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29/1/2563

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์

พนกังานเงินรายได้

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์



สิทธิการลาหยดุงานโดยไดรบัเงนิเดอืน
ประเภทการลา กลุมงานสนบัสนนุ/กลุมงานชางหรอืตาํแหนงงาน

ซํ้าซอนขาราชการ
ตําแหนงซํา้ซอนลูกจางประจําซึ่งปฏบิตังิานในกลุม

งานบริการพื้นฐาน

1. ลาปวย 1.1 ปหนึ่งลาได 60 วันทําการ กรณีเจ็บปวยตอเนื่อง 

รวมกันไมเกิน 120 วันทําการ
1.1 ปแรกลาปวยไมเกิน 15 วันทําการ

1.2 ปฏิบัติงานครบ 1 ป ลาปวยไมเกิน 45 วันทําการ

1.3 ลาปวยเพราะไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะ

เหตุปฏิบัติงานลาปวยไมเกิน 60 วันทําการ

2. ลากิจสวนตวั 2.1 ปแรกไมเกิน 15 วันทําการ

2.2 ปฏิบัติงานครบ 1 ปลาไดไมเกิน 45 วันทําการ
2.1 ปแรกไมเกิน 7 วันทําการ

2.2 ปฏิบัติงานครบ 1 ป ไมเกิน 15 วันทําการ

2.3 ลาเกินสิทธิ์หักคาจาง

3. ลาพักผอน 3.1 ปฏิบัติงานคบ 6 เดือน ลาไดไมเกิน 10 วันทําการ 

3.2 สะสมวันลาไดไมเกิน 20 วันทําการ ปฏิบัติงาน

ครบ 10 ป สะสมไดไมเกิน 30 วันทําการ

3.1 ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน ไมเกิน 10 วันทําการ

3.2 สะสมวันลาไดไมเกิน 20 วันทําการ

4. ลาคลอดบตุร 4.1 ปฏิบัติงาน 1-3 ปลาคลอดบุตรได 60 วัน และ

หรือลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดอีก 30 วัน

4.2 ปฏิบัติงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป ลาไดไมเกิน 90 วัน 

และลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดอีกไมเกิน 150 วัน โดยไม

มีสิทธิ์ไดรับคาจาง

4.1 ปแรกไดไมเกิน 30 วันนับตอเนื่อง

4.2 ปฏิบัติงานครบ 1 ป ลาได 60 วันนับตอเนื่อง 

และหรือลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรไดไมเกิน 30 วัน โดยอยู

ในดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา



ประเภทการลา กลุมงานสนบัสนนุ/กลุมงานชางหรอืตาํแหนงงานซํ้าซอน

ขาราชการ

ตําแหนงซํา้ซอน

ลูกจางประจําซึ่ง

ปฏิบตังิานในกลุม

งานบริการพื้นฐาน

5. ลาอปุสมบทหรอืประกอบ

    พิธีฮัจย

5.1 ปฏิบัติงานตั้งแต 3 ปขึ้นไป ไดรับสิทธิ์อนุญาตใหลา

อุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ใหลาโดยไดรับคาจางระหวางลาเพียงครั้ง

เดียวไดไมเกิน 120 วัน

มีสิทธิ์เหมือน 5.1

6. ลาเขารบัการตรวจเลอืกหรอื

   เขารบัการเกณฑทหาร

6.1 พนักงานที่ไดรับหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือ

เขารับการเตรียมพลใหรายงานลาตอผูบังคับบัญชาภายใน 

48 ชั่วโมงนับแตเวลาที่รับหมายเรียก และใหไปเขารับการ

ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลตามวัน เวลาใน

หมายเรียกนั้น

6.2 เมื่อพนักงานที่ลานั้นพนจากการเขารับการตรวจเลือก

หรือเขารับการเตรียมพลแลว ใหมารายงานตัวกลับเขา

ปฏิบัติงานตามปกติตอผูบังคับบัญชาภายใน 7 วัน เวนแต

กรณีที่มีเหตุจําเปนอาจขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน 

15 วัน

มีสิทธิ์เหมือน 6.1 

และ 6.2



ประเภท จํานวนเงิน หลักเกณฑ

เงินชวยพเิศษกรณเีสยีชวีติระหวางรบัราชการ 3 เทาของคาจาง

เดือนสุดทาย

ยื่นเรื่องภายใน 1 ป

เงินสมทบเพิ่มกรณเีสยีชวีติระหวางรบั

ราชการ
20,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท

อายุงานนอยกวา 10 ป

10-20 ป

มากกวา 20 ป

พวงหรดี 1,000 บาท ตามจายจริง

เงินทาํบญุเปนเจาภาพ

-บุคลากร 10,000 บาท

-ญาตสิายตรง 3,000 บาท อายุงานนอยกวา 10 ป

5,000 บาท มากกวา 10 ป



ประเภท จํานวนเงิน หลักเกณฑ

คาของเยี่ยมไข 500 บาท ตามจายจริง

เงินคาเครื่องแบบ (ชุดแบบฟอรม) เสื้อ 300 บาท

ทั้งชุด 600 บาท

เงินอุดหนุน คาเชาที่พัก (กรณี

ไมสามารถจัดใหได)

3,500 บาท/เดือน

2,000 บาท/เดือน

อาจารยแพทย

พยาบาล/พชท/พจบ/

ตําแหนงอื่นตามมติ 

กก.

เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานเกิน 

20 ป

20,000 บาท พนสภาพ 



คารักษาพยาบาล :   ผูประกนัตนไดรับสทิธิจ์ากเงนิประกนัสงัคม

•กรณีเจ็บปวย
•กรณีคลอดบุตร
•กรณีทุพพลภาพ
•กรณีเสียชีวิต
•กรณีสงเคราะหบุตร
•กรณีชราภาพ
•กรณีวางงาน

สิทธิประโยชนของผูประกันตน และเงื่อนไขการเกดิสทิธิ



กรณีเจ็บปวย
เงื่อนไขการใชสทิธิ ์: ตองจายสมทบกองทุนประกันสังคมมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน

สิทธิประโยชน

สามารถสรุปการบริการทางการแพทยไดตามแผนภาพดังนี้



 ในกรณีเจ็บปวยสามารถเขารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธไิดโดย
 ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอืน่โดยที่ไดสํารองจาย          
คารักษาพยาบาลไปกอน สามารถเบกิคนืจากสํานกังานประกนัสังคมในอัตราที่กาํหนดดังนี้

 เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ การรักษาทั้งอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย สามารถเขารับการ
รักษาไดไมจํากัดจํานวนครั้ง ในกรณีเปนผูปวยนอก เบิกไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน และ
ในกรณีเปนผูปวยใน เบิกไดตามที่จายจริง ยกเวน คาหองและคาอาหาร เบิกไดไมเกินวันละ 
700 บาท

 เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผูปวยนอกเบิกคารักษาไดไมเกิน 
 1,000 บาท กรณีผูปวยใน คารักษาพยาบาลกรณีไมไดรักษาในหอง ICU เบิกไดไมเกินวันละ 
2,000 บาท คาหองคาอาหารไมเกินวันละ 700 บาท คาหองกรณีรักษาในหอง ICU เบิกไดไม
เกินวันละ 4,500 บาท กรณีตองผาตัดใหญเบิกไดไมเกินครั้งละ 8,000 – 16,000 บาทตาม
ระยะเวลาการผาตัด

 กรณีทันตกรรม เขารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่ทําความตกลงกับสํานักงานประกันสังคม 
(ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลไดจาก สํานักงานประกันสังคม) สามารถรับคาบริการทาง
การแพทยไดตามที่จายจริงไมเกิน 900 บาทตอป



กรณีคลอดบตุร
เงื่อนไขการใชสทิธ ิ: ตองจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแลวไมตํ่ากวา 15 เดือน

สิทธิประโยชน

•สามารถเบิกคาคลอดบุตรได 13,000 บาทตอการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไมจํากัดจํานวนครั้ง)
•ผูประกันตนหญิงไดรับเงินสงเคราะหจากการลาคลอดเหมาจายในอัตรารอยละ 50 ของเงินเดือนเปนระยะเวลา 90 วัน 

(ใชสิทธิไดเฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เทานั้น)

•กรณีสามีและภรรยาเปนผูประกันตนทั้งคู สามารถเลือกใชสิทธิไดเพียงฝายใดฝายหนึ่ง
กรณีทพุพลภาพ
เงื่อนไขการใชสิทธ ิ: ตองจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไมนอยกวา 3 เดือน

สิทธิประโยชน

•รับเงินทดแทนขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางเปนรายเดือนตลอดชีวิตในกรณีทุพพลภาพรายแรง หากไมรายแรงจะไดรับตามหลักเกณฑ
และระยะเวลาตามที่ประกาศฯกําหนด

•รับคาบริการทางการแพทย หากเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกันสังคมจะจายใหเทาที่จายจริงตามจําเปนและสมควร 
หากเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ในกรณีเปนผูปวยนอก กองทุนประกันสังคมจะจายใหเดือนละไมเกิน 2,000 บาท ในกรณีเปน

ผูปวยใน กองทุนประกันสังคมจะจายใหเดือนละไมเกิน 4,000 บาท ในสวนของคารถและคาบริการทางการแพทย จะไดรับการเหมาจาย

•ไมเกินเดือนละ 500 บาท
•ไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเมื่อมีมติใหเปนผูทุพพลภาพ
•หากผูทุพพลภาพเสียชีวิต ผูจัดการศพมีสิทธิไดรับคาทําศพ 40,000 บาท

•ไดรับเงินสงเคราะหเสียชีวิต หากผูทุพพลภาพจายเงินสมทบมาแลว 3 ปแตไมถึง 10 ปจะไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจาง 2 เดือน แต

หากจายเงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ปขึ้นไปจะไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจาง 6 เดือน



กรณีเสียชีวติ
เงื่อนไขการใชสทิธ ิ: สาเหตุการเสียชีวิตตองไมเกิดจากการทํางาน และจายเงินสมทบมาแลว 1 เดือน

สิทธิประโยชน

•ผูจัดการศพสามารถขอคาทําศพได 40,000 บาท
•เงินสงเคราะห กองทุนประกันสังคมจะจายใหบุคคลที่มีชื่อระบุอยูในหนังสือระบุใหเปนผูรับเงินสงเคราะหกรณี
ผูประกันตนเสียชีวิต หากไมมีหนังสือระบุไวตองนํามาเฉลี่ยให บิดามารดา หรือ สามีหรือภรรยา หรือบุตร ในจํานวนที่

เทากัน ซึ่งจะไดเงินสงเคราะหดังนี้ หากผูเสียชีวิตจายเงินสมทบมาแลวตั้งแต 36 เดือนขึ้นไป แตไมถึง 120 เดือนจะ

ไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจาง 2 เดือน หากผูเสียชีวิตจายเงินสมทบตั้งแตไม 120 เดือนขึ้นไป จะไดเงินสงเคราะห

เทากับคาจาง 6 เดือน

•ทายาทสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพไดภายใน 2 ป (ดูรายละเอียดที่กรณีชราภาพ)

กรณีสงเคราะหบตุร
เงอืนไขการใช้สิทธ ิ : จา่ยเงินสมทบมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน เป็นบตุรทีชอบดว้ยกฎหมาย ยกเวน้ บตุรบญุธรรม หรอื

บตุรทียกใหเ้ป็นบตุรบญุธรรมของคนอืน

สิทธ ิประโยชน ์

•ไดร้บัเงินสงเคราะหบ์ตุรเหมาจา่ยเดือนละ 400 บาท ตงัแตบ่ตุรอายแุรกเกิดจนถงึ 6 ปีบรบิรูณ์

•สามารถขอใชส้ทิธิไดไ้มเ่กิน 3 คน



กรณีชราภาพ
แยกเปน 2 กรณีดังนี้

(1)  กรณบีํานาญชราภาพ
เงื่อนไขการใชสทิธิ

•ตองจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน (ไมตองจาย 180 เดือนติดตอกัน)

•มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง

สิทธิประโยชน

•ถาจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือนจะไดรับเงินบํานาญชราภาพเปนราย
เดือน ในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย

•ถาจายเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะไดรับการปรับเพิ่มบํานาญชราภาพอีกรอยละ 1.5 

สําหรับระยะเวลาที่จายเงินสมทบเกิน 180 เดือนทุกๆ 12 เดือนที่จายเงินสมทบเกิน 

180 เดือนนั้น



กรณีชราภาพ
(2)  กรณบีาํเหนจ็ชราภาพ
เงื่อนไขการใชสทิธิ

•จายเงินสมทบไมครบ 180 เดือน

•มีอายุครบ 55 ปบริบูรณ หรือเปนผูทุพพลภาพ หรือถึงแกความตาย

•ความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
สิทธิประโยชน

•ถาจายเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน จะไดรับเงินบําเหนจ็ชราภาพเทากบัจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตน

จายเงินสมทบ

•ถาจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป จะไดรับเงินบําเหนจ็ชราภาพเทากบัจํานวนเงินสมทบที่

ผูประกันตนและนายจางจายสมทบ พรอมทั้งผลประโยชนตอบแทนที่สํานักงานประกนัสังคมประกาศ

กําหนด

•กรณีผูรับเงินบาํนาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือนนับตั้งแตไดสิทธิบํานาญชราภาพ จะ

ไดรับเงินบําเหนจ็ชราภาพจํานวน 10 เทาของเงินบาํนาญชราภาพรายเดือนที่ไดรับเดือนสุดทายกอน

เสียชีวิต



เงื่อนไขการใช สิทธิประกันสงัคม
•จายเงินสมทบมาแลว 6 เดือน
•มีระยะเวลาวางงานตั้งแต 8 วันขึ้นไป
•ผูประกันตนขึ้นทะเบียนเปนผูวางงานผาน เว็บไซต กรมการจัดหางาน ของรัฐภายใน 30 วันนับแตวันที่ลาออกจากงาน

หรือถูกเลิกจาง

•รายงานตัวเปนผูวางงานผาน เว็บไซต กรมการจัดหางาน ของรัฐ ไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง

•เปนผูมีความสามารถในการทํางานและพรอมจะทํางานตามที่สํานักงานจัดหางานของรัฐจัดหาให
•ไมปฏิเสธที่จะฝกงาน
•จายเงินสมทบมาแลว 6 เดือน
•ตองไมถูกเลิกจางในกรณี ทุจริตตอหนาที่ หรือ จงใจใหนายจางไดรับความเสียหาย หรือทําผิดกฎหมายกรณีรายแรง 

หรือ ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 7 วันติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร หรือ ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษา และไมใชผูไดรับ

ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ

สิทธิประโยชน

•ในกรณีที่ถูกเลิกจาง จะไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกิน 180 วันในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย 

ซึ่งคาจางเฉลี่ยสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท

•ในกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางตามระยะเวลา จะไดรับเงินทดแทนระหวางวางงานปละไมเกิน 90 วันในอัตรารอย

ละ 30 ของคาจางเฉลี่ยซึ่งคาจางเฉลี่ยสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท

•กรณีที่วางงานเพราะถูกเลิกจางมากกวา 1 ครั้งใน 1 ปจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไมเกิน 180 วัน

•กรณีวางเงินเพราะลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางมากกวา 1 ครั้งใน 1 ปจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนรวมกันไมเกิน 90 วัน



ทั้งหมดนี้เปนเงื่อนไขและสิทธิประโยชนที่ผูประกันตนจะไดรับจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งในการขอรับสิทธิประโยชนของกองทุนประกันสังคมทุกครั้ง จะตอง

เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด เจาของกิจการหรือพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการเอกสารของลูกจาง สามารถทํา

เอกสารเหลานี้เพื่อใชยื่นประกันสังคม

เงินสมทบ
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจาง ลูกจาง ตองนําสงกองทุนประกนัสังคมทุกเดือน ซึ่งในบทความนี้จะขอ

กลาวถึงเฉพาะเงินสมทบสําหรบัผูประกันตนกลุมที่ 1 กลุมทํางานประจําเทานัน้ สวนกลุมอื่นๆ จะ

กลาวถึงในบทความตอๆ ไป

กลุมผูประกันตนกลุมนี้จะคํานวณเงินสมทบจากคาจางลูกจาง ซึ่งกําหนดไวไมตํ่ากวาเดือนละ 1,650 

บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งรัฐบาลจะรวมสมทบดวยสวนหนึง่ โดยลูกจางจะถูก

นายจางหกัเงินเดือนในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง นายจางจะรวมจายสมทบดวยในอัตราที่เทากนั คือ

รอยละ 5 และรัฐบาลรวมจายสมทบดวยในอัตรารอยละ 2.75

ตารางแสดงอัตราการหกัเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม



สวสัดกิารใหบริการเงนิกูมหาวทิยาลยัฯ 8 ประเภท*

ประเภท จํานวนเงนิ อัตรา ดอกเบี้ย/ป

(1) เพื่อซอมแซมที่อยูอาศัย 50,000 4

(2) เพื่อซื้อหรือซอมแซม

ยานพาหนะ

50,000 4

(3)   เพื่อประกอบกิจกรรมดาน

วัฒนธรรม*

2 

     +ขึ้นบานใหม 50,000

     +มงคลสมรส 100,000

     +เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย 50,000



ประเภท จํานวนเงิน อัตรา 

ดอกเบี้ย/ป

(4) เพื่อทัศนศึกษาตางประเทศ 30,000 4

(5) เพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณประกอบ

30,000 2

(6) เพื่อซื้อวัสดุการศึกษาของบุตร 7,000 1.5

(7) เพื่อการศึกษาของบุคลากร 20,000 0.5

(8) เพื่อคาเลาเรียนบุตรในสวนเกิน

สิทธิ

ตามที่จายจริงตาม

ใบเสร็จรับเงินหลังจากใช

เบิกคาเลาเรียนตามสิทธิ

2

สวสัดกิารใหบริการเงนิกูมหาวทิยาลยัฯ 8 ประเภท*



กองทนุสาํรองเลีย้งชพี (กสพ.)

หลักการจายเงนิสะสมและเงินสมทบ อัตราเงนิ

สะสม (รอย

ละ)

อัตราเงนิสมทบ 

(รอยละ)

(1) ไมเกิน 2 ป 3-15 3

(2) ครบ 2 ป หรือมากกวาแตไม

ครบ 5 ป

3 3

4-15 4

(3)  ครบ 5 ป หรือมากกวา 3 3

4 4

5 15 5



การจายเงินสมทบและผลประโยชนทีเ่กดิจากการบรหิารเงนิคนืสมาชกิ

อายสุมาชกิ เงินสมทบและผลประโยชนของ

เงินสมทบ (รอยละ)

(1) ตํ่ากวา 2 ป 0

(2) ครบ 2 ป หรือมากกวาแตไมครบ 

4 ป

50

(3)   ครบ 4 ป หรือมากกวา 100



การใหรางวัลและการยกยองเชดิชเูกยีรติ

(1) ประกาศเกียรติคุณผูรับราชการ 20 ป

(2) ประกาศเกียรติคุณและสดุดีผูเกษียณอายุราชการ

(3)   ประกาศเกียรติคุณผูทําชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยและ The Best Practices

(4)   คัดเลือกบุคลากรดีเดน

(5)   การคัดเลือกอาจารยตัวอยางและผลงานดีเดนของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

(6)   การสงบุคลากรเขารับการยกยองในเวทีตาง ๆ  ตามสถาบันการศึกษา

และกระทรวงตาง ๆ


