ิทธิตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 (ดูสรุปสาระสําคัญพระ

ราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547)  

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจําสาย A สาย B และสาย C ให้ใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ วา่ด้วยสิทธิและสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ดูรายละเอียดที่กองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย) 

 สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547: 

1. ข้าราชการซึ่งได้รับเงินเดือนตามหมวดเงินเดือน ผู้ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใน

ต่างท้องที่ ให้ได้รับค่าเชา่บา้นเท่าท่ีต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แตไ่มสู่งเกินกวา่อัตราที่กําหนดไว้ตามบัญชี

อัตราค่าเช่าบ้านขา้ราชการท้ายพระราชกฤษฎกีา       

 2. ผู้ไม่มสีิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 

                   2.1 เป็นขา้ราชการวสิามัญ 

               2.2 ผู้ท่ีไปประจําต่างท้องท่ี แตท่างราชการได้จัดที่พักอาศัยใหอ้ยู่แล้ว 

               2.3 มเีคหะสถานของตนเองหรือของสามหีรือภรรยาท่ีพออาศัยอยูร่่วมกันได้ในทอ้งท่ีท่ีไปประจํา

สํานักงานใหม ่

               2.4 ได้รับคําสัง่ให้เดินทางไปประจาํสํานกังานใหมใ่นท้องท่ีท่ีเร่ิมรับราชการคร้ังแรก หรือท้องท่ีท่ีกลับเข้ารับ

ราชการใหม ่

 3. การจ่ายค่าเช่าบ้าน  ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านต่อผู้บังคับบัญชา  และผู้มีสิทธิยัง

สามารถนําค่าเช่าบ้านไปเช่าซื้อบ้าน หรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านท่ีค้างชําระอยู่ในท้องท่ีท่ีไปประจําสํานักงาน

ใหม่ เพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยได้  และให้นําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ในอัตราไม่เกินอัตราค่าเช่าบ้าน

ท้ายพระราชกฤษฎกีา แตม่เีงื่อนไขดังนี้ 

   3.1 ตนและคู่สมรส ได้ทําการผ่อนชําระค่าเชา่บา้นหรือผ่อนชําระเงินกู้เพื่อชําระราคาบ้านอยู่เพียงหลัง

เดียวในทอ้งท่ีน้ัน 

         3.2 จะตอ้งเป็นการผ่อนชําระค่าเชา่ซือ้หรือหรือผ่อนชําระเงินกู้กับสถาบันการเงิน หรอืรัฐวิสาหกิจหรือ

สหกรณ์ ท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้ จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบ ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

  3.3 จะต้องไม่เคยใช้สิทธินําหลักฐานการชําระค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชําระเงินกู้สําหรับบ้านหลังหนึ่ง

หลังใด ในท้องท่ีนั้นมาแล้ว เว้นแต่จะเป็นกรณีท่ีได้รับการแต่งตั้งให้กลับไปรับราชการในท้องท่ีนั้นอีก และเป็นการใช้สิทธิ

นําหลักฐาน การชําระค่าเช่าซือ้หรือผ่อนชําระเงินกู้ตามท่ีเคยได้ใช้สทิธิมาแล้ว    

  นอกจากนี้ ข้าราชการท่ีใชส้ิทธินําหลักฐานการชําระค่าเชา่ซือ้มาเบิกค่าเชา่บา้น ต่อมาได้รับ 

แตง่ตัง้ให้ไปรับราชการในท้องท่ีอ่ืน ซึ่งตนเองมีสทิธิได้รับค่าเชา่บา้น ให้ผู้นัน้นําหลักฐานการชําระค่าเชา่ซือ้ในท้องท่ีเดิม มา

เบิกค่าเชา่บา้นในท้องท่ีใหม่ได้   

   4. อัตราค่าเช่าบ้าน ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจากทางราชการในอัตราเท่าท่ีจ่ายจริงตามท่ีสมควรแก่

สภาพแห่งบ้าน  ไมเ่กินจํานวนเงินท่ีกําหนดไว้ตามบัญชอีัตราค่าเช่าบ้าน (พ.ศ.2539) ดังตอ่ไปน้ี 

 

http://finance.oop.cmu.ac.th/


 

 

๑๖ 

ตําแหน่ง(ระดับ) ขั้นเงินเดือน ค่าเชา่บา้น (ไม่เกนิเดือนละ 

(บาท) 

1 

ขั้นท่ี 1 – 4.5 800 

ขั้นท่ี 5 –10.5 1,000 

ขั้นท่ี 11 ขึน้ไป 1,250 

2 

ขั้นท่ี 1 – 4.5 1,000 

ขั้นท่ี 5 –10.5 1,250 

ขั้นท่ี 11 ขึน้ไป 1,500 

3 

ขั้นท่ี 1 – 4.5 1,250 

ขั้นท่ี 5 –10.5 1,600 

ขั้นท่ี 11 ขึน้ไป 1,950 

4 

ขั้นท่ี 1 – 4.5 1,600 

ขั้นท่ี 5 –10.5 1,950 

ขั้นท่ี 11 ขึน้ไป 2,300 

5 

ขั้นท่ี 1 – 4.5 1,950 

ขั้นท่ี 5 –10.5 2,400 

ขั้นท่ี 11 ขึน้ไป 3,000 

6 
ขั้นท่ี 1 – 5.5 2,400 

ขั้นท่ี 6 ขึน้ไป 3,000 

7 
ขั้นท่ี 1 – 10.5 3,000 

ขั้นท่ี 11 ขึน้ไป 3,500 

8 

ขั้นท่ี 1 – 4.5 3,000 

ขั้นท่ี 5 –10.5 3,500 

ขั้นท่ี 11 ขึน้ไป 4,000 

9 
ขั้นท่ี 1 – 5.5 3,500 

ขั้นท่ี 6 ขึน้ไป 4,000 

10 ขึน้ไป  4,000 

 

6. ค่าสงเคราะหศ์พ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีเ่ว็บไซต์กองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

  

ผู้ได้รับสทิธ:ิ  

 1. ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ทางราชการจะจา่ยเงิน ชว่ยเหลอืคา่จัดการศพในอัตรา 3 เท่า ของเงินเดอืน

เดอืนสุดท้าย              

2. พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและรับบําเหน็จและพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจาก

ลูกจ้างประจํา (กลุ่ม C) ให้ได้รับจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน มช. ในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย                  

(ดูรายละเอียดที่กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) 
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๑๗ 

3. พนักงานที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช. 2530 (กลุ่ม D) และ พ.ร.บ. มช. 2551 (กลุ่ม E) และพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว ให้ใชส้ิทธิจากกองทุนประกันสังคม (ดูรายละเอียดที่กองทุนประกันสังคม)  
  

7. ค่าตรวจสุขภาพประจาํป ี(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีเ่ว็บไซต์กองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

       

ผู้ได้รับสทิธ:ิ  

1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานประจําสาย A ให้ไปใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับ พ.ศ. 2523 เบิกได้เฉพาะผู้มีสิทธิไม่รวมถึงบุคคลในครอบครัว ปีละไม่เกิน 1 คร้ัง ตรวจตามรายการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว177 ลงวันท่ี 24 พ.ย.2549 และต้อง

ตรวจจากสถานพยาบาลของทางราชการเท่านัน้ (ดูตัวอย่างรายการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําปี) 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจําสาย C  ให้ใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย

สิทธิและสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 (ดูรายละเอียดที่กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยประจําสาย D E F ให้ใช้สิทธิตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วย

การเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจํา           

พ.ศ. ๒๕56 (ดูรายละเอียดที่กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย) 
 

 ตัวอย่างรายการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจําป ี

1. ผู้มีสิทธทิี่มีอายไุม่เกนิ 35 ปี บริบูรณ ์ ราคาไม่เกนิ (บาท) 

 1.1 Chest X -Ray 

  -Film   Ches 140 หรือ 

  -Mass Chest 30 

 1.2 Routine Urine Examination 40 

 1.3 Routine Stool  Examination 40 

 1.4 CBC                                                                      20 

 1.5 ตรวจมะเร็งปากมดลูก-ตรวจภายใน 50 

  -Pap smear                                 60 

 1.6 Blood Group (A,B,O,) สําหรับผู้ท่ียังไม่เคยตรวจ                         30 

2. ผู้มีสิทธทิี่มีอายุตํ่ากวา่ 35 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ราคาไม่เกนิ (บาท) 

 2.1 รายการที่ 1.1-1.6                                             225 

 2.2 Blood Chemistry         

  -Sugar                                                                40 

  -Cholesterlol                                                        50 

  -Triglyceride                                                      80 

  -BUN                                                               40 

  -Creatinine                                                        40 

  -SGOT 50 

  -Alk Phosphatase                                              50 

  -Uric Acid                                                        60 
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๑๘ 

8. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ (กบข.) 

 

ผู้ได้รับสทิธิ:์ ข้าราชการซึ่งเปน็สมาชกิ กบข. 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ พ .ศ.2539 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบําเหน็จบํานาญและส่งเสริมให้ข้าราชการออมทรัพย์ เพื่อให้ข้าราชการมี

เงินออมอย่างเพียงพอในวันเกษียณ ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญสมาชิกภาพจะสิ้นสุดเมื่อผู้นั้นออก

จากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม และสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นเงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงิน

ชดเชย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกําหนด 

 ความหมายของเงินประเภทต่างๆ: 

-เงินบําเหน็จ คือ เงนิท่ีรัฐจ่ายให้แกส่มาชิกเพยีงคร้ังเดียว เม่ือสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพและมีเวลาราชการสิบ

ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรอืออกจากราชการด้วยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และมีราชการ หนึ่งปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดย

ได้รับจากกระทรวงการคลัง 

-เงินบํานาญ คือ เงนิท่ีรัฐจ่ายให้แกส่มาชิกเป็นรายเดอืน เมื่อสมาชกิพ้นจากสมาชกิภาพและมเีวลาราชการยี่สิบ

ห้าปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรอืออกจากราชการดว้ยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และมีเวลาราชการสบิปีบริบูรณ์ โดย

ได้รับจากกระทรวงการคลัง 

-เงินประเดิม  คือ เงินท่ีรัฐจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีรับราชการอยู่ วันท่ี 27 มีนาคม 2540 ตามสูตรท่ีกําหนด โดย

จะจ่ายให้แก่สมาชกิที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสทิธิรับและเลอืกรับบํานาญเท่านัน้ 

-เงินสะสม คือ เงนิท่ีสมาชกิจ่ายสะสมเข้ากองทุน 

-เงินสมทบ คือ เงนิท่ีรัฐบาลจ่ายสมทบเข้ากองทุนให้สําหรับสมาชิกท่ีสะสมเงิน 

-เงินชดเชย คือ เงินท่ีรัฐบาลจ่ายให้สมาชิก โดยเงินชดเชยจะจ่ายให้แก่สมาชิกท่ีออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ

และเลอืกรับบํานาญเท่านัน้ 

สิทธิประโยชน์และการขอรับเงิน: 

เมื่อสมาชิกออกจากราชการให้ข้าราชการยื่นเร่ืองขอรับเงินจากกองทุนผ่านคณะ สถาบันฯ มายังมหาวิทยาลัย

พร้อมแนบเอกสารการขอรับเงินคืนตามสทิธิ ดังนี้ 

-กรณีสมาชิกมบีัญชีเงินประเดิม สมาชิกท่ีรับราชการก่อนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบํานาญ จะ

ได้รับบํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวง การคลัง และได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และ

ผลประโยชนต์ามแบบของเงินดังกล่าว จาก กบข.  

-กรณีสมาชิกไม่มีบัญชีเงินประเดิม สมาชิกท่ีรับราชการหลังวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบํานาญ  

จะได้รับบํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและได้รับเงินชดเชย เงนิสะสม เงินสมทบ ผลประโยชนต์อบแทนของ

เงินดังกล่าว จาก กบข.  

 -กรณีสมาชิกเลือกรับบําเหน็จ หรือไม่มีสิทธิรับบําเหน็จบํานาญ จะได้รับเงินสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชน์

ตอบแทนของเงินดังกล่าว จาก กบข.  

 -กรณีสมาชิกเสียชวีิต ทายาทจะไดรั้บเงินสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชนต์อบแทนของเงินดังกล่าวจาก กบข.  

 

 

 

 



 

 

๑๙ 

สรุปสทิธิและเงนิทีส่มาชิกจะได้รับเมื่อออกจากราชการในกรณีต่างๆ 

เหตุออก 

จากราชการ 

อายุราชการ 

(รวมเวลา

ทวคีูณ) 

สิทธริับบําเหน็จ 

บํานาญ 

เงินที่จะได้รับจาก 

กบข. กระทรวงการคลัง 

ลาออก, 

ให้ออก,  

ปลดออก 

ไม่ถึง 10 ป ี - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

10 ปี ขึน้ไป  

แต่ไม่ถึง 25 ปี 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

25 ปีขึน้ไป บํานาญ ประเดิม(ถ้าม)ี + ชดเชย+สะสม 

+สมทบ + ผลประโยชน์ 

บํานาญ 

หรือเลือกรับบําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

เกษียณ, 

สูงอายุ, 

ทุพพลภาพ,   

ทดแทน 

ไม่ถึง 1 ป ี - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

1 ป ี

แต่ไม่ถึง 10 ป ี

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

10 ปีขึน้ไป บํานาญ ประเดิม(ถ้าม)ี + ชดเชย+สะสม 

+สมทบ + ผลประโยชน์ 

บํานาญ 

หรือเลือกรับบําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บําเหน็จ 

 

เสียชีวติ (ปกต)ิ 

ไม่ถึง 1 ป ี - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

1 ปี ขึน้ไป  

 

บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บําเหน็จตกทอด 

(เงินเดือนเดือนสดุท้าย x เวลาราชการ) 

 

เสียชีวติ (ปกต)ิ 

ไม่ถึง 1 ป ี - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

1 ปี ขึน้ไป  

 

บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บําเหน็จตกทอด 

(เงินเดือนเดือนสดุท้าย x เวลาราชการ) 

 

เสียชีวติ (ปกต)ิ 

ไม่ถึง 1 ป ี - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

1 ปี ขึน้ไป  

 

บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ บําเหน็จตกทอด 

(เงินเดือนเดือนสดุท้าย x เวลาราชการ) 

เสียชีวติเพราะความผิดร้ายแรง - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

เสียชีวติระหว่างรับบํานาญ บําเหน็จตกทอด - บําเหน็จตกทอด (30 เท่าบํานาญ) 

เงินช่วยพิเศษ (3 เท่าบํานาญ) 

ออกรับเบีย้หวัด - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ เบีย้หวัด 

ย้ายประเภทรับเบี้ยหวัดเป็นรับ

บําเหน็จบํานาญ  

(ต่อเนื่องจากออกรับเบีย้หวดั) 

บํานาญ ประเดิม (ถ้าม)ี + ชดเชย +  

ผลประโยชน์ 

บําเหน็จ 

ไล่ออก - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

โอนไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่

ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข. 

- สะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ - 

 

หมายเหตุ :  สมาชิกท่ีรับราชการอยู่ก่อนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และเลือกไม่สะสมเงินเข้ากองทุนเมื่อพ้นสมาชิกภาพ 

บัญชเีงินสะสมและเงินสมทบจาก กบข. จะเป็นศูนย์ หากมีสิทธิเลือกรับบ านาญ จึงจะได้รับเฉพาะเงินประเดิม เงินชดเชย 

และผลประโยชนข์องเงินดังกล่าวเท่านัน้ 

 



 

 

๒๐ 

9. บําเหน็จบาํนาญข้าราชการ (ดูขอ้มูลบ าเหน็จไดท่ี้ http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=15548) 

   

ผู้ได้รับสทิธิ : ข้าราชการซึง่ไม่เป็นสมาชกิ กบข. 

           ความหมาย: 

 บําเหน็จ หมายถงึ  เงินตอบแทนความชอบท่ีได้รับราชการมา  ซึ่งจ่ายให้คร้ังเดียว 

           บํานาญ  หมายถงึ  เงินตอบแทนความชอบท่ีได้รับราชการมา  ซึ่งจ่ายให้เป็นรายเดอืน 

           ประเภทของบาํเหน็จบาํนาญ: แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 

             1. บําเหน็จบํานาญปกต ิ

             2. บําเหน็จตกทอด  

  3. บําเหน็จบํานาญพิเศษ 

การขอรับเงนิบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ: 

บุคคลท่ีเข้ารับราชการเมื่อออกจากราชการ หากตลอดเวลาท่ีรับราชการได้กระทําความชอบ ทางราชการจะ

ตอบแทนความชอบโดยจา่ยเป็นเงินก้อนคร้ังเดียว เรียกว่าบําเหน็จ หรือจ่ายเป็นรายเดือนจนถึงแก่กรรม เรียกว่าบํานาญ 

หรือกรณท่ีีขา้ราชการถึงแก่กรรมขณะรับราชการหรือผู้รับบํานาญตาย ทางราชการจ่ายเงินเป็นเงินก้อนให้แก่ทายาทหรือ

บุคคลซึ่งผู้ตายแสดงเจตนาไว ้เรียกว่าบําเหน็จตกทอด 

บําเหน็จ บาํนาญปกติ ข้าราชการออกจากราชการมีสทิธิจะได้รับบําเหน็จ บํานาญปกติต้องเป็นเหตุใดเหตุหน่ึง 

ดังตอ่ไปนี ้

  -เหตุทดแทน 

  -เหตุทุพพลภาพ 

  -เหตุสูงอายุ 

  -เหตุรับราชการนาน 

 เหตุทดแทน  ให้แกข่้าราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเลกิ หรือ  ยุบตําแหนง่  หรือมคีําสั่งให้ออกโดย 

ไมม่คีวามผิด 

  -เลิกตําแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกตําแหน่งหน้าท่ี ท่ีผู้นั้น

ปฏบัิตโิดยไม่มีงานท่ีจะต้องให้ปฏบัิตติอ่ไปอีก 

  -ยุบตําแหน่ง หมายถึง ข้าราชการออกจากราชการเหตุเพราะทางราชการเอางานในหน้าท่ีของ

ตําแหนง่หนึ่งไปรวมกับงานในหน้าท่ีของตําแหน่งอ่ืน 

การออกจากราชการของขา้ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนนี ้จะมีได้แตก่รณีท่ีทางราชการสั่งให้ออก

จากราชการเท่านัน้ ไมใ่ชล่าออกโดยตนเอง ท้ังกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จะถือเป็น

การให้ออกเหตุทดแทนดว้ย 

 คําสั่งให้ออกโดยไม่มคีวามผิด พจิารณาตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  เชน่ 

  -เจ็บปุวยไมอ่าจปฏิบัตหินา้ที่ราชการโดยสมํ่าเสมอ 

  -กรณถีูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าท่ี หรือประพฤติตน

ไมเ่หมาะสมกับตําแหนง่หนา้ที่  

  -ตอ้งรับโทษจําคุกโดยมีคําสั่งของศาล หรือต้องรับโทษจําคุกในความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

 

http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=15548


 

 

๒๑ 

 เหตุทุพพลภาพ ให้แก่ข้าราชการท่ีลาออกหรือทางราชการสั่งให้ออกเพราะปุวยทุพพลภาพ ซึ่งแพทย์ท่ีทาง

ราชการรับรองได้ตรวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับราชการในตําแหน่งหน้าท่ีซึ่งปฏบัิตอิยู่น้ัน ต่อไปได้ เชน่ เป็นอัมพาต 

เป็นโรคจิต โรคประสาท  

เหตุสูงอายุ ให้แกข่้าราชการผู้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกษยีณอาย)ุ หรือลาออกเม่ืออายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ 

เหตุรับราชการนาน ให้แกข่้าราชการซึ่งมีเวลารับราชการ ครบ 25 ปี บริบูรณ์ 

 

สิทธิการขอรับบาํเหน็จ บาํนาญปกติ (สรุป): 

เหตุออกจากราชการ อายุราชการ(รวมเวลาทวีคณู) สิทธริับบําเหน็จบํานาญ 

เกษียณ ไม่ถึง 1 ป ี - 

สูงอาย ุ 1 ปีแต่ไม่ถงึ 10 ป ี บําเหน็จ 

ทุพพลภาพ 
10 ปีขึน้ไป 

บํานาญ 

ทดแทน หรือเลือกรับบําเหน็จ 

รับราชการนาน 

25 ปีขึน้ไป 
บํานาญ 

หรือเลือกรับบําเหน็จ 

ไม่ถึง 10 ป ี - 

10 ปี ขึน้ไปแต่ไม่ถงึ 25 ป ี บําเหน็จ 

ลาออก,ให้ออก 
25 ปี ขึน้ไป 

บํานาญ 

ปลดออก หรือเลือกรับบําเหน็จ 

ไล่ออก  - 
 

การคํานวณบําเหน็จ บํานาญปกติ 

 -กรณีข้าราชการไม่เป็นสมาชกิ กบข. 

   - บําเหน็จ               = เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย X เวลารับราชการ 

   - บํานาญ    = เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย X เวลาราชการ 

                        50 

      -กรณีข้าราชการเปน็สมาชกิ กบข. 

   - บําเหน็จ     = เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย X เวลารับราชการ 

   - บํานาญ  = เงินเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้าย X  เวลาราชการ 

         50 

                    จํานวนเงินบํานาญที่ได้รับตอ้งไม่เกินร้อยละ 70 ของอัตราเงนิเดอืนเฉลี่ยหกสิบเดอืนสุดท้าย 
   

หมายเหตุ  การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสทิธิการรับบําเหน็จ  

1. กรณีผู้เป็นสมาชกิ กบข. ใหน้ับจํานวนปีรวมถึงเศษของเดอืนและวัน 

2. กรณผีู้ไม่เป็นสมาชกิ กบข. จํานวนเดอืนถ้าเกิน 6 เดอืน ใหปั้ดเป็น 1 ปี 

การหมดสทิธใินการรบับํานาญปกติ 

 ผู้ได้รับบํานาญหมดสทิธิในการรับบํานาญปกต ิกรณีดังนี ้

 -ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

 -เป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายโดยหมดสิทธิตั้งแต่วนัท่ีมี       ค  าพิพากษาถึงท่ีสุด 



 

 

๒๒ 

 

การพิจารณาเลือกรับบําเหนจ็ บํานาญปกต ิ

 ข้าราชการท่ีออกจากราชการดว้ยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ หากมีเวลารับราชการต้ังแต่ 10 ปี ขึ้น

ไป หรือข้าราชการท่ีลาออกจากราชการโดยไม่เข้าเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน หากมี

เวลารับราชการครบ 25 ปี ข้าราชการมีสิทธิเลือกรับบําเหน็จ หรือบํานาญก็ได้ ซึ่งการตัดสินใจเลือกรับบําเหน็จ หรือ

บํานาญ จะมีผลต่อการดําเนินชีวิตของข้าราชการในระยะยาว จึงขอเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ในการขอรับบําเหน็จ 

บํานาญ เพื่อประโยชนใ์นการตัดสนิใจ ดังนี้ 
 

สิทธปิระโยชน์ของการขอรับบําเหน็จ บาํนาญปกติ 

สิทธปิระโยชน ์ กรณีเลือกรับบําเหน็จ กรณีเลือกรับบํานาญ 

การรับเงิน 

 

ได้รับเงินก้อนคร้ังเดียว ได้รับเงินเป็นรายเดือน ทุกเดือน  ไดต้ลอดชีวติหรือหมดสิทธิรับบํานาญ 

การเบิกค่า

รักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

ไม่มีสิทธ ิ ผู้รับบํานาญเบิกค่ารักษาพยาบาลไดต้ลอดชีวติ 

*คู่สมรสเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต จนผู้รับบํานาญถงึแก่กรรม 

*บิดา มารดา เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต จนผู้รับบํานาญถึงแก่

กรรม 

*บุตรเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นบุตรที่ไร้

ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถเบิกได้ตลอดชีวติจนผูรั้บ

บํานาญถงึแก่กรรม 

เงินช่วยพเิศษ 

 

ไม่มีสิทธ ิ ผู้ซึ่งรับบํานาญแสดงเจตนา หรือทายาทตามกฎหมายได้รับเงิน 3 เท่าของ

บํานาญ เมื่อผู้รับบํานาญถงึแกก่รรมภายใน 1 ปี 

ค่าเล่าเรียนบุตร ไม่มีสิทธ ิ เบิกค่าเล่าเรยีนบุตรได้ถึงอายุ 25 ปี บรบิูรณ์ ศกึษาไม่ต่ํากว่าอนุปริญญา 

บําเหน็จตกทอด 

 

ไม่มีสิทธ ิ ทายาทตามกฎหมายหรือบคุคลซึ่งผู้รับบํานาญแสดงเจตนาได้รับเงิน 30 

เท่า ของบํานาญเมื่อผู้รับบํานาญถงึแก่กรรม 

การได้รับพระราชทาน

เพลิงศพ 

เจ้าภาพหรือทายาทยื่นเรื่องขอ

พระราชทานเพลิงศพมายัง

มหาวิทยาลัย 

เจ้าภาพหรือทายาทยื่นเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพมายังมหาวิทยาลัย 

 

บําเหน็จตกทอด 

 บําเหน็จตกทอด หมายถึง เงินท่ีรัฐจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ทายาทของผู้ตายหรือบุคคลซึ่งผู้ตาย

แสดงเจตนาไวโ้ดยจา่ยเป็นเงินก้อนครัง้เดียว 

ประเภทของบําเหน็จตกทอด 

1. บําเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการประจําตาย  หมายถึงข้าราชการท่ีรับราชการมาเป็นระยะเวลา

ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี ตายในระหว่างรับราชการ ถ้าความตายน้ันไมม่ไิด้เกิดขึ้นจากการประพฤติช่ัวอยา่งรา้ยแรงของตนเอง 

  วิธีคํานวณเงิน =  เงินเดอืนเดอืนสุดท้าย x เวลาราชการ 

หมายเหตุ   

-การนับเวลาราชการ เศษของปีถ้าถึงคร่ึงปี ให้นับเป็น 1  ปี  

         -สมาชิก กบข. เวลาราชการในการคํานวณหมายรวมถึงเศษของเดอืน และวันด้วย 

2. บําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญตาย  หมายถึงผู้รับบํานาญปกติหรือผู้มีสิทธิจะได้รับบํานาญ

ปกติ หรือผู้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย 

  วิธีคํานวณเงิน  =   บํานาญรายเดอืน x 30 



 

 

๒๓ 

ผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด 

-บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย  ให้ได้รับ 2 ส่วน ถ้าผู้ตายมบุีตรตัง้แต ่3 คน ขึ้นไปให้ได้รับ 3  

  ส่วน บุตรท่ีชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ 

   -บุตรท่ีบิดา มารดาได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย 

   -บุตรท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิได้สมรสกับชายให้ถือวา่เป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของหญิงน้ัน 

   -บุตรท่ีบิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตร 

   -บุตรบุญธรรม ท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมาย 

        -บุตรท่ีได้มคีําพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายซึ่งได้มกีารฟอูงขอให้ 

  รับเด็กเป็นบุตรก่อน หรือภายในหน่ึงปีนับแตว่ันท่ีบิดาตาย หรือนับแตว่ันท่ีได้รู้หรือควรได้รู้ถึง 

   ความตายของบิดา 

        -สามีหรือภรรยาท่ีชอบด้วยกฎหมาย ให้ได้รับ 1 ส่วน  

        -บิดา และมารดา หรอืบิดา หรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายท่ีมีชิวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน    

        -บุคคลที่ผู้ตายได้แสดงเจตนาให้เป็นผู้รับบําเหน็จตกทอดตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

  (กรณท่ีีไม่มทีายาท) 

การยุติสิทธิการได้รับบําเหน็จตกทอด กรณีไม่มีทายาท คือ บุตร สามีหรือภริยา บิดา และมารดา 

หรือบิดาหรือมารดาที่มชีวีติอยูท่ี่ชอบด้วยกฎหมาย และได้มีบุคคล ซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว ้หรอืบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน 

ให้สิทธิบําเหน็จตกทอดเป็นอันยุตลิง 

การเสียสิทธิในการรับบ าเหน็จตกทอด ผู้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอด เสียสิทธิในการขอรับบําเหน็จตก

ทอด กรณดีังนี้ 

-เป็นผู้ตอ้งคําพพิากษาถึงท่ีสุดวา่ได้เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให้เจ้าบํานาญถึง 

  แก่ความตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

-เป็นผู้ตอ้งคําพพิากษาถึงท่ีสุดวา่ได้เจตนากระทํา หรือพยายามกระทําให้ผู้มสีิทธิได้รับ 

  บําเหน็จตกทอดด้วยกันถงึแก่ความตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

 

-เป็นผู้ท่ีได้ฟอูงเจ้าบํานาญหาว่ากระทําความผิดโดยมีระวางโทษถึงประหารชีวิต และตน 

  เองกลับตอ้งคําพพิากษาถึงท่ีสุดวา่มีความผิด ฐานฟอูงเท็จ หรือทําพยานเท็จ 

 การนับเวลาราชการในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด 

 การนับเวลาราชการเพื่อให้เกิดสิทธิในการรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด ให้นับเวลาราชการ

เวลาปกติ รวมกับเวลาราชการทวีคูณ(ถ้ามี) และให้ตัดเวลาราชการกรณีท่ีมีเวลาท่ีไม่ได้รับเงิน วันลาในระหว่างประกาศ

กฎอัยการศึกออก (ถ้าม)ี 

 -เวลาราชการเวลาปกติ คือ เวลาตั้งแต่เร่ิมปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือน จนถึงวันสุดท้ายท่ีได้รับ

เงินเดอืน(วันท่ีถึงแก่กรรม) 

 -เวลาราชการเวลาทวีคูณ คือ เวลาท่ีทําหน้าท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ปฏิบัติหน้าท่ีตาม 

ประกาศกฎอัยการศกึ ดังนี้ 

   - พ.ศ.2501 วันท่ี 21 ต.ค. 2501 ถึงวันท่ี 28 ต.ค.2508 รวม 7 ปี 9 วัน 

   - พ.ศ.2519 วันท่ี   7 ต.ค. 2519 ถึงวันท่ี 5 ม.ค. 2520 รวม 3 เดอืน 

   - พ.ศ.2534 วันท่ี 23 ก.พ. 2534 ถึงวันท่ี 2 พ.ค. 2534 รวม 2 เดอืน 8 วัน 

 



 

 

๒๔ 

การตัดเวลาราชการ  คือเวลาท่ี 

-ไม่ได้รับเงินเดือน ตั้งแต่วัน เดือน ปี ใดถึงวัน เดือน ปี ใด กรณีดังกล่าว ได้แก่ การลาปุวย     ลากิจโดย

ไม่ได้รับเงินเดือน ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับเงินเดือน การลาติดตามคู่สมรส การลาศึกษาโดยไม่ได้รับเงินเดือน 

เป็นต้น 

-วันลาในระหว่างประกาศใช้กฎอัยการศึก เป็นจํานวนกี่วัน เช่นการลาปุวย ลากิจ โดยได้ รับเงินเดือน

ระหว่างประกาศกฎอัยการศกึ เป็นต้น 

ข้อพึงระวังในการนับเวลาราชการ  

1. กรณีข้าราชการได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี การไปปฏิบัติงานองค์การระหว่าง

ประเทศ โดยไมไ่ด้รับเงินเดอืน ในการนับเวลาราชการถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาท่ีไม่ได้รับเงินเดือนในการปฏิบัติงาน แต่ในการ

คํานวณระยะเวลาเพื่อรับบําเหน็จ บํานาญ ให้นับชว่งเวลาดังกล่าวเป็นเวลาปกติ เสมอืนปฏบัิตริาชการ 

 2. การขาดราชการให้หักเวลาออกจากเวลาปกติในการปฏบัิตริาชการ 

 3. การนับเวลาราชการให้นับถึงวันก่อน วัน เดอืน ปี ท่ีระบุในคําสั่งให้ออก ลาออก 

  4. การนับเวลาราชการเศษของปีถ้าถึงคร่ึงปี ให้นับเป็นหน่ึงปี 
 

 

10.  กองทุนสํารองเลี้ยงชพีสาํหรับลูกจ้างประจํา (กสจ.)  (ดูรายละเอียดที่ http://www.gpef.or.th/ ) 

 

ผู้ได้รับสทิธ:ิ ลูกจ้างประจําผูส้มัครเปน็สมาชกิกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีลูกจ้างประจํา 

สรุปสาระสาํคัญ: 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2539 ให้กระทรวงการคลัง จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สําหรับลูกจ้างประจํา ของส่วนราชการ (กสจ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และ

กระทรวงการคลัง ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนดังกล่าว เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2540 พร้อมท้ังได้มีการประกาศใช ้

ข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับลูกจ้างประจํา  ของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2540โดยมี

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนา้ที่ผู้จัดการทะเบียนสมาชกิ และบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม จํากัด (มหาชน) ทํา

หนา้ที่ผู้จัดการการลงทุน 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง กสจ.: ต้องการให้กองทุน กสจ. มีความมั่นคง เป็นท่ีพึ่ง และเป็นสวัสดิการแก่

ลูกจ้างประจําของสว่นราชการ เพื่อให้มเีงินสะสมไว้ใช้ยามออกจากราชการ เพิ่มเตมิจากเงินบําเหน็จท่ีได้รับตามปกติ  

การหักเงินสะสมและสมทบเข้ากองทนุ ใหส้่วนราชการสง่เงินสะสม เงินสมทบเข้ากองทุนภายในสามวันทํา

การนับแตว่ันท่ีมีการจา่ยค่าจา้ง  

-ให้สมาชกิส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรารอ้ยละ ๓ ของคา่จา้งท่ีสมาชกิ ได้รับก่อนหักภาษี   โดยให้สว่น

ราชการหักจากค่าจ้างท่ีสมาชกิได้รับก่อนหักภาษี ทุกครัง้ท่ีมีการจา่ยค่าจ้าง 

       -ให้ส่วนราชการสง่เงินสมทบเข้ากองทุนในอัตรารอ้ยละ ๓ ของคา่จ้างท่ีสมาชกิได้รับ ก่อนหักภาษีทุกครัง้ท่ีมีการ

จ่ายค่าจา้ง 

      การรับเงนิสะสมและเงนิสมทบ 

สมาชิกจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชนท้ั์งจํานวน ท้ังหมดคร้ังเดียวภายในเวลาไมเ่กินสามสิบวันนับ

แตว่ันท่ีสมาชกิสิน้สมาชกิภาพ 

http://www.gpef.or.th/


 

 

๒๕ 

หากสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพระหวา่งเดือน ให้นับวันสิน้สุดสมาชกิภาพในวันสิ้นเดอืน ท่ีมีการจา่ยค่าจ้างครัง้

สุดท้าย 

           กรณกีารพน้สภาพจากการเป็นลูกจ้างมกีารอนุมัติย้อนหลัง ใหถ้ือเอาวันท่ีสว่นราชการอนุมัติย้อนหลังเป็นวัน

สิน้สุดสมาชกิภาพ    

           ในกรณีสมาชกิสิน้สมาชกิภาพเพราะถึงแกค่วามตาย ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินกองทุนให้แก่ผู้รบัประโยชน์  แต่

หากไมม่ผีู้รับประโยชนจ์ะจ่ายเงนิดังกลา่วให้แก่บุคคลตามหลกัเกณฑ ์ ดังนี้ 

                (๑)  บุตรให้ได้รับสองส่วน แตถ่้าสมาชกิผู้ตายมบุีตรตัง้แตส่ามคนขึ้นไปใหไ้ด้รับตามส่วน 

                (๒)  สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน 

                (๓)  บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ให้ได้รับหนึง่ส่วนถ้าสมาชิกผู้ตายไม่มบุีคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 

หรือมแีตไ่ด้ตายไปก่อน ให้แบ่งเงินท่ีบุคคลผู้น้ันมสีิทธิได้รับแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามสว่นท่ีกําหนดในวรรคแรก 

            หากไมม่บุีคคลตามวรรคแรกและวรรคสอง หรือไมม่ทีายาทตามกฎหมาย ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุนเพื่อ

กระจายให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของเงินท่ีแต่ละคนมีอยูใ่นกองทุน 

  
 

11. กองทุนประกันสังคม (ดรูายละเอียดเพิ่มเติมทีเ่ว็บไซต์กองทุนประกันสังคม: www.sso.go.th)         

  

ผู้มีสิทธิ: พนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและรับบําเหน็จและ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจํา (กลุ่ม C) พนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่บรรจุ

ตาม พ.ร.บ. มช. 2530 (กลุ่ม D) พนักงานใหม่ที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช. 2551 (กลุ่ม E) พนักงานประจําที่จ้าง

ด้วยเงินรายได้ส่วนงาน (กลุ่ม F) และพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว โดยพนักงานมหาวิทยาลัยจะถูกหักเงินเดือน 

และมหาวิทยาลัยจ่ายเข้าระบบประกันสังคมฝุายละ 5% ของเงินเดอืนแต่ไมเ่กิน 750 บาท/เดอืน   

สิทธิประโยชน์ 7 ประการ: 

 1. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบภัย (ส่งเงินสมทบมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 3 เดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืน)  

  (1) ได้รับค่าบริการทางการแพทย ์อวัยวะเทียมและอุปกรณใ์นการบําบัดโรค 

  (2) เงนิทดแทนการขาดรายได้ (ร้อยละ 50 ของคา่จ้าง ไมเ่กิน 90 วัน/ครัง้ ไมเ่กิน 180 วัน/ปี) 

  (3) กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่เกิน 300 บาท/คร้ัง ปีละไม่เกิน 600 บาท และใส่

ฟันเทียม 1-5 ซี่ ไมเ่กิน 1,200 บาท มากกว่า 5 ซี่ ไมเ่กิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี 

  (4) สิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดยการฟอกเลือดดว้ยไตเทียม 

 2. กรณีคลอดบุตร (ส่งเงินสมทบมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 7 เดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืน) 

  (1) กรณีผู้ประกันตนหญงิ 

   -ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท/ครัง้ 

   -เงินสงเคราะห์การหยุดงาน อัตรารอ้ยละ 50 ของค่าจ้าง 90 วัน 

  (2) กรณีผู้ประกันตนชาย (ใชส้ิทธิเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยา) 

   -ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 13,000 บาท/ครัง้ 

  ผู้ประกันตนมีสทิธิได้รับค่าคลอดบุตรคนละไม่เกิน 2 คร้ัง ในกรณีภรรยาและสามีเป็นผู้ประกันตนท้ังคู่ 

ใชส้ิทธิการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 4 คร้ัง  

 3. กรณีทุพพลภาพ (ส่งเงินสมทบมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 3 เดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืน) 

http://www.sso.go.th/
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  (1) ค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจรงิ ไมเ่กินเดอืนละ 2,000 บาท 

  (2) เงนิทดแทนอัตรารอ้ยละ 50 ของค่าจ้างตลอดชีวิต 

 4. กรณีเสียชวีิต (ส่งเงินสมทบมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 1 เดอืน ภายใน 6 เดอืน) 

  (1) ผู้จัดการศพมสีิทธิได้รับเงินค่าทําศพ 40,000 บาท 

  (2) ผู้มีสทิธิหรือทายาท ได้รับเงินสงเคราะห์ตามระยะเวลาการสง่เงินสมทบ ดังนี้ 

   -ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1 

เดอืนครึ่ง 

   -ส่งเงินสมทบตัง้แต ่10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับคา่จ้างเฉลี่ย 5 เดือน 

 5. กรณีสงเคราะห์บุตร (ส่งเงินสมทบมาแล้วไมน่อ้ยกว่า 12 เดือน ภายในเวลา 36 เดอืน) 

  (1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่น) 

อายุไมเ่กิน 6 ปี จํานวนคราวละไมเ่กิน 2 คน 

  (2) ไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดอืนละ 350 บาท/บุตร 1 คน 

  (3) กรณีผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือตายขณะท่ีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปี จะมีสิทธิได้รับประโยชน์

ทดแทนจนบุตรอายุ 6 ปี 

 6. กรณีชราภาพ 

  (1) เงนิบํานาญชราภาพ 

   -ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม และมี

อายุครบ 55 ปี เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง จะได้รับเงินในอัตรารอ้ยละ 15 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดอืนสุดท้าย 

   -ส่งเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญ จากอัตราร้อยละ 15  

เพิ่มขึ้นอกีรอ้ยละ 1 ตอ่ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดอืน 

  (2) เงนิบําเหน็จชราภาพ (เมื่อสง่เงินสมทบไมค่รบ 180 เดอืน มีอายุครบ 55 ปี เป็นผู้ทุพพลภาพหรือ

ถึงแก่ความตาย และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง) 

   -ส่งเงินสมทบต่ํากว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพ เท่ากับจํานวนเงินสมทบท่ี

ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจา่ยประโยชนท์ดแทนในกรณสีงเคราะห์บุตรและกรณชีราภาพ 

   -ส่งเงินสมทบตัง้แต ่12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบําเหน็จเท่ากับจํานวนเงินสมทบท่ีผู้ประกันตน

และนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนพร้อมประโยชนท์ดแทน 

 7. กรณีว่างงาน (เมื่อสง่เงินสมทบมาแล้วไมน่้อยกว่า 6 เดอืน) 

  (1) กรณีลาออกจากงาน ได้รับเงินทดแทนรายเดอืน ร้อยละ 30 ของค่าจ้างคร้ังละไมเ่กิน 90 วัน ใน 1 ปี 

  (2) กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนรายเดอืน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง คร้ังละไมเ่กิน 180 วัน ใน 1 ปี  

 ผู้ประกันตนต้องยื่นเร่ืองขอรับประโยชนท์ดแทนทุกรณ ีภายในเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีเกิดสทิธ์ิ  

 

 -ส านักประกันสังคมเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธ์ิ สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนท้ัง 7 

กรณ ีได้ทางธนาคาร 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย ์ทหารไทย นครหลวง

ไทย อสิลามแหง่ประเทศไทย และไทยธนาคาร 

 -ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ท่ี www.sso.go.th หรือสายดว่นประกันสังคม 1506 (ทุกวันไมเ่วน้วันหยุด ราชการ) 
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12. กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กช.มช.) 

 

วัตถุประสงค์ กช.มช. เพื่อเป็นการสง่เสริมให้สมาชกิมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดกิาร ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่

สมาชิกและครอบครัว เมื่อสมาชกิตาย ทุพพลภาพ ปลดเกษยีณ  พ้นจากงาน  หรอืลาออกจากกองทุน (ประกาศ กช.มช. 

56 ข้อ 7) 

นโยบายการลงทนุ 

 นโยบายท่ี 1 ตราสารหน้ีระยะสิน้ภาครัฐ สถาบันการเงิน  

 นโยบายท่ี 2 ตราสารหน้ี        

 นโยบายท่ี 3 ผสม หุ้นไม่เกินร้อยละ 10    

 นโยบายท่ี 4 ผสม หุ้นไมเ่กินร้อยละ 25     

 นโยบายท่ี 5 ผสม หุ้น และ FIF ไมเ่กินร้อยละ 25     

 นโยบายท่ี 6 ตราสารทุน 

 นโยบายท่ี 7 ผสม หุ้นร้อยละ 30 (ตราสารหน้ี: ตราสารทุน = 70 : 30)   

 นโยบายท่ี 8 ผสม หุ้นร้อยละ 40 (ตราสารหน้ี: ตราสารทุน = 50 : 50)   

 นโยบายท่ี 9 ผสม หุ้นร้อยละ 70 (ตราสารหน้ี: ตราสารทุน = 30 : 70)      

 นโยบายท่ี 10 ผสม หุ้นร้อยละ 90 (ตราสารหน้ี: ตราสารทุน = 10 : 90) 

ผู้มีสิทธสิมัครเป็นสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัยประจําทุกกลุ่ม (กลุ่ม A B C D E และ F) และพนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 

วิธีสมัครเป็นสมาชิก สมัครออนไลน์ ในระบบ CMU MIS http://mis.cmu.ac.th/cmumis/  ความเป็นสมาชกิภาพให้มีผล

เมื่อได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการกองทุน ยื่นใบสมัครภายในวันท่ี ๑๕ ของเดอืนใด ให้มีผลในวันท่ี ๑ ของเดอืนถัดไป แต่

ถ้ายื่นใบสมัครหลังวันท่ี ๑๕ ของเดอืนใดแลว้ ให้มีผลในวันท่ี ๑ ของเดอืนถัดไปอกีหนึ่งเดอืน (ประกาศ กช.มช. 56    

ข้อ 10) 

อัตราเงินสะสม/สมทบ = ร้อยละ 5/5 ของเงินเดือน   

 เงินสะสม หักจากเงนิเดอืน  

 เงินสมทบ  กลุ่ม ABC มช. จ่ายจากเงนิกองทุนสวัสดกิารพนักงาน มช. 

   กลุ่ม DEF ส่วนงานจ่ายจากเงนิรายได้ของส่วนงาน  

การได้รับเงนิสะสม/สมทบและผลประโยชน์ เมื่อพน้สมาชกิภาพ 

 เงินสะสมและผลประโยชน์ ได้เต็มจํานวน  

 เงินสมทบและผลประโยชน์  

               ก. ได้รบัเต็มจํานวน กรณี.- 

        (๑) เสียชวีติ 

        (๒) ทุพพลภาพอันเป็นเหตุให้พน้จากงาน 

        (๓) วกิลจรติ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

        (๔) ไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้ความสามารถ 

                               (๕) ครบเกษยีณอายุและไม่ได้รับการตอ่สัญญาจ้าง 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/
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                        ข. กรณีนอกเหนือจากข้อ ก. ได้รับอัตรา.- 

               (๑)  เป็นสมาชิก <4 ปี   =20% 

          (๒)  เป็นสมาชกิ ≥4, <6 ปี  =40% 

          (๓)  เป็นสมาชกิ ≥6, <8 ปี  =60% 

          (4)  เป็นสมาชกิ ≥8, <10 ปี  =80% 

           (5)  เป็นสมาชกิ ≥10 ปี   =100%  

ผู้รับผิดชอบ  ระดับมหาวิทยาลัย:  คณะกรรมการ กช.มช. (14 ทา่น รวมสมาชิก 4 ท่าน) 

  ระดับหนว่ยงาน: งานกองทุนและสวัสดิการ กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวทิยาลัย           

Tel. 43199 http://hrmd.oop.cmu.ac.th/ ) 
 

13. กองทนุสวัสดิการพนักงานมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัย จัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อบังคับ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 เป็นฐานการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา            

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบxitg4 

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ออกระเบียบกองทุนสวัสดิการ ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาล  ค่าสงเคราะห์ศพ  

ค่าเชา่บา้น และค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวทิยาลัยประเภทประจํา  พ.ศ. ๒๕56 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัย

ประจํา มสีิทธิได้รับสวัสดกิารค่ารักษาพยาบาล  ค่าสงเคราะห์ศพ ค่าเช่าบ้าน และค่าเล่าเรียนบุตร จากกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัย มีผลตั้งแต่วันท่ี 27 กันยายน 2556 ดังนี ้ 

1. ค่ารักษาพยาบาล 

(๑)  พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและรับบําเหน็จ และพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจ้างประจํา (กลุ่ม C) ให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมเฉพาะ

ส่วนเกินท่ีไม่สามารถใชส้ิทธิเบิกจากกองทุนประกันสังคมได้เท่ากับสิทธิข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา รวมท้ังให้มีสิทธิเบิก          

ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ญาตสิายตรงเท่ากับสิทธิขา้ราชการหรือลูกจ้างประจํา ท้ังน้ีญาติสายตรงท่ีมีสทิธิรับสวัสดกิาร จาก

กองทุนประกันสังคม หรอืสทิธิว่าดว้ยหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ หรือสิทธิอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ต้องใชส้ิทธิน้ัน ๆ ก่อน   

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ เปลี่ยนสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยตาม พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๐ (กลุ่ม D) และพนักงานมหาวิทยาลยัทีไ่ดร้ับการบรรจุ และแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ (กลุ่ม E) ให้มีสทิธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเตมิเฉพาะส่วนเกินท่ีไม่สามารถใชส้ิทธิ

เบิกจากกองทุนประกันสังคม รวมท้ังให้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลให้แก่ญาตสิายตรง โดยเมื่อรวมเบิกของตน  และญาติ

สายตรงแลว้ ต้องไมเ่กินปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ท้ังน้ีญาติสายตรงท่ีมีสทิธิรับสวัสดกิารจากกองทุนประกันสังคม หรือสิทธิว่า

ด้วยหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ หรือสิทธิอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ต้องใชส้ิทธิน้ัน ๆ ก่อน   

2. ค่าสงเคราะห์ศพ 

ให้ญาตสิายตรง เป็นผู้ขอเบิกค่าสงเคราะห์ศพจากกองทุนฯ ดังนี้ 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและเป็นผู้รับบํานาญ (กลุ่ม A) หรือ   

เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กลุ่ม B) ให้เบิกค่าสงเคราะห์ศพเพิ่มเติมจากท่ีได้รับตามสิทธิ        

ของขา้ราชการ แต่เมื่อรวมกันแล้วตอ้งไม่เกิน ๓ เท่าของเงินเดอืนขณะเสียชวีติ 
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๒๙ 

(๒)  พนักงานมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจาก (๑) (กลุ่ม CDE) ให้เบิกค่าสงเคราะห์ศพเพิ่มเติมจากท่ีได้รับ      

ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว่าดว้ยการประกันสังคม แต่เมื่อรวมกันแลว้ตอ้งไม่เกิน ๓ เท่าของเงินเดอืนขณะเสียชวีติ 

3. ค่าเช่าบ้าน  

ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา (กลุ่ม ABC)       

และมสีิทธิได้รับสวัสดิการค่าเช่าบ้านอยู่เดิม เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่ากับสิทธิของข้าราชการหรือลูกจ้างประจําตามอัตรา 

ท่ีได้รับอยู่เดิมก่อนท่ีจะเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย 

4. ค่าเล่าเรียนบุตร 

ให้พนักงานมหาวทิยาลัยกลุ่ม CDE มสีิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเท่ากับสิทธิของข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา 

ท้ังนี้ การขอเบิกในขณะนี้ อยู่ในระหว่างกําหนดแบบฟอร์มและขั้นตอนการดําเนินงาน ซึ่งจะได้แจ้งเวียนให้ทุก

ส่วนงานเพื่อทราบและดําเนินการอย่างเร่งดว่น ตอ่ไป 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยสิทธิและสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551  

2. ระเบียบ มช. ว่าด้วย กองทุนสวัสดกิารพนักงาน 52 

3. ระเบียบกองทุน ว่าดว้ยการเบิกค่ารักษาพยาบาล 53 

4. ประกาศกองทุน เร่ืองการเบิกค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 53 

5. ประกาศคณะกรรมการกองทุน เร่ืองหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล 53                        

                                                                                                                  
 

14. กองทนุสวัสดิการมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

 เป็นกองทุนท่ีได้รับบริจาคมาจากผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2512 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่

ข้าราชการ ลูกจา้งประจํา และนักศกึษา ต่อมาได้มกีารปรับปรุงให้บุคลากรได้รับสวัสดกิารกวา้งขวางขึ้น และปัจจุบันอยู่

ในระหว่างเตรียมการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองคก์ร  

 ผู้มีสิทธ:ิ 

 1. ผู้มสีทิธิกู้ยมื: ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

 2. ผู้มีสิทธไิด้รับการสงเคราะห์กรณีเสียชวีิต: 

  -ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา รายละ 1,000.-บาท 

  -พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว รายละ 2,000.-บาท 

  -นักศกึษา รายละ 500 บาท 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  

1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดกิาร มช. เร่ือง หลักเกณฑว์ธีิการใชจ้่ายเงินกองทุน 43 

 2. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มช. เร่ือง กองทุนสวัสดกิาร มช.  

 3. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ มช. เร่ือง กองทุนสวัสดกิาร มช. (ฉบับ 2) 

 

../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/สวัสดิการพนักงาน%20ข้อบังคับ%20ม.สิทธิและสวัสดิการพนักงาน%2051.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/สวัสดิการพนักงาน%20ระเบียบ%20มช.%20ว่าด้วยกองทุนพนักงาน%2052.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/สวัสดิการพนักงาน%20ระเบียบระเบียบกองทุน%20ว่าด้วยการเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ%2053.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/สวัสดิการพนักงาน%20ประกาศกองทุน%20การเบิกค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง%20สค.53.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/สวัสดิการพนักงาน%20ประกาศกองทุน%20หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ%20_สำเนา_มิย.53.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/สวัสดิการพนักงาน%20ประกาศกองทุน%20หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ%20_สำเนา_มิย.53.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/ทุนสวัสดิการ%20มช.%20ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ%20ปี%2043%20หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/ทุนสวัสดิการ%20มช.%20ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ%20มช.%20เรื่องกองทุนฯ.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/ทุนสวัสดิการ%20มช.%20ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ%20มช.%20เรื่องกองทุนฯ%20ฉบับ%202.rar
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15. เงนิช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจํากรณีออกจากงาน (เงนิชดเชย) 

  

ท่ีมา/หลักการ: มหาวทิยาลัยเห็นสมควรจัดให้มีเงินชว่ยเหลอืพนักงานมหาวทิยาลัยประจํากรณีออกจากงาน เป็นการดูแล

พนักงานที่ปฏบัิตงิานให้แก่มหาวทิยาลัยเป็นระยะเวลานาน จะได้รับการการช่วยเหลือเป็นเงินก้อนในอัตราไม่เกิน 10 เท่า

ของเงินเดือน ณ วันออกจากงาน โดยออกเป็นข้อบังคับ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจํากรณีออกจาก

งาน พ.ศ.2556 เป็นแนวทางปฏิบัต ิ  

ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ: ได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจํากลุ่มผู้ เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการและ

ลูกจ้างประจํา (กลุ่ม A B และ พนักงานประจําท่ีบรรจุก่อนหรือหลัง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กลุ่ม D 

และ E) และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํากลุ่มท่ีจ้างจากเงินรายไดส้่วนงาน (กลุ่ม F)  

แหลง่เงินสนับสนุน:  ให้ใชจ้ากเงนิ “กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ส่วนพนักงานกลุ่ม F ให้ใช้จากเงิน

รายได้ของส่วนงาน 

เงื่อนไขการได้รับ: พนักงานมหาวิทยาลัยประจําจะได้รับเงินชว่ยเหลือกรณ ี

 (1) ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุท่ีมหาวิทยาลัยยุบหรือเลิกตําแหน่ง หรือยุบเลิกหน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยเลิกจ้างก่อน

ครบอายุสัญญาโดยไม่มีความผิด หรือเจ็บปุวย หรือทุพพลภาพจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอย่างถาวรตามคํา

วนิจิฉัยของแพทย ์ 

(2) ตาย ยกเว้นตายเนื่องจากการประพฤติช่ัวอยา่งรา้ยแรงของตนเอง* 

 (3) เกษียณอายุงาน  

  *ประพฤติช่ัวอยา่งรา้ยแรงของตนเอง เชน่ เสียชวีติในขณะกระท าผิดทางอาญา เป็นต้น 

เงื่อนไขไมไ่ด้รับเงินชว่ยเหลอื: พนักงานมหาวิทยาลัยประจําไมม่สีิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน ในกรณี กระทํา

ความผิดวินัยอยา่งร้ายแรงตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และมหาวิทยาลัยลงโทษ

ขั้นปลดออกหรือไล่ออก หรอืไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏบัิตงิาน 

อัตราการจ่าย: จ่ายเงินชว่ยเหลอืกรณีออกจากงาน ในอัตราดังตอ่ไปน้ี 

(1) เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือน

เดอืนสุดท้าย 

 (2) เมื่อปฏบัิตงิานตดิตอ่กันครบหนึ่งปี แตไ่มค่รบสามปี ให้จ่ายได้ไม่เกินสามเท่าของอัตราเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 

 (3) เมื่อปฏบัิตงิานตดิตอ่กันครบสามปี แตไ่มค่รบหกปี ให้จ่ายได้ไม่เกินหกเท่าของอัตราเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 

(4) เมื่อปฏบัิตงิานตดิตอ่กันครบหกป ีแต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายได้ไม่เกินแปดเท่าของอัตราเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 

 (5) เมื่อปฏบัิตงิานตดิตอ่กันครบสิบปีขึน้ไป ให้จ่ายได้ไม่เกินสบิเท่าของอัตราเงนิเดอืนเดอืนสุดท้าย 

การนับระยะเวลาการปฏบัิตงิาน:   

 (1) พนักงานมหาวิทยาลัยประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ หรือเปลี่ยนสถานภาพมาจาก

ลูกจ้างประจําก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ให้นับตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2553 สําหรับผู้เปลี่ยนสถานภาพภายหลังวันท่ี 1 

ตุลาคม 2553  ให้นับตัง้แตว่ันท่ีเปลี่ยนสถานภาพ 



 

 

๓๑ 

 (2) พนักงานมหาวิทยาลัยประจําท่ีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 

2530 และ พ.ศ. 2551 ก่อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ให้นับตัง้แตว่ันท่ี 1 ตุลาคม 2553  สําหรับผู้ได้รับการบรรจุและ

แตง่ตัง้ภายหลังวันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ให้นับตัง้แตว่ันท่ีได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา 

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจําผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ ไม่ให้นับเวลาในช่วงท่ีลาศึกษาต่อเป็นเวลา

ปฏบัิตงิาน  

ข้อบังคับนี้ ให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจําผู้ท่ีพ้นจากงานตั้งแต่วั นท่ี 1 ตุลาคม 

2553 ด้วย 

การยื่นขอรับเงินชว่ยเหลอื: ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือกรณีออกจากงาน เป็นผู้ยื่นแบบฟอร์มคําขอเบิกเงินจากกองทุน 

โดยยื่นผ่านหัวหน้าส่วนงานท่ีผู้มีสิทธิเคยสังกัด กรณีท่ีผู้มีสิทธิตายหรือไม่สามารถยื่นคําขอเบิกได้ด้วยตนเอง ให้บุคคล

ตามลําดับดังตอ่ไปน้ีเป็นผู้ยื่นคําขอเบิกและรับเงินแทน  

1. บุคคลท่ีผู้มสีิทธิได้ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน  

2. ทายาทตามกฎหมายของผู้มีสทิธิ 

ให้ส่วนงานท่ีได้รับคําขอเบิก ทําการตรวจสอบและรับรองสิทธิในการได้รับเงิน แล้วดําเนินการเพื่อขอเบิกเงิน

ชว่ยเหลอืจากกองทุน    

ขั้นตอนการย่ืนขอเบิกเงินชว่ยเหลอื: 

           1. ผู้ขอเบิก จัดทําคําขอเบิกสง่ให้หนว่ยงานท่ีดูแลดา้นบุคลากรของหน่วยงานในสังกดัเพื่อตรวจสอบและรับรอง  

           2. หนว่ยงานดา้นบุคคลของผู้ขอเบิก ตรวจสอบเอกสารและรับรองสิทธิ เสนอหัวหน้าส่วนงานพิจารณารับรอง 

และรวบรวมคําขอเบิก จัดทําสรุปรายละเอยีดผู้ขอเบิก ส่งให้กองบริหารงานบุคคล สํานักงานมหาวิทยาลัย 

           3. กองบริหารงานบุคคล ทําการตรวจสอบข้อมูลการขอเบิก นําเสนอประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดกิาร

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัต ิและจัดส่งคําอนุมัตแิละหลักฐานการขออนุมัติให้กองคลัง สํานักงานมหาวทิยาลัย  

           4. กองคลัง ทําการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก ดําเนินการเพื่อจ่ายเงินให้แกผู่้ขอเบิก และรวบรวบหลักฐาน

เพื่อการตรวจสอบ  

 

16.  เงินสะสม/สมทบ พนักงานมหาวทิยาลัย 

  

ผู้มีสิทธ:ิ  

1. พนักงานมหาวทิยาลัยประจําที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช. 2530 (กลุ่ม D) พนักงานใหม่ที่บรรจุตาม 

พ.ร.บ. มช. 2551 (กลุ่ม E) และพนักงานประจําที่จ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน (กลุ่ม F)   โดย มช.จะหักเงนิสะสม

ร้อยละ 4 ของเงินเดอืนพนักงาน  และ มช. จ่ายสมทบอกีรอ้ยละ 5 นําไปเปิดบัญชเีงินฝากใหแ้ก่พนักงาน เป็นเงินสะสม

และเงินสมทบ 

2. พนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว (ส่วนงาน) โดยมหาวิทยาลัยให้เป็นอํานาจหน้าท่ีและความสามารถของแต่

ละส่วนงานท่ีจะดําเนินการ  โดยเงินสมทบนัน้เป็นสว่นของส่วนงานท่ีจะจัดหา ซึ่งบางส่วนงานกห็ักเงินสะสมและจ่ายเงิน

สมทบในอัตราที่แตกตา่งกัน และบางสว่นงานท่ีไมพ่ร้อมก็จะไมจ่ัดให้มี 



 

 

๓๒ 

พนักงานจะได้รับท้ังเงินสะสม เงนิสมทบ และผลประโยชน ์เมื่อออกจากงานโดยไม่มีความผิด  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ข้อ 48 วรรคสองแห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551  
 

17. สวัสดิการทีพ่ักอาศัยมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

  

มหาวทิยาลัยได้จัดให้มีท่ีพักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดกิารแก่บุคลากร แต่เนื่องจากสภาพการบริหารจัดการสวัสดกิาร

ท่ีพักและลักษณะการปฏบัิตงิานของบุคลากรระหว่างมหาวทิยาลัยฝั่งดอยสุเทพ สวนดอก และดอยคํา แตกตา่งกัน ดังนัน้

การบริหารจัดการสวัสดกิารท่ีพักจึงแตกต่างกัน สําหรับการจัดสวัสดกิารท่ีพักอาศัยฝั่งดอยสุเทพ ได้กําหนดไวด้ังนี้ 

 ผู้มีสิทธ:ิ 

  (1) ทีพ่ักแบบครอบครัว: ข้าราชการและพนักงานประจําสถานภาพสมรส หรืออย่ารา้งแต่มีบุตร

อยู่ในความอุปการะเลี้ยงด ู

  (2) ทีพ่ักประเภทแบบคนโสดและแบบหอพัก: ข้าราชการและพนักงานประจําสถานภาพโสด 

หรือหยา่ร้างแต่ไม่มีบุตร 

  (3) ที่พักประเภทลูกจ้างประจํา: ลูกจ้างประจําหรือพนักงานมหาวทิยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ

มาจากลูกจ้างประจํา และพนกังานมหาวิทยาลัยประเภทประจํากลุ่มบริการ สถานภาพสมรสหรือโสด หรือหย่า

ร้างก็ได ้

 วิธีการขอรับบรกิาร: 

(1) รับแบบคําขอตัง้แตเ่ดอืนมกราคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป ี

             (2) คณะกรรมการบริการท่ีพักจะคัดเลอืกผูไ้ด้รับการจัดสรร พร้อมท้ังนํารายชื่อผู้ได้รับการจัดสรร

เสนออธิการบดีเพื่อประกาศรายช่ือผู้ได้รับการจัดสรร ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ี   

         (3) ขึ้นบัญชรีายช่ือผู้ได้รับจัดสรรประจําปเีป็นระยะเวลาตัง้แตเ่ดอืนมกราคม ถึงเดอืนธันวาคมของปี

ถัดไป  

  ผู้ได้รับจัดสรรจะได้รับการเรียกตัวให้ไปรับท่ีพักตามลําดับรายช่ือผู้ได้รับการจัดสรร  

 หลักเกณฑ์การพิจารณา:  

(1) เป็นผู้ท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งการให้มาปฏิบัตงิานในมหาวิทยาลยั  

          (2) เป็นผู้ท่ีมีอายุการปฏบัิตงิานในมหาวิทยาลัยมากที่สุด  

            (3) เป็นผู้ท่ีมีความจําเป็นเดอืดร้อนในเร่ืองท่ีพัก  

          (4) อื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 สําหรับผู้ปฏบัิตงิานสว่นงานตา่งๆ ของฝั่งสวนดอก  เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัช

ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์เป็นต้น ให้ติดต่อสอบถามได้ท่ีสว่นงานตน้สังกัดโดยตรง โดยส่วน

งานดังกล่าวได้จัดบริการท่ีพักไวเ้ป็นการเฉพาะแยกจากส่วนงานฝั่งเชงิดอย    

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง การบริการท่ีพักมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2553   

2. แบบฟอร์มคําขอรับการจัดสรรท่ีพัก แบบฟอร์มขอร่วมพัก แบบฟอร์มขอดัดแปลง ต่อเตมิท่ีพัก 
 

../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/ข้อบังคับ%20มช.การบริหารงานบุคคล%2051.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/บ้านพัก%20แบบขอรับจัดสรรที่พักมหาวิทยาลัย.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/บ้านพัก%20แบบคำขอร่วมพักอาศัย%20มิย.53.rar
../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/บ้านพัก%20แบบขอดัดแปลง%20ต่อเติม%20หรือก่อสร้าง%20บริเวณที่พัก%20มิย.53.rar
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18. สวัสดิการเงินกูเ้พื่อที่อยู่อาศัย 

  

1. โครงการสวสัดิการเงนิกู้เพื่ออยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์   

  ผู้มีสิทธ:ิ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 

วัตถุประสงค์การกู้: เพื่อซือ้บ้านพร้อมท่ีดนิ หรืออาคารชุด ปลูกบ้านบนท่ีดนิของตนเอง ไถ่ถอนจํานอง

บ้านพร้อมท่ีดนิ ซื้อท่ีดนิเปล่า ชําระหนี้เกี่ยวพันกับท่ีอยูอ่าศัย ซื้ออุปกรณอ์ํานวยความสะดวกในการอยูอ่าศัย วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 100%  ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน ผ่อนชําระไมเ่กิน 30 ปี  อัตราดอกตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ราย

ยอ่ยตามโครงการสวัสดกิารของธนาคาร 

 2. โครงการสวสัดิการเงนิกู้เพื่ออยู่อาศัยธนาคารอาคารออมสิน (สมาชิก กบข.)   

  ผู้มีสิทธ:ิ ข้าราชการ สมาชกิ กบข.  

วัตถุประสงค์การกู้: เพื่อซือ้บ้านพร้อมท่ีดนิ หรืออาคารชุด ปลูกบ้านบนท่ีดนิของตนเอง ไถ่ถอนจํานอง

บ้านพร้อมท่ีดนิ ซื้ออุปกรณอ์ํานวยความสะดวกในการอยูอ่าศัย วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100%  ของราคาซื้อขายหรือราคา

ประเมิน ไมเ่กิน 70 เท่าของเงินเดอืน ผ่อนชําระไม่เกิน 30 ปี  อัตราดอกเบ้ีย 1-7 เดอืน 0% เดอืนท่ี 8-12 MLR-3 ปี

ท่ี 2 MLR-2 ปีท่ี 3เป็นต้นไป MLR-0.5 

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แบบฟอร์มขอรับรองผ่านสทิธิเงินกู้ 
   

19. สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํากัด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.savingscmu.or.th/) 

  

ผู้มีสิทธ:ิ 

สมาชิกสามัญ: ข้าราชการ, ลกูจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา  

สมาชิกสบทบ: คู่สมรสของสมาชิกสามัญ และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว  

สิทธปิระโยชน์ของสมาชิก สอ.มช.:  

รายการ 

1. การสง่ค่าหุน้หุ้นขั้นต่ํา 250 แตไ่มเ่กิน 25,000 บ./เดอืน 

2. การฝากเงนิประจําสะสมทรัพย์หักเงินเดอืน 100-25,000 บ. ครบ 2 ปีได้รับยกเวน้ภาษ ี 

3. เงินกู้ฉุกเฉิน กูไ้ด้สองเท่าของเงินเดอืน ชําระ 12 เดอืน 

4. เงินกู้สามัญกู้ใชส้มาชิกค้ําประกันได้ 50 เท่าของเงินเดอืน ไม่เกิน 2,000,000 บ. ผ่อน 30 ปี (ไมเ่กินอายุ 60 ปี) 

5. กู้เพื่อการเคหสงเคราะห/์ส่งเสริมความมั่นคงสมาชกิวงเงินไมเ่กิน 9,000,000 บ. ชําระ 30 ปี (อายุไมเ่กิน 60 ป ี

ยกเวน้ผู้รับบํานาญให้อายุไม่เกนิ 75 ปี) 

6. ของขวัญวันเกิดมอบหุ้นคนละ 10 หุ้น (100 บ.) 

7. กรณอีุปสมบท/พธีิฮัจย์ กรณสีมรส และกรณีคลอดบุตรมอบเงิน 1,000 บ. 

8. กรณคีรองโสดจนเกษยีณ  

จ่ายในอัตราจํานวนอายุสมาชกิ คูณ 100 บาท 

9. ทุนการศึกษาของสมาชิกและบุตร ซึ่งจะกาํหนดแตล่ะป ี

10. เข้าร่วมกิจกรรมเสริมตา่งๆ ของสหกรณ ์

../คู่มือสวัสดิการ%20มช.%202556/แบบฟอร์มขอผ่านสิทธิ์(รวม).doc
http://www.savingscmu.or.th/


 

 

๓๔ 

11. กรณปีระสบภัยต่างๆ ให้ย่ืนขอกับสหกรณ์ เป็นกรณีไป 

12. บําเหน็จสมาชิก 60 ปี อัตราจํานวนอายุสมาชิก คูณ 300 บาท 

13. กองทุนรวมใจ กรณเีสียชวีติ ทุพพลภาพ หรือเจ็บปุวยจนไม่สามารถชว่ยเหลอืตนเองได้ ได้รับ 30-100,000 บ.   

กรณสีูงอายุ 61-64 ปี อัตรา 1,000-4,000 บาท  อายุ 65-82 ป ีอัตราปลีะ 5,000 บาท   

14. ค่าชว่ยจัดเหลอืการศพ อัตราจํานวนอายุการเป็นสมาชกิ คณู 1,500 บาท 

15. สิทธิในฐานะสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่:  

ผู้จะเป็นสมาชกิฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  จะต้องเป็นสมาชกิ สอ.มช. ก่อน โดยสมัครได้ท่ี สอ.มช.  เมื่อสมาชกิราย

อื่นเสียชวีติ สอ.มช.จะหักเงินเดือนของสมาชกิในอัตรา 20 บาท:ผู้เสียชวีติ 1 คน แต่ไม่เกิน 5 คน/เดอืน  

  

   รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไดท้ี:่ สอ.มช. โทร. 0539-4365-1-4 โทรสาร 0532-2549-

1 หรือที่ http://www.savingscmu.or.th/  
 

20. สโมสรขา้ราชการมหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

 

ผู้มีสิทธ:ิ   

  -สมาชิกสามัญ: ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา 

                     -สมาชิกกติตมิศักดิ:์ บุคคลทีม่อีุปการคุณชว่ยเหลือทําประโยชน์ให้แกส่โมสรหรือผูท้ี่มีเกยีรติที่

คณะกรรมการดาํเนินงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางเห็นสมควรเชิญเปน็สมาชกิ และผู้รับเชิญไม่

ขัดข้องให้ถือวา่เปน็สมาชกิของสโมสรตั้งแต่วนัที่ตอบรับ 

    -สมาชิกสมทบ: อาจารย์พิเศษ พนักงานชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือบุคคลอื่น 

อย่างน้อย 2 คนรับรอง โดยให้ยื่นใบสมัครต่อนายทะเบียน เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานได้พิจารณาและลงมติรับรอง

แลว้ ให้ถอืว่าเป็นสมาชกิของสโมสรตัง้แตว่ันท่ีคณะกรรมการลงมติ 

วัตถุประสงคใ์นการจัดตั้งสโมสรฯ: 

-ส่งเสริมความสามัคค ี  

            -สร้างความสัมพันธ์อันดแีละสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน  

            -ส่งเสริมการกีฬา การบันเทิง การพักผ่อนหยอ่นใจ  

            -งานบริการทางด้านการอํานวยความสะดวกและความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ    

            -เป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับสโมสร สมาคม องค์การเอกชนหรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจัด   

กิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสัมพันธ์อันดรีะหว่างกันและกัน และเพ่ือเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย- เชยีงใหม ่

 กจิกรรมของสโมสรฯ:   

  -กีฬาบุคลากรประจําป ี และการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวทิยาลัยประจําปี 

  -ดําเนินการและสนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น งานพิธีรดน้ําดําหัว

ผู้บริหารและผู้อาวุโส ในวันสงกรานต ์ งานประเพณีสงกรานต ์เป็นต้น 

  -สนับสนุนการอนุรักษส์่งเสริมอาชีพ เชน่ งานแสดงสนิค้า OTOP เป็นต้น 

  -ให้บริการร้านอาหาร  และเสริมสวยภายในอาคารสโมสร 
 

http://www.savingscmu.or.th/
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21. สทิธิและสวสัดิการอื่น ๆ 

 

21.1 สทิธิกู้เงนิสวัสดิการในธนาคารออมสนิ สาขา มช.  

1. สนิเชื่อพฒันากลุ่มอาชพี ไม่เกนิรายละ 1,000,000 บาท (หักจากบัญชีเงินเดอืน)  

ผู้มีสิทธ:ิ ข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา  

 -ผู้กู้ตอ้งต้ังกลุม่พัฒนาอาชพีขึ้นมา 10 คน ขึน้ไป 

 -วงเงินกู้ได้ตามหนีส้ินท่ีมี แตไ่มเ่กินรายละ 3,000,000 บาท 

 -อัตราดอกเบ้ีย MLR  

 -ระยะเวลาผ่อนชําระ กรณีใชบุ้คคลค้ําประกัน ไมเ่กิน 15 ปี  อายุ 60 ปี กรณใีชห้ลักทรัพย์ค้าํประกัน

ไมเ่กิน 30 ปี ท้ังน้ี นับถงึอายุ 65 ปี  

 -ผู้กู้ต้องทําประกันชวีติกับธนาคารออมสินตลอดอายุหนี้ 

2. สินเชื่อสวสัดิการ ไม่เกนิรายละ 30 เทา่ของเดือน แต่ไม่เกนิ 3,000,000 บาท  (หักจากบัญชี

เงินเดอืน) 

ผู้มีสิทธ:ิ ข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยประจํา  

 -อัตราดอกเบ้ีย MRR (ปัจจุบัน 7.125) สําหรับบุคคลค้ําประกัน 

 -ระยะเวลาผ่อนชําระสูงสุดไม่เกิน 15 ปี นับถึงอายุ 60 ป ี

 -ผู้กู้ต้องซื้อประกันชวีติกับธนาคารออมสิน อย่างน้อย 2 ป ี  

3. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ไม่เกนิ 200,000 บาท (หักจากบัญชีเงินเดอืน) 

ผู้มีสิทธ:ิ ข้าราชการ, ลูกจ้างประจํา, พนักงานมหาวทิยาลยัประจํา  และพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว 

 -ผู้กู้และผู้ค้ําประกันต้องมรีายได้ไม่ตํ่ากว่า 7,000 บาท/เดอืน 

-วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท ใชบุ้คคลรายได้ไม่ตํ่ากว่า 7,500 บาท/เดอืน 1 คน เป็นผู้ค้ําประกัน 

ดอกเบีย้ 50 สต./เดอืน (Flat Rate) 

สถานที่ติดต่อ: ธนาคารออมสิน สาขา มช. โดยตรง ท่ี 053 -94-3681 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : แบบฟอร์มขอให้รับรองผ่านสทิธ์ิ 
 

21.2 สทิธิเป็นผู้ประกอบการและใช้บริการตลาดร่มสัก มช. ตัง้อยู่บริเวณหมูบ้่านร่มสักในมหาวิทยาลัยฝั่งเชิงดอย 

สอบถามรายละเอียดได้ท่ี กองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ สํานักงานมหาวิทยาลัย โทร.053-94-3165 
 

21.3 สทิธใิช้บรกิารระบบ ขส.มช. รถไฟฟาู เส้นทางภายใน มช.ฝั่งเชงิดอย และรถสี่ลอ้รับจ้าง (รถแดง) เส้นทาง มช.-

สวนดอก และ มช.-ดอยคํา ใหบ้ริการทุกวัน เวลา 07.30-21.00 น. โทร.050-94-3064 (งานกิจกรรมนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา)    
   

21.4 สทิธิใชส้นามและรว่มกจิกรรมกฬีาและนันทนาการ 

    (1) การใช้สนามกีฬาตา่งๆ ของ มช. เช่น สนามกีฬากลาง สนามกีฬาเทนนิส สระว่ายนํ้า เป็นต้น 

    (2) การใช้โรงยิมเนเชี่ยมของ มช. 

    (3) กิจกรรมออกกําลังกายทุกสัปดาห์ตามสว่นงานตา่ง ๆ  

    (4) กิจกรรมกีฬาบุคลากรประจาํปี 

    (5) กิจกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนาและของ มช.  
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๓๖ 

    (6) กิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เชน่ รดน้ําดําหัววันสงกรานต์ 

 

21.5 สทิธิใชบ้ริการอื่นๆ ใน มช.  

    (1) ธนาคารตา่งๆ และบริการฝาก/ถอนด่วน บริเวณมหาวทิยาลัยฝั่งเชงิดอยและฝั่งสวนดอก     

(2) ไปรษณีย์ ในมหาวิทยาลัยฝัง่เชงิดอย โทร.053-94-3670 และคณะแพทยศาสตร์ โทร.053-94-

5548  

(3) ป๊ัมน้ํามัน ปตท.บริเวณประตูทางออกด้านทิศตะวันออก มช.  โทร.053-94-4940 

    (4) อนิเทอร์เน็ตไร้สาย 

    (5) โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ ในคณะแพทยศาสตร์ เปิดบริการในวันและเวลาราชการ โทร.050-94-

6000, 7000 

 (6) คลินิกพเิศษนอกเวลาราชการ ในคณะแพทยศาสตร์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 16.30-24.00 น. โทร.050-

94-6000-7000 

 (7) ศูนยศ์รีพัฒน์ ในคณะแพทยศาสตร์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 053-94-6900-1

 (8) ศูนยส์ุขภาพมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ในมหาวิทยาลัยฝั่งเชงิดอย บริเวณสโมสรข้าราชการ เปิดบริการในวัน

และเวลาราชการ โทร.083-94-3181 

(9) โรงพยาบาลทันตกรรม ในคณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดบริการในวันและเวลาราชการ โทร. 053-94-

4490 

(10) คลินิกทันตกรรมพเิศษ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. โทร.053-

94-4491 

(11) โรงพยาบาลสัตวเ์ล็ก บริเวณป๊ัมน้ํามัน ปตท.ในมหาวทิยาลัยฝั่งเชงิดอย เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-

16.30 น. ยกเว้นวันพุธเปิดคร่ึงวันเชา้ นอกเวลาวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 17.00-19.00 น. และกรณฉีุกเฉินทุกวัน เวลา 

20.00-08.30 น.ของอกีวันหนึ่ง โทร. 050-94-8031-33 

(12) ห้องสมุดกลางในมหาวิทยาลัยฝั่งเชงิดอย และประจําคณะที่เปิดการสอน ให้บริการทุกวัน วันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 08.00-21.00 น. วันเสาร-์อาทิตย ์เวลา 10.00-18.00 น.  

    (13) บริการซัก-อบ-รีด บริเวณหอพักนักศกึษา  

 (14) บริการจองตัว๋เดินทาง เคร่ืองบิน รถไฟ รถทัวร์ บรเิวณช้ันล่างของหอพักชาย อาคาร 4  ใน

มหาวิทยาลยัฝังเชิงดอย โทร. 053-892-746  หรือ 098-530-672 

    (15) บริการทําผม/เสริมสวย บรเิวณหอพักนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาในมหาวิทยาลยัฝั่งเชงิดอย  

    (16) บริการร้านสะดวกซือ้ บรเิวณสโมสรข้าราชการในมหาวทิยาลยัฝั่งเชงิดอย หอพักชายอาคาร 4 

หอพักหญิงอาคาร 8 ปัม๊น้าํมนั ปตท.ในมหาวิทยาลัยฝัง่เชิงดอย และบรเิวณส่วนงานฝัง่สวนดอก 

    (17) บริการร้านคา้/ร้านอาหาร บรเิวณส่วนงานตา่ง ๆ สโมสรนักศึกษา และหอพักนักศึกษา 

 

--------------------------------------- 


