
ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ เดิมกับ (ราง) ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... 

เดิม ใหม เหตุผล 

   ขอ ๔.๑ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับสถานภาพมาจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยซ่ึงจางจากเงินอุดหนุนประเภทประจํา สามารถเลือกใช

สิทธิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอยางใดอยางหนึ่งตามท่ี

กําหนดไว ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

 

 รูปแบบท่ี ๑  

(๑) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยใชสวัสดิการจากกองทุน

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และในสวนคารักษาพยาบาล

ท่ีไมสามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม ซ่ึงเบิกไดตามสิทธิ

ขาราชการใหเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ภายในวงเงินท่ีกําหนด 

(๒) บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถใช

สิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดตามสิทธิขาราชการ โดยเบิกจายจาก

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินท่ีกําหนด 

(๓) วง เ งิน ท่ี กํ าหนดตาม (๑ )  และ  (๒ )  ใหพนั ก งาน

มหาวิทยาลั ย มีสิทธิ เบิ กจ ายจากกองทุนสวัสดิ การพนักงาน

มหาวิทยาลัยไดไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป 

(๔) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมี

ความจําเปนตองใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลเกินวงเงินท่ีกําหนด

ไวตาม (๓) และสวนงานเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหเสนอมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณีไป 

   ขอ ๔.๑ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีปรับสถานภาพมาจากพนักงาน

มหาวิทยาลัยซ่ึงจางจากเงินอุดหนุนประเภทประจํา สามารถเลือกใช

สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีกําหนด

ไว ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

 

      รูปแบบท่ี ๑  

      (๑ )  ใหพนักงานมหาวิทยาลั ย ใช สวั สดิ การจากกอง ทุน

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และในสวนคารักษาพยาบาล

ท่ีไมสามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม ซ่ึงเบิกไดตามสิทธิ

ขาราชการ ใหเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ภายในวงเงินท่ีกําหนด 

      (๒) บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใช

สิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดตามสิทธิขาราชการ โดยเบิกจายจาก

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินท่ีกําหนด 

      (๓) วงเงินท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมี

สิทธิเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไดไมเกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป 

      (๔) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมีความ

จําเปนตองใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาลเกินวงเงินท่ีกําหนดไวตาม 

(๓) และสวนงานเห็นวามีเหตุอันสมควร ใหเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาเปนรายกรณีไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ เดิมกับ (ราง) ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... 

เดิม ใหม เหตุผล 

 

 พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเลือกใชสวัสดิการตามรูปแบบท่ี ๑ 

จะตองสงเงินสมทบโดยวิธีการหักจากเงินเดือนรอยละ ๑๐ ของอัตรา

เงินเดือนเขากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรอยละ ๕ 

ของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย แตไมเกิน ๗๕๐บาทตอ

เดือนสมทบเขากองทุนประกันสังคม สวนท่ีเหลือสมทบเขากองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจายเงินสมทบใน

อัตราท่ีเทากันเพ่ือเขากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนใน

อัตราท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินอีกจํานวน

หนึ่งเพ่ือสมทบในกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับการ

จัดสวัสดิการดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี เลื อกใชสวัสดิ การเ ก่ียว กับการ

รักษาพยาบาลตามรูปแบบท่ี ๑ จะตองสงเงินสมทบโดยวิธีการหักจาก

เงินเดือนรอยละ ๑๐ ของอัตราเงินเดือนเขากองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินจํานวน ๗๕๐ บาทตอ

เดือนหรือในอัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดสมทบเข ากอง ทุน

ประกันสังคม และมหาวิทยาลัยจายเงินสมทบในอัตราท่ีเทากันหรือใน

อัตราตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือเขากองทุนประกันสังคมและกองทุน

เงินทดแทน 

      ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดลดอัตราเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคมลงเหลือนอยกวา ๗๕๐ บาทตอเดือน ใหคืนเงินสวนท่ี

ลดลงใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

      ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ิมอัตราเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคมมากกวา ๗๕๐ บาทตอเดือน ใหมหาวิทยาลัยนําเงินจาก

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยจายสวนตางใหแกพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

      ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือสมทบใน

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดสวัสดิการ

ดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

-เนื่องจากในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 และหรือ

สถานการณ อ่ืน ในอนาคตรั ฐบาล/

สํานักงานประกันสังคม อาจกําหนด

มาตรการชวยเหลือประชาชน โดยการ

ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ท้ัง

ฝงนายจางและลูกจาง) ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนตองปรับหลักเกณฑในสวนนี้

เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ยื ด ห ยุ น ใ น ก า ร

ดําเนินการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ เดิมกับ (ราง) ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... 

เดิม ใหม เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี เลื อกใชสวัสดิ การ เ ก่ียว กับการ

รักษาพยาบาลรูปแบบท่ี ๑ หากมีความประสงคเปลี่ยนแปลงเปน

รูปแบบท่ี ๒ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกระทําได

ป งบประมาณละ ๑ ครั้ ง  และให มีผลในวันท่ี  ๑ ตุลาคม ของ

ปงบประมาณถัดไป 

 

      ใหคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลดังกลาวในแตละป โดยพิจารณาประกอบ

กับขอมูลสถานะกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

      พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี เปลี่ ยนแปลงสวัสดิการเ ก่ียว กับ

รักษาพยาบาลเปนรูปแบบท่ี ๒ แลว จะไมสามารถเปลี่ยนแปลง

กลับมาใชสวัสดิการเก่ียวกับรักษาพยาบาลรูปแบบท่ี ๑ ไดอีก  

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเลือกใช

รูปแบบการรักษาพยาบาลรูปแบบท่ี ๑ 

ส า ม า ร ถ ป รั บ เ ป ลี่ ย น ม า เ ป น รู ป

รักษาพยาบาลรูปแบบท่ี ๒ ได เพ่ือเปน

การชวยบรรเทาความเดือนรอนทาง

การเงินใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

-การขอ เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการ

รั ก ษ า พ ย า บ า ล ดั ง ก ล า ว  ใ ห

คณะกรรมกา รกอ ง ทุนสวั ส ดิ ก า ร

พ นั ก ง า น ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด

หลักเกณฑและวิธีการ โดยปรับเปลี่ยน

ไดปละ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาสถานะ

กองทุนประกอบ  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ เดิมกับ (ราง) ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... 

เดิม ใหม เหตุผล 

 

     รูปแบบท่ี ๒ 

     (๑ )  ใหพนั ก งานมหาวิทยาลั ย ใช ส วั ส ดิการจากกอง ทุน

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และกองทุนเงิน

ทดแทนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และในสวนคา

รักษาพยาบาลท่ีไมสามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม ซ่ึงเบิก

ไดตามสิทธิขาราชการ ใหเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยภายในวงเงินท่ีกําหนด 

     (๒) บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใชสิทธิ

เบิกคารักษาพยาบาลไดตามสิทธิขาราชการ โดยเบิกจายจากกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินท่ีกําหนด 

     (๓) วงเงินท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมี

สิทธิเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไดไมเกิน 

๒๐,๐๐๐ บาทตอป 

    (๔) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมีความ

จําเปนตองใชสิทธิเกินวงเงินท่ีกําหนดใน (๓) ใหเบิกจายในสวนท่ีเกิน

ไดโดยจายรวมกับมหาวิทยาลัย (Co-pay) เปนสัดสวนรอยละ ๕๐ ใน

วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตอป (มหาวิทยาลัยจายรวมไมเกิน 

๒๕,๐๐๐ บาทตอป) 

 

 

 

  

     รูปแบบท่ี ๒ 

     (๑ )  ใหพนั ก งานมหาวิทยาลั ย ใช ส วั ส ดิการจากกอง ทุน

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และกองทุนเงิน

ทดแทนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และในสวนคา

รักษาพยาบาลท่ีไมสามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม ซ่ึงเบิก

ไดตามสิทธิขาราชการ ใหเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยภายในวงเงินท่ีกําหนด 

     (๒) บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใชสิทธิ

เบิกคารักษาพยาบาลไดตามสิทธิขาราชการ โดยเบิกจายจากกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินท่ีกําหนด 

     (๓) วงเงินท่ีกําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมี

สิทธิเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไดไมเกิน 

๒๐,๐๐๐ บาทตอป 

     (๔) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมีความ

จําเปนตองใชสิทธิเกินวงเงินท่ีกําหนดใน (๓) ใหเบิกจายในสวนท่ีเกิน

วงเงินไดโดยวิธีการจายรวมกับมหาวิทยาลัย (Co-pay) ในสัดสวนรอย

ละ ๕๐ ภายในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตอป โดยมหาวิทยาลัยจาย

รวมไมเกิน ๒๕,๐๐๐ บาทตอป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเปรียบเทียบขอบังคับฯ เดิมกับ (ราง) ขอบังคับฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.... 

เดิม ใหม เหตุผล 

 

     พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเลือกใชสวัสดิการตามรูปแบบท่ี ๒ จะตอง

สงเงินสมทบรอยละ ๕ ของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตไม

เกิน ๗๕๐ บาทตอเดือนเขากองทุนประกันสังคม และมหาวิทยาลัย

จายเงินสมทบในอัตราท่ีเทากันเพ่ือเขากองทุนประกันสังคม และ

กองทุนเงินทดแทนในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะ

จัดสรรเงินอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือสมทบในกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยสําหรับการจัดสวัสดิการดังกลาว 

 

 

 

 กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี เลื อกใชสิทธิ สวัสดิ การ

รักษาพยาบาลรูปแบบท่ี ๑ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจางและ

ไดรับการตอสัญญาจางฉบับใหม สามารถเลือกใชสิทธิสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลไดอีกครั้งหนึ่ง ถาสัญญาจางมีกําหนด

ระยะเวลาเกินกวาหาป ใหเลือกใชสิทธิไดเม่ือปฏิบัติงานตามสัญญา

มาแลวไมนอยกวาหาปนับแตขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ หรือจะเลือกใช

สิทธิเม่ือครบสัญญาจางก็ได ท้ังนี้เม่ือเลือกใชสิทธิแลวไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงได 
 

 

      พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ี เลื อกใชสวัสดิ การ เ ก่ียว กับการ

รักษาพยาบาลรูปแบบท่ี ๒ จะตองสงเงินสมทบรอยละ ๕ ของอัตรา

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตไมเกิน ๗๕๐ บาทตอเดือน หรือใน

อัตราตามท่ีกฎหมายกําหนด  เข ากองทุนประกันสั งคม และ

มหาวิทยาลัยจายเงินสมทบในอัตราท่ีเทากันหรือในอัตราตามท่ี

กฎหมายกําหนดเพ่ือเขากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือสมทบในกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดสวัสดิการดังกลาว” 

 

 

-นําไปเขียนรวมไวในรางใหม สวนของรูปแบบท่ี ๑  
 

 

 

 

-เนื่องจากในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 และหรือ

สถานการณ อ่ืน ในอนาคตรั ฐบาล/

สํานักงานประกันสังคม อาจกําหนด

มาตรการชวยเหลือประชาชน โดยการ

ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ท้ัง

ฝงนายจางและลูกจาง) ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนตองปรับขอความในสวนนี้เพ่ือให

เกิดความยืดหยุนในการดําเนินการ 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


