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คํานํา 

 
 เปนหนาท่ีขององคกรที่ตองจัดใหมีระบบสวัสดิการใหแกผูปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวก 

สรางหลักประกันความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดูแลขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน สวัสดิการที่ด ี

มคีุณภาพ เปนปจจัยรักษาคนในองคกรและปจจัยจูงใจบุคคลที่มคีุณภาพใหเขาสูองคกรไดเปนอยางดี 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนองคกรในกํากับรัฐ มีผูปฏิบัติงานทั้งที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ที่ตองดูแลจํานวนมาก งานกองทุนและ

สวัสดกิาร กองบริหารงานบุคคล ในฐานะหนวยงานในสวนงานสํานักงานมหาวิทยาลัย ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบดูแลกจิกรรมสวัสดกิาร ทัง้สวนที่ทางราชการจัดใหและสวนที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมเพิ่มเติม เห็น

วาสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมีหลากหลาย สมควรตองจัดรวบรวมแยกประเภทใหชัดเจน เพื่อเผยแพรให

ผูปฏบิัตงิานไดรับทราบและเลอืกใชใหเปนประโยชนตอตนเองอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมสวัสดิการ

ตางๆ นี้ ไดพยายามช้ีใหเห็นถึงสิทธิที่ผูปฏิบัติงานประเภทตางๆ จะไดรับ บางกิจกรรมยังมีขอจํากัดไม

สามารถใหบริการแกผูปฏิบัติงานอยางทั่วถึง เชนสวัสดิการในระบบราชการ ผูมีสิทธิจํากัดเฉพาะ

ขาราชการและลูกจางประจําเทานัน้ และที่เปนขอจํากัดอยางยิ่งคอืพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ยังเขาถึง

กจิกรรมสวัสดกิารไดนอย เปนไปตามแนวนโยบายขององคกร เปนตน 

 หวังวาคูมือสวัสดิการนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและหนวยงานผูรับผิดชอบดานสวัสดิการ

ในสวนงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย  งานกองทุนและสวัสดิการหวังวาจะไดรับคําติชม และขอเสนอแนะใน

การจัดทําเพื่อปรับปรุงในโอกาสตอไป  

 

             วมิ  อนิตะแกว 

           กรกฎาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓ 

สารบัญ 
เร่ือง                              หน้า 

1. เครื่องราชอิสรยิาภรณ .......................................................................................................................... 5 

2. สทิธใินการลา ..................................................................................................................................... 7 

3. คารักษาพยาบาล ................................................................................................................................. 9 

4. คาเลาเรยีนบุตร ................................................................................................................................ ๑๓ 

5. คาเชาบาน  ..................................................................................................................................... ๑๔4 

6. คาสงเคราะหศพ ................................................................................................................................ ๑๖ 

7. คาตรวจสุขภาพประจําป .................................................................................................................... ๑๖ 

8. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบข.) .......................................................................................... ๑๗ 

9. บําเหน็จบาํนาญขาราชการ ................................................................................................................ ๑๙ 

10. กองทุนสํารองเลี้ยงชพีสาํหรับลูกจางประจํา (กสจ.)  .......................................................................... ๒๓ 

11. กองทุนประกันสังคม  ...................................................................................................................... ๒๔ 

12. กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม .................................................................................. ๒๖6 

13. กองทนุสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ............................................................................... ๒๗ 

14. กองทนุสวัสดกิารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ......................................................................................... ๒๗8 

15. เงนิชดเชยกรณอีอกจากงาน ......................................................................................................... ๒๘7 

16.  เงนิสะสม/สมทบ พนักงานมหาวทิยาลัย ........................................................................................ ๒๙7 

17. สวัสดกิารทีพ่ักอาศัยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ................................................................................... ๒๙7 

18. สวัสดกิารเงนิกูเพื่อที่อยูอาศัย ...........................................................................................................๓๐ 

19. สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม จํากัด ............................................................................... 31  

20. สโมสรขาราชการมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ........................................................................................... 32 

21. สทิธแิละสวสัดกิารอ่ืน ๆ .................................................................................................................. 32 

21.1 สทิธกูิเงนิสวัสดกิารในธนาคารออมสนิ สาขา มช. ....................................................................... 32 

21.2 สทิธเิปนผูประกอบการและใชบรกิารตลาดรมสัก มช.  .............................................................. ๓๓3 

21.3 สทิธใิชบรกิารระบบ ขส.มช. .................................................................................................... ๓๓3 

21.4 สทิธใิชสนามและรวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ..................................................................... 33 

21.5 สทิธใิชบรกิารอ่ืนๆ ใน มช. ........................................................................................................ ๓๓ 

(1) ธนาคารตางๆ .......................................................................................................................... ๓๓ 

(3) ปมน้าํมัน ปตท. ....................................................................................................................... ๓๓ 

(4) อนิเทอรเน็ตไรสาย .................................................................................................................. ๓๓ 

(5) โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม  ......................................................................................... ๓๓4 

(6) คลนิกิพเิศษนอกเวลาราชการ  .................................................................................................. ๓๓ 

(7) ศูนยศรพีัฒน ในคณะแพทยศาสตร  .......................................................................................... ๓๓ 

(8) ศูนยสุขภาพมหาวทิยาลยัเชยีงใหม  ........................................................................................ ๓๓4 

 



 

 

๔ 

(10) คลนิกิทันตกรรมพเิศษ  ........................................................................................................ ๓๔2 

(11) โรงพยาบาลสัตวเล็ก ........................................................................................................... ๓๔3 

(12) หองสมุดกลางในมหาวทิยาลัยฝงเชงิดอย และประจําคณะที่เปดการสอน . ................................. ๓๔ 

(13) บรกิารซัก-อบ-รดี บรเิวณหอพักนักศกึษา .............................................................................. ๓๔ 

(14) บรกิารจองต๋ัวเดนิทาง เครื่องบนิ รถไฟ รถทัวร  ..................................................................... ๓๔4 

(15) บรกิารทาํผม/เสรมิสวย  ....................................................................................................... ๓๔4 

(16) บรกิารรานสะดวกซื้อ .......................................................................................................... ๓๔4 

(17) บรกิารรานคา/รานอาหาร  ................................................................................................... ๓๔4 

 



 

 

๕ 

สิทธิและสวัสดิการของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหมสิทธิและสวัสดิการของผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

1. เครื่องราชอิสรยิาภรณ 

 ผูมสีทิธ:ิ  ขาราชการ ไดรับสทิธิเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังน้ี 

ตําแหนง เริ่มตน

ขอ 

เลื่อนได

ถงึ 

เงื่อนไขและระยะเวลาการเลือ่นชัน้ตรา หมายเหตุ 

1. 

ระดับ1 

ร.ง.ม. ร.ท.ช. ขอพระราชทานไดเฉพาะกรณีพเิศษเทานัน้ 1. ตองมรีะยะเวลารับ

ราชการตดิตอกันมาแลว

ไมนอยกวา 5 ปบริบูรณ 

นับตัง้แตวนัเร่ิมเจขารับ

ราชการจนถงึวันกอนวัน

พระราชพธิเีฉลมิพระ

ชนมพรรษาของปที่จะขอ

พระราชทานไมนอยกวา 

60 วัน 
 

2. ลําดับ 2-5 ซึ่งกําหนด

ระยะเวลาเลื่อนชัน้ตรา 5 

ป หมายถงึตองดํารง

ตําแหนงในระดับนัน้ๆ รวม

เปนเวลาไมนอยกวา 5 ป

บริบูรณ กอนวันพระราช

พธิเีฉลมิพระชนมพรรษา 

ของปที่จะขอพระราชทาน 

ไมนอยกวา 60 วัน 
 

ลําดับ 7-9 การขอกรณป

ที่เกษยีณอายุราชการตาม

ขอ 4 หรือขอ 5 แลวแต

กรณี ใหขอปตดิกันได 

2. 

ระดับ 2 

บ.ม. บ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน บ.ม. 

2. ดํารงตําแหนงระดับ2 มาแลวไมนอยกวา 5 ป บริบูรณ ขอ 

บ.ช. 

3. 

ระดับ 3 

ระดับ 4 

จ.ม. จ.ช. 1. ดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือระดับ 4 เร่ิมขอพระราชทาน    

จ.ม. 

2. ดํารงตําแหนงระดับ 3 และหรือระดับ 4 มาแลวไมนอยกวา 

5 ป บริบูรณ ขอ จ.ช. 

4. 

ระดับ 5 

ระดับ 6 

ต.ม. ท.ช. 1. ดํารงตําแหนงระดับ 5 หรือระดับ 6 เร่ิมขอพระราชทาน ต.ม. 

2. ดํารงตําแหนงระดับ 5 และหรือระดับ 6 มาแลวไมนอยกวา 

5 ป บริบูรณ ขอ ต.ช. 

5. 

ระดับ 7 

ระดับ 8 

ท.ม. ป.ม. 1. ดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 8 เร่ิมขอพระราชทาน   

ท.ม. 

2. ดํารงตําแหนงระดับ 7 และหรือระดับ 8 มาแลวไมนอยกวา 

5 ป บริบูรณ ขอ ท.ช. 

6. 

ระดับ 8 

- ม.ว.ม. 1. ไดรับเงนิเดอืนเต็มขัน้ของระดบั 8 

2. ดํารงตําแหนงบังคับบัญชา 

3. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป บริบูรณ ขอ ป.ม. 

4. ใหขอไดในปกอนปที่จะเกษยีณอายุราชการ หรือในปที่

เกษยีณอายุราชการเทานัน้ 

7. 

ระดับ 9 

- ม.ป.ช. 1. ได ท.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ป.ม. 

2. ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 5 ป บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ในปที่เกษยีณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอกี 1 ชัน้ตรา แตไมเกนิ 

ป.ช. เวนกรณีลาออก 

8. 

ระดับ 10 

 

- ม.ป.ช. 1. ใหเลื่อนชัน้ตราไดตามลําดบัทุกปจนถงึชัน้ ป.ม. 

2. ได ป.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ป.ช. 

3. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

4. ได ม.ว.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

5. ในปที่เกษยีณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอกี 1 ชัน้ตรา แตไมเกนิ 

ม.ว.ม. เวนกรณีลาออก 

 

9. 

ระดับ 11 

-  1. ได ป.ม.มาแลไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ป.ช. 

2. ได ป.ช.มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ม.ว.ม. 

3. ได ม.ว.ม.มาแลวไมนอยกวา 3 ป บริบูรณ ขอ ม.ป.ช. 

4. ในปที่เกษยีณอายุราชการใหขอสูงขึ้นอกี 1 ชัน้ตรา เวนกรณี

ลาออก 
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 ผูมสีทิธ:ิ ลูกจางประจํา ไดรับสทิธิเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังน้ี 

ลําดับ ตําแหนง 

เครื่องราชฯ ท่ีขอ

พระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เริ่มตนขอ 
เลื่อนได

ถงึ 

1 ลูกจางประจําซึ่ง

ไดรับเงนิคาจาง

ตัง้แตอัตรา

เงนิเดอืนขัน้ต่ํา

ของขาราชการพล

เรือนระดับ 3 แต

ไมถงึขัน้ต่าํของ

เงนิเดอืน

ขาราชการพล

เรือนระดับ 9 

บ.ม. จ.ม. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 

ชัน้ บ.ม. 

2. ได บ.ม.มาแลวไมนอย

กวา 5 ป บริบูรณ ขอ 

บ.ช. 

3. ได บ.ช.มาแลวไมนอย

กวา 5 ป บริบูรณ ขอ   

จ.ม. 

1. จะตองปฏบิัตงิานตดิตอกันมาเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 8 ป บริบูรณ นับตัง้แตวนัเร่ิมจาง

จนถงึวันกอนวนัพระราชพธิเีฉลมิพระ

ชนมพรรษา ของปที่จะขอพระราชทาน ไมนอย

กวา 60 วัน 

 

2. จะตองเปนลกูจางประจําของสวนราชการ

ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวย

ลูกจางประจําของราชการสวนทิ้งถิ่นเมอืงพัทยา 

และกรุงเทพมหานคร แตไมหมายถงึลูกจาง

เงนิทุนหมุนเวยีน 

 

3. ตองเปนลูกจางประจําที่มชีื่อและลักษณะ

งานเปนลกูจางโดยตรงหมวดฝมอื หรือ

ลูกจางประจําทีม่ชีื่อและลักษณะเหมอืน

ขาราชการ 

 

2 ลูกจางประจําซึ่ง

ไดรับคาจางตัง้แต

อัตราเงนิเดอืนขัน้

ระดับต่ําของ

ขาราชการพล

เรือนระดับ 6 

บ.ช. จ.ช. 1. เร่ิมขอพระราชทาน 

ชัน้ บ.ช. 

2. ได บ.ช.มาแลวไมนอย

กวา 5 ป บริบูรณ ขอ   

จ.ม. 

3. ได จ.ม.มาแลวไมนอย

กวา 5 ป บริบูรณ ขอ 

จ.ช. 
 

ผูมสีทิธ:ิ พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา มสีทิธิไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ โดยใชหลักเกณฑการ

พจิารณาเชนเดยีวกับของขาราชการ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังน้ี (รางบัญชี 18) 

ลําดับ ตําแหนง 

เคร่ืองราชฯ ที่ขอ

พระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลา

การเลื่อนชัน้ตรา 
หมายเหตุ 

เร่ิมตนขอ 
เลื่อนได

ถงึ 

1 ประจําแผนก หรือตําแหนงเทยีบเทา บ.ม. จ.ช. 1. ใหเริ่มขอพระราชทานตาม

ตําแหนง 

2. การขอพระราชทานเลื่อนช้ัน

ตรา ใหเวนระยะเวลาไมนอย

กวา 5 ป บรบิูรณ ตามลําดับ 

จนถงึเกณฑช้ันสูงสุดของ

ตําแหนง 

3. ลําดับที่ 5 และ 8 ใหเสนอ

ขอพระราชทานตามลําดับ เมื่อ

ได ท.ช. แลว 3 ป จงึเสนอขอ 

ป.ม. 

4. ลําดับที่ 7 ใหเสนอขอ

พระราชทานตามลําดับ เมื่อได 

ท.ช. แลว 3 ป จงึเสนอขอ ปม. 

เมื่อได ปม. แลว 3 ป จงึเสนอ

ขอ ป.ช. 

1. ตองปฏบิัติงานติดตอกันมาเปนเวลาไมนอย

กวา 5 ปบรบิรูณ นับต้ังแตวันเริ่มจางจนถงึวัน

กอนวันพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษาที่จะ

ขอพระราชทานไมนอยกวา 60 วัน 

2. การนับระยะเลาปฏบิัติงานสําหรับพนักงาน

ที่เปลี่ยนสถานะมาจากขาราชการ หรอืยายมา

จากรัฐวสิาหกจิแหงอื่น ใหนับเวลาตอกันไดแต

ตองมรีะยะเวลาปฏบิัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มใิชสวนราชการที่

เสนอขอพระราชทานไมนอยกวา 2 ปบรบิรูณ 

3. อธกิารบดขีองถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่

มใิชสวนราชการที่ดํารงตําแหนงโดยสัญญา

จาง ตองดํารงตําแหนงติดตอกันมาเปนเวลาไม

นอยกวา 2 ปบรบิูรณ นับต้ังแตวันที่เริ่ม

สัญญาจางจนถึงวันกอนวันพระราชพธิเีฉลมิ

พระชนมพรรษาของปที่จะขอพระราชทาน 

2 หัวหนาแผนก หรือตําแหนงเทยีบเทา จ.ม. ต.ม. 

3 ผูชวยศาสตราจารย หรืออาจารย จ.ช. ท.ม. 

4 ผูชวยอธกิารบด ีรองคณบด ี        

รองผูอํานวยการศูนย รอง

ผูอํานวยการสถาบัน หัวหนาภาควชิา 

หรือตําแหนงเทยีบเทา 

 

ต.ม. ท.ม. 

5 รองศาสตราจารย ต.ม. ป.ม. 

6 รองอธกิารบด ีคณบดบีด ี

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการ

ศูนย หรือตําแหนงเทยีบเทา 

ท.ม. ท.ช. 

7 ศาสตราจารย ท.ม. ป.ช. 

8 อธกิารบด ีหรือตําแหนงเทยีบเทา ท.ม. ป.ม. 



 

 

๗ 

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม: 1. บัญช ี18 (พนักงาน)  2. ระเบยีบ สร. การขอเรื่องราช  3. คณุสมบัติผูขอเครื่องราช 

2. สทิธใินการลา 

ผูมสีทิธ:ิ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวทิยาลัยประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว  

ตารางเปรยีบเทยีบการลา (ณ กุมภาพนัธ 2554) 

ประเภท 

การลา 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ลูกจางประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 

1. ลาปวย 120 วันทําการ 

(เกนิไมไดรับเงนิเดอืน) 

120 วันทําการ 

(เกนิไมไดเงนิเดอืน) 

(ปแรกไมเกนิ 15วนัทําการ) 

120 วันทําการ 

(เกนิไมไดรับเงนิเดอืน) 

ไมเกนิ 15 วัน 

ทําการ 

2. ลาคลอด

บุตร 

90 วัน 

(ลากจิตอเนื่อง 150 

วัน โดยไมไดเงนิเดอืน) 

90 วัน 

(ลากจิหลงัคลอดไดไมเกนิ 30 

วันทําการ โดยไมไดเงนิเดอืน) 

90 วัน 

(ลากจิตอเนื่อง  150 วัน 

โดยไมไดคาจาง) 

90 วัน 

(ไดคาจาง 45 วัน อกี 45 

วันรับจากประกันสังคม) 

3. ลากิจ

สวนตัว 

45 วันทําการ 15 วัน 

(เร่ิมบรรจุตองทํางานมาแลวไม

นอยกวา 8 เดอืน มสีทิธลิา 8 

วัน) 

45 วัน ลาไดไมเกนิ 12 วัน 

โดยไมไดรับคาจาง 

4. ลา

พักผอน 

10 วัน 

(วันลาพักผอนที่เหลอื 

สะสมไดไมเกนิ 30 วัน) 

10 วัน 

(วันลาพักผอนที่เหลอืสะสมได

ไมเกนิคร่ึงหนึ่ง และเมื่อรวมกับ

วันลาพักผอนประจําปปจจุบัน

แลว จะตองไมเกนิ 20 วัน 

สําหรับพนักงานเปลี่ยน

สถานภาพใหใชสทิธิ์เดมิ) 

10 วัน 

(สะสมไดไมเกนิ 30 วัน) 

10 วัน 

(สะสมไมได) 

5. ลา

อุปสมบท

หรอืการลา

ไปประกอบ

พธิฮีัจย และ

ลาไปปฏบิัติ

ธรรม 

120 วัน 120 วัน 

(เพิ่ม พนง.สตรี มสีทิธกิารลาไป

ปฏบิัตธิรรมไดไมเกนิ 90 วัน 

ตามหลกัเกณฑทีก่ําหนด) 

120 วัน ไมไดรับคาจาง 

6. ลาเขารับ

การตรวจ

เลอืกหรอืเขา

รับการ

เตรยีมพล 

ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก ตามหมายเรียก 



 

 

๘ 

ประเภท 

การลา 
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ลูกจางประจํา 

พนักงานมหาวิทยาลัย

ชั่วคราว 

7. การลาไป

ศึกษา 

ฝกอบรม  

ดูงาน หรอื

ปฏบิัติ

งานวิจัย 

-ศกึษาไมเกนิ 6 ป  

(เกนิไมไดรับเงนิเดอืน) 

-อบรมตามจริง 

-ดูงาน วจิัย ตามจริง 

 

1. ลาในป.ท.,ตางป.ท. ไดรับ

คาจางตามปกติ ตามเงื่อนไข 

2. ลาอบรม ดูงาน วจิัย ในป.ท.

ไมเกนิ 30 วัน ถอืวาปฏบิัตงิาน 

3. ลาอบรม ดูงาน วจิัย ตาง

ป.ท.ไมเกนิ 60 วัน ถอืวา

ปฏบิัตงิาน  

4. ตองดําเนนิการตาม

หลักเกณฑที่กําหนด และตอง

ผานความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารสวนงาน 

5. ลาศกึษา ไดรับเงนิเดอืนตาม

หลักสูตร ถาเกนิเงนิเดอืนลดลง

ปละ 20 % 

6. ลาวจิัย ไดรับเงนิเดอืน

ตามปกต ิหากไดเงนิเดอืน 

คาตอบแทน ใหจัดสรรใหแกตน

สังกัด และมหาวทิยาลัย  

7. ลาศกึษา อบรม ดูงาน วจิัย 

ทําสัญญาลา   

8. มกีระบวนการตดิตาม กํากับ

ดูแล และเรงรัดใหสําเร็จ

การศกึษา  

- ไมไดรับคาจาง 

8. การลาไป

เพิ่มพูน

ความรู 

ทางวิชาการ 

-เฉพาะสายอาจารย 

-เปนไปไปปฏบิัตงิาน  

ไมใชการลา 

-เปนไปตามระเบยีบ  

บวงมหาวทิยาลัยวา 

ดวยการใหขาราชการ  

ไปปฏบิัตงิานเพื่อ  

เพิ่มพูนความรูทาง  

วชิาการ พ.ศ.2523 

และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

1. เฉพาะพนักงานมหาวทิยาลัย 

สายวชิาการ ประเภทคณาจารย

ประจํา โดยจะตองผานความ

เห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารสวนงาน 

2. เปนการลาไปเพิ่มพูนความรู

ทางวชิาการ (ตามขอบงัคับ มช.

วาดวยสทิธแิละสวสัดกิาร) 

3. ลักษณะของการไปเพิ่มพูน

ความรูทางวชิาการ คุณสมบัต ิ    

ขอกําหนดตาง ๆ และมาตรการ

ควบคุม เปนไปที่กําหนดไวใน    

ระเบยีบ และบทกําหนดโทษของ

ผูไมปฏบิัตติามระเบยีบ 

4.  มสีทิธไิดรับเงนิเดอืน เลื่อน

เงนิเดอืน และเงนิประจํา

ตําแหนงประเภทวชิาการ 

ระหวางลา 

- - 

 



 

 

๙ 

เอกสารที่เก่ียวของ: 

 1. ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ือง วัน เวลาปฏบัิติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ วธีิการ เงื่อนไขการลา 

และการไดรับเงนิเดอืนระหวางลาของพนักงานมหาวทิยาลัย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2539 

 2. ระเบียบ มช. การเดนิทางไปปฏบัิติงาน 

 3. แบบฟอรมยกเลกิวันลา  -ลาเพิ่มพูนความรู  -ลาไปประกอบพธิิฮัจย  -ลาตรวจเลอืกทหาร  -ลาปวย กจิ 

คลอดบุตร  -ลาพักผอน  -ลาศึกษา อบรม ดูงาน  -ลาอุปสมบท 

 4. สัญญาอนุญาตใหพนักงานไปดูงาน  -ใหพนักงานไปปฏบัิติงาน  -ใหพนักงานไปฝกอบรม  -ใหพนักงานไป

ศึกษา 

 

3. คารักษาพยาบาล (ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิทีเ่ว็บไซทกองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

  

ผูไดรับสทิธ:ิ  

1. ขาราชการ ลูกจางประจํา และบุคลากรในครอบครัวของขาราชการและลูกจางประจํา ใหไปใชสิทธิ

ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 (ดูรายละเอียดสาระสําคัญของ พรฎ.เงิน

สวัสดกิารคารักษาพยาบาล) 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ใหใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม วาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ดูรายละเอียดกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวทิยาลัย) 

สาระสําคัญของ พรฎ. เงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553: 

มาตรา 4 ความหมาย 

 “การรักษาพยาบาล” หมายความวา การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรงแกผูมีสิทธิและ

บุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟูสมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพและการ

ดํารงชีวิต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคเพื่อประโยชนดาน

สาธารณสุข ท้ังน้ี ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด แตไมรวมถงึการเสริมความงาม  

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายท่ีเกดิขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังตอไปน้ี  

(๑) คายา คาเวชภัณฑ คาอุปกรณทางการแพทย คาเลือดและสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาน้ํายา

หรืออาหารทางเสนเลอืด คาออกซเิจน และอื่น ๆ ทํานองเดยีวกันท่ีใชในการบําบัดรักษาโรค  

(๒) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมท้ังคาซอมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณดังกลาว  

(๓) คาบริการทางการแพทย คาบริการทางการพยาบาล คาตรวจวินิจฉัยโรค คาวิเคราะหโรคแตไมรวมถึง

คาธรรมเนียมแพทยพิเศษ คาจางผูพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียมพิเศษ และคาบริการอื่นทํานองเดียวกันท่ีมีลักษณะเปน

เงนิตอบแทนพเิศษ  

(๔) คาตรวจครรภ คาคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร  

(๕) คาหองและคาอาหาร ตลอดระยะเวลาท่ีเขารับการรักษาพยาบาล  

(๖) คาใชจายเพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค  

(๗) คาฟนฟูสมรรถภาพรางกายและจติใจ  

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


 

 

๑๐ 

(๘) คาใชจายอื่นท่ีจําเปนแกการรักษาพยาบาลตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

            “สถานพยาบาล” หมายความวา สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน  

            “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความวา สถานพยาบาลซึ่งเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดนิ และใหหมายความรวมถงึสถานพยาบาลของมหาวทิยาลัยของรัฐสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดกิารและสวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 

รัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวาดวยวธีิการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองคการสงเคราะหทหารผาน

ศึก โรงพยาบาลประสานมติร และสถานพยาบาลอื่นตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความวา สถานพยาบาลท่ีมลัีกษณะการใหบริการเปนโรงพยาบาล ซึ่งไดรับ

อนุญาตใหประกอบกจิการและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

          “ผูมสีทิธ”ิ หมายความวา   

            (๑) ขาราชการและลูกจางประจาํซึ่งไดรับเงนิเดอืนหรือคาจางประจําจากเงนิงบประมาณรายจายงบบุคลากรของ

กระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการตํารวจช้ันพลตํารวจซึ่งอยูในระหวางรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติกอนเขาปฏบัิติหนาท่ีราชการประจํา  

          (๒) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมหีนังสอืสัญญาจางท่ีไดรับคาจางจากเงนิงบประมาณรายจายและสัญญาจางน้ัน

มไิดระบุเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลไว  

          (๓) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการหรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุนมเีบ้ียหวัดตามขอบังคับ

กระทรวงกลาโหมวาดวยเงนิเบ้ียหวัด  

     “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา  

           (๑) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมสีทิธิซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตเปนคนไรความสามารถ

หรือเสมอืนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมสีทิธิแตท้ังน้ี ไมรวมถงึบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกให

เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น  

           (๒) คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมสีทิธิ  

           (๓) บิดาหรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมสีทิธิ  

          มาตรา ๕ ใหผูมสีทิธิมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว

ของตนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎกีาน้ี  

            เพื่อประโยชนในการจดัทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหผูมสีทิธิมหีนาท่ีรายงานขอมูลเกี่ยวกับตนเอง

และบุคคลในครอบครัวของตนตอสวนราชการเจาสังกัดพรอมท้ังรับรองความถูกตองของขอมูล ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและ

วธีิการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

            มาตรา ๖ ใหผูมสีทิธิมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพยีงคนท่ีหน่ึงถงึคนท่ี

สาม  

           ผูมสีทิธิผูใดมบุีตรเกนิสามคน และตอมาบุตรคนหน่ึงคนใดในจาํนวนสามคนตามวรรคหน่ึงตายลงกอนท่ีจะบรรลุ

นิติภาวะ ใหผูน้ันมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรท่ีตาย โดยให

นับบุตรคนท่ีอยูในลําดับถัดไปกอนการนับลําดับบุตร ใหนับเรียงตามลําดับการเกดิกอนหลัง ท้ังน้ี ไมวาเปนบุตรท่ีเกดิจาก

การ สมรสคร้ังใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม  

           มาตรา ๗ ผูมสีทิธิผูใดยังไมมบุีตรหรือมบุีตรท่ีมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา 

๖ ยังไมถงึสามคน ถาตอมามบุีตรแฝดซึ่งทําใหมจีํานวนบุตรเกนิสามคน ใหผูมสีทิธิผูน้ันมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับ



 

 

๑๑ 

การรักษาพยาบาลตามมาตรา ๖ สําหรับบุตรคนท่ีหน่ึงถงึคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวตองเปนบุตรซึ่งเกดิจากคูสมรส 

หรือเปนบุตรของตนเองในกรณท่ีีหญงิเปนผูใชสทิธิขอรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

             ในกรณท่ีีบุตรคนหน่ึงคนใดของผูมสีทิธิตามวรรคหน่ึงตายลงกอนท่ีจะบรรลุนิติภาวะ ใหลดจํานวนบุตรท่ีไดรับ

เงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกวาจํานวนบุตรท่ีไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลอืไม

เกนิสามคน และหลังจากน้ันผูมสีทิธิจงึจะมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไดตามมาตรา ๖ 

วรรคสองเพื่อประโยชนแหงมาตราน้ี บทบัญญัติท่ีอางถงึบุตรคนท่ีหน่ึงถงึคนท่ีสามของผูมสีทิธิใหหมายความถงึบุตรคนท่ี

หน่ึงถงึคนสุดทายของผูมสีทิธิตามวรรคหน่ึง  

           มาตรา ๘ ผูมสีทิธิมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัว

ของตน ในกรณดัีงตอไปน้ี  

            (๑) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ท้ังประเภทผูปวยนอกหรือผูปวยใน  

            (๒) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ประเภทผูปวยใน  

            (๓) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนท่ีมใิชสถานพยาบาลตาม (๒)ประเภทผูปวยใน 

เฉพาะกรณท่ีีผูมสีทิธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมคีวามจําเปนรีบดวน ซึ่งหากมไิดรับการ

รักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเปนอันตรายตอชีวิต  

            (๔) การเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดประเภทผูปวยนอก 

เปนคร้ังคราว เพราะเหตุท่ีสถานพยาบาลของทางราชการมคีวามจําเปนตองสงตัวใหแกสถานพยาบาลของเอกชนน้ัน ท้ังน้ี 

ไมวาจะเปนสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎกีาน้ีหรือไมก็ตาม  

การจายเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหจายเปนคารักษาพยาบาลโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ประเภท และอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

          มาตรา ๙ ในกรณท่ีีผูมสีทิธิหรือบุคคลในครอบครัวไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและกอนท่ีการ

รักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง ผูมสีทิธิไดพนสภาพความเปนขาราชการ ลูกจางประจําลูกจางชาวตางประเทศ ผูรับเบ้ียหวัด

บํานาญ หรือถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนหรือบุคคลในครอบครัวพนสภาพความเปนบุคคลใน

ครอบครัวตามพระราชกฤษฎกีาน้ี ใหผูมสีทิธิมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองหรือ

บุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาลในคราวน้ัน  

            มาตรา ๑๐ ในกรณท่ีีผูมสีทิธิมสีทิธิไดรับเงนิคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่นใหผูมสีทิธิเลอืกวาจะใชสทิธิรับ

เงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีาน้ี หรือใชสทิธิรับเงนิคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น 

และหากเลอืกใชสทิธิจากหนวยงานอื่นผูน้ันไมมสีทิธิตามพระราชกฤษฎกีาน้ี ท้ังน้ี การเลอืกและการเปลี่ยนแปลงการใช

สทิธิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีกระทรวงการคลังกาํหนด  

             ในกรณท่ีีบุคคลในครอบครัวมสีทิธิไดรับเงนิคารักษาพยาบาลตามสทิธิของตนเองจากหนวยงานอื่น ผูมสีทิธิไมมี

สทิธิไดรับเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎกีาน้ี เวนแตคา

รักษาพยาบาลท่ีไดรับน้ันตํ่ากวาเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลท่ีมสีทิธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎกีาน้ี ใหผูมี

สทิธิมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะสวนท่ีขาดอยู  

            ในกรณท่ีีบุคคลในครอบครัวเปนผูอาศัยสทิธิของผูอื่นซึ่งมสีทิธิไดรับเงนิคารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลใน

ครอบครัวจากหนวยงานอื่นในขณะเดยีวกัน ใหผูมสีทิธิมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคล

ในครอบครัวตามพระราชกฤษฎกีาน้ี  

           มาตรา ๑๑ ในกรณท่ีีมกีารทําสัญญาประกันภัยซึ่งใหความคุมครองในการรักษาพยาบาลแกผูมสีทิธิหรือบุคคล

ในครอบครัว หากสทิธิท่ีจะไดรับเงนิคารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยน้ันตํ่ากวาคารักษาพยาบาลในคราวน้ัน ใหผู



 

 

๑๒ 

น้ันมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีาน้ีเฉพาะสวนท่ีขาดอยู แตตองไมเกนิไปกวา

ความเสยีหายท่ีเกดิขึ้นจริง ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

           มาตรา ๑๒ ในกรณท่ีีผูมสีทิธิหรือบุคคลในครอบครัวไดรับคาสนิไหมทดแทนเพราะเหตุละเมดิเปนคา

รักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว ผูมสีทิธิไมมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

เวนแตคาสนิไหมทดแทนท่ีไดรับน้ันตํ่ากวาเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลท่ีมสีทิธิจะไดรับตามพระราชกฤษฎกีาน้ี 

ใหมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎกีาน้ีเฉพาะสวนท่ีขาดอยู  

           ในกรณท่ีีไดมกีารจายเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแลว และปรากฏวาผูมสีทิธิหรือบุคคลใน

ครอบครัวไดรับคาสนิไหมทดแทนเพราะเหตุละเมดิเปนคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นในภายหลัง ใหผูมสีทิธิสงคนืเงนิ

เทากับจํานวนเงนิคาสนิไหมทดแทนท่ีไดรับดังกลาว ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

          มาตรา ๑๓ ในกรณท่ีีสถานพยาบาลไมมยีา เลอืดและสวนประกอบของเลอืดหรือสารทดแทนนํ้ายาหรืออาหาร

ทางเสนเลอืด ออกซเิจน อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคจําหนายหรือไมอาจใหการตรวจทางหองทดลอง

หรือโดยวธีิการเอกซเรยแกผูมสีทิธิหรือบุคคลในครอบครัวไดเมื่อแพทยผูตรวจรักษาหรือหัวหนาสถานพยาบาลของ

สถานพยาบาลแหงน้ันลงลายมอืช่ือรับรองตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนดแลว ใหผูมสีทิธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อ 

หรือรับการตรวจทางหองทดลองหรือโดยวธีิการเอกซเรยจากสถานท่ีอื่นซึ่งอยูในประเทศไทยและนํามาเบิกเงนิคา

รักษาพยาบาลไดท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วธีิการ และอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

          มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงนิคารักษาพยาบาล ผูมสีทิธิอาจนําหลักฐานการรับเงนิท่ีสถานพยาบาลซึ่งตนเองหรือ

บุคคลในครอบครัวเขารับการรักษาพยาบาลออกใหมายื่นตอสวนราชการเจาสังกัด หรืออาจใหสถานพยาบาลน้ันเบิกเงนิ

คารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจายตรงก็ได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑวธีิการ และเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

           มาตรา ๑๕ ในกรณท่ีีผูมสีทิธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา ๑๔ เบิกเงนิคารักษาพยาบาลโดยไมเปนไปตาม

พระราชกฤษฎกีาน้ีหรือเกนิสทิธิท่ีจะไดรับตามพระราชกฤษฎกีาน้ี ใหผูมสีทิธิหรือสถานพยาบาลน้ันสงคนืเงนิท่ีไดรับไป

จากกระทรวงการคลัง ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวธีิการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

        เมื่อปรากฏวาสถานพยาบาลใดมพีฤติการณในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงนิคารักษาพยาบาลให

กระทรวงการคลังเรียกคนืเงนิคารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจายคารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจายตรงกับ

สถานพยาบาลน้ัน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วธีิการและเงื่อนไขท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

         มาตรา ๑๖ ในกรณท่ีีขาราชการไปมตํีาแหนงหนาท่ีประจําอยูในตางประเทศ หลักเกณฑและอัตราของเงนิ

สวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของขาราชการดังกลาว รวมท้ังคูสมรสและบุตรซึ่งไปอยูในตางประเทศกับขาราชการ

ผูน้ันขณะท่ีอยูในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

        มาตรา ๑๗ ในกรณท่ีีขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานในตางประเทศ หรือเดนิทางไปปฏบัิติราชการ

ตางประเทศช่ัวคราว ใหมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะท่ีอยูในตางประเทศ ตามหลักเกณฑและ

อัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

         มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบและประกาศท่ีออกตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแกไขเพิ่มเติมซึ่งใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชกฤษฎกีาน้ีใชบังคับใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด

หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชกฤษฎกีาน้ีจนกวาจะมรีะเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชกฤษฎกีาน้ีใชบังคับ  

         หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎกีาฉบับน้ี คอื โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงพระราช

กฤษฎกีาวาดวยเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อใหสอดคลองกับการใหบริการทางการแพทยและระบบ

ประกันสุขภาพอื่น และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสทิธิไดรับเงนิสวัสดกิาร

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนใหกวางขึ้นและกําหนดใหการ



 

 

๑๓ 

เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรคเปนการรักษาพยาบาลดวย รวมท้ังกําหนดใหมกีารนําระบบการเบิกจายตรงมาใชกับ

การเบิกจายเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเปนการลดขัน้ตอนการดําเนินการ เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ควบคุมคาใชจายของรัฐ และอํานวยความสะดวกใหแกผูมสีทิธิไดรับเงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากย่ิงขึ้น 

จงึจําเปนตองตราพระราชกฤษฎกีาน้ี 
 

4. คาเลาเรยีนบุตร (ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิที่เวบ็ไซทกองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

 

ผูไดรับสทิธ:ิ  

1. ขาราชการและลูกจางประจําซึ่งไดรับเงินเดือนตามหมวดเงินเดือน ใหไปใชสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 (ดูรายละเอียดสาระสําคัญของ พรฎ.เงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศกึษาของบุตร) 

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของ

พนักงานมหาวิทยาลัยประจําและพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว ใหใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ดูรายละเอียดที่กองทุนทุน

สวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย) 

สาระสําคัญของ พรฎ.เงนิสวัสดกิารเก่ียวกับการศกึษาของบุตร: 

 1. บุตรของผูมีสทิธไิดรับสวัสดกิาร บุตรโดยชอบดวยกฎหมาย ลําดับท่ี 1-3 อายุครบ 3 ป แตไมเกนิ 25 ป 

 2. ปการศกึษา กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สวนราชการเจาสังกัดหรือท่ีกํากับมหาวทิยาลัย  

 3. หลักเกณฑประเภทและอัตราการจายเงนิสวัสดกิาร  

  3.1 บุตรที่ศกึษาในสถานศึกษาของทางราชการ ในระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี ใหไดรับเงินบํารุง

การศกึษาเต็มจํานวนท่ีจายจริง แตไมเกนิประเภทอัตราท่ี กค.กําหนด ตามหนังสอื 

-ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ ว 00184 ลว. 28 พ.ค. 51 (ไมสูงกวาป.ตรี) 

-ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ ว 248 ลว. 15 ก.ค. 51 (ไมสูงกวาป.ตรี) 

-ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ ว 271 ลว. 7 ส.ค. 51 (ป.ตรี) 

   สถานศกึษาของทางราชการ 

    - อนุบาลหรือเทียบเทา  ปละไมเกนิ 4,650 บาท 

    - ประถมศึกษาหรือเทียบเทา ปละไมเกนิ 3,200 บาท 

    - มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ปละไมเกนิ 3,900 บาท 

    - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปละไมเกนิ 3,900 บาท 

    - อนุปริญญาหรือเทียบเทา  ปละไมเกนิ 11,000 บาท 

  3.2 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในหลักสูตรระดับไมสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทยีบเทา  ใหไดรับเงนิคาเลาเรียนเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริง แตไมเกนิประเภทและอัตราท่ี กค.กําหนด ตามหนังสือ ดวน

ท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 00184 ลว. 28 พ.ค.51 

  3.3 บุตรที่ศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูนระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทยีบเทา แตไมสูงกวาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา และหลักสูตรแยกตางหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ใหไดรับเงิน

คาเลาเรียนคร่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีไดจายไปจริงแตไมเกินประเภทและอัตราท่ี กค. กําหนด ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค.

0422.3/ว 00184 ลว. 28 พ.ค.51 

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


 

 

๑๔ 

  3.4 บุตรที่ศกึษาในสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ใหไดรับเงินคาเลาเรียน

คร่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีไดจายไปจริงแตไมเกินประเภทและอัตราท่ี กค. กําหนด ตามหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค.0422.3/ว 

271 ลว. 7 ส.ค.51 

 4. การเบกิจายเงนิคาการศกึษาของบุตรในระดับปรญิญาตร ี

  คาการศึกษาของบุตรท่ีจะเบิกไดตองเปนคาใชจายตางๆ ท่ีสถานศึกษาไดรับอนุมัติใหเรียกเก็บตาม

ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศของสถานศึกษาน้ันๆ กรณสีวนราชการสงสัยวาบางรายการจะเปนคาใชจายท่ีสถานศึกษา

ไดรับอนุมัติหรือไม ใหประสานกับสถานศึกษาน้ันโดยตรง หรือตรวจสอบจากคูมอืของนักศึกษา 

 5. คาใชจายตางๆ ทุกประเภทในลักษณะเหมาจาย 

  สถานศกึษาของทางราชการ ใหเบิกจายไดเต็มจํานวนท่ีไดจายไปจริงแตไมเกนิปละ 20,000 บาท 

  สถานศกึษาของเอกชน ใหเบิกจายไดคร่ึงหน่ึงของจํานวนท่ีไดจายไปจริงแตไมเกนิปละ 20,000 บาท  
  

เอกสารที่เก่ียวของ: ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 

พ.ศ.2551 

5. คาเชาบาน (ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิที่เว็บไซทกองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

  

ผูไดรับสทิธ:ิ  

 1. ขาราชการ ใหไปใชสทิธิตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547 (ดูสรุปสาระสําคัญพระ

ราชกฤษฎกีาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547)  

2. พนักงานมหาวิทยาลัยประจําสาย A สาย B และสาย C ใหใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ดูรายละเอียดที่กองทุนทุน

สวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย) 

 สรุปสาระสําคัญพระราชกฤษฎกีาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547: 

1. ขาราชการซึ่งไดรับเงนิเดอืนตามหมวดเงนิเดอืน ผูไดรับคําสั่งแตงต้ังใหเดนิทางไปประจําสํานักงานใน

ตางทองที่ ใหไดรับคาเชาบานเทาท่ีตองจายจริงตามสมควรแกสภาพแหงบาน แตไมสูงเกนิกวาอัตราท่ีกําหนดไวตามบัญชี

อัตราคาเชาบานขาราชการทายพระราชกฤษฎกีา       

 2. ผูไมมีสทิธไิดรับคาเชาบาน 

                   2.1 เปนขาราชการวสิามัญ 

               2.2 ผูท่ีไปประจําตางทองท่ี แตทางราชการไดจัดท่ีพักอาศัยใหอยูแลว 

               2.3 มเีคหะสถานของตนเองหรือของสามหีรือภรรยาท่ีพออาศัยอยูรวมกันไดในทองท่ีท่ีไปประจํา

สํานักงานใหม 

               2.4 ไดรับคําส่ังใหเดนิทางไปประจาํสํานักงานใหมในทองท่ีท่ีเร่ิมรับราชการคร้ังแรก หรือทองท่ีท่ีกลับเขารับ

ราชการใหม 

 3. การจายคาเชาบาน  ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานยื่นแบบขอรับเงินคาเชาบานตอผูบังคับบัญชา  และผูมีสิทธิยัง

สามารถนําคาเชาบานไปเชาซื้อบาน หรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานท่ีคางชําระอยูในทองท่ีท่ีไปประจําสํานักงาน

ใหม เพื่อใชเปนท่ีอยูอาศัยได  และใหนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อมาเบิกคาเชาบานไดในอัตราไมเกินอัตราคาเชาบาน

ทายพระราชกฤษฎกีา แตมเีงื่อนไขดังน้ี 

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


 

 

๑๕ 

   3.1 ตนและคูสมรส ไดทําการผอนชําระคาเชาบานหรือผอนชําระเงินกูเพื่อชําระราคาบานอยูเพียงหลัง

เดยีวในทองท่ีน้ัน 

         3.2 จะตองเปนการผอนชําระคาเชาซื้อหรือหรือผอนชําระเงนิกูกับสถาบันการเงนิ หรือรัฐวสิาหกจิหรือ

สหกรณ ท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเคหะ ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนดและสัญญาเชาซื้อหรือสัญญาเงินกู จะตอง

ไดรับความเห็นชอบ ตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

  3.3 จะตองไมเคยใชสิทธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อ หรือคาผอนชําระเงินกูสําหรับบานหลังหนึ่ง

หลังใด ในทองท่ีน้ันมาแลว เวนแตจะเปนกรณีท่ีไดรับการแตงต้ังใหกลับไปรับราชการในทองท่ีน้ันอีก และเปนการใชสิทธิ

นําหลักฐาน การชําระคาเชาซื้อหรือผอนชําระเงนิกูตามท่ีเคยไดใชสทิธิมาแลว    

  นอกจากน้ี ขาราชการท่ีใชสทิธินําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อมาเบิกคาเชาบาน ตอมาไดรับ 

แตงต้ังใหไปรับราชการในทองท่ีอื่น ซึ่งตนเองมสีทิธิไดรับคาเชาบาน ใหผูน้ันนําหลักฐานการชําระคาเชาซื้อในทองท่ีเดมิ มา

เบิกคาเชาบานในทองท่ีใหมได   

   4. อัตราคาเชาบาน ขาราชการมีสิทธิไดรับคาเชาบานจากทางราชการในอัตราเทาท่ีจายจริงตามท่ีสมควรแก

สภาพแหงบาน  ไมเกนิจํานวนเงนิ ท่ีกําหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบาน (พ.ศ.2539) ดังตอไปน้ี 

 

ตําแหนง(ระดับ) ข้ันเงนิเดอืน คาเชาบาน (ไมเกินเดอืนละ 

(บาท) 

1 

ขัน้ท่ี 1 – 4.5 800 

ขัน้ท่ี 5 –10.5 1,000 

ขัน้ท่ี 11 ขึ้นไป 1,250 

2 

ขัน้ท่ี 1 – 4.5 1,000 

ขัน้ท่ี 5 –10.5 1,250 

ขัน้ท่ี 11 ขึ้นไป 1,500 

3 

ขัน้ท่ี 1 – 4.5 1,250 

ขัน้ท่ี 5 –10.5 1,600 

ขัน้ท่ี 11 ขึ้นไป 1,950 

4 

ขัน้ท่ี 1 – 4.5 1,600 

ขัน้ท่ี 5 –10.5 1,950 

ขัน้ท่ี 11 ขึ้นไป 2,300 

5 

ขัน้ท่ี 1 – 4.5 1,950 

ขัน้ท่ี 5 –10.5 2,400 

ขัน้ท่ี 11 ขึ้นไป 3,000 

6 
ขัน้ท่ี 1 – 5.5 2,400 

ขัน้ท่ี 6 ขึ้นไป 3,000 

7 
ขัน้ท่ี 1 – 10.5 3,000 

ขัน้ท่ี 11 ขึ้นไป 3,500 

8 
ขัน้ท่ี 1 – 4.5 3,000 

ขัน้ท่ี 5 –10.5 3,500 
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ขัน้ท่ี 11 ขึ้นไป 4,000 

9 
ขัน้ท่ี 1 – 5.5 3,500 

ขัน้ท่ี 6 ขึ้นไป 4,000 

10 ขึ้นไป  4,000 

 

6. คาสงเคราะหศพ (ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิทีเ่ว็บไซทกองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  

  

ผูไดรับสทิธ:ิ  

 1. ขาราชการและลูกจางประจํา ทางราชการจะจายเงนิ ชวยเหลอืคาจัดการศพในอัตรา 3 เทา ของเงนิเดอืน

เดอืนสุดทาย              

2. พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการและรับบําเหน็จและพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจาก

ลูกจางประจํา (กลุม C) ใหไดรับจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน มช. ในอัตรา 3 เทาของเงินเดือนสุดทาย                  

(ดูรายละเอียดที่กองทุนสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย) 

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

มหาวทิยาลัยช่ัวคราว ใหใชสทิธิจากกองทุนประกันสังคม (ดูรายละเอียดที่กองทุนประกันสังคม)  
  

7. คาตรวจสุขภาพประจําป (ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิทีเ่ว็บไซทกองคลัง: http://finance.oop.cmu.ac.th/)  
       

ผูไดรับสทิธ:ิ  

1. ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานประจําสาย A ใหไปใชสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับ พ.ศ. 2523 เบิกไดเฉพาะผูมีสิทธิไมรวมถึงบุคคลในครอบครัว ปละไมเกิน 1 คร้ัง ตรวจตามรายการท่ี

กรมบัญชีกลางกําหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0417/ว177 ลงวันท่ี 24 พ.ย.2549 และตอง

ตรวจจากสถานพยาบาลของทางราชการเทาน้ัน (ดูตัวอยางรายการเบกิคาตรวจสุขภาพประจําป) 

2. พนักงานมหาวทิยาลัยประจําสาย C  ใหใชสิทธิตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย

สทิธิและสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ.2551 (ดูรายละเอียดที่กองทุนสวสัดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย) 

3. พนักงานมหาวทิยาลัยประจําสาย D E F และพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว ไมไดสทิธิ 
 

 ตัวอยางรายการเบกิคาตรวจสุขภาพประจําป 

1. ผูมสีทิธทิี่มีอายุไมเกิน 35 ป บรบิูรณ ราคาไมเกิน (บาท) 

 1.1 Chest X -Ray 

  -Film   Ches 140 หรอื 

  -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,) สําหรับผูท่ียังไมเคยตรวจ                         30 

http://finance.oop.cmu.ac.th/
http://finance.oop.cmu.ac.th/
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2. ผูมสีทิธทิี่มีอายุตํ่ากวา 35 ป บรบิูรณขึ้นไป ราคาไมเกิน (บาท) 

 2.1 รายการท่ี 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 
 

 

8. กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ (กบข.) 

 

ผูไดรับสทิธิ:์ ขาราชการซึ่งเปนสมาชกิ กบข. 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการ พ.ศ.2539 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและสงเสริมใหขาราชการออมทรัพย เพื่อใหขาราชการมี

เงินออมอยางเพียงพอในวันเกษียณ ขาราชการท่ีเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญสมาชิกภาพจะสิ้นสุดเมื่อผูน้ันออก

จากราชการไมวาดวยเหตุใดก็ตาม และสมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ เชนเงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงิน

ชดเชย ตามหลักเกณฑ และวธีิการท่ีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด 

 ความหมายของเงนิประเภทตางๆ: 

-เงนิบําเหน็จ คอื เงนิท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกเพยีงคร้ังเดยีว เมื่อสมาชิกพนจากสมาชิกภาพและมเีวลาราชการสิบ

ปบริบูรณขึ้นไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และมรีาชการ หน่ึงปบริบูรณขึ้นไป โดย

ไดรับจากกระทรวงการคลัง 

-เงนิบํานาญ คอื เงนิท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกเปนรายเดอืน เมื่อสมาชิกพนจากสมาชิกภาพและมเีวลาราชการย่ีสิบ

หาปบริบูรณขึ้นไป หรือออกจากราชการดวยเหตุสูงอายุ เหตุทุพพลภาพ เหตุทดแทน และมเีวลาราชการสบิปบริบูรณ โดย

ไดรับจากกระทรวงการคลัง 

-เงนิประเดมิ  คอื เงินท่ีรัฐจายใหแกสมาชิกท่ีรับราชการอยู วันท่ี 27 มีนาคม 2540 ตามสูตรท่ีกําหนด โดย

จะจายใหแกสมาชิกท่ีออกจากราชการ ซึ่งมสีทิธิรับและเลอืกรับบํานาญเทาน้ัน 

-เงนิสะสม คอื เงนิท่ีสมาชิกจายสะสมเขากองทุน 

-เงนิสมทบ คอื เงนิท่ีรัฐบาลจายสมทบเขากองทุนใหสําหรับสมาชิกท่ีสะสมเงนิ 

-เงินชดเชย คือ เงินท่ีรัฐบาลจายใหสมาชิก โดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกท่ีออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ

และเลอืกรับบํานาญเทาน้ัน 

สทิธปิระโยชนและการขอรับเงนิ: 

เมื่อสมาชิกออกจากราชการใหขาราชการยื่นเร่ืองขอรับเงินจากกองทุนผานคณะ สถาบันฯ มายังมหาวิทยาลัย

พรอมแนบเอกสารการขอรับเงนิคนืตามสทิธิ ดังน้ี 
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-กรณสีมาชกิมีบัญชเีงนิประเดมิ สมาชิกท่ีรับราชการกอนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบํานาญ จะ

ไดรับบํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวง การคลัง และไดรับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ และ

ผลประโยชนตามแบบของเงนิดังกลาว จาก กบข.  

-กรณีสมาชิกไมมีบัญชีเงินประเดิม สมาชิกท่ีรับราชการหลังวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และเลือกรับบํานาญ  

จะไดรับบํานาญตามสูตร กบข. จากกระทรวงการคลังและไดรับเงนิชดเชย เงนิสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชนตอบแทนของ

เงนิดังกลาว จาก กบข.  

 -กรณสีมาชกิเลอืกรับบําเหน็จ หรอืไมมีสทิธรัิบบําเหน็จบํานาญ จะไดรับเงนิสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชน

ตอบแทนของเงนิดังกลาว จาก กบข.  

 -กรณสีมาชกิเสยีชวีติ ทายาทจะไดรับเงนิสะสม เงนิสมทบ ผลประโยชนตอบแทนของเงนิดังกลาวจาก กบข.  

สรุปสทิธแิละเงนิทีส่มาชกิจะไดรับเม่ือออกจากราชการในกรณตีางๆ 

เหตุออก 

จากราชการ 

อายุราชการ 

(รวมเวลา

ทวีคูณ) 

สทิธรัิบบําเหน็จ 

บํานาญ 

เงนิที่จะไดรับจาก 

กบข. กระทรวงการคลัง 

ลาออก, 

ใหออก,  

ปลดออก 

ไมถงึ 10 ป - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

10 ป ขึ้นไป  

แตไมถงึ 25 ป 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน บําเหน็จ 

25 ปขึ้นไป บํานาญ ประเดมิ(ถาม)ี + ชดเชย+สะสม 

+สมทบ + ผลประโยชน 

บํานาญ 

หรือเลอืกรับบําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน บําเหน็จ 

เกษยีณ, 

สูงอายุ, 

ทุพพลภาพ,   

ทดแทน 

ไมถงึ 1 ป - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

1 ป 

แตไมถงึ 10 ป 

บําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน บําเหน็จ 

10 ปขึ้นไป บํานาญ ประเดมิ(ถาม)ี + ชดเชย+สะสม 

+สมทบ + ผลประโยชน 

บํานาญ 

หรือเลอืกรับบําเหน็จ สะสม+สมทบ+ผลประโยชน บําเหน็จ 

 

เสยีชวีติ (ปกต)ิ 

ไมถงึ 1 ป - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

1 ป ขึ้นไป  

 

บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ผลประโยชน บําเหน็จตกทอด 

(เงนิเดอืนเดอืนสดุทาย x เวลาราชการ) 

 

เสยีชวีติ (ปกต)ิ 

ไมถงึ 1 ป - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

1 ป ขึ้นไป  

 

บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ผลประโยชน บําเหน็จตกทอด 

(เงนิเดอืนเดอืนสดุทาย x เวลาราชการ) 

 

เสยีชวีติ (ปกต)ิ 

ไมถงึ 1 ป - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

1 ป ขึ้นไป  

 

บําเหน็จตกทอด สะสม+สมทบ+ผลประโยชน บําเหน็จตกทอด 

(เงนิเดอืนเดอืนสดุทาย x เวลาราชการ) 

เสยีชวีติเพราะความผิดรายแรง - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

เสยีชวีติระหวางรับบํานาญ บําเหน็จตกทอด - บําเหน็จตกทอด (30 เทาบํานาญ) 

เงนิชวยพเิศษ (3 เทาบํานาญ) 

ออกรับเบี้ยหวัด - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน เบี้ยหวัด 

ยายประเภทรับเบี้ยหวัดเปนรับ

บําเหน็จบํานาญ  

(ตอเนื่องจากออกรับเบี้ยหวดั) 

บํานาญ ประเดมิ (ถาม)ี + ชดเชย +  

ผลประโยชน 

บําเหน็จ 
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เหตุออก 

จากราชการ 

อายุราชการ 

(รวมเวลา

ทวีคูณ) 

สทิธรัิบบําเหน็จ 

บํานาญ 

เงนิที่จะไดรับจาก 

กบข. กระทรวงการคลัง 

ไลออก - สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

โอนไปหนวยงานของรัฐที่ไมใช

ประเภทขาราชการตาม พ.ร.บ. กบข. 

- สะสม+สมทบ+ผลประโยชน - 

 

หมายเหตุ :  สมาชิกท่ีรับราชการอยูกอนวันท่ี 27 มีนาคม 2540 และเลือกไมสะสมเงินเขากองทุนเมื่อพนสมาชิกภาพ 

บัญชีเงนิสะสมและเงนิสมทบจาก กบข. จะเปนศูนย หากมีสิทธิเลือกรับบํานาญ จึงจะไดรับเฉพาะเงินประเดิม เงินชดเชย 

และผลประโยชนของเงนิดังกลาวเทาน้ัน 

9. บําเหน็จบาํนาญขาราชการ 

   

ผูไดรับสทิธ ิ: ขาราชการซึง่ไมเปนสมาชกิ กบข. 

           ความหมาย: 

 บําเหน็จ หมายถงึ  เงนิตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา  ซึ่งจายใหคร้ังเดยีว 

           บํานาญ  หมายถงึ  เงนิตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา  ซึ่งจายใหเปนรายเดอืน 

           ประเภทของบาํเหน็จบาํนาญ: แบงออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 

             1. บําเหน็จบํานาญปกติ 

             2. บําเหน็จตกทอด  

  3. บําเหน็จบํานาญพเิศษ 

การขอรับเงนิบําเหน็จ บํานาญขาราชการ: 

บุคคลท่ีเขารับราชการเมื่อออกจากราชการ หากตลอดเวลาท่ีรับราชการไดกระทําความชอบ ทางราชการจะ

ตอบแทนความชอบโดยจายเปนเงินกอนคร้ังเดียว เรียกวาบําเหน็จ หรือจายเปนรายเดือนจนถึงแกกรรม เรียกวาบํานาญ 

หรือกรณท่ีีขาราชการถงึแกกรรมขณะรับราชการหรือผูรับบํานาญตาย ทางราชการจายเงินเปนเงินกอนใหแกทายาทหรือ

บุคคลซึ่งผูตายแสดงเจตนาไว เรียกวาบําเหน็จตกทอด 

บําเหน็จ บาํนาญปกติ ขาราชการออกจากราชการมสีทิธิจะไดรับบําเหน็จ บํานาญปกติตองเปนเหตุใดเหตุหน่ึง 

ดังตอไปน้ี 

  -เหตุทดแทน 

  -เหตุทุพพลภาพ 

  -เหตุสูงอายุ 

  -เหตุรับราชการนาน 

 เหตุทดแทน  ใหแกขาราชการซึ่งออกจากราชการเพราะเลกิ หรือ  ยุบตําแหนง  หรือมคีําส่ังใหออกโดย 

ไมมคีวามผดิ 

  - เลิกตําแหนง หมายถึง ขาราชการออกจากราชการเพราะเหตุทางราชการเลิกตําแหนงหนาท่ีท่ีผูนั้น

ปฏบัิติโดยไมมงีานท่ีจะตองใหปฏบัิติตอไปอีก 

  - ยุบตําแหนง หมายถึง ขาราชการออกจากราชการเหตุเพราะทางราชการเอางานในหนาท่ีของ

ตําแหนงหน่ึงไปรวมกับงานในหนาท่ีของตําแหนงอื่น 



 

 

๒๐ 

การออกจากราชการของขาราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนน้ี จะมไีดแตกรณท่ีีทางราชการส่ังใหออก

จากราชการเทาน้ัน ไมใชลาออกโดยตนเอง ท้ังกรณท่ีีมหาวทิยาลัยเปลี่ยนเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐบาล จะถือเปน

การใหออกเหตุทดแทนดวย 

 คําสั่งใหออกโดยไมมีความผดิ พจิารณาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  เชน 

  - เจ็บปวยไมอาจปฏบัิติหนาท่ีราชการโดยสมํ่าเสมอ 

  - กรณถีูกกลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ บกพรองในหนาท่ี หรือประพฤติตน

ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี  

  - ตองรับโทษจําคุกโดยมคีําส่ังของศาล หรือตองรับโทษจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผดิลหุโทษ 

 

 เหตุทุพพลภาพ ใหแกขาราชการท่ีลาออกหรือทางราชการส่ังใหออกเพราะปวยทุพพลภาพ ซึ่งแพทยท่ีทาง

ราชการรับรองไดตรวจแสดงความเห็นวาไมสามารถรับราชการในตําแหนงหนาท่ีซึ่งปฏบัิติอยูน้ัน ตอไปได เชน เปนอัมพาต 

เปนโรคจติ โรคประสาท  

เหตุสูงอายุ ใหแกขาราชการผูมอีายุครบ 60 ปบริบูรณ (เกษียณอายุ) หรือลาออกเมื่ออายุครบ 50 ปบริบูรณ 

เหตุรับราชการนาน ใหแกขาราชการซึ่งมเีวลารับราชการ ครบ 25 ป บริบูรณ 

 

สทิธกิารขอรับบาํเหน็จ บาํนาญปกติ (สรุป): 

เหตุออกจากราชการ อายุราชการ(รวมเวลาทวคีณู) สทิธรัิบบําเหน็จบํานาญ 

เกษยีณ ไมถงึ 1 ป - 

สูงอาย ุ 1 ปแตไมถงึ 10 ป บําเหน็จ 

ทุพพลภาพ 
10 ปขึ้นไป 

บํานาญ 

ทดแทน หรือเลอืกรับบําเหน็จ 

รับราชการนาน 

25 ปขึ้นไป 
บํานาญ 

หรือเลอืกรับบําเหน็จ 

ไมถงึ 10 ป - 

10 ป ขึ้นไปแตไมถงึ 25 ป บําเหน็จ 

ลาออก,ใหออก 
25 ป ขึ้นไป 

บํานาญ 

ปลดออก หรือเลอืกรับบําเหน็จ 

ไลออก  - 

 

การคํานวณบําเหน็จ บํานาญปกติ 

 -กรณขีาราชการไมเปนสมาชกิ กบข. 

   -  บําเหน็จ               = เงนิเดอืนเดอืนสุดทาย X เวลารับราชการ 

   - บํานาญ    = เงนิเดอืนเดอืนสุดทาย X เวลาราชการ 

                        50 

      -กรณขีาราชการเปนสมาชกิ กบข. 

   -  บําเหน็จ     = เงนิเดอืนเดอืนสุดทาย X เวลารับราชการ 

   -  บํานาญ  = เงนิเดอืนเฉลี่ย 60 เดอืนสุดทาย X  เวลาราชการ 

         50 



 

 

๒๑ 

จํานวนเงนิบํานาญท่ีไดรับตองไมเกนิรอยละ 70 ของอัตราเงนิเดอืนเฉลี่ยหกสบิเดอืนสุดทาย    

  หมายเหตุ  การนับเวลาราชการเพื่อใหเกดิสทิธิการรับบําเหน็จ  

1. กรณผีูเปนสมาชิก กบข. ใหนับจํานวนปรวมถงึเศษของเดอืนและวัน 

2. กรณผีูไมเปนสมาชิก กบข. จํานวนเดอืนถาเกนิ 6 เดอืน ใหปดเปน 1 ป 

การหมดสทิธใินการรับบํานาญปกติ 

 ผูไดรับบํานาญหมดสทิธิในการรับบํานาญปกติ กรณดัีงน้ี 

 - ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย

ประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

 - เป็นบุคคลลม้ละลายทุจริตตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายโดยหมดสิทธิตั้งแต่วนัท่ีมี       คาํพิพากษาถึงท่ีสุด 
 

การพจิารณาเลอืกรับบําเหนจ็ บํานาญปกติ 

 ขาราชการท่ีออกจากราชการดวยเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ หากมเีวลารับราชการต้ังแต 10 ป ขึ้น

ไป หรือขาราชการท่ีลาออกจากราชการโดยไมเขาเหตุทดแทน เหตุทุพพลภาพ เหตุสูงอายุ เหตุรับราชการนาน หากมี

เวลารับราชการครบ 25 ป ขาราชการมีสิทธิเลือกรับบําเหน็จ หรือบํานาญก็ได ซึ่งการตัดสินใจเลือกรับบําเหน็จ หรือ

บํานาญ จะมีผลตอการดําเนินชีวิตของขาราชการในระยะยาว จึงขอเปรียบเทียบสิทธิประโยชนในการขอรับบําเหน็จ 

บํานาญ เพื่อประโยชนในการตัดสนิใจ ดังน้ี 
 

สทิธปิระโยชนของการขอรับบําเหน็จ บาํนาญปกติ 

สทิธปิระโยชน กรณเีลอืกรับบําเหน็จ กรณเีลอืกรับบํานาญ 

การรับเงนิ 

 

ไดรับเงนิกอนคร้ังเดยีว ไดรับเงนิเปนรายเดอืน ทุกเดอืน  ไดตลอดชวีติหรือหมดสทิธรัิบบํานาญ 

การเบกิคา

รักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

ไมมสีทิธ ิ ผูรับบํานาญเบกิคารักษาพยาบาลไดตลอดชวีติ 

*คูสมรสเบกิคารักษาพยาบาลไดตลอดชวีติ จนผูรับบํานาญถงึแกกรรม 

*บดิา มารดา เบกิคารักษาพยาบาลไดตลอดชวีติ จนผูรับบํานาญถงึแก

กรรม 

*บุตรเบกิคารักษาพยาบาลไดอายุครบ 20 ปบริบูรณ ยกเวนบุตรที่ไร

ความสามารถ หรือเสมอืนไรความสามารถเบกิไดตลอดชวีติจนผูรับ

บํานาญถงึแกกรรม 

เงนิชวยพเิศษ 

 

ไมมสีทิธ ิ ผูซึ่งรับบํานาญแสดงเจตนา หรือทายาทตามกฎหมายไดรับเงนิ 3 เทาของ

บํานาญ เมื่อผูรับบํานาญถงึแกกรรมภายใน 1 ป 

คาเลาเรยีนบุตร ไมมสีทิธ ิ เบกิคาเลาเรียนบุตรไดถงึอายุ 25 ป บริบูรณ ศกึษาไมต่ํากวาอนุปริญญา 

บําเหน็จตกทอด 

 

ไมมสีทิธ ิ ทายาทตามกฎหมายหรือบคุคลซึ่งผูรับบํานาญแสดงเจตนาไดรับเงนิ 30 

เทา ของบํานาญเมื่อผูรับบํานาญถงึแกกรรม 

การไดรับพระราชทาน

เพลงิศพ 

เจาภาพหรือทายาทย่ืนเร่ืองขอ

พระราชทานเพลงิศพมายัง

มหาวทิยาลัย 

เจาภาพหรือทายาทย่ืนเร่ืองขอพระราชทานเพลงิศพมายังมหาวทิยาลัย 

 

บําเหน็จตกทอด 

 บําเหน็จตกทอด หมายถึง เงินท่ีรัฐจายเพื่อบรรเทาความเดือดรอน ใหแกทายาทของผูตายหรือบุคคลซึ่งผูตาย

แสดงเจตนาไวโดยจายเปนเงนิกอนคร้ังเดยีว 

ประเภทของบําเหน็จตกทอด 



 

 

๒๒ 

1. บําเหน็จตกทอดกรณีขาราชการประจําตาย  หมายถึงขาราชการท่ีรับราชการมาเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 1 ป ตายในระหวางรับราชการ ถาความตายน้ันไมมไิดเกดิขึ้นจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง 

  วธิคีํานวณเงนิ =  เงนิเดอืนเดอืนสุดทาย x เวลาราชการ 

หมายเหตุ   

-การนับเวลาราชการ เศษของปถาถึงค ร่ึงป  ให นับเปน 1  ป  

         -สมาชิก กบข. เวลาราชการในการคํานวณหมายรวมถงึเศษของเดอืน และวันดวย 

2. บําเหน็จตกทอดกรณีผูรับบํานาญตาย  หมายถึงผูรับบํานาญปกติหรือผูมีสิทธิจะไดรับบํานาญ

ปกต ิหรือผูรับบํานาญพเิศษเพราะเหตุทุพพลภาพตาย 

  วธิคีํานวณเงนิ  =   บํานาญรายเดอืน x 30 

ผูมีสทิธไิดรับบําเหน็จตกทอด 

-บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย  ใหไดรับ 2 สวน ถาผูตายมบุีตรต้ังแต 3 คน ขึ้นไปใหไดรับ 3  

  สวน บุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย ไดแก 

   -บุตรท่ีบิดา มารดาไดจดทะเบียนสมรสถูกตองตามกฎหมาย 

   -บุตรท่ีเกดิจากหญงิท่ีมไิดสมรสกับชายใหถอืวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของหญงิน้ัน 

   -บุตรท่ีบิดาไดจดทะเบียนรับรองบุตร 

   -บุตรบุญธรรม ท่ีมกีารจดทะเบียนตามกฎหมาย 

        -บุตรท่ีไดมคีําพพิากษาของศาลวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูตายซึ่งไดมกีารฟองขอให 

  รับเด็กเปนบุตรกอน หรือภายในหน่ึงปนับแตวันท่ีบิดาตาย หรือนับแตวันท่ีไดรูหรือควรไดรูถงึ 

   ความตายของบิดา 

        -สามหีรือภรรยาท่ีชอบดวยกฎหมาย ใหไดรับ 1 สวน  

        -บิดา และมารดา หรือบิดา หรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีมชิีวติอยูใหไดรับ 1 สวน    

        -บุคคลท่ีผูตายไดแสดงเจตนาใหเปนผูรับบําเหน็จตกทอดตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

  (กรณท่ีีไมมทีายาท) 

การยุติสิทธิการไดรับบําเหน็จตกทอด กรณีไมมีทายาท คือ บุตร สามีหรือภริยา บิดา และมารดา 

หรือบิดาหรือมารดาท่ีมชีีวติอยูท่ีชอบดวยกฎหมาย และไดมบุีคคล ซึ่งผูตายไดแสดงเจตนาไว หรือบุคคลน้ันไดตายไปกอน 

ใหสทิธิบําเหน็จตกทอดเปนอันยุติลง 

การเสียสิทธิในการรับบําเหน็จตกทอด ผูมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด เสียสิทธิในการขอรับบําเหน็จตก

ทอด กรณดัีงน้ี 

-เปนผูตองคําพพิากษาถงึท่ีสุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหเจาบํานาญถงึ 

  แกความตายโดยมชิอบดวยกฎหมาย 

-เปนผูตองคําพพิากษาถงึท่ีสุดวาไดเจตนากระทํา หรือพยายามกระทําใหผูมสีทิธิไดรับ 

  บําเหน็จตกทอดดวยกันถงึแกความตาย โดยมชิอบดวยกฎหมาย 

 

-เปนผูท่ีไดฟองเจาบํานาญหาวากระทําความผดิโดยมรีะวางโทษถงึประหารชีวติ และตน 

  เองกลับตองคําพพิากษาถงึท่ีสุดวามคีวามผดิ ฐานฟองเท็จ หรือทําพยานเท็จ 

 การนับเวลาราชการในการขอรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด 



 

 

๒๓ 

 การนับเวลาราชการเพื่อใหเกิดสิทธิในการรับบําเหน็จ บํานาญ บําเหน็จตกทอด ใหนับเวลาราชการ

เวลาปกต ิรวมกับเวลาราชการทวีคูณ(ถามี) และใหตัดเวลาราชการกรณีท่ีมีเวลาท่ีไมไดรับเงิน วันลาในระหวางประกาศ

กฎอัยการศึกออก (ถามี) 

 -เวลาราชการเวลาปกติ คือ เวลาต้ังแตเร่ิมปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือน จนถึงวันสุดทายท่ีไดรับ

เงนิเดอืน(วันท่ีถงึแกกรรม) 

 - เวลาราชการเวลาทวีคูณ คือ เวลาท่ีทําหนาท่ีทหารตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด ปฏิบัติหนาท่ีตาม 

ประกาศกฎอัยการศึก ดังน้ี 

   - พ.ศ.2501 วันท่ี 21 ต.ค. 2501 ถงึวันท่ี 28 ต.ค.2508 รวม 7 ป 9 วัน 

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

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

 

การตัดเวลาราชการ  คอืเวลาท่ี 

-ไมไดรับเงินเดือน ต้ังแตวัน เดือน ป ใดถึงวัน เดือน ป ใด กรณีดังกลาว ไดแก การลาปวย     ลากิจโดย

ไมไดรับเงินเดือน ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไมไดรับเงินเดือน การลาติดตามคูสมรส การลาศึกษาโดยไมไดรับเงินเดือน 

เปนตน 

-วันลาในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึก เปนจํานวนกี่วัน เชนการลาปวย ลากิจ โดยไดรับเงินเดือน

ระหวางประกาศกฎอัยการศึก เปนตน 

ขอพงึระวังในการนับเวลาราชการ  

1. กรณีขาราชการไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี การไปปฏิบัติงานองคการระหวาง

ประเทศ โดยไมไดรับเงนิเดอืน ในการนับเวลาราชการถึงแมวาจะเปนเวลาท่ีไมไดรับเงินเดือนในการปฏิบัติงาน แตในการ

คํานวณระยะเวลาเพื่อรับบําเหน็จ บํานาญ ใหนับชวงเวลาดังกลาวเปนเวลาปกติ เสมอืนปฏบัิติราชการ 

 2. การขาดราชการใหหักเวลาออกจากเวลาปกติในการปฏบัิติราชการ 

 3. การนับเวลาราชการใหนับถงึวันกอน วัน เดอืน ป ท่ีระบุในคําส่ังใหออก ลาออก 

  4. การนับเวลาราชการเศษของปถาถงึคร่ึงป ใหนับเปนหน่ึงป 

 

10.  กองทุนสํารองเลี้ยงชพีสาํหรับลูกจางประจํา (กสจ.)  (ดูรายละเอยีดที่ http://www.gpef.or.th/) 

 

ผูไดรับสทิธ:ิ ลูกจางประจําผูสมัครเปนสมาชกิกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีลูกจางประจํา 

สรุปสาระสาํคัญ: 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2539 ใหกระทรวงการคลัง จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สําหรับลูกจางประจํา ของสวนราชการ (กสจ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และ

กระทรวงการคลัง ไดจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนดังกลาว เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2540 พรอมท้ังไดมีการประกาศใช 

ขอบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับลูกจางประจํา ของสวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ.2540โดยมี

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทําหนาท่ีผูจัดการทะเบียนสมาชิก และบริษัทหลักทรัพยกองทุนรวม จํากัด (มหาชน) ทํา

หนาท่ีผูจัดการการลงทุน 

วัตถุประสงคของการกอต้ัง กสจ.: ตองการใหกองทุน กสจ. มีความม่ันคง เปนท่ีพึ่ง และเปนสวัสดิการแก

ลูกจางประจําของสวนราชการ เพื่อใหมเีงนิสะสมไวใชยามออกจากราชการ เพิ่มเติมจากเงนิบําเหน็จท่ีไดรับตามปกติ  



 

 

๒๔ 

การหักเงนิสะสมและสมทบเขากองทนุ ใหสวนราชการสงเงนิสะสม เงนิสมทบเขากองทุนภายในสามวันทํา

การนับแตวันท่ีมกีารจายคาจาง  

-ใหสมาชิกสงเงนิสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ ๓ ของคาจางท่ีสมาชิก ไดรับกอนหักภาษี   โดยใหสวน

ราชการหักจากคาจางท่ีสมาชิกไดรับกอนหักภาษี ทุกคร้ังท่ีมกีารจายคาจาง 

       - ใหสวนราชการสงเงนิสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ ๓ ของคาจางท่ีสมาชิกไดรับ กอนหักภาษีทุกคร้ังท่ีมกีาร

จายคาจาง 

      การรับเงนิสะสมและเงนิสมทบ 

สมาชิกจะไดรับเงนิสะสมเงนิสมทบและผลประโยชนท้ังจํานวน ท้ังหมดคร้ังเดยีวภายในเวลาไมเกนิสามสบิวันนับ

แตวันท่ีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ 

หากสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพระหวางเดอืน ใหนับวันสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันสิ้นเดอืน ท่ีมกีารจายคาจางคร้ัง

สุดทาย 

           กรณกีารพนสภาพจากการเปนลูกจางมกีารอนุมัติยอนหลัง ใหถอืเอาวันท่ีสวนราชการอนุมัติยอนหลังเปนวัน

สิ้นสุดสมาชิกภาพ    

           ในกรณสีมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะถงึแกความตาย ใหบริษัทจัดการจายเงนิกองทุนใหแกผูรับประโยชน  แต

หากไมมผีูรับประโยชนจะจายเงนิดังกลาวใหแกบุคคลตามหลักเกณฑ  ดังน้ี 

                (๑)  บุตรใหไดรับสองสวน แตถาสมาชิกผูตายมบุีตรต้ังแตสามคนขึ้นไปใหไดรับตามสวน 

                (๒)  สามหีรือภริยาใหไดรับหน่ึงสวน 

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

หรือมแีตไดตายไปกอน ใหแบงเงนิท่ีบุคคลผูน้ันมสีทิธิไดรับแกบุคคลท่ียังมชีีวติอยูตามสวนท่ีกําหนดในวรรคแรก 

            หากไมมบุีคคลตามวรรคแรกและวรรคสอง หรือไมมทีายาทตามกฎหมาย ใหเงนิดังกลาวตกเปนของกองทุนเพื่อ

กระจายใหแกสมาชิกตามสัดสวนของเงนิท่ีแตละคนมอียูในกองทุน 

  
 

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

  

ผูมีสิทธิ: พนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการและรับบําเหน็จและ

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจางประจํา (กลุม C) พนักงานมหาวิทยาลัยประจําที่บรรจุ

ตาม พ.ร.บ. มช. 2530 (กลุม D) พนักงานใหมที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช. 2551 (กลุม E) พนักงานประจําที่จาง

ดวยเงินรายไดสวนงาน (กลุม F) และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว โดยพนักงานมหาวิทยาลัยจะถูกหักเงินเดือน 

และมหาวทิยาลัยจายเขาระบบประกันสังคมฝายละ 5% ของเงนิเดอืนแตไมเกนิ 750 บาท/เดอืน   

สทิธปิระโยชน 7 ประการ: 

 1. กรณเีจ็บปวยหรอืประสบภัย (สงเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืน)  

  (1) ไดรับคาบริการทางการแพทย อวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดโรค 

  (2) เงนิทดแทนการขาดรายได (รอยละ 50 ของคาจาง ไมเกนิ 90 วัน/คร้ัง ไมเกนิ 180 วัน/ป) 

  (3) กรณีทันตกรรม (ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน ไมเกิน 300 บาท/คร้ัง ปละไมเกิน 600 บาท และใส

ฟนเทียม 1-5 ซี่ ไมเกนิ 1,200 บาท มากกวา 5 ซี่ ไมเกนิ 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ป 

  (4) สทิธิไดรับบริการทางการแพทยโดยการฟอกเลอืดดวยไตเทียม 

http://www.sso.go.th/
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 2. กรณคีลอดบุตร (สงเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืน) 

  (1) กรณผีูประกันตนหญงิ 

   - คาคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาท/คร้ัง 

   - เงนิสงเคราะหการหยุดงาน อัตรารอยละ 50 ของคาจาง 90 วัน 

  (2) กรณผีูประกันตนชาย (ใชสทิธิเบิกคาคลอดบุตรใหภรรยา) 

   - คาคลอดบุตรเหมาจาย 13,000 บาท/คร้ัง 

  ผูประกันตนมสีทิธิไดรับคาคลอดบุตรคนละไมเกิน 2 คร้ัง ในกรณีภรรยาและสามีเปนผูประกันตนท้ังคู 

ใชสทิธิการเบิกคาคลอดบุตรรวมกันไมเกนิ 4 คร้ัง  

 3. กรณทีุพพลภาพ (สงเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืน) 

  (1) คารักษาพยาบาลเทาท่ีจายจริง ไมเกนิเดอืนละ 2,000 บาท 

  (2) เงนิทดแทนอัตรารอยละ 50 ของคาจางตลอดชีวติ 

 4. กรณเีสยีชวีติ (สงเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดอืน ภายใน 6 เดอืน) 

  (1) ผูจัดการศพมสีทิธิไดรับเงนิคาทําศพ 40,000 บาท 

  (2) ผูมสีทิธิหรือทายาท ไดรับเงนิสงเคราะหตามระยะเวลาการสงเงนิสมทบ ดังน้ี 

   - สงเงินสมทบต้ังแต 3 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป ไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ย 1 

เดอืนคร่ึง 

   - สงเงนิสมทบต้ังแต 10 ปขึ้นไป ไดรับเงนิสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ย 5 เดอืน 

 5. กรณสีงเคราะหบุตร (สงเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดอืน ภายในเวลา 36 เดอืน) 

  (1) เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย (ไมรวมบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกใหเปนบุตรบุญธรรมผูอื่น) 

อายุไมเกนิ 6 ป จํานวนคราวละไมเกนิ 2 คน 

  (2) ไดรับเงนิสงเคราะหบุตรเหมาจายเดอืนละ 350 บาท/บุตร 1 คน 

  (3) กรณีผูประกันตนเปนผูทุพพลภาพหรือตายขณะท่ีบุตรอายุไมเกิน 6 ป จะมีสิทธิไดรับประโยชน

ทดแทนจนบุตรอายุ 6 ป 

 6. กรณชีราภาพ 

  (1) เงนิบํานาญชราภาพ 

   - สงเงินสมทบครบ 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 180 เดือนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม และมี

อายุครบ 55 ป เมื่อความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง จะไดรับเงนิในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเฉลี่ย 60 เดอืนสุดทาย 

   - สงเงินสมทบเกินกวา 180 เดือน ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญ จากอัตรารอยละ 15  

เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงนิสมทบทุก 12 เดอืน 

  (2) เงนิบําเหน็จชราภาพ (เมื่อสงเงนิสมทบไมครบ 180 เดอืน มีอายุครบ 55 ป เปนผูทุพพลภาพหรือ

ถงึแกความตาย และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง) 

   - สงเงินสมทบตํ่ากวา 12 เดือน ใหจายเงินบําเหน็จชราภาพ เทากับจํานวนเงินสมทบท่ี

ผูประกันตนจายสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณสีงเคราะหบุตรและกรณชีราภาพ 

   - สงเงนิสมทบต้ังแต 12 เดอืนขึ้นไป ใหจายเงนิบําเหน็จเทากับจํานวนเงินสมทบท่ีผูประกันตน

และนายจางจายสมทบเขากองทุนพรอมประโยชนทดแทน 

 7. กรณวีางงาน (เมื่อสงเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดอืน) 

  (1) กรณลีาออกจากงาน ไดรับเงนิทดแทนรายเดอืน รอยละ 30 ของคาจางคร้ังละไมเกนิ 90 วัน ใน 1 ป 

  (2) กรณถีูกเลกิจาง ไดรับเงนิทดแทนรายเดอืน รอยละ 50 ของคาจาง คร้ังละไมเกนิ 180 วัน ใน 1 ป  
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 ผูประกันตนตองยื่นเร่ืองขอรับประโยชนทดแทนทุกรณ ีภายในเวลา 1 ป นับจากวันท่ีเกดิสทิธ์ิ  

 

 - สํานักประกันสังคมเพิ่มความสะดวกใหแกผูประกันตนและผูมีสิทธ์ิ สามารถยื่นขอรับประโยชนทดแทนท้ัง 7 

กรณ ีไดทางธนาคาร 9 แหง ไดแก ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพ กสกิรไทย ไทยพาณชิย ทหารไทย นครหลวง

ไทย อสิลามแหงประเทศไทย และไทยธนาคาร 

 - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี www.sso.go.th หรือสายดวนประกันสังคม 1506 (ทุกวันไมเวนวันหยุด ราชการ) 
 

12. กองทนุสาํรองเลี้ยงชพีมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับวาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจดทะเบียนแลว 

พ.ศ. 2556  และแตงต้ังคณะกรรมการสํารองเลี้ยงชีพมหาวทิยาลัยฯ ช่ัวคราว เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการจัดต้ัง

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพท่ีสมบูรณ ไดเลือกบริษัทจัดการกองทุน ไดแก บลจ.กสิกรไทย จํากัด จดทะเบียนเพิ่มกองทุนกับ 

กลต. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 รับสมัครสมาชิกต้ังแตวันจดทะเบียน มผีูสมัครเปนสมาชิกในงวดแรกจํานวน 1,602 คน 

 ผูมสีทิธ:ิ พนักงานมหาวทิยาลัยประจําทุกประเภท  

ชวงการสมัครและการเปนสมาชิก: ผูสมัครภายในวันท่ี 15 ของเดือน มีสิทธิเปนสมาชิกต้ังแตวันท่ี 1 ของ

เดอืนถัดไป แตถาสมัครหลังวันท่ี 15 ของเดอืน ใหมสีทิธิเปนสมาชิกในวันท่ี 1 เดอืนถัดไปอีกเดอืนหน่ึง 

เงนิสะสมและเงนิสมทบ: สมาชิกจายเงินสะสม และมหาวิทยาลัยจายเงินสมทบเขากองทุนฯ ทุกเดือนในอัตรา

รอยละ 5 ของเดอืนสมาชิก 

การจายเงนิใหแกสมาชกิ: สมาชิกจะไดรับเงนิสะสมและผลประโยชนเต็มจํานวน กรณพีนจากสมาชิกภาพไมวา

กรณใีด สวนเงนิสมทบและผลประโยชนสมาชิกจะไดรับในอัตราดังน้ี (ขอบังคับฯ 50)  

ก. สมาชิกท่ีพนสมาชิกภาพดวยเหตุดังตอไปน้ี มสีทิธิไดรับเงนิสมทบและผลประโยชนของเงนิสมทบเต็มจํานวน 

       (๑) เสยีชีวติ 

       (๒) ทุพพลภาพอันเปนเหตุใหพนจากงาน 

       (๓) วกิลจริต หรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ 

       (๔)  ไรความสามารถ หรือเสมอืนไรความสามารถ 

                              (๕) ครบเกษียณอายุและไมไดรับการตอสัญญาจาง 

         ข. การสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนในกรณอีื่นนอกจากท่ีกาํหนดไวในขอ ก. สมาชิกมสีทิธิไดรับเงนิสมทบและ

ผลประโยชนตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

              (๑)  อายุการเปนสมาชิกนอยกวาสี่ป ไดรับอัตรารอยละย่ีสบิ 

         (๒)  อายุการเปนสมาชิกต้ังแตสี่ปขึ้นไป แตไมถงึหกป ไดรับอัตรารอยละสี่สบิ 

         (๓)  อายุการเปนสมาชิกต้ังแตหกปขึ้นไป แตไมถงึแปดป ไดรับอัตรารอยละหกสบิ  

         (4)  อายุการเปนสมาชิกต้ังแตแปดปขึ้นไป แตไมถงึสบิปป ไดรับอัตรารอยละ แปดสบิ  

          (5)  อายุการเปนสมาชิกครบสบิป ไดรับอัตรารอยละรอย   

เอกสารที่เก่ียวของ : ขอบังคับ มช. วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มช. 56     

 
 

http://www.sso.go.th/


 

 

๒๗ 

13. กองทนุสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

 มหาวิทยาลัย ไดออกขอบังคับ วาดวยสิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (แกไขเปนฉบับ 

พ.ศ. 2553) กําหนดใหต้ังกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเปนฐานการดูแลดานสิทธิและสวัสดิการใหแก

พนักงานประเภทประจํา เร่ิมแรกไดจัดสรรเงินเขาสมทบกองทุนในปงบประมาณ 2554 ตอเนื่องทุกป ณ สิ้น

ปงบประมาณ 2555 กองทุนฯ มเีงนิทุนประมาณ 710 ลานบาท ซึ่งนําเปนฐานดูแลสทิธิสวัสดกิารใหแกพนักงานประจํา 

ดังน้ี 

ก. สวัสดกิารพื้นฐาน  

ผูมสีทิธ:ิ 

 1. พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการและรับบํานาญ (กลุม A) ใหใชสิทธิคารักษาพยาบาล คา 

เลาเรียนบุตร และคาสงเคราะหศพในฐานะขาราชการบํานาญ 

2. พนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการและรับบําเหน็จและพนักงานที่เปลี่ยนสถานภาพจาก

ลูกจางประจํา (กลุม C) 

  (1) คารักษาพยาบาล ใหใชสิทธิในกองทุนประกันสังคมกอน ถาไมครบจากท่ีเคยไดรับจากระบบ

ราชการ ใหใชจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดไมเกินสิทธิท่ีเคยไดขณะเปนขาราชการหรือ

ลูกจางประจํา 

     (2) คาเลาเรียนบุตร ใหไดรับจากกองทุนสวัสดกิารพนักงาน มช. ตามอัตราของขาราชการ 

     (3) คาสงเคราะหศพ ใหไดรับจากกองทุนสวัสดกิารพนักงาน มช. ในอัตรา 3 เทาของเงนิเดอืนปจจุบัน 

(4) คาเงนิสมทบกองทุนประกันสังคม อัตราตามท่ีกองทุนประกันสังคมกําหนด 

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

ใหใชคารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม (ดูสทิธิประโยชนในกองทุนประกันสังคม) 

 เอกสารที่เก่ียวของ:  

1. ขอบังคับมหาวทิยาลัยฯ วาดวยสทิธิและสวัสดกิารพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ.2551  

2. ระเบียบ มช. วาดวย กองทุนสวัสดกิารพนักงาน 52 

3. ระเบียบกองทุน วาดวยการเบิกคารักษาพยาบาล 53 

4. ประกาศกองทุน เร่ืองการเบิกคาประกันสังคมสวนของนายจาง 53 

5. ประกาศคณะกรรมการกองทุน เร่ืองหลักเกณฑการเบิกคารักษาพยาบาล 53                        

                                                                                                                  
 

14. กองทนุสวัสดกิารมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

 เปนกองทุนท่ีไดรับบริจาคมาจากผูบริหารระดับสูงของมหาวทิยาลัย เมื่อป 2512 เพื่อเปนสวัสดกิารแก

ขาราชการ ลูกจางประจํา และนักศึกษา ตอมาไดมกีารปรับปรุงใหบุคลากรไดรับสวัสดกิารกวางขวางขึ้น และปจจุบันอยู

ในระหวางเตรียมการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองคกร  

 ผูมสีทิธ:ิ 

 1. ผูมีสทิธกูิยืม: ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา 



 

 

๒๘ 

 2. ผูมีสทิธไิดรับการสงเคราะหกรณเีสยีชวีติ: 

  -ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา รายละ 1,000.-บาท 

  -พนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว รายละ 2,000.-บาท 

  -นักศกึษา รายละ 500 บาท 

เอกสารที่เก่ียวของ:  

1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดกิาร มช. เร่ือง หลักเกณฑวธีิการใชจายเงนิกองทุน 43 

 2. ประกาศคณะกรรมการสวัสดกิาร มช. เร่ือง กองทุนสวัสดกิาร มช.  

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

 

15. เงนิชวยเหลอืพนักงานมหาวทิยาลัยประจํากรณอีอกจากงาน (เงนิชดเชย) 

 ผูมสีทิธ:ิ สภามหาวทิยาลัยไดเห็นชอบในหลักการใหจายเงนิจากกองทุนสวัสดกิารพนักงาน ใหแกพนักงาน

ประจํากลุม ABCDE  โดยออกขอบังคับมหาวทิยาลัย วาดวยเงนิชวยเหลอืพนักงานมหาวทิยาลัยประจํากรณอีอกจากงาน 

พ.ศ.2556 หลักการท่ีสําคัญคอื  

-พนักงานมหาวทิยาลัยประจําจะไดรับเงนิชวยเหลอืกรณอีอกจากงาน ในกรณดีังตอไปนี้ 

 (1) ถูกเลกิจางดวยเหตุท่ีมหาวทิยาลัยยุบหรือเลกิตําแหนง หรือยุบเลกิหนวยงาน หรือมหาวทิยาลัยเลกิจางกอน

ครบอายุสัญญาโดยไมมคีวามผดิ หรือเจ็บปวย หรือทุพพลภาพ ขณะปฏบัิติหนาท่ีจนเปนอุปสรรคตอการปฏบัิติงานอยาง

ถาวรตามคําวนิิจฉัยของแพทย  

(2) ตายในขณะปฏบัิติงาน ยกเวนตายเนื่องจากการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของตนเอง 

 (4) เกษียณอายุ   

 -พนักงานมหาวทิยาลัยประจําไมมีสทิธไิดรับเงนิชวยเหลอืกรณอีอกจากงาน ในกรณดีังตอไปนี ้

(1) กระทําความผดิวนัิยอยางรายแรงตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับมหาวทิยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล 

และมหาวทิยาลัยลงโทษขัน้ปลดออกหรือไลออก  

(2) ไมผานการประเมนิเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจํา หรือไมผานการประเมนิผลการปฏบัิติงานประจําป 

         -การจายเงนิชวยเหลอืกรณอีอกจากงานแกผูมสีทิธิ ในอัตราดังตอไปน้ี 

(๑) เมื่อปฏบัิติงานติดตอกันครบหน่ึงรอยย่ีสบิวัน แตไมครบหน่ึงป ใหจายไดหน่ึงเทาของอัตราเงนิเดอืนเดอืน

สุดทาย 

 (๒) เมื่อปฏบัิติงานติดตอกันครบหน่ึงป แตไมครบสามป ใหจายไดสามเทาของอัตราเงนิเดอืนเดอืนสุดทาย 

 (๓) เมื่อปฏบัิติงานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไดหกเทาของอัตราเงนิเดอืนเดอืนสุดทาย 

(๔) เมื่อปฏิบัติงานติดตอกันครบหกป แตไมครบสบิป ใหจายไดแปดเทาของอัตราเงนิเดอืนเดือนสุดทาย 

 (๕) เมื่อปฏิบัติงานติดตอกันครบสบิปขึ้นไป ใหจายไดสบิเทาของอัตราเงนิเดอืนเดอืนสุดทาย 

         -การนับระยะเวลาการปฏบิัติงาน ใหนบัดังนี ้ 

 (๑) พนักงานมหาวทิยาลัยประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ หรือเปลี่ยนสถานภาพมาจาก

ลูกจางประจํากอนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหนับต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ สําหรับผูเปลี่ยนสถานภาพภายหลังวันท่ี ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๓  ใหนับแตวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพ 



 

 

๒๙ 

 (๒) พนักงานมหาวทิยาลัยประจําท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 

๒๕๕๑ กอนวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหนับต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓  สําหรับผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังภายหลัง

วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ใหนับแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังเปนพนักงานมหาวทิยาลัย 

สําหรับพนักงานมหาวทิยาลัยประจําผูเคยลาศึกษาตอ ใหนับเวลาปฏบัิติงานตอเนื่องได ตอเมื่อไดชดใชเวลาท่ีลา

ศึกษาตอใหครบถวนแลวเทาน้ัน   

16.  เงนิสะสม/สมทบ พนักงานมหาวทิยาลัย 

  

ผูมสีทิธ:ิ  

1. พนักงานมหาวทิยาลัยประจําที่บรรจุตาม พ.ร.บ. มช. 2530 (กลุม D) พนักงานใหมที่บรรจุตาม 

พ.ร.บ. มช. 2551 (กลุม E) และพนักงานประจําที่จางดวยเงนิรายไดสวนงาน (กลุม F)   โดย มช.จะหักเงนิสะสม

รอยละ 4 ของเงนิเดอืนพนักงาน  และ มช. จายสมทบอีกรอยละ 5 นําไปเปดบัญชีเงนิฝากใหแกพนักงาน เปนเงนิสะสม

และเงนิสมทบ 

2. พนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว (สวนงาน) โดยมหาวทิยาลัยใหเปนอํานาจหนาท่ีและความสามารถของแต

ละสวนงานท่ีจะดําเนินการ  โดยเงนิสมทบน้ันเปนสวนของสวนงานท่ีจะจัดหา ซึ่งบางสวนงานกหั็กเงนิสะสมและจายเงนิ

สมทบในอัตราท่ีแตกตางกัน และบางสวนงานท่ีไมพรอมก็จะไมจัดใหมี 

พนักงานจะไดรับท้ังเงนิสะสม เงนิสมทบ และผลประโยชน เมื่อออกจากงานโดยไมมคีวามผดิ  

เอกสารที่เก่ียวของ: ขอ 48 วรรคสองแหงขอบังคับมหาวทิยาลัยฯ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551  
 

17. สวัสดกิารทีพ่ักอาศัยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

  

มหาวทิยาลัยไดจัดใหมท่ีีพักอาศัยเพื่อเปนสวัสดกิารแกบุคลากร แตเนื่องจากสภาพการบริหารจัดการสวัสดกิาร

ท่ีพักและลักษณะการปฏบัิติงานของบุคลากรระหวางมหาวทิยาลัยฝงดอยสุเทพ สวนดอก และดอยคํา แตกตางกัน ดังน้ัน

การบริหารจัดการสวัสดกิารท่ีพักจงึแตกตางกัน สําหรับการจัดสวัสดกิารท่ีพักอาศัยฝงดอยสุเทพ ไดกําหนดไวดังน้ี 

 ผูมสีทิธ:ิ 

  (1) ทีพ่ักแบบครอบครัว: ขาราชการและพนักงานประจําสถานภาพสมรส หรอือยารางแตมีบุตร

อยูในความอุปการะเลี้ยงด ู

  (2) ทีพ่ักประเภทแบบคนโสดและแบบหอพัก: ขาราชการและพนักงานประจําสถานภาพโสด 

หรอืหยารางแตไมมีบุตร 

  (3) ที่พักประเภทลูกจางประจํา: ลูกจางประจําหรอืพนักงานมหาวทิยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ

มาจากลูกจางประจํา และพนกังานมหาวทิยาลัยประเภทประจํากลุมบรกิาร สถานภาพสมรสหรอืโสด หรอืหยา

รางก็ได 

 วธิกีารขอรับบรกิาร: 

(1) รับแบบคําขอต้ังแตเดอืนมกราคม ถงึวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป 

             (2) คณะกรรมการบริการท่ีพักจะคัดเลอืกผูไดรับการจัดสรร พรอมท้ังนํารายช่ือผูไดรับการจัดสรร

เสนออธิการบดเีพื่อประกาศรายช่ือผูไดรับการจัดสรร ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป    



 

 

๓๐ 

         (3) ขึ้นบัญชีรายช่ือผูไดรับจัดสรรประจําปเปนระยะเวลาต้ังแตเดอืนมกราคม ถงึเดอืนธันวาคมของป

ถัดไป  

  ผูไดรับจัดสรรจะไดรับการเรียกตัวใหไปรับท่ีพักตามลําดับรายช่ือผูไดรับการจัดสรร  

 หลักเกณฑการพจิารณา:  

(1) เปนผูท่ีมหาวทิยาลัยตองการใหมาปฏบัิติงานในมหาวทิยาลัย  

          (2) เปนผูท่ีมอีายุการปฏบัิติงานในมหาวทิยาลัยมากท่ีสุด  

            (3) เปนผูท่ีมคีวามจําเปนเดอืดรอนในเร่ืองท่ีพัก  

          (4) อื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 สําหรับผูปฏบัิติงานสวนงานตางๆ ของฝงสวนดอก  เชน คณะแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัช

ศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเทคนิคการแพทย เปนตน ใหติดตอสอบถามไดท่ีสวนงานตนสังกัดโดยตรง โดยสวน

งานดังกลาวไดจัดบริการท่ีพักไวเปนการเฉพาะแยกจากสวนงานฝงเชิงดอย    

เอกสารที่เก่ียวของ:  

1. ประกาศมหาวทิยาลัยฯ เร่ือง การบริการท่ีพักมหาวทิยาลัยฯ พ.ศ.2553   

2. แบบฟอรมคําขอรับการจัดสรรท่ีพัก แบบฟอรมขอรวมพัก แบบฟอรมขอดัดแปลง ตอเติมท่ีพัก 
 

18. สวัสดกิารเงนิกูเพื่อที่อยูอาศัย 

  

1. โครงการสวสัดกิารเงนิกูเพื่ออยูอาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห   

  ผูมีสทิธ:ิ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา 

วัตถุประสงคการกู: เพื่อซื้อบานพรอมท่ีดนิ หรืออาคารชุด ปลูกบานบนท่ีดนิของตนเอง ไถถอนจํานอง

บานพรอมท่ีดนิ ซื้อท่ีดนิเปลา ชําระหน้ีเกี่ยวพันกับท่ีอยูอาศัย ซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกในการอยูอาศัย วงเงนิกู

สูงสุดไมเกนิ 100%  ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมนิ ผอนชําระไมเกนิ 30 ป  อัตราดอกตามอัตราดอกเบ้ียเงนิกูราย

ยอยตามโครงการสวัสดกิารของธนาคาร 

 2. โครงการสวสัดกิารเงนิกูเพื่ออยูอาศัยธนาคารอาคารออมสนิ (สมาชกิ กบข.)   

  ผูมีสทิธ:ิ ขาราชการ สมาชกิ กบข.  

วัตถุประสงคการกู: เพื่อซื้อบานพรอมท่ีดนิ หรืออาคารชุด ปลูกบานบนท่ีดนิของตนเอง ไถถอนจํานอง

บานพรอมท่ีดนิ ซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกในการอยูอาศัย วงเงนิกูสูงสุดไมเกนิ 100%  ของราคาซื้อขายหรือราคา

ประเมนิ ไมเกนิ 70 เทาของเงนิเดอืน ผอนชําระไมเกนิ 30 ป  อัตราดอกเบ้ีย 1-7 เดอืน 0% เดอืนท่ี 8-12 MLR-3 ป

ท่ี 2 MLR-2 ปท่ี 3เปนตนไป MLR-0.5 

 เอกสารที่เก่ียวของ : แบบฟอรมขอรับรองผานสทิธิเงนิกู 
   

19. สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม จํากัด (ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิที่ http://www.savingscmu.or.th/) 

  

ผูมสีทิธ:ิ 

สมาชกิสามัญ: ขาราชการ, ลกูจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา  

สมาชกิสบทบ: คูสมรสของสมาชกิสามัญ และพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว  

สทิธปิระโยชนของสมาชกิ:  

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


 

 

๓๑ 

-สทิธใินการฝากเงนิประเภทตางๆ ซึ่งจะไดรับอัตราดอกเบ้ียสูงกวาการฝากในธนาคารพาณชิยท่ัวไป  

(สามารถใหหักจากบัญชีเงนิเดอืนได) 

  - สทิธใินการกูเงนิ (หักจากบัญชีเงนิเดอืน) 

      (1) กูฉุกเฉนิหน่ึงเทาของเงนิเดอืน 

     (2) กูสามัญ 50 เทาของเงนิเดอืน ผอนไมเกนิ 30 ป (ไมเกนิอายุราชการ) วงเงนิกูไมเกนิ 

2,000,000 บาท และกูสามัญเพื่อซื้อของ ไมเกนิ 100,000 บาท 

      (3) กูพเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ไมเกนิ 9,000,000 บาท 

     - สทิธไิดรับสวสัดกิารของสมาชกิสหกรณฯ: 

      (1) ของขวัญวันเกดิใหเปนหุน อัตรา 100 บาท 

      (2) กรณอุีปสมบท/พิธีฮัจย กรณสีมรส และกรณคีลอดบุตร กรณลีะ 1,000 บาท 

     (3) กรณคีรองโสดจนเกษียณ อัตราจํานวนอายุสมาชิก คณู 100 บาท 

      (4) ทุนการศึกษาของสมาชิกและบุตร ซึ่งจะกาํหนดแตละป 

     (5) เขารวมกจิกรรมเสริมตางๆ ของสหกรณ  

      (6) กรณปีระสบภัยตางๆ ใหยื่นขอกับสหกรณ เปนกรณไีป 

     (7) บําเหน็จสมาชิก 60 ป อัตราจํานวนอายุสมาชิก คูณ 300 บาท 

     (8) กองทุนรวมใจ กรณเีสยีชีวติ ผูมสีทิธิจะได 100,000 บาท  กรณสูีงอายุ 61-64 ป 

อัตรา 1,000-4,000 บาท  อายุ 65-72 ป อัตราปละ 5,000 บาท  และอายุ 72 ป-เสยีชีวติ เพิ่มอีกปละ 340-

1,000 บาท    

      (9) คาชวยจัดเหลอืการศพ อัตราจํานวนอายุการเปนสมาชิก คณู 1,200 บาท 

    

  - สทิธใินฐานะสมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเชยีงใหม:  

ผูจะเปนสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณฯ  จะตองเปนสมาชิก สอ.มช. กอน โดยสมัครได

ท่ี สอ.มช.  เมื่อสมาชิกรายอื่นเสยีชีวติ สอ.มช.จะหักเงนิเดอืนของสมาชิกในอัตรา 20 บาท/ผูเสยีชีวติ 1 คน แตไมเกนิ 5 

คน/เดอืน  

คาจัดการศพจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช. รายละประมาณ 30,000 บาท  โดย

จายใหกับผูท่ีระบุไวในใบรับมอบ  

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

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

20. สโมสรขาราชการมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

ผูมสีทิธ:ิ   

  -สมาชกิสามัญ: ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา 

                     -สมาชกิกิตติมศักดิ:์ บุคคลทีมี่อุปการคุณชวยเหลอืทําประโยชนใหแกสโมสรหรอืผูที่มีเกียรติที่

คณะกรรมการดาํเนนิงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางเห็นสมควรเชญิเปนสมาชกิ และผูรับเชญิไม

ขัดของใหถอืวาเปนสมาชกิของสโมสรต้ังแตวนัที่ตอบรับ 

http://www.savingscmu.or.th/
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    -สมาชิกสมทบ: อาจารยพิเศษ พนักงานช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือบุคคลอ่ืน 

อยางนอย 2 คนรับรอง โดยใหยื่นใบสมัครตอนายทะเบียน เมื่อคณะกรรมการดําเนินงานไดพิจารณาและลงมติรับรอง

แลว ใหถอืวาเปนสมาชิกของสโมสรต้ังแตวันท่ีคณะกรรมการลงมติ 

วัตถุประสงคในการจัดต้ังสโมสรฯ: 

-สงเสริมความสามัคค ี  

            -สรางความสัมพันธอันดแีละสงเคราะหซึ่งกันและกัน  

            -สงเสริมการกฬีา การบันเทิง การพักผอนหยอนใจ  

            -งานบริการทางดานการอํานวยความสะดวกและความรูทางวชิาการดานตางๆ    

            -เปนศูนยกลางในการติดตอกับสโมสร สมาคม องคการเอกชนหรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจัด   

กจิกรรมรวมกัน เพื่อความสัมพันธอันดรีะหวางกันและกัน และเพื่อเผยแพรเกยีรติคุณของมหาวทิยาลัย- เชียงใหม 

 กิจกรรมของสโมสรฯ:   

  - กฬีาบุคลากรประจําป  และการแขงขันกฬีาบุคลากรมหาวทิยาลัยประจําป 

  - ดําเนินการและสนับสนุนกิจกรรมดานอนุรักษศิลปและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน งานพิธีรดนํ้าดําหัว

ผูบริหารและผูอาวุโส ในวันสงกรานต  งานประเพณสีงกรานต เปนตน 

  - สนับสนุนการอนุรักษสงเสริมอาชีพ เชน งานแสดงสนิคา OTOP เปนตน 

  - ใหบริการรานอาหาร  และเสริมสวยภายในอาคารสโมสร 
 

21. สทิธแิละสวสัดกิารอ่ืน ๆ 

 

21.1 สทิธกูิเงนิสวัสดกิารในธนาคารออมสนิ สาขา มช.  

1. สนิเชื่อพฒันากลุมอาชพี ไมเกินรายละ 3,000,000 บาท (หักจากบัญชีเงนิเดอืน)  

ผูมสีทิธ:ิ ขาราชการ, ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา  

 -ผูกูตองต้ังกลุมพัฒนาอาชีพขึ้นมา 10 คน ขึ้นไป 

 - วงเงนิกูไดตามหน้ีสนิท่ีม ีแตไมเกนิรายละ 3,000,000 บาท 

 - อัตราดอกเบ้ีย MLR (ปจจุบัน 6.00) 

 - ระยะเวลาผอนชําระ กรณใีชบุคคลค้ําประกัน ไมเกนิ 15 ป  60 ป กรณใีชหลักทรัพยค้ําประกันไม

เกนิ 30 ป ท้ังน้ี นับถงึอายุ 65 ป  

 -ผูกูตองทําประกันชีวติกับธนาคารออมสนิตลอดอายุหน้ี 

2. สนิเชื่อสวสัดกิาร ไมเกินรายละ 3,000,000 บาท (หักจากบัญชีเงนิเดอืน) 

ผูมสีทิธ:ิ ขาราชการ, ลูกจางประจํา และพนักงานมหาวทิยาลัยประจํา  

 - อัตราดอกเบ้ีย MLR+1 สําหรับบุคคลค้ําประกัน แตหากเปนขาราชการระดับ 8 ขึ้นไปกู ไมตองใช

บุคคลค้ําประกันกไ็ด แตคดิอัตราดอกเบ้ียท่ี MLR+1.25 

 -ระยะเวลาผอนชําระสูงสุดไมเกนิ 15 ป นับถงึอายุ 60 ป 

 -ผูกูตองซื้อประกันชีวติกับธนาคารออมสนิ อยางนอย 2 ป  

3. สนิเชือ่โครงการธนาคารประชาชน ไมเกิน 100,000 บาท (หักจากบัญชีเงนิเดอืน) 

ผูมสีทิธ:ิ ขาราชการ, ลูกจางประจํา, พนักงานมหาวทิยาลยัประจํา  และพนักงานมหาวทิยาลัยช่ัวคราว 

 -ผูกูและผูค้ําประกันตองมรีายไดไมตํ่ากวา 7,000 บาท/เดอืน 



 

 

๓๓ 

-วงเงนิกูไมเกนิ 30,000 บาท ใชบุคคลรายไดไมตํ่ากวา 7,000 บาท/เดอืน 1 คน เปนผูค้ําประกัน 

ดอกเบ้ีย 50 สต./เดอืน (Flat Rate) 

-วงเงนิกูเกนิ 30,000 แตไมเกนิ 50,000 บาท ใชบุคคลท่ีมรีายไดมากกวา 7,000 บาท/เดอืน 1 

คน เปนผูค้ําประกัน อัตราดอกเบ้ีย 75 สต./เดอืน (Flat Rate) 

-วงเงนิกูเกนิ 50,000 บาท แตไมเกนิ 100,000 บาท ใชบุคคลรายไดมากกวา 7,000 บาท/เดอืน 2 

คน หรือรายไดมากกวา 15,000 บาท/เดอืน เปนผูค้ําประกัน อัตราดอกเบ้ีย 75 สต./เดอืน (Flat Rate) 

สถานที่ติดตอ: ธนาคารออมสนิ สาขา มช. โดยตรง ท่ี 053 -94-3681 

เอกสารที่เก่ียวของ : แบบฟอรมขอใหรับรองผานสทิธ์ิ 
 

21.2 สทิธเิปนผูประกอบการและใชบรกิารตลาดรมสัก มช. ต้ังอยูบริเวณหมูบานรมสักในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย 

สอบถามรายละเอียดไดท่ี กองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ สํานักงานมหาวทิยาลัย โทร.053-94-3165 
 

21.3 สทิธใิชบรกิารระบบ ขส.มช. รถไฟฟา เสนทางภายใน มช.ฝงเชิงดอย และรถสี่ลอรับจาง (รถแดง) เสนทาง มช.-

สวนดอก และ มช.-ดอยคํา ใหบริการทุกวัน เวลา 07.30-21.00 น. โทร.050-94-4934    
   

21.4 สทิธใิชสนามและรวมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

    (1) การใชสนามกฬีาตางๆ ของ มช. เชน สนามกฬีากลาง สนามกฬีาเทนนิส สระวายนํ้า เปนตน 

    (2) การใชโรงยิมเนเช่ียมของ มช. 

    (3) กจิกรรมออกกําลังกายทุกสัปดาหตามสวนงานตาง ๆ  

    (4) กจิกรรมกฬีาบุคลากรประจาํป 

    (5) กจิกรรมทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนาและของ มช.  

    (6) กจิกรรมงานประเพณวัีฒนธรรมทองถิ่น เชน รดนํ้าดําหัววันสงกรานต 

 

21.5 สทิธใิชบรกิารอ่ืนๆ ใน มช.  

    (1) ธนาคารตางๆ และบริการฝาก/ถอนดวน บริเวณมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอยและฝงสวนดอก     

(2) ไปรษณยี ในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย โทร.053-94-3670 และคณะแพทยศาสตร โทร.053-94-

5548  

(3) ปมนํ้ามัน ปตท.บริเวณประตูทางออกดานทิศตะวันออก มช.  โทร.053-94-4940 

    (4) อินเทอรเน็ตไรสาย 

    (5) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ในคณะแพทยศาสตร เปดบริการในวันและเวลาราชการ โทร.050-94-

6000, 7000 

 (6) คลนิิกพเิศษนอกเวลาราชการ ในคณะแพทยศาสตร เปดบริการทุกวัน เวลา 16.30-24.00 น. โทร.050-

94-6000-7000 

 (7) ศูนยศรีพัฒน ในคณะแพทยศาสตร เปดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. โทร. 053-94-6900-1

 (8) ศูนยสุขภาพมหาวทิยาลัยเชียงใหม ในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย บริเวณสโมสรขาราชการ เปดบริการในวัน

และเวลาราชการ โทร.083-94-3181 

(9) โรงพยาบาลทันตกรรม ในคณะทันตแพทยศาสตร เปดบริการในวันและเวลาราชการ โทร. 053-94-

4490 



 

 

๓๔ 

(10) คลนิิกทันตกรรมพเิศษ ในคณะทันตแพทยศาสตร เปดบริการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. โทร.053-

94-4491 

(11) โรงพยาบาลสัตวเล็ก บริเวณปมนํ้ามัน ปตท.ในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย เปดบริการทุกวัน เวลา 08.30-

16.30 น. ยกเวนวันพุธเปดคร่ึงวันเชา นอกเวลาวันจันทร-ศุกร  เวลา 17.00-19.00 น. และกรณฉีุกเฉนิทุกวัน เวลา 

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

(12) หองสมุดกลางในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย และประจําคณะท่ีเปดการสอน ใหบริการทุกวัน วันจันทร-ศุกร 

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

    (13) บรกิารซัก-อบ-รดี บรเิวณหอพักนักศกึษา  

 (14) บรกิารจองต๋ัวเดนิทาง เครื่องบนิ รถไฟ รถทัวร บริเวณช้ันลางของหอพักชาย อาคาร 4  ใน

มหาวทิยาลยัฝงเชิงดอย โทร. 053-892-746  หรอื 098-530-672 

    (15) บรกิารทาํผม/เสรมิสวย บริเวณหอพักนักศกึษา และสโมสรนักศกึษาในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย  

    (16) บรกิารรานสะดวกซื้อ บริเวณสโมสรขาราชการในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย หอพักชายอาคาร 4 

หอพักหญงิอาคาร 8 ปมน้าํมนั ปตท.ในมหาวทิยาลัยฝงเชิงดอย และบริเวณสวนงานฝงสวนดอก 

    (17) บรกิารรานคา/รานอาหาร บริเวณสวนงานตาง ๆ สโมสรนักศกึษา และหอพักนักศกึษา 

 

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