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1.สวัสดกิารเกีย่วกับเร่ืองสุขภาพอนามัย

1.1 เงนิสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหงวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลและการศึกษาบตุร

ของพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2555  มีรายละเอียดใหเ้บิกค่ารกัษาพยาบาลไดเ้ฉพาะตนเอง คูส่มรส และบตุร 

โดยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาลและการศกึษาบตุรใหเ้บิกจ่ายไดต้ามสิทธิภายใน

วงเงนิ 30,000 บาทต่อปี ซึง่ท่ีมาของวงเงินสวสัดิการนีม้าจากการเก็บจากพนกังานมหาวิทยาลยัสว่นหนึ่ง 

และมหาวิทยาลยัสมทบอีกสว่นหนึ่ง ถา้ในปีใดผูมี้สิทธิมิไดเ้บิกจ่ายเงินสวสัดิการในสว่นนี ้หรอืเบิกจ่ายแตไ่ม่

ครบตามวงเงิน 30,000 บาทตอ่ปี ไมส่ามารถน าวงเงินสว่นท่ีเหลือมารวมเขา้กบัวงเงินท่ีไดร้บัในปีตอ่ ๆ ไปได้



1.2 การตรวจสุขภาพประจ าปี

ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหงวา่ดว้ยการตรวจสขุภาพประจ าปีของบคุลากร พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลยั

รามค าแหงไดจ้ดัโครงการตรวจสขุภาพประจ าปี ใหแ้ก่บคุลากรของมหาวิทยาลยั ซึง่บคุลากรท่ีใชส้ิทธิต้องปฏบิัติ

ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  ทัง้ในสว่นกลางและสาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรติ  โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือใหบ้คุลากรไดส้นใจดแูลรกัษาสขุภาพรา่งกายใหส้มบรูณแ์ข็งแรงอยูเ่สมอ ตลอดจนรูจ้กัป้องกนัรกัษาโรคภยัท่ี

อาจจะเกิดขึน้ตอ่ไป  ซึง่ถา้บคุลากรทา่นใดท่ีไดร้บัสทิธิแตไ่มป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มกบัโครงการท่ีมหาวิทยาลยัจดัให ้ 

สามารถไปตรวจท่ีสถานพยาบาลของทางราชการตามรายการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  และน าใบเสรจ็รบัเงินไป

เบิกเงินคืนจากมหาวิทยาลยัได้



2.สวัสดกิารโครงการประกันอุบัตเิหตุ (กลุ่ม)

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัสวสัดิการโครงการประกนัอบุตัิเหต ุ(กลุม่) ใหแ้ก่บคุลากรในมหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ 

ขา้ราชการ  พนกังานมหาวิทยาลยั  ลกูจา้งประจ า  ลกูจา้งงบรายได ้และลกูจา้งมหาวิทยาลยั โดยมีระยะเวลา

คุม้ครอง 1 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 13 สงิหาคม ของทกุปี

โดยไมเ่สียคา่ใชจ้่ายส าหรบัผูเ้อาประกนัท่ีมีอายไุมเ่กิน 70 ปี  รายละเอียดมีดงันี ้

(1) เสียชีวิต สญูเสียอวยัวะ สายตา ทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง จ านวนเงินเอาประกนัภยั 150,000 บาท

(2) เสียชีวิตการขบัข่ีหรอืโดยสารรถจกัยานยนต ์จ านวนเงินเอาประกนัภยั 150,000 บาท

(3) การถกูฆาตกรรมและ/หรอืลอบท ารา้ย จ านวนเงินเอาประกนัภยั 150,000 บาท

(4) คา่รกัษาพยาบาลตอ่อบุตัิเหตแุตล่ะครัง้ จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 10,000 บาท



3. สวัสดกิารการจ่ายเงนิทดแทนบุคลากร เน่ืองจากการเสยีชวีติ
หรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายในกรณีถงึแก่ชวีติ

การจ่ายเงินทดแทนบคุลากร เน่ืองจากการเสียชีวิตหรอืไดร้บัอนัตรายแก่รา่งกาย มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินทดแทน

ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั  ลกูจา้งประจ าและลกูจา้งงบรายไดท่ี้ปฏิบัตริาชการในมหาวทิยาลัยมาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี  เน่ืองจากการเสียชีวิตหรอืไดร้บัอนัตรายแก่รา่งกายตามอตัราการจ่ายเงินทดแทน ดงันี ้

กรณี เงนิทนแทน

เสียชีวิต
จะไดร้บัเงินทดแทน 50,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตอนัเน่ืองจากสญูเสียอวยัวะ  ไดร้บัเงินทดแทนรวมกนั
ไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท

ทพุพลภาพ ไดร้บัเงินทดแทน 30,000 บาท

สญูเสียอวยัวะบางสว่นของรา่งกาย ไดร้บัเงินทดแทนตามประเภทของการสญูเสียอวยัวะในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท



กรณีเสียชีวิตหรือไดรั้บอันตรายแก่ร่างกายเน่ืองจากปฏบัิตหิน้าทีร่าชการใหก้ับมหาวิทยาลัย

อธิการบดีอาจอนมุตัิให ้ไดร้บัเงินทดแทนมากกวา่อตัราท่ีก าหนดไว้ แตไ่มเ่กินสองเท่าของอตัราท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลยัจะไมจ่่ายเงินทดแทนใดๆแก่บคุคลท่ีเสียชีวิตหรอืไดร้บัอนัตรายแก่รา่งกายในกรณีดงันี ้

1. การกระท าอนัเกิดจากตนเองกระท าผิด หรอืมีสว่นรว่มกระท าผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบวินยัของราชการ

2. การกระท าอนัเกิดจากการด่ืมสรุาหรือสิ่งมนึเมาจนครองสติไมไ่ด้

3. จงใจใหต้นเองหรอืยินยอมใหผู้อ่ื้นท าใหเ้สียชีวิตหรอืไดร้บัอนัตรายแก่รา่งกาย



การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชวีิต
มหาวิทยาลยัจะใหค้วามช่วยเหลือค่าท าศพและเงินคา่พวงหรดี ดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวทิยาลัยถงึแก่ชวีติ 
- ไดร้บัเงินช่วยเหลือการเป็นเจา้ภาพจดังานศพรายละ 5,000 บาท
- เงินช่วยเหลือค่าดอกไมเ้คารพศพในนามมหาวิทยาลยั จ านวน 1 พวง

อธิการบดีและผูบ้รหิาร จ านวน 1 พวง
*รวมกนัไมเ่กิน 2,000 บาท

2. บดิา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรเสยีชีวติ
- ไดร้บัเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท 
- เงินช่วยเหลือค่าดอกไมเ้คารพศพในนามมหาวิทยาลยั จ านวน 1 พวง

อธิการบดีและผูบ้รหิาร จ านวน 1 พวง
*รวมกนัไมเ่กิน 2,000 บาท



3. กรณีผู้ท าคุณประโยชนใ์ห้แก่มหาวทิยาลัยถงึแก่ชวีติ

มหาวิทยาลยัจะใหเ้งินช่วยเหลือค่าจดัการศพ และจดัดอกไม ้เคารพศพตามท่ีเหน็สมควร

4. ข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลัย ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างงบรายได้เกษียณ อายุครบ 60 ปี หรือ

เกษียณอายุก่อนก าหนด หรือ ข้าราชการบ านาญถงึแก่ชวีติ 

- มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผูจ้ดัการศพรายละ 5,000 บาท 

- ดอกไมเ้คารพศพในนามมหาวิทยาลยัจ านวน 1 พวง ไมเ่กิน 1,000 บาท



4. การฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยรามค าแหง (ฌ.ส.ม.ร.)

ฌ.ส.ม.ร.  คือ  องคก์รหนึ่งท่ีอยูภ่ายใตก้ ากบัการดแูลของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์                

ซึง่มหาวิทยาลยัไดด้  าเนินการจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี  ตัง้แต่ปี พ.ศ.2525 เป็นตน้มา มีช่ือเตม็

ทางราชการวา่ “การฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลยัรามค าแหง”  หัวใจหลักของการจัดตัง้องคก์รนี ้คอื การช่วยเหลือ

ซึง่กันและกันในหมู่เพือ่นสมาชกิด้วยกัน  โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ซึง่บคุลากรในมหาวิทยาลยัสามารถสมคัรเป็น

สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลยัรามค าแหง (ฌ.ส.ม.ร) ไดท้กุทา่น และยงัสามารถสมคัรใหบ้ิดา มารดา และ       

คูส่มรสของสมาชิกเป็นสมาชิกสมทบของการฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลยัรามค าแหงได้



ค่าใช้จ่ายการสมัครฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยรามค าแหง 
(ฌ.ส.ม.ร.)

รายละเอียดค่าใชจ้่าย ดงันี ้
คา่ใชจ้่ายแรกเขา้ เป็นเงิน 124 บาท
- คา่สมคัร 50 บาท
- คา่บ ารุงประจ าปี 24 บาท
- เงินสงเคราะหล์ว่งหนา้ 50 บาท

เงินสงเคราะห ์(รายเดือน)  ศพละ      10 บาท
คา่บ ารุงประจ าปี ปีละ 24 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้งานสวสัดิการ กองการเจา้หนา้ท่ี ส  านกังานอธิการบดี



5. กองทุนสงเคราะหบุ์คลากร อัคคภียั วาตภยั อุทุกภัย

กองทนุสงเคราะห ์เป็นเงินกองทนุท่ีมหาวิทยาลยัจดัตัง้ขึน้เพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นในกรณีประสบอบุตัิภยัของ

ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้ และลกูจา้งมหาวิทยาลยัท่ีปฏิบัตริาชการใน

มหาวทิยาลัยตดิต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กลา่วคือ  

1. อาจจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ระสบอคัคีภยั วาตภยั อทุกภยั หรอือบุตัิภยัอ่ืนท่ีคลา้ยคลงึกนั เงินช่วยเหลือจะ
ไดร้บัตามสดัสว่นความเสียหายของทรพัยส์ิน

- โรงเรอืนและทรพัยส์นิท่ีบคุลากรมีกรรมสทิธ์ิ ช่วยเหลือครวัเรอืนละไมเ่กิน 20,000 บาท
- ทรพัยส์ินของบคุลากรท่ีพกัอาศยัอยูใ่นโรงเรอืนของผูอ่ื้น ช่วยเหลือครวัเรอืนละไมเ่กิน 10,000 บาท

2. ผูป้ระสงคข์อรบัการช่วยเหลือหรือกูยื้มเงินจากกองทนุสงเคราะหใ์ห้ยืน่ค าขอต่อคณะกรรมการสวัสดกิาร
มหาวทิยาลัยรามค าแหง ภายใน 90 วันนับตัง้แต่วันประสบอุบัตภิัย ซึง่คณะกรรมการดงักลา่วจะเป็นผูพ้ิจารณาใน
วงเงินท่ีก าหนดหรือเห็นสมควร



6.สวัสดกิารเกีย่วกับช่วยเหลือการศกึษาบุตร

สวสัดิการเก่ียวกบัช่วยเหลือการศกึษาบตุรส าหรบัพนกังานมหาวิทยาลยัใชว้งเงินเดียวกบัเงินสวัสดิการเก่ียวกบั 

การรกัษาพยาบาลและการศกึษาบตุรของพนกังานมหาวิทยาลยั ในวงเงิน 30,000 บาท ตอ่ปี ซึง่ประเภทและอตัราเงินบ ารุง

การศกึษาและคา่เลา่เรยีนบตุรท่ีรบัการช่วยเหลือในเป็นไปตามระเบียบของกรมบญัชีกลาง  โดยกรอกแบบฟอรม์ท่ี

หน่วยงานของทา่น และทางหน่วยงานจะตัง้เรื่องเบิกกบักองคลงัตอ่ไป



7.สวัสดกิารเกีย่วกับทีอ่ยู่อาศัย

ผูมี้สทิธิ ไดแ้ก่ ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้และพนกังานมหาวิทยาลยั ท่ีปฏิบตัิราชการมาแลว้         
ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  มหาวิทยาลยัจะออกหนงัสือผา่นสิทธิเพ่ือกูเ้งินจากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้ตกลงในการหกัเงินเดือน เก่ียวกบั
โครงการเพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 2 ธนาคาร

1. โครงการสวัสดกิารเงนิกู้เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห ์และโครงการสนิเชือ่เพือ่การเคหะธนาคารออมสิน

โครงการ เอกสารประกอบการขอหนังสือผ่านสิทธิ

โครงการสวสัดิการเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยัธนาคารอาคารสงเคราะห์ (1) สลิปเงินเดือนตวัจรงิ พรอ้มส าเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปัจจบุนั)
(2) ค าสั่งจา้งพนกังานมหาวิทยาลยั (ปีลา่สดุ)โครงการสินเช่ือเพ่ือการเคหะธนาคารออมสิน

บคุลากรท่ีตอ้งการกูเ้งินเพ่ือท่ีอยู่อาศยักบัธนาคารดงักลา่ว ในอตัราดอกเบีย้เงินกูต้  ่ากวา่ลกูคา้ทั่วไป สามารถขอหนงัสือผ่านสิทธิเพ่ือใชเ้ป็น
เอกสารประกอบการย่ืนกู ้เพ่ือท่ีอยู่อาศยัไดท่ี้งานสวสัดิการ  กองการเจา้หนา้ท่ี  ส  านกังานอธิการบดี



7.สวัสดกิารเกีย่วกับทีอ่ยู่อาศัย

ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยสวสัดิการโครงการเงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือ คา่ดอกเบีย้เพ่ือท่ีอยูอ่าศยั 

พ.ศ. 2551   มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบีย้เพ่ือท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัแลว้ไมเ่กิน 15 ปี หรอื 180 งวด            

โดยจะน าเงิน 200,000 บาท แรกของเงินตน้มาค านวณใหค้รึง่หนึ่งของอตัราดอกเบีย้ท่ีจ่ายจรงิ

2 โครงการเงนิกู้และเงนิช่วยเหลือค่าดอกเบีย้เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย



8. สวัสดกิารเงนิกู้มหาวทิยาลัยรามค าแหง

เป็นโครงการท่ีจดัขึน้เพ่ือเป็นสวสัดิการใหแ้ก่บคุลากรของมหาวิทยาลยั มวัีตถุประสงคเ์พือ่การศึกษาบุตร 
ช าระหนี ้ซ่อมแซมบ้าน และอื่น ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

1. โครงการสวัสดกิารเงนิกู้ ม.ร.

หลักเกณฑก์ารขอกู้
1) ผูมี้สิทธิขอกู ้ไดแ้ก่ ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้และ พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีปฏิบตัิราชการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี
(2) การกูเ้พ่ือช าระหนี ้กูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท การกูซ้อ่มแซมบา้นกูไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน 150,000.- บาท เฉพาะผูกู้ท่ี้อาศยัในเขตกรุงเทพฯและปรมิณลลเท่านัน้
(3) ระยะเวลาการผ่อนช าระตัง้แต่ 1 – 5 ปี  
(4) อตัราดอกเบีย้ 3.5 % ต่อปี 
(5) เงินคงเหลือสทุธิไม่นอ้ยกว่า 15 % ของเงินเดือนหรอืค่าจา้ง 
(6) กรณีท่ีผูกู้เ้ดิมตอ้งการย่ืนกูใ้หม่ จะตอ้งผ่อนช าระไปแลว้ไม่นอ้ยกว่า 12 งวด (1 ปี)
(7) ผูกู้ท่ี้ต  าแหน่งระดบัปฏิบตัิการใชผู้ค้  า้ประกนั 2 คน ส่วนผูกู้ต้  าแหน่งตัง้แต่ช  านาญการขึน้ไปใชผู้ค้  า้ประกนั 1 คน  

(กรณีผูกู้เ้ป็นพนกังานมหาวิทยาลยัระดบัใดก็ตามตอ้งมีผูค้  า้ประกนั 2 คน)
(8) การสอบถามหนีค้งคา้ง ใหผู้กู้แ้จง้ช่ือและรหสัเงินเดือน ติดต่อเคลียรห์นีไ้ดต้ัง้แต่วนัท่ี 21 จนถึงสิน้เดือนของทกุเดือน 
(9) การย่ืนกูส้ามารถย่ืนไดต้ัง้แต่วนัท่ีสลิปเงินเดือนออก จนถึงวนัท่ี 5 ของทกุเดือน
(10) ผูกู้แ้ละผูค้  า้ประกนัจะตอ้งมีอายไุม่เกิน 55 ปี 



หลักฐานของผู้กู้ หลักฐานของผู้ค า้ประกัน 

(1) สลิปเงินเดือนตวัจรงิ (เดือนปัจจบุนั) 

(2) ส  าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้

พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัออกใหเ้ท่านัน้ และยงัไม่หมดอาย ุ

(3) ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาทะเบียนบา้น 

(4) พนกังานมหาวิทยาลยัตอ้งแนบค าสั่งจา้งปีปัจจบุนั

(1) สลิปเงินเดือนตวัจรงิ (เดือนปัจจบุนั) 

(2) ส  าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้

พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัออกใหเ้ท่านัน้ และยงัไม่หมดอาย ุ

(3) ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาทะเบียนบา้น 

(4) พนกังานมหาวิทยาลยัตอ้งแนบค าสั่งจา้งปีปัจจบุนั

**กรณีกูซ้อ่มแซมบา้น  ผูกู้ต้อ้งเป็นเจา้บา้นในส าเนาทะเบียนบา้น โฉนดท่ีดินท่ีผูกู้มี้ กรรมสทิธ์ิ ใบประเมินการซอ่มแซม
บา้น พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัเหมาซอ่มแซมบา้นดว้ย 



8. สวัสดกิารเงนิกู้มหาวทิยาลัยรามค าแหง

ผูมี้สิทธิขอกู ้ไดแ้ก่ ขา้ราชการ  ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้และพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีปฏิบตัิราชการมาแลว้

ไมน่อ้ยกว่า 1 ปี  วงเงินกู ้40 เทา่ของเงินเดือน แตไ่มเ่กิน 1,500,000 บาท 

- กรณีใชผู้ค้  า้ประกนั  อตัราดอกเบีย้ MRR + 0.75 

- กรณีใชห้ลกัทรพัยป์ระกนัเงินกู้ อตัราดอกเบีย้ MRR - 0.75 

2. โครงการสวัสดกิารเงนิกู้สินเช่ือสวัสดกิารธนาคารออมสิน



หลักฐานของผู้กู้ หลักฐานของผู้ค า้ประกัน 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้
พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัออกใหเ้ท่านัน้ และยงัไม่หมดอายุ
(2) ส าเนาบตัรประชาชน ผูกู้/้คูส่มรส (ถา้มี)
(3) ส าเนาทะเบียนบา้น  ผูกู้/้คูส่มรส (ถา้มี)
(4) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถา้มี)
(5) ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบตัร
(6) หนงัสือยินยอมการท านิติกรรม (กรณีสมรส)
(7) หนงัสือผ่านสิทธิและรบัรองเงินเดือน (ตวัจรงิ)
(8) สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน
(9) Statement บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 6 เดือน
(10) ส  าเนาหนา้สมดุบญัชีธนาคารออมสิน
(11) เอกสารรายละเอียดวตัถปุระสงคท่ี์ขอกูค้รัง้นี ้

(1) ส  าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งงบรายได ้
พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีมหาวิทยาลยัออกใหเ้ท่านัน้ และยงัไม่หมดอายุ
(2) ส าเนาบตัรประชาชน ผูกู้/้คูส่มรส (ถา้มี)
(3) ส าเนาทะเบียนบา้น  ผูกู้/้คูส่มรส (ถา้มี)
(4) ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถา้มี)
(5) ส าเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบตัร
(6) หนงัสือยินยอมการท านิติกรรม (กรณีสมรส)
(7) หนงัสือผ่านสิทธิและรบัรองเงินเดือน (ตวัจรงิ)
(8) สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน
(9) Statement บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 6 เดือน
(10) ส  าเนาหนา้สมดุบญัชีธนาคารออม

****การพิจารณาใหกู้จ้ะพิจารณาเฉพาะผูกู้ท่ี้มีหลกัฐานถกูตอ้งและครบถว้นเทา่นัน้**



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีเจบ็ป่วย

เงือ่นไขการใช้สิทธิ ์: ตอ้งจ่ายสมทบกองทนุประกนัสงัคมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน
สิทธิประโยชน ์: ในกรณีเจ็บป่วยสามารถเขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลตามบตัรรบัรองสิทธิไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีท่ีเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาลอ่ืนโดยท่ีไดส้  ารองจ่ายค่ารกัษา พยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนจากส านกังานประกนัสงัคมในอตัราท่ีก าหนด ดงันี ้

- เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลของรฐั การรกัษาทัง้อบุตัิเหตหุรอืเจ็บป่วย สามารถเขา้รบัการรกัษาไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนครัง้ ในกรณีเป็น
ผูป่้วยนอกเบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิตามความจ าเป็น และในกรณีเป็นผูป่้วยในเบิกไดต้ามท่ีจ่ายจรงิ ยกเวน้ ค่าหอ้งและค่าอาหาร เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ 
700 บาท

- เขา้รบัการรกัษาในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผูป่้วยนอกเบิกค่ารกัษาไดไ้ม่เกิน 1,000 บาท กรณีผูป่้วยใน ค่ารกัษาพยาบาลกรณี
ไม่ไดร้กัษาในหอ้ง ICU เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ 2,000 บาท ค่าหอ้งคา่อาหารไม่เกินวนัละ 700 บาท ค่าหอ้งกรณีรกัษาในหอ้ง ICU เบิกไดไ้ม่เกินวนั
ละ 4,500 บาท กรณีตอ้งผ่าตดัใหญ่เบิกไดไ้ม่เกินครัง้ละ 8,000 – 16,000 บาท ตามระยะเวลาการผ่าตดั

- กรณีทนัตกรรม เขา้รบับรกิาร ณ สถานพยาบาลท่ีท าความตกลงกบัส านกังานประกนัสงัคม (ตรวจสอบรายช่ือสถานพยาบาลไดจ้าก 
ส านกังานประกนัสงัคม ) สามารถรบัคา่บรกิารทางการแพทยไ์ดต้ามที่จ่ายจรงิไม่เกิน 900 บาทตอ่ปี

https://www.sso.go.th/wpr/main
ส านกังานประกนัสงัคม

https://www.sso.go.th/wpr/main


9. กองทุนประกันสังคม

กรณีคลอดบุตร

เงือ่นไขการใช้สิทธิ : ตอ้งจ่ายเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมมาแลว้ไม่ต  ่ากวา่ 15 เดือน

สิทธิประโยชน ์:

- สามารถเบิกค่าคลอดบตุรได ้13,000 บาท ต่อการคลอดบตุร 1 ครัง้ (ไม่จ  ากดัจ านวนครัง้)

- ผูป้ระกนัตนหญิงไดร้บัเงินสงเคราะหจ์ากการลาคลอดเหมาจ่ายในอตัรารอ้ยละ 50 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 90 วนั (ใชส้ิทธิไดเ้ฉพาะ

บตุรคนท่ี 1 และ 2 เท่านัน้)

- กรณีสามีและภรรยาเป็นผูป้ระกนัตนทัง้คู ่สามารถเลือกใชส้ิทธิไดเ้พียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีทุพพลภาพ

เงือ่นไขการใช้สิทธิ ์: ตอ้งจ่ายสมทบกองทนุประกนัสงัคมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน
สิทธิประโยชน ์:

- รบัเงินทดแทนขาดรายไดร้อ้ยละ 50 ของคา่จา้งเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในกรณีทพุพลภาพรา้ยแรง หากไม่รา้ยแรงจะไดร้บัตามหลกัเกณล์
และระยะเวลาตามท่ีประกาศฯก าหนด

- รบัค่าบรกิารทางการแพทย ์หากเขา้รบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลของรฐั กองทนุประกนัสงัคมจะจ่ายใหเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิตามจ าเป็นและสมควร 
หากเขา้รบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน  ในกรณีเป็นผูป่้วยนอก กองทนุประกนัสงัคมจะจ่ายใหเ้ดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีเป็นผูป่้วยใน 
กองทนุประกนัสงัคมจะจ่ายใหเ้ดือนละไม่เกิน 4,000 บาท ในสว่นของคา่รถและค่าบรกิารทางการแพทย ์จะไดร้บัการเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500
บาท

- ไดร้บัเงินบ าเหน็จชราภาพเม่ือมีมติใหเ้ป็นผูท้พุพลภาพ
- หากผูท้พุพลภาพเสียชีวิต ผูจ้ดัการศพมีสิทธิไดร้บัคา่ท าศพ 40,000 บาท
- ไดร้บัเงินสงเคราะหเ์สียชีวิต หากผูท้พุพลภาพจ่ายเงินสมทบมาแลว้ 3 ปีแตไ่ม่ถึง 10 ปี จะไดร้บัเงินสงเคราะหเ์ท่ากบัคา่จา้ง 2 เดือน 

แตห่ากจ่ายเงินสมทบมาแลว้ตัง้แต ่10 ปี ขึน้ไปจะไดร้บัเงินสงเคราะหเ์ท่ากบัคา่จา้ง 6 เดือน



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีเสยีชีวติ

เงือ่นไขการใช้สิทธิ ์: สาเหตกุารเสียชีวิตตอ้งไม่เกิดจากการท างาน และจ่ายเงินสมทบมาแลว้ 1 เดือน
สิทธิประโยชน ์:

- ผูจ้ดัการศพสามารถขอคา่ท าศพได ้40,000 บาท

- เงินสงเคราะห ์กองทนุประกนัสงัคมจะจ่ายใหบ้คุคลท่ีมีช่ือระบอุยู่ในหนงัสือระบใุหเ้ป็นผูร้บัเงินสงเคราะหก์รณีผูป้ระกนัตนเสียชีวิต หาก

ไม่มีหนงัสือระบไุวต้อ้งน ามาเฉล่ียให ้บิดามารดา หรอื สามีหรอืภรรยา หรอืบตุร ในจ านวนท่ีเท่ากนั ซึง่จะไดเ้งินสงเคราะหด์งันี ้ หากผูเ้สียชีวิต

จ่ายเงินสมทบมาแลว้ตัง้แต ่36 เดือนขึน้ไป แตไ่ม่ถึง 120 เดือนจะไดร้บัเงินสงเคราะหเ์ท่ากบัคา่จา้ง 2 เดือน หากผูเ้สียชีวิตจ่ายเงินสมทบตัง้แต ่

120 เดือนขึน้ไป จะไดเ้งินสงเคราะหเ์ท่ากบัคา่จา้ง 6 เดือน

- ทายาทสามารถขอรบัคืนเงินกรณีชราภาพไดภ้ายใน 2 ปี (ดรูายละเอียดท่ีกรณีชราภาพ)



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีสงเคราะหบุ์ตร

เงือ่นไขการใช้สิทธิ ์: จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน เป็นบตุรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ยกเวน้ บตุรบญุธรรม หรอืบุตรท่ียกใหเ้ป็น
บตุรบญุธรรมของคนอ่ืน

สิทธิประโยชน ์:

- ไดร้บัเงินสงเคราะหบ์ตุรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท ตัง้แตบ่ตุรอายแุรกเกิดจนถึง 6 ปีบรบิรูณ์

- สามารถขอใชส้ิทธ์ิไดไ้ม่เกิน 3 คน



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีชราภาพ

เงือ่นไขการใช้สิทธิ ์: ตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 180 เดือน (ไม่ตอ้งจ่าย 180 เดือนติดต่อกนั) และมีอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ ์
และความเป็นผูป้ระกนัตนสิน้สดุลง
สิทธิประโยชน ์:

- ถา้จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 180 เดือนจะไดร้บัเงินบ านาญชราภาพเป็นรายเดือน ในอตัรารอ้ยละ 20 ของคา่จา้ง

เฉลี่ย 60 เดือนสดุทา้ย

- ถา้จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะไดร้บัการปรบัเพ่ิมบ านาญชราภาพอีกรอ้ยละ 1.5 ส าหรบัระยะเวลาท่ีจ่ายเงินสมทบเกิน 

180 เดือนทกุๆ 12 เดือนที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนนัน้

แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีบ านาญชราภาพ



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีชราภาพ

เงือ่นไขการใช้สิทธิ ์: จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน  มีอายคุรบ 55 ปีบรบิรูณ ์หรอืเป็นผูท้พุพลภาพ หรอืถึงแก่ความตาย 
และความเป็นผูป้ระกนัตนสิน้สดุลง

สิทธิประโยชน ์:

- ถา้จ่ายเงินสมทบต ่ากวา่ 12 เดือน จะไดร้บัเงินบ าเหน็จชราภาพเท่ากบัจ านวนเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเงินสมทบ

- ถา้จ่ายเงินสมทบตัง้แต่ 12 เดือนขึน้ไป จะไดร้บัเงินบ าเหน็จชราภาพเท่ากบัจ านวนเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนและนายจา้งจ่ายสมทบ 

พรอ้มทัง้ผลประโยชนต์อบแทนที่ส  านกังานประกนัสงัคมประกาศก าหนด

- กรณีผูร้บัเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนบัตัง้แต่ไดส้ิทธิบ านาญชราภาพ จะไดร้บัเงินบ าเหน็จชราภาพ

จ านวน 10 เท่าของเงินบ านาญชราภาพรายเดือนที่ไดร้บัเดือนสดุทา้ยก่อนเสียชีวิต

2.กรณีบ าเหน็จชราภาพ



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีว่างงาน

เงือ่นไขการใช้สิทธิ ์:
- จ่ายเงินสมทบมาแลว้ 6 เดือน
- มีระยะเวลาวา่งงานตัง้แต่ 8 วนัขึน้ไป
- ผูป้ระกนัตนขึน้ทะเบียนเป็นผูว้่างงานผ่าน เวบ็ไซต ์กรมการจดัหางาน ของรฐัภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีลาออกจากงานหรอืถกูเลิกจา้ง
- รายงานตวัเป็นผูว้่างงานผ่าน เวบ็ไซต ์กรมการจดัหางาน ของรฐั ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 ครัง้
- เป็นผูมี้ความสามารถในการท างานและพรอ้มจะท างานตามท่ีส านกังานจดัหางานของรฐัจดัหาให้
- ไม่ปฏิเสธท่ีจะฝึกงาน
- จ่ายเงินสมทบมาแลว้ 6 เดือน
- ตอ้งไม่ถกูเลิกจา้งในกรณี ทจุรติตอ่หนา้ท่ี หรอื จงใจใหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหาย หรอืท าผิดกฎหมายกรณีรา้ยแรง หรอื ละทิง้หนา้ท่ี

เป็นเวลา 7 วนัติดต่อกนัโดยไม่มีเหตอุนัควร หรอื ไดร้บัโทษจ าคกุตามค าพิพากษา และไม่ใช่ผูไ้ดร้บัประโยชนท์ดแทนในกรณีชราภาพ



9. กองทุนประกันสังคม

กรณีว่างงาน

สิทธิประโยชน:์

- ในกรณีท่ีถกูเลิกจา้ง จะไดร้บัเงินทดแทนระหวา่งการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วนัในอตัรารอ้ยละ 50 ของคา่จา้งเฉลี่ย ซึง่คา่จา้งเฉลี่ย

สงูสดุไม่เกิน 15,000 บาท

- ในกรณีลาออกหรอืสิน้สดุสญัญาจา้งตามระยะเวลา จะไดร้บัเงินทดแทนระหวา่งวา่งงาน    ปีละไม่เกิน 90 วนัในอตัรารอ้ยละ 30 ของ

ค่าจา้งเฉลี่ยซึง่คา่จา้งเฉลี่ยสงูสดุไม่เกิน 15,000 บาท

- กรณีท่ีว่างงานเพราะถกูเลิกจา้งมากกว่า 1 ครัง้ใน 1 ปีจะมีสิทธิไดร้บัเงินทดแทนทกุครัง้รวมกนัไม่เกิน 180 วนั

- กรณีว่างงานเพราะลาออกหรอืสิน้สดุสญัญาจา้งมากกว่า 1 ครัง้ใน 1 ปีจะมีสิทธิไดร้บัเงินทดแทนรวมกนัไม่เกิน 90 วนั



สรุปกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง

1. ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหงว่าดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล และการศกึษาบตุรของพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
2. ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหงว่าดว้ยการตรวจสขุภาพประจ าปีของบคุลากร พ.ศ. 2551
3. ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหงว่าดว้ยสวสัดิการโครงการเงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือค่าดอกเบีย้เพ่ือท่ีอยู่อาศยั พ.ศ.2551
4. ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหงว่าดว้ยสวสัดิการการจ่ายเงินทดแทนบคุลากร เน่ืองจากการเสียชีวิตหรอืไดร้บัอนัตรายแก่รา่งกาย           

และการช่วยเหลือคา่ใชจ้่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ. 2561
5. ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหงว่าดว้ยกองทนุสงเคราะหบ์คุลากร พ.ศ. 2551 และ (ฉบบั 2) พ.ศ. 2554
6. พระราชกฤฏีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2562
7. ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาบตุร พ.ศ. 2560
8. แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรกรณีของบตุรของผูมี้สิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศกึษาในระหว่างปีการศกึษา
9. ประเภทและอตัราเงินคา่เลา่เรยีนในสถานศกึษาของเอกชนประเภทอาชีวศกึษา
10. ประเภทและอตัราเงินบ ารุงการศกึษาและค่าเล่าเรยีน

ลิงคเ์ว็บไซต ์ระเบยีบค่าศึกษาบุตร http://division.dwr.go.th/iag/index.php/2015-11-03-07-04-06
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