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1.สวัสดิการเกีย่ วกับเรื่องสุขภาพอนามัย
1.1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร

ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะตนเอง คูส่ มรส และบุตร
โดยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิภายใน

วงเงิน 30,000 บาทต่อปี ซึง่ ที่มาของวงเงินสวัสดิการนีม้ าจากการเก็บจากพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่ง
และมหาวิทยาลัยสมทบอีกส่วนหนึ่ง ถ้าในปี ใดผูม้ ีสิทธิมิได้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการในส่วนนี ้ หรือเบิกจ่ายแต่ไม่

ครบตามวงเงิน 30,000 บาทต่อปี ไม่สามารถนาวงเงินส่วนที่เหลือมารวมเข้ากับวงเงินที่ได้รบั ในปี ตอ่ ๆ ไปได้

1.2 การตรวจสุขภาพประจาปี
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากร พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัย
รามคาแหงได้จดั โครงการตรวจสุขภาพประจาปี ให้แก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย ซึง่ บุคลากรที่ใช้สิทธิต้องปฏิบัติ
ราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทัง้ ในส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้บคุ ลากรได้สนใจดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยูเ่ สมอ ตลอดจนรูจ้ กั ป้องกันรักษาโรคภัยที่
อาจจะเกิดขึน้ ต่อไป ซึง่ ถ้าบุคลากรท่านใดที่ได้รบั สิทธิแต่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกับโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดให้
สามารถไปตรวจที่สถานพยาบาลของทางราชการตามรายการที่กระทรวงการคลังกาหนด และนาใบเสร็จรับเงินไป
เบิกเงินคืนจากมหาวิทยาลัยได้

2.สวัสดิการโครงการประกันอุบัตเิ หตุ (กลุ่ม)
มหาวิทยาลัยได้จดั สวัสดิการโครงการประกันอุบตั ิเหตุ (กลุม่ ) ให้แก่บคุ ลากรในมหาวิทยาลัย ได้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยมีระยะเวลา

คุม้ ครอง 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 13 สิงหาคม ของทุกปี
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสาหรับผูเ้ อาประกันที่มีอายุไม่เกิน 70 ปี รายละเอียดมีดงั นี ้

(1) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิน้ เชิง จานวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท
(2) เสียชีวิตการขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต์ จานวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท

(3) การถูกฆาตกรรมและ/หรือลอบทาร้าย จานวนเงินเอาประกันภัย 150,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ จานวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท

3. สวัสดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากร เนื่องจากการเสียชีวติ
หรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถงึ แก่ชวี ติ
การจ่ายเงินทดแทนบุคลากร เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รบั อันตรายแก่รา่ งกาย มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินทดแทน
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจาและลูกจ้างงบรายได้ท่ีปฏิบัตริ าชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รบั อันตรายแก่รา่ งกายตามอัตราการจ่ายเงินทดแทน ดังนี ้
กรณี
เสียชีวิต

เงินทนแทน
จะได้รบั เงินทดแทน 50,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตอันเนื่องจากสูญเสียอวัยวะ ได้รบั เงินทดแทนรวมกัน
ได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ทุพพลภาพ
ได้รบั เงินทดแทน 30,000 บาท
สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย ได้รบั เงินทดแทนตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายเนื่องจากปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการให้กับมหาวิทยาลัย
อธิการบดีอาจอนุมตั ิให้ ได้รบั เงินทดแทนมากกว่าอัตราที่กาหนดไว้ แต่ไม่เกินสองเท่าของอัตราที่กาหนด
มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงินทดแทนใดๆแก่บคุ คลที่เสียชีวิตหรือได้รบั อันตรายแก่รา่ งกายในกรณีดงั นี ้
1. การกระทาอันเกิดจากตนเองกระทาผิด หรือมีสว่ นร่วมกระทาผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบวินยั ของราชการ

2. การกระทาอันเกิดจากการดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาจนครองสติไม่ได้
3. จงใจให้ตนเองหรือยินยอมให้ผอู้ ่ืนทาให้เสียชีวิตหรือได้รบั อันตรายแก่รา่ งกาย

การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชวี ิต
มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือค่าทาศพและเงินค่าพวงหรีด ดังต่อไปนี ้
1. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยถึงแก่ชวี ติ
- ได้รบั เงินช่วยเหลือการเป็ นเจ้าภาพจัดงานศพรายละ 5,000 บาท
- เงินช่วยเหลือค่าดอกไม้เคารพศพในนามมหาวิทยาลัย จานวน 1 พวง
อธิการบดีและผูบ้ ริหาร จานวน 1 พวง
*รวมกันไม่เกิน 2,000 บาท
2. บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรเสียชีวติ
- ได้รบั เงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท
- เงินช่วยเหลือค่าดอกไม้เคารพศพในนามมหาวิทยาลัย จานวน 1 พวง
อธิการบดีและผูบ้ ริหาร จานวน 1 พวง
*รวมกันไม่เกิน 2,000 บาท

3. กรณีผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยถึงแก่ชวี ติ
มหาวิทยาลัยจะให้เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ และจัดดอกไม้ เคารพศพตามที่เห็นสมควร
4. ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา และลูกจ้างงบรายได้เกษียณ อายุครบ 60 ปี หรือ

เกษียณอายุก่อนกาหนด หรือ ข้าราชการบานาญถึงแก่ชวี ติ
- มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผจู้ ดั การศพรายละ 5,000 บาท

- ดอกไม้เคารพศพในนามมหาวิทยาลัยจานวน 1 พวง ไม่เกิน 1,000 บาท

4. การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฌ.ส.ม.ร.)
ฌ.ส.ม.ร. คือ องค์กรหนึ่งที่อยูภ่ ายใต้กากับการดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึง่ มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2525 เป็ นต้นมา มีช่ือเต็ม
ทางราชการว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยรามคาแหง” หัวใจหลักของการจัดตัง้ องค์กรนี้ คือ การช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันในหมู่เพือ่ นสมาชิกด้วยกัน โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ซึง่ บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถสมัครเป็ น
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฌ.ส.ม.ร) ได้ทกุ ท่าน และยังสามารถสมัครให้บิดา มารดา และ
คูส่ มรสของสมาชิกเป็ นสมาชิกสมทบของการฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยรามคาแหงได้

ค่าใช้จ่ายการสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยรามคาแหง
(ฌ.ส.ม.ร.)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ้
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า เป็ นเงิน
- ค่าสมัคร
50
- ค่าบารุงประจาปี
24
- เงินสงเคราะห์ลว่ งหน้า
50
เงินสงเคราะห์ (รายเดือน) ศพละ
ค่าบารุงประจาปี ปี ละ

124

บาท

10
24

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี

5. กองทุนสงเคราะห์บุคลากร อัคคีภยั วาตภัย อุทุกภัย
กองทุนสงเคราะห์ เป็ นเงินกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตัง้ ขึน้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีประสบอุบตั ิภยั ของ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัตริ าชการใน
มหาวิทยาลัยติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี กล่าวคือ
1. อาจจ่ายเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบอัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย หรืออุบตั ิภยั อื่นที่คล้ายคลึงกัน เงินช่วยเหลือจะ
ได้รบั ตามสัดส่วนความเสียหายของทรัพย์สิน
- โรงเรือนและทรัพย์สนิ ที่บคุ ลากรมีกรรมสิทธิ์ ช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท
- ทรัพย์สินของบุคลากรที่พกั อาศัยอยูใ่ นโรงเรือนของผูอ้ ่ืน ช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท
2. ผูป้ ระสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือกูย้ ืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์ให้ยนื่ คาขอต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ภายใน 90 วันนับตัง้ แต่วันประสบอุบัตภิ ัย ซึง่ คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็ นผูพ้ ิจารณาใน
วงเงินที่กาหนดหรือเห็นสมควร

6.สวัสดิการเกีย่ วกับช่วยเหลือการศึกษาบุตร
สวัสดิการเกี่ยวกับช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใช้วงเงินเดียวกับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย ในวงเงิน 30,000 บาท ต่อปี ซึง่ ประเภทและอัตราเงินบารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรที่รบั การช่วยเหลือในเป็ นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง โดยกรอกแบบฟอร์มที่
หน่วยงานของท่าน และทางหน่วยงานจะตัง้ เรื่องเบิกกับกองคลังต่อไป

7.สวัสดิการเกีย่ วกับทีอ่ ยู่อาศัย
1. โครงการสวัสดิการเงินกู้เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และโครงการสินเชือ่ เพือ่ การเคหะธนาคารออมสิน

ผูม้ ีสทิ ธิ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือผ่านสิทธิเพื่อกูเ้ งินจากสถาบันการเงินที่มีขอ้ ตกลงในการหักเงินเดือน เกี่ยวกับ
โครงการเพื่อที่อยูอ่ าศัย 2 ธนาคาร
โครงการ
โครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์
โครงการสินเชื่อเพื่อการเคหะธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบการขอหนังสือผ่านสิทธิ
(1) สลิปเงินเดือนตัวจริง พร้อมสาเนาสลิปเงินเดือน (เดือนปั จจุบนั )
(2) คาสั่งจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ปี ลา่ สุด)

บุคลากรที่ตอ้ งการกูเ้ งินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารดังกล่าว ในอัตราดอกเบีย้ เงินกูต้ ่ากว่าลูกค้าทั่วไป สามารถขอหนังสือผ่านสิทธิเพื่อใช้เป็ น
เอกสารประกอบการยื่นกู้ เพื่อที่อยู่อาศัยได้ท่ีงานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี

7.สวัสดิการเกีย่ วกับทีอ่ ยู่อาศัย
2 โครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบีย้ เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยสวัสดิการโครงการเงินกูแ้ ละเงินช่วยเหลือ ค่าดอกเบีย้ เพื่อที่อยูอ่ าศัย
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบีย้ เพื่อที่อยูอ่ าศัยรวมกันแล้วไม่เกิน 15 ปี หรือ 180 งวด
โดยจะนาเงิน 200,000 บาท แรกของเงินต้นมาคานวณให้ครึง่ หนึ่งของอัตราดอกเบีย้ ที่จ่ายจริง

8. สวัสดิการเงินกู้มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1. โครงการสวัสดิการเงินกู้ ม.ร.
เป็ นโครงการที่จดั ขึน้ เพื่อเป็ นสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพือ่ การศึกษาบุตร
ชาระหนี้ ซ่อมแซมบ้าน และอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี ้
หลักเกณฑ์การขอกู้
1) ผูม้ ีสิทธิขอกู้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ และ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิราชการมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(2) การกูเ้ พื่อชาระหนี ้ กูไ้ ด้ในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท การกูซ้ อ่ มแซมบ้านกูไ้ ด้ในวงเงินไม่เกิน 150,000.- บาท เฉพาะผูก้ ทู้ ่ีอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณลลเท่านัน้
(3) ระยะเวลาการผ่อนชาระตัง้ แต่ 1 – 5 ปี
(4) อัตราดอกเบีย้ 3.5 % ต่อปี
(5) เงินคงเหลือสุทธิไม่นอ้ ยกว่า 15 % ของเงินเดือนหรือค่าจ้าง
(6) กรณีท่ีผกู้ เู้ ดิมต้องการยื่นกูใ้ หม่ จะต้องผ่อนชาระไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 งวด (1 ปี )
(7) ผูก้ ทู้ ่ีตาแหน่งระดับปฏิบตั ิการใช้ผคู้ า้ ประกัน 2 คน ส่วนผูก้ ตู้ าแหน่งตัง้ แต่ชานาญการขึน้ ไปใช้ผคู้ า้ ประกัน 1 คน
(กรณีผกู้ เู้ ป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยระดับใดก็ตามต้องมีผคู้ า้ ประกัน 2 คน)
(8) การสอบถามหนีค้ งค้าง ให้ผกู้ แู้ จ้งชื่อและรหัสเงินเดือน ติดต่อเคลียร์หนีไ้ ด้ตงั้ แต่วนั ที่ 21 จนถึงสิน้ เดือนของทุกเดือน
(9) การยื่นกูส้ ามารถยื่นได้ตงั้ แต่วนั ที่สลิปเงินเดือนออก จนถึงวันที่ 5 ของทุกเดือน
(10) ผูก้ แู้ ละผูค้ า้ ประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี

หลักฐานของผู้กู้

หลักฐานของผู้คา้ ประกัน

(1) สลิปเงินเดือนตัวจริง (เดือนปั จจุบนั )

(1) สลิปเงินเดือนตัวจริง (เดือนปั จจุบนั )

(2) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้

(2) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านัน้ และยังไม่หมดอายุ พนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านัน้ และยังไม่หมดอายุ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน

(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาทะเบียนบ้าน

(4) พนักงานมหาวิทยาลัยต้องแนบคาสั่งจ้างปี ปัจจุบนั

(4) พนักงานมหาวิทยาลัยต้องแนบคาสั่งจ้างปี ปัจจุบนั

**กรณีกซู้ อ่ มแซมบ้าน ผูก้ ตู้ อ้ งเป็ นเจ้าบ้านในสาเนาทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดินที่ผกู้ มู้ ี กรรมสิทธิ์ ใบประเมินการซ่อมแซม
บ้าน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ บั เหมาซ่อมแซมบ้านด้วย

8. สวัสดิการเงินกู้มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. โครงการสวัสดิการเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน
ผูม้ ีสิทธิขอกู้ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบตั ิราชการมาแล้ว

ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี วงเงินกู้ 40 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
- กรณีใช้ผคู้ า้ ประกัน

อัตราดอกเบีย้ MRR + 0.75

- กรณีใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้

อัตราดอกเบีย้ MRR - 0.75

หลักฐานของผู้กู้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านัน้ และยังไม่หมดอายุ
(2) สาเนาบัตรประชาชน ผูก้ /ู้ คูส่ มรส (ถ้ามี)
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน ผูก้ /ู้ คูส่ มรส (ถ้ามี)
(4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(5) สาเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร
(6) หนังสือยินยอมการทานิติกรรม (กรณีสมรส)
(7) หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
(8) สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
(9) Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
(10) สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออมสิน
(11) เอกสารรายละเอียดวัตถุประสงค์ท่ีขอกูค้ รัง้ นี ้

หลักฐานของผู้คา้ ประกัน
(1) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านัน้ และยังไม่หมดอายุ
(2) สาเนาบัตรประชาชน ผูก้ /ู้ คูส่ มรส (ถ้ามี)
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน ผูก้ /ู้ คูส่ มรส (ถ้ามี)
(4) สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(5) สาเนาทะเบียนสมรส/หย่า/มรณะบัตร
(6) หนังสือยินยอมการทานิติกรรม (กรณีสมรส)
(7) หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน (ตัวจริง)
(8) สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
(9) Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
(10) สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารออม

****การพิจารณาให้กจู้ ะพิจารณาเฉพาะผูก้ ทู้ ่ีมีหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนเท่านัน้ **

9. กองทุนประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
https://www.sso.go.th/wpr/main

กรณีเจ็บป่ วย

เงือ่ นไขการใช้สิทธิ์ : ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
สิทธิประโยชน์ : ในกรณีเจ็บป่ วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีท่ีเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลอื่นโดยที่ได้สารองจ่ายค่ารักษา พยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนจากสานักงานประกันสังคมในอัตราที่กาหนด ดังนี ้
- เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ การรักษาทัง้ อุบตั ิเหตุหรือเจ็บป่ วย สามารถเข้ารับการรักษาได้ไม่จากัดจานวนครัง้ ในกรณีเป็ น
ผูป้ ่ วยนอกเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็ น และในกรณีเป็ นผูป้ ่ วยในเบิกได้ตามที่จ่ายจริง ยกเว้น ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ
700 บาท
- เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผปู้ ่ วยนอกเบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน 1,000 บาท กรณีผปู้ ่ วยใน ค่ารักษาพยาบาลกรณี
ไม่ได้รกั ษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท ค่าห้องค่าอาหารไม่เกินวันละ 700 บาท ค่าห้องกรณีรกั ษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวัน
ละ 4,500 บาท กรณีตอ้ งผ่าตัดใหญ่เบิกได้ไม่เกินครัง้ ละ 8,000 – 16,000 บาท ตามระยะเวลาการผ่าตัด
- กรณีทนั ตกรรม เข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาลที่ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคม (ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้จาก
สานักงานประกันสังคม ) สามารถรับค่าบริการทางการแพทย์ได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 900 บาทต่อปี

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีคลอดบุตร
เงือ่ นไขการใช้สิทธิ : ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ากว่า 15 เดือน
สิทธิประโยชน์ :
- สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครัง้ (ไม่จากัดจานวนครัง้ )

- ผูป้ ระกันตนหญิงได้รบั เงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็ นระยะเวลา 90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะ
บุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านัน้ )
- กรณีสามีและภรรยาเป็ นผูป้ ระกันตนทัง้ คู่ สามารถเลือกใช้สิทธิได้เพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีทุพพลภาพ
เงือ่ นไขการใช้สิทธิ์ : ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
สิทธิประโยชน์ :
- รับเงินทดแทนขาดรายได้รอ้ ยละ 50 ของค่าจ้างเป็ นรายเดือนตลอดชีวิตในกรณีทพุ พลภาพร้ายแรง หากไม่รา้ ยแรงจะได้รบั ตามหลักเกณล์
และระยะเวลาตามที่ประกาศฯกาหนด
- รับค่าบริการทางการแพทย์ หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริงตามจาเป็ นและสมควร
หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ในกรณีเป็ นผูป้ ่ วยนอก กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีเป็ นผูป้ ่ วยใน
กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท ในส่วนของค่ารถและค่าบริการทางการแพทย์ จะได้รบั การเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500
บาท
- ได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้เป็ นผูท้ พุ พลภาพ
- หากผูท้ พุ พลภาพเสียชีวิต ผูจ้ ดั การศพมีสิทธิได้รบั ค่าทาศพ 40,000 บาท
- ได้รบั เงินสงเคราะห์เสียชีวิต หากผูท้ พุ พลภาพจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รบั เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน
แต่หากจ่ายเงินสมทบมาแล้วตัง้ แต่ 10 ปี ขึน้ ไปจะได้รบั เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีเสียชีวติ
เงือ่ นไขการใช้สิทธิ์ : สาเหตุการเสียชีวิตต้องไม่เกิดจากการทางาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน
สิทธิประโยชน์ :
- ผูจ้ ดั การศพสามารถขอค่าทาศพได้ 40,000 บาท
- เงินสงเคราะห์ กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้บคุ คลที่มีช่ือระบุอยู่ในหนังสือระบุให้เป็ นผูร้ บั เงินสงเคราะห์กรณีผปู้ ระกันตนเสียชีวิต หาก

ไม่มีหนังสือระบุไว้ตอ้ งนามาเฉลี่ยให้ บิดามารดา หรือ สามีหรือภรรยา หรือบุตร ในจานวนที่เท่ากัน ซึง่ จะได้เงินสงเคราะห์ดงั นี ้ หากผูเ้ สียชีวิต
จ่ายเงินสมทบมาแล้วตัง้ แต่ 36 เดือนขึน้ ไป แต่ไม่ถึง 120 เดือนจะได้รบั เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน หากผูเ้ สียชีวิตจ่ายเงินสมทบตัง้ แต่
120 เดือนขึน้ ไป จะได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน
- ทายาทสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพได้ภายใน 2 ปี (ดูรายละเอียดที่กรณีชราภาพ)

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีสงเคราะห์บุตร
เงือ่ นไขการใช้สิทธิ์ : จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน เป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรที่ยกให้เป็ น
บุตรบุญธรรมของคนอื่น

สิทธิประโยชน์ :
- ได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท ตัง้ แต่บตุ รอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปี บริบรู ณ์
- สามารถขอใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 3 คน

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ
แยกเป็ น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีบานาญชราภาพ

เงือ่ นไขการใช้สิทธิ์ : ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน (ไม่ตอ้ งจ่าย 180 เดือนติดต่อกัน) และมีอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์
และความเป็ นผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลง
สิทธิประโยชน์ :
- ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือนจะได้รบั เงินบานาญชราภาพเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง
เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

- ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะได้รบั การปรับเพิ่มบานาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 สาหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกิน
180 เดือนทุกๆ 12 เดือนที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนนัน้

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ
2.กรณีบาเหน็จชราภาพ
เงือ่ นไขการใช้สิทธิ์ : จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปี บริบรู ณ์ หรือเป็ นผูท้ พุ พลภาพ หรือถึงแก่ความตาย
และความเป็ นผูป้ ระกันตนสิน้ สุดลง
สิทธิประโยชน์ :
- ถ้าจ่ายเงินสมทบต่ากว่า 12 เดือน จะได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวนเงินสมทบที่ผปู้ ระกันตนจ่ายเงินสมทบ

- ถ้าจ่ายเงินสมทบตัง้ แต่ 12 เดือนขึน้ ไป จะได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวนเงินสมทบที่ผปู้ ระกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบ
พร้อมทัง้ ผลประโยชน์ตอบแทนที่สานักงานประกันสังคมประกาศกาหนด

- กรณีผรู้ บั เงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับตัง้ แต่ได้สิทธิบานาญชราภาพ จะได้รบั เงินบาเหน็จชราภาพ
จานวน 10 เท่าของเงินบานาญชราภาพรายเดือนที่ได้รบั เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิต

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีว่างงาน
เงือ่ นไขการใช้สิทธิ์ :
- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน
- มีระยะเวลาว่างงานตัง้ แต่ 8 วันขึน้ ไป
- ผูป้ ระกันตนขึน้ ทะเบียนเป็ นผูว้ ่างงานผ่าน เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง
- รายงานตัวเป็ นผูว้ ่างงานผ่าน เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐ ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครัง้
- เป็ นผูม้ ีความสามารถในการทางานและพร้อมจะทางานตามที่สานักงานจัดหางานของรัฐจัดหาให้
- ไม่ปฏิเสธที่จะฝึ กงาน
- จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน
- ต้องไม่ถกู เลิกจ้างในกรณี ทุจริตต่อหน้าที่ หรือ จงใจให้นายจ้างได้รบั ความเสียหาย หรือทาผิดกฎหมายกรณีรา้ ยแรง หรือ ละทิง้ หน้าที่
เป็ นเวลา 7 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั ควร หรือ ได้รบั โทษจาคุกตามคาพิพากษา และไม่ใช่ผไู้ ด้รบั ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

9. กองทุนประกันสังคม
กรณีว่างงาน
สิทธิประโยชน์:
- ในกรณีท่ีถกู เลิกจ้าง จะได้รบั เงินทดแทนระหว่างการว่างงานปี ละไม่เกิน 180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย ซึง่ ค่าจ้างเฉลี่ย
สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

- ในกรณีลาออกหรือสิน้ สุดสัญญาจ้างตามระยะเวลา จะได้รบั เงินทดแทนระหว่างว่างงาน ปี ละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30 ของ
ค่าจ้างเฉลี่ยซึง่ ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
- กรณีท่ีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างมากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จะมีสิทธิได้รบั เงินทดแทนทุกครัง้ รวมกันไม่เกิน 180 วัน
- กรณีว่างงานเพราะลาออกหรือสิน้ สุดสัญญาจ้างมากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 ปี จะมีสิทธิได้รบั เงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

สรุ ปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยการตรวจสุขภาพประจาปี ของบุคลากร พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยสวัสดิการโครงการเงินกูแ้ ละเงินช่วยเหลือค่าดอกเบีย้ เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยสวัสดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากร เนื่องจากการเสียชีวิตหรือได้รบั อันตรายแก่ รา่ งกาย
และการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต พ.ศ. 2561
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหงว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์บคุ ลากร พ.ศ. 2551 และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2554
6. พระราชกฤฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
8. แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรกรณีของบุตรของผูม้ ีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปี การศึกษา
9. ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
10. ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
1.
2.
3.
4.
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