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กองทุนประกนัสังคม : คุม้ครอง 7 กรณี ดงัน้ี 1. อนัตรายเจ็บป่วย / 2. ทุพพลภาพ /  3. ตาย / 4. คลอดบุตร /          
5. สงเคราะห์บุตร / 6. ชราภาพ และ 7. วา่งงาน 
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กองทุนเงินทดแทนประกนัสังคม : คุม้ครอง 4 กรณี ดงัน้ี  1. เจ็บป่วย / 2. สูญเสียอวยัวะ / 3. ทุพพลภาพ และ        
4. ตายหรือสูญหาย) 
1.  กรณีเจ็บป่วย 
                -  ค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นไม่เกิน 35,000 บาท ต่อการเจ็บป่วยหรือประสบ
อนัตราย 1 คร้ัง หากเกินเบิกเพิ่มไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดในกฏกระทรวงอีกไม่เกิน 200,000 บาท 

  https://www.sso.
go.th 
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                -   ค่าทดแทนรายเดือนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง หากแพทยใ์หห้ยดุพกัรักษาตวัติดต่อกนัเกิน 3 วนั    
แต่ไม่เกิน 1 ปี 
           2.  กรณีสูญเสียอวัยวะ 
                -  ค่าทดแทนรายเดือนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง ตามประเภทการสูญเสียอวยัวะ และระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
กรณีท่ีลูกจ้ำงจ ำเป็นต้องได้รับกำรฟ้ืนฟูจะได้รับกำรฟ้ืนฟูท่ีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภำพคนงำน ของส ำนักงำน
ประกนัสังคม ดังนี้ 
                   - ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูดา้นการแพทย ์และอาชีพเท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท 
                   -  ค่าใชจ่้ายในการผา่ตดัเพื่อประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานไม่เกิน 20,000 บาท 
           3.  กรณีทุพพลภำพ 
                -  ค่าทดแทนรายเดือนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง เป็นเวลาไม่เกิน 15 ปี 
           4.  กรณีตำยหรือสูญหำย 
                -  ค่าท าศพจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัการศพ 100 เท่าของอตัราสูงสุดของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั (ปัจจุบนัจ่าย       
18,100 บาท) 
                -  ค่าทดแทนรายเดือนในอตัรา 60 % ของค่าจา้ง เป็นเวลา 8 ปี แก่ทายาท 

http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare.p
hp 
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กองทุนสวัสดิภำพบุคลำกร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ : คุม้ครอง 4 กรณี ดงัน้ี 1. เสียชีวิต / 2. สูญเสียอวยัวะ 
ส่วนต่างๆ / 3. ทุพพลภาพ และ 4. เงินช่วยเหลือเม่ือเป็นคนไขผู้ป่้วยในของโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare.p
hp 
 
http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare/w
elfare27464.pdf 
 

4 
 
 
 
 

ประกนัสุขภำพกลุ่มตำมปีกรมธรรม์  : ไดรั้บสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล ตามตารางดา้นล่าง 
➢ พนกังานมหาวิทยาลยั ทาง มก.สมคัรใหต้ั้งแต่เร่ิมบรรจุจา้ง โดยใชเ้งินกองทุน มก.จ่ายค่าเบ้ียประกนั 
➢ พนกังานเงินรายไดฯ้ ทางคณะฯ สมคัรใหเ้ม่ือผา่นการทดลองปฏิบติังานแลว้ โดยใชเ้งินรายไดข้อง

คณะฯ จ่ายค่าเบ้ียประกนั 
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5 เงินชดเชยกำรท ำงำนส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลยั : จะไดรั้บเงินชดเชยตามกรณีต่อไปน้ี  
➢ พนกังานมหาวิทยาลยั เกษียณอาย ุตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.59 / ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ ลาออกเม่ืออายคุรบ    

55 ปีบริบูรณ์ ถูกสั่งใหอ้อกโดยปรากฎหลกัฐานวา่ผูน้ั้นป่วยจนไม่สามารถปฏิบติังานได ้ถูกสั่งใหอ้อก
เม่ือมีการยบุ ยกเลิกส่วนงาน หรือยบุต าแหน่งท่ีพนกังานครอง ตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 2558) 

➢ พนกังานเงินรายได ้เกษียณอาย ุตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค.63  / ถึงแก่กรรม ทุพพลภาพ ลาออกเม่ืออายคุรบ55 ปี
บริบูรณ์ ถูกสั่งใหอ้อกโดยปรากฎหลกัฐานวา่ผูน้ั้นป่วยจนไม่สามารถปฏิบติังานได ้ถูกสั่งใหอ้อกเม่ือมี
การยบุ ยกเลิกส่วนงาน หรือยบุต าแหน่งท่ีพนกังานครอง ตั้งแต่วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563) 

โดยได้รับอตัรำเงินชดเชย ดงัน้ี 
 1. ปฏิบติังานติดต่อกนัครบ120 วนัแต่ไม่ครบ 1 ปี ใหจ่้ายเงินชดเชยเท่ากบัอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย 1 เดือน 
2. ปฏิบติังานติดต่อกนัครบ 1 ปีไม่ครบ 3 ปี ใหจ่้ายเงินชดเชยเท่ากบัอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย 3 เดือน 
3. ปฏิบติังานติดต่อกนัครบ 3 ปีไม่ครบ 6 ปี ใหจ่้ายเงินชดเชยเท่ากบัอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย 6 เดือน 
4. ปฏิบติังานติดต่อกนัครบ 6 ปีไม่ครบ 10 ใหจ่้ายเงินชดเชยเท่ากบัอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย  8  เดือน 
5. ปฏิบติังานติดต่อกนัครบ 10 ปีขึ้นไป ใหจ่้ายเงินชดเชยเท่ากบัอตัราค่าจา้งเดือนสุดทา้ย 10  เดือน 
หมำยเหต ุการนบัเวลาการปฏิบติังาน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการบรรจุจา้งเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั และพนกังาน         
เงินรายไดฯ้ 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/hr.php 

 
(หวัขอ้ อตัราจา้ง/
ค่าตอบแทน/เงิน
ชดเชย/เงินประจ า
ต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กส.มก.) : พนกังานท่ีผา่นการประเมินผล
การทดลองปฏิบติังานแลว้ สามารถสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนฯได ้(ตามความสมคัรใจ)โดย 
➢ ลูกจา้งจ่ายเงินสะสมในอตัราไม่ต ่ากวา่ 3-15% ของค่าจา้ง/เดือน 
➢ นายจา้ง (คณะฯ) จ่ายเงินสมทบใหใ้นอตัรา 3% ของค่าจา้ง/เดือน 
❖ เม่ือสมาชิกส้ินสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนฯ จะไดรั้บเงินจากกองทุน ตามตารางดงัน้ี 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare.p
hp 
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http://www.perso
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สหกรณ์ออมทรัพย์ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (สอ.มก.) : (เม่ือสมคัรสมาชิก กส.มก. เรียบร้อยแลว้ จึงจะ
สามารถสมคัรสมาชิก สอ.มก. ได ้ทั้งน้ี ตามความสมคัรใจ ของบุคลากรเช่นกนั) ซ่ึงนอกจากสมาชิก สอ.มก. จะ
สามารถสะสมหุน้(รับเงินปันผล/เฉล่ียคืนรายปี) ใชบ้ริการเงินฝากประเภทต่างๆ กูเ้งินทุกประเภทตามสิทธิ หรือ
การขอรับทุนการศึกษาบุคลากรไดแ้ลว้ ยงัมีสวสัดิการต่างๆ เพิ่มเติม ดงัน้ี 
1) สวสัดิการช่วยเหลือดว้ยเหตุเจ็บป่วย เช่น มะเร็ง อมัพฤกษ ์อมัพาต ไตวายSLE อลัไซเมอร์ ตบัวาย พาร์กินสัน 
วณัโรค เอดส์ โรคร้ายแรงอ่ืนๆ (5,500 บาท/ปี)/ โควิด-19 (5,000 บาท) 
2) กรณีต่อไปน้ีรวมกนัไม่เกิน 6,500 บาท/ปี  
- ตรวจเพื่อดูอาการตามค าสั่งแพทยต์ั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป (300 บาท/วนั) 
- ผูป่้วยใน (500 บาท/คืน)  

  https://www.coo
p.ku.ac.th 
 

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare/welfare27464.pdf
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http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare/welfare27464.pdf
https://www.coop.ku.ac.th/
https://www.coop.ku.ac.th/


8 
 

 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำรสวัสดิกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
พนักงำน   
เงินรำยได้ฯ 

หมำยเหตุ 

7 (ต่อ) 
 
 

- ไดรั้บอุบติัเหตุ กระดูกหกั หรือแตก หรือมีบาดแผลฉกรรจ์ (2,000 บาท) 
-ไดรั้บอุบติัเหตุ มีบาดแผลฉีกขาด ไดรั้บการรักษาโดยการเยบ็แผล โปรดระบุจ านวน (3 -5 เขม็ = 500 บาท,         
6 -8 เขม็ = 1,000 บาท, 9 -10 เขม็ = 1,500 บาท, 11 เขม็ขึ้นไป = 2,000 บาท)  
- เจ็บป่วยหรือไดรั้บอุบติัเหตุประเภทผูป่้วยนอก และมีใบรับรองแพทยใ์หพ้กัรักษาตวั โปรดระบุจ านวนวนั       
(4 -7 วนั = 500 บาท, 8 -14 วนั = 1,000 บาท, 15 -21 วนั = 1,500 บาท, 22 วนัขึ้นไป = 2,000 บาท) 
3) สวสัดิการรับขวญับุตร (2,000 บาท)  
4) สวสัดิการสมรส/สมรสท่ีไม่มีบุตร (2,000/*400) 
5) สวสัดิการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮจัญ/์ บวชชี หรือบวชชีพราหมณ์ (2,000 บาท) 
6) สวสัดิการบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม (บิดา/มารดา/บุตร = อายหุุน้*1,900/4) (คู่สมรส = อายหุุน้*1,900/2) 
7 สวสัดิการโสด (*400)  
8) สวสัดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (อายหุุ้น*1,900) / สวสัดิการขวญัถุง 

8 กองทุนสวัสดิกำรประจ ำวิทยำเขตศรีรำชำ : มีรายการเงินช่วยเหลือตามตารางดงัน้ี 
 
 

  https://osc.src.ku.
ac.th/index.php?i

d=131 
(หวัขอ้ แบบ
ขอรับเงินกองทุน
ประจ าวิทยาเขต
ศรีราชา) 

 
ยกเลิกแลว้ 

https://osc.src.ku.ac.th/index.php?id=131
https://osc.src.ku.ac.th/index.php?id=131
https://osc.src.ku.ac.th/index.php?id=131
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9 ตรวจสุขภำพบุคลำกรประจ ำปี (ตำมปีพุทธศักรำช) 
➢ พนกังานมหาวิทยาลยั ไดรั้บสิทธ์ิการตรวจสุขภาพทนัทีท่ีบรรจุจา้ง และใชเ้งินกองทุน มก.ช าระ

ค่าใชจ่้าย 
➢ พนกังานเงินรายไดฯ้ ไดรั้บสิทธ์ิการตรวจสุขภาพทนัทีท่ีบรรจุจา้ง และใชเ้งินรายไดข้องคณะฯ ช าระ

ค่าใชจ่้าย 
❖ เป็นโครงการของส านกังานวิทยาขตศรีราชา  (จดัประมาณช่วงเดือนกุมภาพนัธ์-เมษายน ของทุกปี) 

 
 

 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรลำประเภทต่ำงๆ ของบุคลำกร (จ ำนวนวันลำจะนับตำมปีงบประมำณ) เช่น  
➢ ลาพกัผอ่น เม่ือผา่นการทดลองปฏิบติังานแลว้ จะไดรั้บสิทธิการลาพกัผอ่น 10 วนัท าการ และหาก

ใชว้นัลาพกัผอ่นไม่หมดในปีงบประมาณนั้นๆ บุคลากรสามารถน าวนัลาพกัผอ่นท่ีเหลือมาสะสม
รวมกบัวนัลาพกัผอ่นของปีงบประมาณถดัมาได ้โดยสะสมไดไ้ม่เกิน 20 วนัท าการ และเม่ืออายงุาน
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี สามารถสะสมวนัลาพกัผอ่นไดไ้ม่เกิน 30 วนัท าการ 

➢ ลาคลอดบุตรโดยไดรั้บค่าจา้ง  90 วนั 
➢  ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 15 วนัท าการ โดยตอ้งยืน่ลาภายใน 90 วนันบัจากวนัคลอด 
➢ ลากิจส่วนตวั 45 วนัท าการ (หากปฏิบติังานปีแรก ใหล้าไดไ้ม่เกิน 15 วนัท าการโดยไดรั้บค่าจา้ง) 
➢ ลาป่วยโดยไดรั้บค่าจา้ง 60 วนัท าการ แต่หากอธิการบดีเห็นชอบใหล้าไดอี้กไม่เกิน 60 วนัท าการ 

(โดยมีใบรับรองแพทย)์ 
➢ ลาอุปสมบท โดยไดรั้บค่าจา้ง 120 วนั หรือลาไปถือศีลปฏิบติัธรรม 1-3 เดือน 
➢ ลาเขา้ตรวจเลือก หรือเขา้รับการเตรียมพล 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare.p

hp 
 
 

http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
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10 
(ต่อ) 

 
 

11 วันหยุดงำนประจ ำปี  หรือวันหยุดพเิศษ (เป็นไปตำมวันหยุดของทำงรำชกำรโดยอนุโลม)   https://kulibrary.
wordpress.com/2
020/09/08/2021-

thailands-
official-holidays/ 

https://kulibrary.wordpress.com/2020/09/08/2021-thailands-official-holidays/
https://kulibrary.wordpress.com/2020/09/08/2021-thailands-official-holidays/
https://kulibrary.wordpress.com/2020/09/08/2021-thailands-official-holidays/
https://kulibrary.wordpress.com/2020/09/08/2021-thailands-official-holidays/
https://kulibrary.wordpress.com/2020/09/08/2021-thailands-official-holidays/
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12 ลำไปศึกษำ วิจัย อบรม และดูงำน : ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
ก ำหนด 
➢ บุคลำกรคณะวิศวกรรมศำสตร์ศรีรำชำ สำมำรถยึดแนวปฏิบัติตำมประกำศ หลกัเกณฑ์กำรให้บุคลำกร

สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำรไปลำศึกษำต่อ  ได้ท่ี 
https://www.eng.src.ku.ac.th/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%
b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5/ 

 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/hr_Devel
opment.php 

13 กำรให้ควำมช่วยเหลือบุคลำกรท่ีติดเช้ือโควิด-19 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare/w
elfare27464.pdf 

https://www.eng.src.ku.ac.th/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5/
https://www.eng.src.ku.ac.th/th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5/
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/hr_Development.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/hr_Development.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/hr_Development.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/hr_Development.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare/welfare27464.pdf
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare/welfare27464.pdf
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare/welfare27464.pdf
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare/welfare27464.pdf
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14 สวัสดิกำรเกีย่วกบักำรรักษำพยำบำลส ำหรับบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุตร โดยทุกคนรวมกนัในวงเงินไม่เกิน 
70,000 บำทต่อปีงบประมำณ) : อนุโลมตำม พรฎ. เงินสวัสดิกำรกำรรักษำพยำบำล พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพิม่เติม  

 
 

 http://www.perso
n.ku.ac.th/knows
/rule_per1.pdf 
http://www.finan
ce.ku.ac.th/e-
office/form798.p
df 

15 สวัสดิกำรเกีย่วกบักำรศึกษำของบุตร : อนุโลมตาม พรฎ. เงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523    
และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 
 

 http://www.perso
n.ku.ac.th/knows
/rule_per1.pdf 

16 กำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอสิริยำภรณ์ 
 

 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare.p
hp 
http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/insignia.p
hp 
 
 

http://www.person.ku.ac.th/knows/rule_per1.pdf
http://www.person.ku.ac.th/knows/rule_per1.pdf
http://www.person.ku.ac.th/knows/rule_per1.pdf
http://www.finance.ku.ac.th/e-office/form798.pdf
http://www.finance.ku.ac.th/e-office/form798.pdf
http://www.finance.ku.ac.th/e-office/form798.pdf
http://www.finance.ku.ac.th/e-office/form798.pdf
http://www.person.ku.ac.th/knows/rule_per1.pdf
http://www.person.ku.ac.th/knows/rule_per1.pdf
http://www.person.ku.ac.th/knows/rule_per1.pdf
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/welfare.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/insignia.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/insignia.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/insignia.php
http://www.person.ku.ac.th/personnel_v1/insignia.php


13 
 

 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำรสวัสดิกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
พนักงำน   
เงินรำยได้ฯ 

หมำยเหตุ 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิกำรสินเช่ือเพ่ือกำรใช้จ่ำย และท่ีอยู่อำศัย ไดแ้ก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ /ธนาคารกรุงไทย / ธนาคาร      
ออมสิน และ ธนาคารUOB  (ไดรั้บพิจารณาดอกเบ้ียอตัราพิเศษ) 

 
 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare.p
hp 
http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare/w
elfare27464.pdf 
 

18 กำรฌำปณกจิสงเครำะห์ช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ช.พ.ค.) และช่วยเพ่ือนครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในกรณีคู่สมรสถึงแก่ควำมตำย (ช.พ.ส.) : เป็นสวสัดิการตามความสมคัรใจ เน่ืองจากเป็นของหน่วยงาน
ภายนอก คือ ส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสัวสดิภาพครูและบุคบากรทางการศึกษาจงัหวดัชลบุรี ไดรั้บสิทธ์ิ
เงินสงเคราะห์กรณีบุคลากร/คู่สมรสเสียชีวิต และการกูเ้งินตามอตัราดอกเบ้ียของท่ีธนาคารกรุงไทยก าหนด 
ศึกษารายละเอียดและโหลดแบบฟอร์มใบสมคัรไดท่ี้  http://www.otep-cbi.go.th/  
 

  http://www.perso
n.ku.ac.th/person
nel_v1/welfare.p
hp 
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