
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์

ผูเ้กษียณอายรุาชการ/งาน

มหาวิทยาลยัมหิดล

โดย... นายปราณตี กล่ินสงัข์

กองทรัพยากรบุคคล

มหาวิทยาลัยมหิดล



ต้องวางแผนให้ดตีั้งแต่ก่อนเกษียณฯ   อย่างน้อย  3-5 ปี เพราะ

เงินเดือนของผู้เกษียณเหลือน้อยกว่าเดิม 1/3 หรือ ?   ตั้งแต่การเกบ็เงิน 

การใช้หน้ี ควรเคลียร์หน้ีสนิให้หมดก่อนเกษียณ   รวมทั้งบัตรเครดิตที่มีอยู่  

ถ้าจะเหลือไว้ใช้บ้างไม่น่าเกนิ 1-2 ใบ

1. การวางแผนการใชเ้งิน

P.klinsang

การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการ/งาน



ต้องปล่อยวาง  อย่ายึดติดกบัเร่ืองเก่าๆ   เร่ืองราวต่างๆ  ความ

คาดหวัง ควรเชค็สขุภาพให้ครบถ้วนอย่างต่อเน่ือง การออกกาํลังกายนับว่า

มีความสาํคัญจะช่วยให้คุณสขุภาพแขง็แรงขึ้น หรืออย่างน้อยกไ็ม่ทรุดโทรม

เรว็เกนิไป จะทาํให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. การดูแลเร่ืองสุขภาพ กายและใจ

P.klinsang

การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการ/งาน



จะอยู่ที่ไหน  อยู่กบัใคร การอยู่ร่วมกบัคนในบ้าน บ้านที่อยู่อาศัย

ควรจะปลอดหน้ีแล้ว ควรมีการเตรียมตั้งแต่เร่ิมทาํงาน

3. วางแผนเร่ืองทีอ่ยู่อาศัย

การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการ/งาน

P.klinsang



การเป็นจิตอาสาในหน่วยงานเดิม หรือหน่วยงานที่ผู้เกษียณ

สนใจอยากช่วยให้สงัคมดีขึ้น จะทาํให้คุณรู้สกึดี  มีคุณค่าในสงัคม

4. การทาํกิจกรรมเพือ่สังคม

การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการ/งาน

P.klinsang



กรณทีี่ท่านมีสขุภาพดี    ขยันและอยากจะมีรายได้เพ่ิมกล็องดูว่า

จะทาํต่อไหม  ไม่ควรเป็นงานที่ต้องลงทุน อาจไม่คุ้มค่าและหมดเปลืองได้

ง่ายๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

5. การวางแผนทาํงานต่อ

จากบทความของ กาญจนา  เหมะรตั (กลุ่มปัญหาสุขภาพจิตวยัทํางาน) กรมสุขภาพจิต

การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการ/งาน

P.klinsang



.ผลสาํรวจชีวติเกษียณ..ประชากรทีเ่กษียณแลว้ 100 คน

36 %                   
มีอายุยืนไม่ถงึ 65 ปี

54 %
ตอ้งพึง่พาอาศยัผูอ่ื้น

5 % 
ตอ้งทํางานอยู่

4 %                     
มีฐานะการเงินเป็น
อิสระของตวัเอง

1 %                  
เป็นคนมัง่คัง่

การเตรียมตวัก่อนเกษียณอายรุาชการ/งาน

P.klinsang



บาํเหนจ็ตกทอด

บาํเหน็จดํารงชีพ

ค่ารกัษาพยาบาล

เงินช่วยค่าครองชีพ

ผูร้บัเบี้ ยหวดับาํนาญ

(ช.ค.บ.)

กบข.

เงินช่วยพเิศษกรณี

ถงึแก่ความตาย

ค่าเล่าเรียนบุตร

บาํเหน็จ / บาํนาญ

สิทธิประโยชนข์า้ราชการหลงัเกษียณฯ

P.klinsang



1. บาํเหนจ็/บาํนาญ

ผู้เกษียณอายุราชการ   มีสทิธเิลือกรับเงินบาํเหนจ็หรือเงินบาํนาญ 

อย่างใดอย่างหน่ึง เท่าน้ัน

เงินบาํเหน็จ คือ  เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการ

เพียงครัง้เดียว

วิธกีารคาํนวณ

อายุราชการ (ปี)  เงินเดือนเดือนสดุท้าย (ณ วนัที ่30 ก.ย.)

(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น  1 ปี)

สิทธิประโยชนข์า้ราชการหลงัเกษียณฯ

P.klinsang



เงินบาํนาญ คือ  เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการซ่ึงพ้นจากราชการเป็น 

รายเดือน จนถงึแก่กรรม

วิธีการคํานวณ

 กรณไีม่เป็นสมาชิก กบข.

เวลาราชการ (ปี)  เงินเดือนเดือนสดุท้าย (ณ วันที่ 30 ก.ย.)

50
(เศษของปีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป นับเป็น  1 ปี)

 กรณเีป็นสมาชิก กบข. *

เวลาราชการ (ปี)  เงินเดือนเฉล่ียหกสบิเดือนสดุท้าย

50
(เศษของปีใช้ทศนิยมสี่ตาํแหน่ง)

*บาํนาญจะไดรั้บไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลีย่ 60 เดือนสุดทา้ย

สิทธิประโยชนข์า้ราชการหลงัเกษียณฯ

P.klinsang



เงินบาํเหนจ็ดํารงชีพ คือ เงนิที่รัฐจ่ายให้แก่ข้าราชการที่พ้นจากราชการและเลอืกรับ

บาํนาญ เท่าน้ัน  

 อายุตํ่ากว่า 60 ปี จาํนวนเงนิ 15 เท่า ของเงนิบาํนาญ แต่ไม่เกนิ 200,000 บาท

 เมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณข์ึ้นไปแต่ไม่ถงึ 70 ปี สามารถย่ืนเร่ืองขอรับเงนิบาํเหนจ็

ดาํรงชีพ ส่วนที่เกนิ 200,000 บาท ได้อกีคร้ัง แต่เมื่อรวมกบัคร้ังแรกต้องไม่เกนิ 400,000 

บาท

 เมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ ์สามารถย่ืนเร่ืองขอรับเงนิบาํเหนจ็ดาํรงชีพ ในส่วนที่

เกนิ 400,000 บาท ได้อกีคร้ัง  แต่เมื่อรวมกบัคร้ังแรกและคร้ังที่สองแล้ว ต้องไม่เกนิ 

500,000 บาท

2. บาํเหนจ็ดาํรงชีพ

สิทธิประโยชนข์า้ราชการหลงัเกษียณฯ

P.klinsang

ตามกฎกระทรวงการคลัง กาํหนดอตัราและวิธกีารรับบาํเหนจ็ดาํรงชีพ พ.ศ.2562

ลงวันที่ 19 เมษายน 2562



ตวัอย่างการคํานวณบาํเหน็จดํารงชีพตามกฎกระทรวงฯ

สิทธิประโยชนข์า้ราชการหลงัเกษียณฯ

P.klinsang

บาํเหนจ็ดํารงชีพ (บาํนาญ x 15)

ไม่เกิน 500,000 บาท

รบัครั้งที่ 1

(อายุ 60 ปี)

ครั้งที ่2

(อายุ 65 ปี)

ครั้งที ่3

(อายุ 70 ปี)

บาํเหนจ็ตกทอด

(15 เท่าทีเ่หลือ + 15 เท่าหลงั)

13,000 x 15  = 195,000 195,000 0 0 0 + 195,000

13,334 x 15  = 200,010 200,000 10 0 0 + 200,010

15,000 x 15  = 225,000 200,000 25,000 0 0 + 225,000

20,000 x 15  = 300,000 200,000 100,000 0 0 + 300,000

25,000 x 15  = 375,000 200,000 175,000 0 0 + 375,000

27,000 x 15  = 405,000 200,000 200,000 5,000 0 + 405,000

30,000 x 15  = 450,000 200,000 200,000 50,000 0 + 450,000

33,334 x 15  = 500,010 200,000 200,000 100,000 10 + 500,010

35,000 x 15  = 525,000 200,000 200,000 100,000 25,000 + 525000

40,000 x 15  = 600,000 200,000 200,000 100,000 100,000 + 600,000

45,000 x 15  = 675,000 200,000 200,000 100,000 175,000 + 675,000



(1) เงินประเดิม  คือ  เงนิที่จ่ายให้แก่สมาชิกที่ เลือกรับบาํนาญ และรับราชการอยู่ก่อน

วันที่ 27 มีนาคม 2540

(2) เงินสะสม คือ  เงนิที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 3 ของเงนิเดือนเป็นประจาํ 

ทุกเดือน  

(3) เงินสมทบ คือ  เงนิที่รัฐจ่ายสมทบให้แก่สมาชิกที่สะสมเงนิ ร้อยละ 3 ของเงนิเดือน 

เป็นประจาํทุกเดอืน

(4) เงินชดเชย คือ  เงนิที่จ่ายให้แก่สมาชิกที่เลือกรับบาํนาญ ร้อยละ 2 ของเงนิเดือน

เป็นประจาํทุกเดอืน

(5) ผลประโยชนต์อบแทน ของเงนิดังกล่าว

หมายเหตุ - สมาชิกที่ขอรบับาํนาญ      จะไดร้บัเงินทั้ง 5 ประเภท  

- สมาชิกที่ขอรบัเงินบาํเหน็จ  จะไดร้บัเฉพาะประเภท (2)  (3) และ (5)

3.  เงิน กบข.

สิทธิประโยชนข์า้ราชการหลงัเกษียณฯ

P.klinsang



ทางเลือกในการรบัเงิน กบข. คืน
(1) ขอรับเงนิที่มีสทิธไิด้รับทั้งจาํนวน 
(2) ขอโอนเงนิที่มีสทิธไิด้รับไปยังกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  หรือ กองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือการออกจากงานหรือการชราภาพ  
(3) ขอฝากเงนิทั้งจาํนวนที่มีสทิธไิด้รับให้กองทุนบริหารต่อทั้งจาํนวน
(4) ขอทยอยรับเงนิที่มีสทิธไิด้รับ
(5) ขอรับเงนิที่มีสทิธไิด้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือทยอยขอรับ

กบข. www.gpf.or.th หรือโทรศพัท.์ 0- 2636 -1000 สายด่วน 1179

สิทธิประโยชนข์า้ราชการหลงัเกษียณฯ

P.klinsang



1. ดา้นการรกัษาพยาบาล

“เบกิไดต้ามสิทธิผูร้บับาํนาญ (เหมือนขา้ราชการ)”
กรมบญัชีกลาง ไดด้ําเนนิการจดัทําแนวปฏิบติัการเบกิจ่ายตรงสวสัดิการรกัษาพยาบาล

ประเภทผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน    โดยผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครวั  สามารถแสดงบตัร

ประจําตวัประชาชนในการแสดงสิทธิ เพือ่ประกอบการเบกิจ่ายเงินค่ารกัษาพยาบาล โดยไม่

ตอ้งสํารองเงินจ่ายค่ารกัษาพยาบาล  โดยกําหนด ใหใ้ชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่ 4 พฤษภาคม 2561

เป็นตน้ไป 

(ตามหนังสอื กรมบัญชีกลาง ที่ กค 1416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561)

สิทธิประโยชนข์องผูร้บับาํนาญ

P.klinsang



P.klinsang



ผูป่้วยนอก

ผูป่้วยใน
ตามเกณฑก์ารคัดแยกผู้ป่วย

ฉุกเฉิน ที่สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ กาํหนด 

ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก 



ผูป่้วย

ฉุกเฉิน

สิทธิประโยชนข์องผูร้บับาํนาญ

P.klinsang



“ผู้ ป่วยฉุกเฉิน” หมายความว่า บุคคลซ่ึงไดรั้บบาดเจ็บหรือมี

อาการป่วยกะทนัหัน  ซ่ึงเป็นภยนัตรายต่อการดาํรงชีวิตหรือการทาํงาน

ของอวยัวะสําคัญ จําเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและการ

บาํบดัรักษาอยา่งทนัท่วงทีเพ่ือป้องกนัการเสียชีวิตหรือการรุนแรงข้ึนของ

การบาดเจบ็หรืออาการป่วยนั้น

หลกัเกณฑก์ารเบกิค่ารกัษาพยาบาลประเภท

ผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน สถานพยาบาลเอกชน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ตามหนังสือกรมบญัชีกลางที ่กค 0422.2/ว.95 ลว. 25 เม.ย. 2557

สิทธิประโยชนผู์ร้บับาํนาญ

P.klinsang



ฉุกเฉินแบ่งเป็น 3 กรณี

1. ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต

2. ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน

3. ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง

 ค่าหอ้งและค่าอาหาร เบิกไดว้นัละ 1,000 บาท

 ค่ารกัษาพยาบาลประเภทอ่ืน ๆ ใหเ้บิกไดค้รึ่งหนึง่ของที่จ่ายจริง

แต่ไม่เกิน  8,000 บาท 

ใหส้ถานพยาบาลเอกชนซ่ึงใหก้ารรกัษาเป็น

ผูเ้บกิเงินแทนผูมี้สิทธิในระบบเบกิจ่ายของ

สํานกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) หรือ 

Emergency Claim Online : EMCO

เบกิกบัส่วนราชการตน้สงักดั

P.klinsang




สิทธิประโยชนผู์ร้บับาํนาญ



2. ดา้นการศึกษาบุตร

“เบกิไดต้ามสิทธิผูร้บับาํนาญ (เหมือนขา้ราชการ)”
บุตรที่มีสิทธิ

- บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ลาํดับที่ 1-3

- อายุครบ 3 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี

หลกัเกณฑก์ารจ่าย
- สถานการศึกษาทางราชการ ระดับอนุบาล-ปริญญาตรี  เบิกได้เตม็จาํนวนที่จ่ายจริง 

(ไม่เกนิที่กระทรวงการคลังกาํหนด)

- สถานการศึกษาเอกชน 

ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย เบิกได้เตม็จาํนวนที่จ่ายจริง (ไม่เกนิที่กระทรวงการคลังกาํหนด)

ระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี เบิกได้คร่ึงหน่ึงของจาํนวนที่จ่ายจริง (ไม่เกนิที่กระทรวงการคลังกาํหนด)

ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็น

บุตรบุญธรรมผู้อื่น 

P.klinsang

สิทธิประโยชนข์องผูร้บับาํนาญ



3. เงินช่วยค่าครองชีพผูร้บับาํนาญ (ช.ค.บ.) 

หลกัการและเหตุผล เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน

เพ่ิมสูงขึ้ น  สมควรปรับปรุงอัตราเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบาํนาญ เพ่ือ

กาํหนดให้ผู้ได้รับ หรือ มีสิทธิได้รับเบ้ียหวัดหรือบาํนาญซ่ึงเม่ือรวมกับเงินช่วย   

ค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบาํนาญแล้วตํ่ากว่าเดือนละ 10,000 บาท ได้รับเงินช่วย

ค่าครองชีพผู้รับเบ้ียหวัดบํานาญเพ่ิมขึ้ นอีกตามอัตราที่กําหนด อันเป็นการ

ช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการครองชีพ  

(เงินบาํนาญและเงิน ช.ค.บ.เดิม + ช.ค.บ. = 10,000 บาท/เดือน)

P.klinsang

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบาํนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562

มีผลใช้บังคับต่อไป ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

สิทธิประโยชนข์องผูร้บับาํนาญ



4.  เงินช่วยพเิศษ (ช่วยค่าทําศพ)

เงินช่วยพเิศษ  คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่บุคคลซ่ึงผู้รับบาํนาญแสดงเจตนา

ระบุไว้ หรือทายาท โดยจ่ายให้คร้ังเดียวเม่ือผู้รับบาํนาญถงึแก่ความตาย

“จาํนวนเงิน 3 เท่า ของเงินบาํนาญ + ช.ค.บ.”

การจ่ายเงินช่วยพเิศษ

กรณไีม่มีหนังสอืแสดงเจตนาให้จ่ายแก่บุคคลตามลาํดับต่อไปน้ี (เพียงคนเดียว)

- คู่สมรส

- บุตร

- บิดา หรือ มารดา                                                                           

(ตาม พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาํเหนจ็ บาํนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกนั พ.ศ.2535)
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หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บัเงินช่วยพเิศษ

แบบหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงนิช่วยพิเศษ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาํหนด

- ระบุช่ือบุคคลธรรมดา เพียง 1 คน (ควรตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-นามสกุล 

ให้ตรงตามบัตรประชาชนของผู้รับเงนิช่วยพิเศษ)

- ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ (งาน HR. ส่วนงาน หรือ กองทรัพยากรบุคคล ม.มหิดล)

- ทาํขึ้น 2 ฉบับ เกบ็ไว้ที่มหาวิทยาลัย 1 ฉบับ เจ้าตัวเกบ็ไว้ 1 ฉบับ

ใชพ้นิยักรรมไม่ได้

(ตาม พ.ร.บ. บาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 48-50) 
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5.  เงินบาํเหนจ็ตกทอด

เงินบาํเหนจ็ตกทอด   คือ  เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคล ซ่ึงผู้รับ

บาํนาญแสดงเจตนาไว้  โดยจ่ายให้คร้ังเดียว เม่ือผู้รับบาํนาญถงึแก่ความตาย 

“จาํนวนเงิน 30 เท่าของเงินบาํนาญ หกัดว้ย เงินบาํเหนจ็ดาํรงชีพ”

การจ่ายเงินบาํเหนจ็ตกทอด

1. จ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ ดังน้ี

- บุตรได้รับสองสว่น กรณมีีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไป ได้รับสามส่วน

- สามีหรือภรรยา ได้รับหน่ึงส่วน

- บิดา/มารดา ได้รับหน่ึงส่วน

2. กรณไีม่มีทายาทตามกฎหมาย ให้จ่ายให้บุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้

3. กรณไีม่มีทายาทตามกฎหมายและไม่ได้แสดงเจตนาไว้  ให้สทิธใินการรับบาํเหนจ็ตกทอดน้ัน

เป็นอนัยุติลง 

(ตาม พ.ร.บ. บาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 48-50)
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หนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูร้บับาํเหน็จตกทอด

แบบหนังสอืแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบาํเหนจ็ตกทอด ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาํหนด

- ระบุช่ือบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่เกนิ 15 คน  (ควรตรวจสอบความ

ถูกต้องของช่ือ-นามสกุล ให้ตรงตามบัตรประชาชนของผู้รับบาํเหนจ็ตกทอด)

- ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ (งาน HR. ส่วนงาน หรือ กองทรัพยากรบุคคล)

- ทาํขึ้น 2 ฉบับ เกบ็ไว้ที่มหาวิทยาลัย 1 ฉบับ เจ้าตัวเกบ็ไว้ 1 ฉบับ

ใชพ้นิยักรรมไม่ได้

(ตาม พ.ร.บ. บาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 มาตรา 48-50) 
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6.  บตัรประจําตวัผูร้บับาํนาญ

ผู้รับบํานาญ มีสิทธิขอมีบัตรข้าราชการบํานาญได้ ตามมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 วรรคสอง ซ่ึงระบุไว้ว่า   

“เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาํเหนจ็บาํนาญมีสิทธิขอมีบัตรประจาํตัวสาํหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้รับบาํเหนจ็บาํนาญได้” 
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7.  การแต่งเครือ่งแบบ

ผูร้บับาํนาญ สามารถแต่งเคร่ืองแบบปฏบัิติการหรือพิธกีารได้เช่นเดียว 

กบัข้าราชการประจาํ  เวน้แต่ ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา  ให้ใช้เคร่ืองหมาย 

“นก” (ย่อมาจาก  “นอกประจาํการ”)   ส่วนข้างซ้ายให้ใช้เคร่ืองหมายสงักดั

(กระทรวงอุดมศึกษาฯ) เหมือนเดิม

เครื่องหมาย
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การเพิม่/เปลีย่นแปลงขอ้มูลสําหรบัผูมี้สิทธิสวสัดิการรกัษาพยาบาล
(ผูร้บับาํนาญและผูใ้ชสิ้ทธิร่วม)

1. การเปลีย่นช่ือ/นามสกุล  

: สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ/นามสกุล

2. การเพิม่/ยกเลิก สิทธิบุคคลในครอบครวั 

- คู่สมรส  : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนตนเองและคู่สมรส สาํเนาทะเบียนบ้าน

สาํเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสอืแสดงการพ้นจากงานของคู่สมรส

สาํเนาทะเบียนหย่า (กรณยีกเลิกสทิธ)ิ  

- บุตร      : สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชนตนเองและสตูิบัตรบุตร  สาํเนาทะเบียน

บ้านสาํเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสอืรับรองบุตร 

3. การเปล่ียนแปลงที่อยู่ (เพ่ือสะดวกในการติดต่อแจ้งข้อมูลต่างๆ)

คําแนะนาํ เพ่ือรักษาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ควรดาํเนินการทนัท ี 

ติดต่อขอเปล่ียนแปลงข้อมูล ได้ที่กองทรัพยากรบุคคล  ช้ัน 4 สาํนักงานอธกิารบดี   

มหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา  โทร. 0-2849-6291-2 โทรสาร 0-2849-6287

สิทธิประโยชนข์องผูร้บับาํนาญ
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สิทธิประโยชน์ พนกังานมหาวิทยาลยั หลงัเกษียณฯ

เงนิชดเชย
* เงนิกองทุน

สํารองเลีย้งชีพ

สิทธิประโยชนพ์นกังานมหาวิทยาลยั
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1. เงินชดเชยการพน้สภาพพนกังานมหาวิทยาลยั

พนกังานมหาวิทยาลยัที่เกษียณอายุงาน จะไดร้บัเงินชดเชยตามอายุงาน ดงัน้ี  

อตัราเงินชดเชย

ระยะเวลาปฏิบติังาน เท่า / เงินเดือนสุดทา้ย*

ครบ 120 วัน ไม่ครบ 12 เดือน                     1  

ครบ  1 ปี      ไม่ครบ  3 ปี                 3    

ครบ  3 ปี      ไม่ครบ  6 ปี                               6

ครบ  6 ปี      ไม่ครบ 10 ปี 8

ครบ 10 ปี ขึ้นไป                                      10

(เงนิชดเชยสงูสดุไม่เกนิ 10 เท่าของเงนิเดือนสดุท้าย)                                                       

* “เงนิเดือนสดุท้าย” คือ เงนิเดือน ณ วันที่ 30 กนัยายน ของปีที่เกษียณฯ
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เงินชดเชยการพน้สภาพเหตุเกษียณอายงุาน

คําแนะนาํ
“เงินชดเชยการพน้สภาพเหตุเกษียณอายฯุ เป็นเงินไดพ้ึงประเมินภาษีเงินไดป้ระจําปี”

เพือ่สิทธิประโยชนท์างภาษี

1. กรณมีีระยะเวลาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยน้อยกว่า 5 ปี ควรย่ืนเร่ืองขอรับเงนิชดเชย

ประมาณเดือนธนัวาคม หรือมกราคม  ซ่ึงจะทาํได้รับเงนิชดเชยในเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ ์เพ่ือ

จะได้สทิธกิารชาํระภาษีในปีถดัไป   

2. กรณมีีระยะเวลาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สามารถย่ืนเร่ืองขอรับในปี

ที่เกษียณอายุฯ ได้เลย  แต่ในการย่ืนแบบชาํระภาษีเงนิได้ประจาํปี ควรแยกเงนิชดเชยที่ได้รับไปไว้ใน

ใบแนบ ภ.ง.ด.90 (เป็นกรณคีาํนวณเงนิได้ที่นายจ้างจ่ายให้คร้ังเดียวเพราะเหตอุอกจากงานเฉพาะ ที่

เลือกเสยีภาษี โดยไม่ต้องนาํไปรวมคาํนวณภาษีกบัเงนิได้อื่นๆ) ซ่ึงจะทาํเสยีภาษีน้อยลง
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2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพมหาวิทยาลยัมหิดล

พนักงานมหาวทิยาลัยที่เป็นสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพมหาวทิยาลัยมหิดล

เมื่อเกษียณอายุงาน มสีทิธไิด้รับเงิน ดงันี้ .

1. เงินสะสม คือ  เงนิที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 3 ของเงนิเดือนเป็นประจาํ

ทุกเดือน  

2. เงินสมทบ คือ  เงนิที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน จ่ายสมทบให้แก่สมาชิกที่สะสมเงนิ

ร้อยละ 3 ของเงนิเดือน เป็นประจาํทุกเดือน

3. ผลประโยชนต์อบแทนของเงิน ตามขอ้ 1 และ 2

คําแนะนาํ
“เงินไดก้องทุนสํารองเล้ียงชีพ จะไดร้บัการยกเวน้ภาษี เมือ่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกฯ ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป”

เพือ่สิทธิประโยชนท์างภาษี ในกรณีมีระยะเวลาเป็นสมาชิกไม่ถงึ 5 ปี ควรคงเงินไวใ้นกองทุนใหค้รบ 5 ปี 
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สิทธิประโยชน์ ลูกจา้ง หลงัเกษียณฯ

ลูกจา้งประจําเงินงบประมาณ

บําเหน็จรายเดือนบําเหน็จ

* กสจ. ถ้ามี **บําเหน็จตกทอด
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1. เงินบาํเหนจ็

เงินบาํเหน็จ คือ   เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาํที่พ้นจากราชการเพียง

ครัง้เดียว

วิธีการคํานวณ

อายุงาน (เดือน)  เงินเดือนเดือนสดุท้าย (ณ วนัที ่30 ก.ย.)

12

(เศษของเดือนตั้งแต่ 15 วนัข้ึนไป นบัเป็น  1 เดือน)

สิทธิประโยชน์ ลูกจา้ง หลงัเกษียณฯ
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เงินบาํเหน็จรายเดือน คือ เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ลูกจ้างประจาํที่พ้นจากราชการ

เป็นรายเดือน จนถงึแก่ความตาย โดยลูกจ้างที่มีสทิธเิลือกรับเงินบาํเหนจ็รายเดือน

ต้องมีอายงุานตั้งแต่ยีสิ่บหา้ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

วิธีการคํานวณ

อายุงาน (เดือน)   เงินเดือนสดุท้าย (ณ วนัที ่30 ก.ย.)

12

50

(เศษของเดือนตั้งแต่ 15 วนัข้ึนไป นบัเป็น  1 เดือน)

2. เงินบาํเหนจ็รายเดือน

สิทธิประโยชน์ ลูกจา้ง หลงัเกษียณฯ
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*ลูกจา้งที่เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพลูกจา้งเมือ่เกษียณอายุงาน

มีสิทธิไดร้บัเงิน ดงัน้ี.

(1) เงินสะสม  คือ เงนิที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 3 ของเงนิเดือนเป็นประจาํ                           

ทุกเดือน  

(2) เงินสมทบ  คือ เงนิที่รัฐจ่ายสมทบให้แก่สมาชิกที่สะสมเงนิ ร้อยละ 3 ของเงนิเดือน

เป็นประจาํทุกเดือน

(3) ผลประโยชนต์อบแทนของเงนิตาม (1) และ (2)

สํานกังาน กสจ. www.gpef.or.th หรือโทร.0-2643-1383-5

3. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพลูกจา้ง (กสจ.)

สิทธิประโยชน์ ลูกจา้ง หลงัเกษียณฯ

P.klinsang



4.  เงินบาํเหนจ็ตกทอดผูร้บับาํเหนจ็รายเดือน

เงินบาํเหน็จตกทอด คือ  เงินที่รัฐจ่ายให้แก่ทายาทหรือบุคคล ซ่ึงผู้รับ

บาํเหนจ็รายเดือนแสดงเจตนาไว้ โดยจ่ายให้คร้ังเดียวเม่ือผู้รับบาํเหนจ็รายเดือน

ถงึแก่ความตาย “จาํนวนเงิน 15 เท่าของเงินบาํเหนจ็รายเดือน”

การจ่ายเงินบาํเหนจ็ตกทอด

1. จ่ายให้แก่ทายาทตามกฎหมายที่มีชีวิตอยู่ ดังน้ี

- บุตรได้รับสองส่วน กรณมีีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไป ได้รับสามส่วน

- สามีหรือภรรยา ได้รับหน่ึงส่วน

- บิดา/มารดา ได้รับหน่ึงส่วน

2. กรณไีม่มีทายาทตามกฎหมาย ให้จ่ายให้บุคคลที่ผู้ตายแสดงเจตนาไว้

3. กรณไีม่มีทายาทตามกฎหมายและไม่ได้แสดงเจตนาไว้  ให้สทิธใินการรับบาํเหนจ็ตกทอดน้ัน

เป็นอนัยุติลง 

(ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยบาํเหน็จลูกจา้ง (ฉบบัที่ 9) พ.ศ. 2554 ขอ้ 15/4) 

สิทธิประโยชน์ ลูกจา้ง หลงัเกษียณฯ
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5. บตัรประจําตวัลูกจา้งผูร้บับาํเหนจ็รายเดือน

ลูกจ้างประจําของส่วนราชการผู้รับบําเหน็จรายเดือน  มีสิทธิขอมี

บัตรประจาํตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ได้ ตามมาตรา 5   แห่งพระราชบัญญัติบัตร

ประจาํตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 วรรคสอง ซ่ึงระบุไว้ว่า “เจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้รับบาํเหนจ็บาํนาญมีสิทธิขอมีบัตรประจาํตัวสาํหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ

บาํเหนจ็บาํนาญได้” 

“รูปถา่ยแต่งกายชดุสูทสากล”

(ตามระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบาํเหนจ็ลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2552 กาํหนดให้  

ลูกจ้างประจาํของส่วนราชการผู้รับบาํเหนจ็รายเดือน  เป็น  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาํเหนจ็

บาํนาญ”)

สิทธิประโยชน์ ลูกจา้ง หลงัเกษียณฯ
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สิทธิประโยชนลู์กจา้งเงินรายได้

เงนิบาํเหน็จ/บาํนาญชราภาพ

กองทุนประกนัสังคม

* เงนิกองทุน

สํารองเลีย้งชีพ

* เงินกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ 

เฉพาะผูที้เ่ป็นสมาชกิ
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1. บาํเหนจ็ชราภาพ กองทุนประกนัสงัคม

เงินบาํเหน็จชราภาพ ส่งเงนิสมทบไม่ครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป 

และความเป็นผู้ประกนัตนสิ้นสดุลง

- ส่งเงนิสมทบตํ่ากว่า 12 เดือน  ให้จ่ายเงนิบาํเหนจ็ชราภาพ เท่ากบั จาํนวนเงนิ

สมทบที่ผู้ประกนัตน จ่ายสมทบเข้ากองทุนเพ่ือการจ่าย  ประโยชน์ทดแทนใน

กรณสีงเคราะห์บุตรและกรณชีราภาพ (3 %)

- ส่งเงนิสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงนิบาํเหนจ็ เท่ากบัจาํนวนเงนิสมทบ

ที่ผู้ประกนัตนและนายจ้างจ่ายสมทบ  เข้ากองทุนพร้อมประโยชน์ทดแทน (6 %)

คําแนะนาํ กรณรีะยะเวลาการเป็นสมาชิกฯ ไม่ครบ 180 เดือน หลังเกษียณฯ ลูกจ้าง

ผู้เกษียณฯ  สามารถสมัครเป็นผู้ประกนัตนต่อ   ตามมาตรา 39 ได้ โดยจะได้รับสทิธิ

การรักษาพยาบาลและนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเน่ืองจากเดิม เพ่ือสทิธกิารรับบาํเหนจ็

หรือบาํนาญชราภาพเพ่ิมขึ้น

สิทธิประโยชนลู์กจา้งเงินรายได้
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3. บาํนาญชราภาพ กองทุนประกนัสงัคม

เงินบาํนาญชราภาพ ส่งเงนิสมทบไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือน

จะติดต่อกนัหรือไม่กต็าม   มีอายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกนัตนสิ้นสดุลง จะได้รับเงนิ

บาํนาญชราภาพเป็นรายเดอืนในอตัราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉล่ีย 60 เดือนสดุท้าย ตลอดชีวิต

กรณส่ีงเงนิสมทบ  เกนิกว่า 180 เดือน ให้ปรับเพ่ิมอตัราเงนิบาํนาญชราภาพ จากอตัรา

ร้อยละ 20 เพ่ิมขึ้นอกีร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงนิสมทบทุก 12 เดือน

สิทธิประโยชนลู์กจา้งเงินรายได้
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ระยะเวลาที่ส่งเงิน

สมทบ (ปี)

บาํนาญที่ไดร้บั

ร้อยละค่าจ้างเดือนสุดท้าย (%) จํานวนเงิน (บาท/เดือน)

15 20.0 3,000

20 27.5 4,125

25 35.5 5,250

30 42.5 6,375

35 50 7,500

ตวัอย่างเงินบาํนาญชราภาพตามระยะเวลาการส่งเงินสมทบ                           
(อตัราเงินเดือน 15,000 บาท)                                

สิทธิประโยชนลู์กจา้งเงินรายได้



ผู้ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ช้ัน “เบญจมาภรณ์

มงกุฎไทย” (บ.ม.) ขึ้ นไป ควรแจ้งการมีสิทธิให้ทายาท ได้รับรู้ว่าท่านเป็นผู้ที่มี

คุณสมบัติพิเศษตามที่ทางราชการระบุเม่ือชีวิตหาไม่แล้ว
สถานที่ติดต่อเพ่ือออกหนังสอืรับรอง กองบริหารงานทั่วไป     สาํนักงานอธกิารบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  โทร. 02-849-6010-3 หรือติดต่อผ่านส่วนงานต้นสงักดัเดิม

สถานที่ติดต่อขอพระราชทานฯ กองพระราชพิธ ี สาํนักพระราชวัง   สนามเสอืป่า

โทร. 0 -2280-8717  ต่อ 1120, 1125  

การไดร้บัพระราชทานนํ้ าหลวงอาบศพ 

พระราชทานเพลิงศพ / พระราชทานดินฝังศพ 

และพระราชทานหีบเพลิง

P.klinsang

สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ



ผูเ้กษียณอายุฯ ที่ไดร้บัพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ส่งคืน

เคร่ืองราชอสิริยาภรณท์ี่ส่วนงานต้นสงักดั หรือที่กองทรัพยากรบุคคล  สาํนักงาน

อธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  โดยมีสทิธเิกบ็ไว้ได้เฉพาะ 2 ช้ันสดุท้าย   

แต่เม่ือผู้เกษียณอายุฯ ถงึแก่ความตาย  ทายาทจะต้องส่งคืนทั้งหมดภายหลังจาก

เสรจ็พิธศีพ ภายใน 30 วัน หากไม่ส่งคืนทายาท จะตอ้งชดใชเ้งิน ตามราคาทีท่าง

ราชการกาํหนด (ราคาเคร่ืองราชฯ จะปรับขึ้นทุกสองปี)

“หากไม่ประสงค์จะเกบ็ไวจ้ะส่งคืนทัง้หมดกไ็ด”้

การส่งคืนเครือ่งราชอิสริยาภรณ์

P.klinsang

สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ บุรษุ สตรี

มหาปรมาภรณช้์างเผอืก 41,560 32,382

มหาวชิรมงกุฎ 55,516 43,316

ประถมาภรณช้์างเผอืก 28,658 22,618

ประถมาภรณม์งกุฎไทย 27.240 20,834

ทวีติยาภรณช้์างเผอืก 13,682 11,420

ทวีติยาภรณม์งกุฎไทย 12,216 9,282

ตริตาภรณช้์างเผอืก 6,516 6,080

ตริตาภรณม์งกุฎไทย 4,900 4,318

กาํหนดราคาชดใช้แทนเคร่ืองราชอสิริยาภรณท์ี่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย                                                             

(พ.ศ.2561-2563)                                

สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ



เหรียญจกัรพรรดิมาลา

P.klinsang

สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ

“ไม่ตอ้งส่งคืน”



เงินกองทุนเกษียณอายขุองสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัย ์ม.มหิดล

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก เงินกองทุนท่ีจะไดรั้บ หมายเหตุ

10 ปีขึ้นไป - 15 ปี 8,000  บาท           สมาชิกผู้เกษียณฯ     

15 ปีขึ้นไป - 20 ปี        12,000  บาท                    ให้ย่ืนแบบคาํร้องก่อนวัน                        

20 ปีขึ้นไป - 25 ปี 16,000 บาท                    เกษียณฯ ภายใน 1 เดือน                        

25 ปีขึ้นไป - 30 ปี 22,000 บาท           หรือภายใน 60 วัน หลัง     

30 ปีขึ้นไป - 35 ปี        28,000 บาท                    จากวันเกษียณฯ                        

35 ปีขึ้นไป 35,000 บาท                    

สิทธิประโยชนส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์
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สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ



สิทธิประโยชนส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์

สวสัดิการเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 

วตัถุประสงค์ เพ่ือเป็นสวัสดิการเพ่ือการดาํรงชีพให้แก่สมาชิก

1. ที่อายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์

2. อายุการเป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป

การจ่ายเงิน จ่ายเงนิทุนบาํนาญแก่สมาชิกเป็นรายปี ทุกปี

1. เร่ิมจ่ายตั้งแต่ อายุครบ 65 ปี บริบูรณ ์เป็นต้นไป

2. ปีละ 1 คร้ังๆ ละ 6,000.- บาท

3. ย่ืนคาํขอรับเงนิภายในอายุขัยของปีน้ัน ทุกปี  ตามแบบที่ 

สหกรณก์าํหนด พร้อมเอกสารย่ืนยันการมีชีวิต

4. จ่ายวันทาํการสดุท้าย ของเดือนที่ครบรอบวันเกดิสมาชิก      

P.klinsang

สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ



สวสัดิการเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส สหกรณอ์อมทรพัย ์ม.มหิดล

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก เงินกองทุนท่ีจะไดรั้บ หมายเหตุ

20 ปีขึ้นไป - 25 ปี 15,000 บาท           สมาชิกย่ืนความประสงค์

25 ปีขึ้นไป - 30 ปี        20,000 บาท                    ขอรับขอรับเงนิได้ตั้งแต่วันที่

30 ปีขึ้นไป - 35 ปี 25,000 บาท                    อายุครบ 65 / 70 / 75 /

35 ปีขึ้นไป  30,000 บาท                    80 / 85 / และ 90 ปีขึ้นไป 

สิทธิประโยชนส์มาชิกสหกรณอ์อมทรพัย์
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สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ
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โปรดทราบ
มหาวิทยาลยัมหิดล ไดจ้ดัใหมี้พธีิมอบเกียรติบตัรและ

เข็มราชสกุลมหิดลทองคํา พรอ้มของที่ระลึกแก่บุคลากรผูเ้กษียณ

อายุราชการและอายุงาน เป็นประจําทุกปี   (ประมาณปลายเดือน

กนัยายน)   โดยจะแจง้กําหนดการจดัพธีิฯ และหนงัสือเชิญไปยงั

ผูเ้กษียณฯ  เพือ่เรียนเชิญเขา้ร่วมพธีิต่อไป 

ฝ่ายพิธกีารและฝ่ายเลขานุการฯ  โทร.0-2849-6203-5

สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ



สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ

ทบทวนชวนคิด..
“สําหรบัขา้ราชการ”
 จะรับบาํเหนจ็หรือบาํนาญด ี? 

“บาํเหนจ็คือเงนิก้อนใหญ่ : บาํนาญได้เป็นรายเดือน + สวัสดิการได้ตลอดชีวิต” 

 บาํเหนจ็ดาํรงชีพ (200,000) รับเลยดีไหม ? 

“สบิห้าเท่าเงนิบาํนาญ ถ้ายังมีเหลือรับได้อกีตอนอายุ 65 และ 70 ปี” 

 เงนิ กบข. (ถ้าม)ี จะทาํอย่างไร ?   “รับเลย  ฝากลงทุนต่อ หรือทยอยรับกด็ี”

 เป็นผู้รับบาํนาญ ทาํหนังสอืแสดงเจตนาผู้รับบาํเหนจ็ตกทอด และเงนิช่วยพิเศษแล้วหรือยัง? 

“จะให้คนที่รักหรือชัง ขอเชิญเลือกได้ตามใจปรารถนา” 

 เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทาํอย่างไร ? 

“ควรตรวจสอบสทิธเิพ่ือความมั่นใจ ไปใช้สทิธแิสนง่ายใช้แค่บัตรประจาํตัวประชาชน”

 สหกรณอ์อมทรัพย์เอาไง?  “อยู่ต่อไปได้ประโยชน์ ตั้งแต่ 65 รับค่าเค้กปีละ 6,000 บาท”  

 ชพค. ได้เป็นสมาชิกไหม?  “เพ่ือความสะดวกสบาย เปิด บ/ช กรงุไทย ไม่ต้องส่งเงนิเอง”

 ท้ายสดุ ไม่สดุท้าย “ออกกาํลังกายทุกๆ วัน ทานอาหารที่มีประโยชน์ อายุจะยืนยาว”  

P.klinsang



ทบทวนชวนคิด..
“สําหรบัพนกังานมหาวิทยาลยั”
 เงนิชดเชยรับอย่างไรให้ได้ประโยชน์สงูสดุ ? 

“รับเลยหรือรอเวลา เพ่ือสทิธปิระโยชน์ทางภาษี” 

 เงนิกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (ถ้ามี) ทาํไงดีให้ได้ประโยชน์งอกเงย ? 

“คงเงนิไว้เพ่ือลงทุนต่อ หรือย้ายไปลงทุนในกองทุนเพ่ือผู้เกษียณ (RMF)” 

 กรณเีป็นผู้รับบาํนาญ สวัสดิการรักษาพยาบาลทาํอย่างไร ?  

“ควรตรวจสอบสทิธเิพ่ือความมั่นใจ ไปใช้สทิธแิสนง่ายใช้แค่บัตรประจาํตัวประชาชน”

 เป็นผู้รับบาํนาญ จาํได้ไหมเคยทาํหนังสอืแสดงเจตนาผู้รับบาํเหนจ็ตกทอด และเงนิช่วย

พิเศษแล้วรึยัง ?

“จะให้คนที่รักหรือชัง ขอเชิญเลือกได้ตามใจปรารถนา” 

 สหกรณอ์อมทรัพย์เอาไง? “อยู่ต่อไปได้ประโยชน์ ตั้งแต่ 65 ได้ค่าเค้กปีละ 6,000 บาท”  

 ชพค. ได้เป็นสมาชิกไหม? “เพ่ือความสะดวกสบาย เปิด บ/ช กรงุไทย ไม่ต้องส่งเงนิเอง”

 ท้ายสดุ ไม่สดุท้าย  “ออกกาํลังกายทุกๆ วัน ทานอาหารมีประโยชน์ อายุจะยืนยาว”  

P.klinsang

สิทธิประโยชนส์าํหรบัผูเ้กษียณอายฯุ



ทบทวนชวนคิด..
“ลูกจา้งเงินงบประมาณ” 
 จะรับบาํเหนจ็หรือบาํเหนจ็รายเดือนดี ช่วยช้ีแนะ ? 

“บาํเหนจ็คือเงนิก้อนใหญ่    หมดเมื่อไหร่ไม่มีเพ่ิมเตมิ 

บาํเหนจ็รายเดือนรับตลอดไป  ตายเมื่อใดทายาทได้ 15 เท่า”

 เงนิกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (กสจ.) ทาํไงดีให้ประโยชน์งอกเงย ?

“ฝากธนาคาร  ซ้ือกองทุน  หรือจะซ้ือหุ้นพิจารณาให้ดี”

 สวัสดิการรักษาพยาบาลไม่มี ทาํไงดีกนัล่ะพ่ีน้อง ?  

“ติดต่อเขตพ้ืนที่ รีบทาํบัตรทอง ได้เลยพ่ีน้อง เพ่ือความปลอดภัย”

 สหกรณอ์อมทรัพย์เอาไง? “อยู่ต่อไปได้ประโยชน์ ตั้งแต่ 65 ได้ค่าเค้กปีละ 6,000 บาท”

 ชพค. ได้เป็นสมาชิกไหม? 

“เพ่ือความสะดวกสบาย เปิด บ/ช กรงุไทย ไม่ต้องเดินทางไปส่งเงนิที่ ชพค.”

 ท้ายสดุ ไม่สดุท้าย  “ออกกาํลังกายทุกๆ วัน ทานอาหารที่มีประโยชน์ อายุจะยืนยาว”  
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ทบทวนชวนคิด..
“ลูกจา้งเงินนอกงบประมาณ” 
 บาํเหนจ็/บาํนาญชราภาพ รับอย่างไร ? ติดต่อได้ที่กองทุนประกนัสงัคม

 เงนิกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ทาํไงดี ให้มีประโยชน์งอกเงย ? 

“ฝากธนาคาร  ซ้ือกองทุน  หรือจะซ้ือหุ้นพิจารณาให้ด”ี

 สวัสดิการรักษาพยาบาลไม่มี ทาํไงดีกนัล่ะพ่ีน้อง ?  

“ติดต่อเขตพ้ืนที่ รีบทาํบัตรทอง ได้เลยพ่ีน้อง เพ่ือความปลอดภัย”

 สหกรณอ์อมทรัพย์เอาไง? “อยู่ต่อไปได้ประโยชน์ ตั้งแต่ 65 ได้ค่าเค้กปีละ 6,000 บาท” 

 ชพค. ได้เป็นสมาชิกไหม? 

“เพ่ือความสะดวกสบาย เปิด บ/ช กรงุไทย ไม่ต้องเดินทางไปส่งเงนิที่ ชพค.”

 ท้ายสดุ ไม่สดุท้าย  “ออกกาํลังกายทุกๆ วัน ทานอาหารที่มีประโยชน์ อายุจะยืนยาว”  

P.klinsang
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อายุมาก       อยาคิดมาก     ใหมากเรื่อง
คิดใหเปลือง       เวลา             ย่ิงเหลือนอย

อายุมาก      ตองเริงรา       อยาละหอย
ตองหมั่นคอย     ปลอยวาง       บางก็ดี

อายุมาก      ตองคิดบวก    อยูเสมอ
คงไดเจอ           ไดพบ           ความสุขขี

อายุมาก      ไมตองหวัง     ความมั่งมี
เปนเศรษฐี         ดีไมดี           จะไปไว

อายุมาก      ตองเมตตา     เปนที่ตั้ง
อยูยืนย้ัง            ผูคน            นอมกราบไหว

อายุมาก      ถูกเบ่ือบาง     ไมเปนไร
ถึงยังไง             ใหเบ่ือได       ไมก่ีป...

P.klinsangบทกลอนพระราชทานแก่ผูส้งูอายุ โดย สมเดจ็พระกนิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันร์าชสดุาฯ



“คิดอะไรไมออก ? บอกปราณีต”
กองทรัพยากรบุคคล โทร.0-2849-6291 

P.klinsang



สงสยัเรือ่งสวสัดิการและสิทธิประโยชน์
โปรดติดต่อ

งานบริหารสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ 

กองทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 0-2849-6291-2 โทรสาร 0-2849-6287

E-mail praneet.gli@mahidol.ac.th หรือ www.op.mahidol.ac.th/orpr

P.klinsang
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