คู่มือสิทธิสวัสดิการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโดย
งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

การรักษาพยาบาล

การศึกษาบุตร

เงินรางวัล

การลา

เงินทำขวัญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เงินสวัสดิการ 3 จ.
ภาคใต้

ค่าเช่าบ้าน
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เงินเดือน,ค่าตอบแทน

การเดินทางไปราชการ

วินัยและการรักษาวินัย

บำเหน็จบำนาญ

เงินสวัสดิการพื้นที่พิเศษ

ค่ารักษาพยาบาล
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.
2557

ผู้มีสิทธิ
(1) พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่หมายความรวมถึง
พนักงานจ้าง
(2) ผู้ได้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(3) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บุคคลในครอบครัว
(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มิสิทธิ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึง
บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(2) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ
(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ

หน่วยจัดบริการเบิกจ่ายตรง
การเข
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ค่ารักษาพยาบาล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือด
ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค
ค่าห้องและค่าอาหาร
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

หลักเกณฑ์และอัตรา
1. สถานพยาบาลของทางราชการ ทั้ง OP&IP ให้เบิกได้เต็มจำนวน โดยค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
ค่าห้องค่าอาหาร เบิกได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
2. สถานพยาบาลเอกชน เฉพาะ IP กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ค่าอุปกรณ์อวัยวะเทียม ค่าห้องค่าอาหาร
เบิกได้เช่นเดียวกับสถานพยาบาลของทางราชการและค่ารักษาพยาบาลอื่นๆเบิกได้ครึ่งหนึ่งของที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
3. กรณีสถานพยาบาลของทางราชการส่งตัวไปสถานบริการเอกชนเนื่องจากความจำเป็น ให้เบิกค่า
รักษาพยาบาลได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน
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การเบิกค่ารักษาพยาบาล

โรงพยาบาล

รพ.รัฐ

รพ.เอกชน

OP&IP

IPAE

ค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ
เต็มจำนวนเท่าที่
จ่ายจริง
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ค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ์
บำบัดรักษาโรคค่าห้อง
และค่าอาหาร

เบิกได้ตามที่
กระทรวงการคลัง
กำหนด

ค่ารักษาพยาบาล
อื่นๆ

½ ของจ่ายจริงไม่
เกิน 3,000 บาท

การศึกษาบุตร
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2541
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549

ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย คนที่ 1 ถึงคนที่ 3
เรียงลำดับก่อนหลัง และอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ หากบุตรคนหนึ่งคนใด
-

ตาย
พิการ จนไม่สามารถเล่าเรียนได้
เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ มิได้ศึกษาในสถานศึกษาที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบก่อนอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์
*ให้บุตรคนถัดไปมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการแทนได้*

สถานศึกษาราชการ
• หลักสูตรไม่สูงกว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และหลักสูตรแยกต่างหากจากหลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้เต็ม
ตามจำนวนที่จ่ายจริง
• หลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับเต็มจำนวนที่จ่ายจริง
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สถานศึกษาเอกชน
• หลักสูตรไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้ได้รับเต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง
• หลักสูตรสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าอนุปริญญา หรือเทียบเท่าให้ได้รับ
ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง
• หลักสูตรปริญญาตรี ให้ได้รับครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง
เงื่อนไข
• ต้องเป็นไปตามประเภทและไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด สำหรับบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษา
ของทางราชการหรือเอกชน
• หลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรแรก

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ค่าธรรมเนียมการเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียน/ค่าหน่วยกิต/ค่าลงทะเบียนแรกเข้า(ค่าขึ้นทะเบียน
นักศึกษา)/ค่าบำรุงห้องสมุด/ค่าบำรุงกีฬา/ค่าเวชภัณฑ์/ค่าภาคปฏิบัติหรือวัสดุฝึกหัด หรืออุปกรณ์การศึกษา
แนวทางการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรระดับอนุปริญญาและหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรจากราชได้ ได้แก่
- ค่าปรับพื้นฐาน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
- ค่าธรรมเนียมพิเศษ
- ค่าห้องเรียนปรับอากาศ
- ค่าสนับสนุน/ค่าอุดหนุนการศึกษา
- ค่าบำรุงสถานศึกษา/มหาวิทยาลัย
- ค่าพัฒนาด้านวิชาการ
- ค่าบำรุงสโมสรนักศึกษา
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต/ปริญญา
- ค่าบำรุงกิจกรรม
- ค่าคู่มือนักศึกษา
- ค่ากิจกรรมซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในโครงสร้างของหลักสูตร
- ค่าจ้างบุคลากรของสถานศึกษา
- ค่าวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน
- ค่าเอกสาร/วารสาร/ใบรับรอง/ค่าปรับต่างๆ
- ค่าบำรุงครุภัณฑ์
- การลงทะเบียนซ้ำเพื่อปรับผลการเรียน(รีเกรด) - ค่าคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
- ค่าขนย้าย
- ค่าสาธารณูปโภค
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เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล)
)
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
• ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปี
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. รวมทั้งบุคลากรถ่ายโอนตามโครงการถ่าย
โอนบุคลากรให้แก่ อปท.

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่น
- ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณงบบุคลากร หมวด
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราวของเทศบาล หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่
รัฐบาลจัดสรรให้แก่เทศบาล และเทศบาลได้นำมาจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาล
- ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ เทศบาลที่ขอรับการประเมินแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 8 เดือน
- พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี 2 ครั้ง
ได้แก่ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคมของปีถัดไป) และครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน
ของปีเดียวกัน) ในปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินและต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างทั้ง
ปีไม่น้อยกว่า 1 ขั้น สำหรับพนักงานจ้างต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี
ของปีงบประมาณที่ขอรับการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป

หหน้า 1

เงินทำขวัญ

ระเบียบ ข้อกฎหมาย
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ.2546
• ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญ
ข้าราชการ และลูกจ้าง พ.ศ.2550
• ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง เงินทำขวัญข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

เงื่อนไข
• ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้ใดได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยจนพิการหรือสูญเสียอวัยวะเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่
• ยังสามารถรับราชการต่อไปได้
• เงินทำขวัญตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
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ขั้นตอนการขอรับเงินทำขวัญ
คำขอไม่ถกู ต้อง
ภายใน 15 วัน

ผู้ขอยื่นแบบขอรับเงิน
และใบรับรองแพทย์

ผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น

อปท.ทบทวนและแจ้งผล

สถ.จังหวัด ตรวจสอบคำ
ขอรับเงินและหลักฐาน

ไม่มีสิทธิ/สิทธิแตกต่าง
ภายใน 30 วัน

อปท.ดำเนินการเบิก
จ่ายเงิน
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เสนอ ก.จังหวัด พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงิน

นายก อปท.ตรวจสอบคำ
ขอรับเงินและหลักฐาน
ประกอบด้วย
1. คำขอรับเงินทำขวัญ
2. ใบรับรองแพทย์
3. หลักฐานการสั่งให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
อันเป็นเหตุให้ได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วย
4. หลักฐานการสอบสวน
ของ อปท.ที่แสดงว่า
ผู้รับเงินได้รับอันตราย
หรือเจ็บป่วย
เข้าเกณฑ์ที่มีสิทธิ
ได้รับเงินทำขวัญ

ค่าเช่าบ้าน
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่า
เช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบ ยกเว้น อปท.ได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว ,มีเคหะสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่นั้น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือ
ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านราชการเมื่อได้รับคำสั่งเดินทางไปประจำ
สำนักงานใหม่ต่างท้องที่

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ผู้มีสิทธิ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง นายกและรองนายก อปท. ประธานสภา อปท. สมาชิก
สภา อปท. เลขานุการและที่ปรึกษานายก อปท.
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ผู้มีอำนาจอนุญาตในการเดินทางไปราชการ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารและประธานสภา
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประธานสภาท้องถิ่น

รองนายก อปท.ที่ปรึกษา
และเลขานุการนายก
อปท. ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น
รวมถึงลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
•
•
•
•

เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
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การลา
ประเภทการลา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ลาป่วย
ลาคลอดบุตร
ลากิจส่วนตัว
ลาพักผ่อน
ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
การปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ
ลาติดตามคู่สมรส

ผู้มีอำนาจอนุญาต

นายก อปท.

- ลาป่วย
- ลาคลอดบุตร
- ลากิจส่วนตัว - ลาพักผ่อน
- ลาอุปสมบท - ลาเข้ารับการตรวจเลือก
- ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
- การไปปฏิบัติงานในองค์กรต่างประเทศ
- ลาติดตามคู่สมรส

หหน้า 1

ปลัด อปท.

- ลาป่วย (120 วัน)
- ลากิจส่วนตัว(45 วัน)
- ลาคลอดบุตร
- ลาพักผ่อน

ผู้อำนวยการกอง

- ลาป่วย (60 วัน)
- ลากิจส่วนตัว(30 วัน)
- ลาคลอดบุตร
- ลาพักผ่อน

บำเหน็จ – บำนาญ

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
7) พ.ศ.2548
“ข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล
พนักงานเมืองพัทยา พนักงานส่วนตำบล แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
“เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า เวลาที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับ
ราชการหรือปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสุดท้ายที่ได้รับเงิน เดือนตามเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติ
“บำเหน็จ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว
“บำนาญ” หมายความว่า เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

สิทธิในการบำเหน็จบำนาญ
มาตรา 9 เมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดออกจากราชการ ให้จ่ายบำเหน็จหรือบำนาญจากกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ตามเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สิทธิในบำเหน็จหรือ
บำนาญเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้
มาตรา 11 บุคคลที่ระบุไว้ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
(1) ผู้ถูกไล่ออกจากราชการเพราะมีความผิด
(2) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญหรือลูกจ้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้บำเหน็จบำนาญไว้ใน
หนังสือสัญญาจ้างตามความต้องการของทางราชการส่วนท้องถิ่นนั้นๆ โดยอนุมัติกระทรวงมหาดไทย
(3) ผู้ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดเงินอย่างอื่นไว้ให้แทนบำเหน็จหรือบำนาญแล้ว
(4) ผู้ซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์หรือ
(5) ผู้ซึ่งไม่เคยรับราชการมาก่อนแต่ได้เป็นทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร เมื่อปลด
เป็นกองหนุนแล้วและได้เข้ารับราชการอีกโดยเวลารับราชการจะติดต่อกับเวลาราชการ กองประจำการหรือไม่
ก็ตามยังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์
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มาตรา 12 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญปกติด้ว ยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) เหตุทดแทน
(2) เหตุทุพพลภาพ
(3) เหตุสูงอายุ
(4) เหตุรับราชการนาน
มาตรา 13 สิทธิในการขอบำเหน็จบำนาญปกติตามพระราชบัญญัติให้มีอายุความสามปี
มาตรา 14 บำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการ
เพราะเลิกหรือยุบตำแหน่ง หรือไปดำรงตำแหน่งการเมือง หรือซึ่งมีคำสั่งให้ออกโดยไม่มีความผิด
มาตรา 15 บำเหน็จบำนาญเหตุทุพพลภาพนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ป่วยเจ็บทุพพลภาพ
ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจแสดงความเห็นว่าไม่สามารถที่จะรับราชการในตำแหน่งหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
อยู่นั้นต่อไป
มาตรา 16 บำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์แล้ว
ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีอายุครบห้าสิบปีบริบูรณ์แล้ว ประสงค์จะลาออกจากราชการก็ให้ผู้
มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุสูงอายุได้
มาตรา 17 บำเหน็จบำนาญเหตุรับราชการนานนั้น ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเวลา
ราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบสามสิบปีบริบูรณ์แล้ว
ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญครบยี่สิบห้าปีบริบูรณ์
แล้วประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุ
รับราชการนานได้
มาตรา 18 ข้าราชการส่วนท้อ งถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญไม่ถึงสิบปี
บริบูรณ์มีสิทธิได้รับบำเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปมี
สิทธิได้บำนาญ
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วิธีคำนวณบำเหน็จบำนาญ
มาตรา 31 ในการคำนวณบำเหน็จบำนาญนั้น ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายเป็นเกณฑ์คำนวณ แต่
ถ้าเป็นการคำนวณบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุตามมาตรา
21 เงินเดือนเดือนสุดท้ายให้หมายความรวมถึงเงินเดือนที่ได้เลื่อนในวันสุดท้ายของปีงบประมาณนั้นด้วย
มาตรา 32 วิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญให้กระทำดังนี้
(1) สำหรับบำเหน็จ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ
(2) สำหรับบำนาญ ให้ตั้งเงินเดือนเดือนสุดท้ายหารด้วยห้าสิบคูณด้วยจำนวนปีเวลาราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2552

เงื่อนไข
1. สัญชาติไทย ประพฤติดีและปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยความ
อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต
2. ไม่เคยถูกเรียกคืนเครื่องราชฯ หรือต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษจำคุกเป็นการ
กระทำโดยประมาณ หรือความผิดลหุโทษ
3. รับราชการติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
4. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ให้เริ่มจากมงกุฎไทยและช้างเผือกสลับกันจากชั้นล่างสุดจนถึง
ชั้นสูงสุด
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แนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ลำดับ

ระดับ
ตำแหน่ง

1
2

ระดับ 1
ระดับ 2

3

ระดับ 3,4

4

ระดับ 5,6

5

ระดับ 7,8

6

ระดับ 9
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน
หมายเหตุ
ที่ขอพระราชทาน
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้
ถึง
ร.ง.ช.
ร.ท.ช. ขอได้กรณีพิเศษเท่านั้น
- ต้องมีระยะเวลารับ
ราชการติดต่อกันมาแล้ว
บ.ม.
บ.ช. - ระดับ 2 เริ่มขอ บ.ม.
- ระดับ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับ
ขอ บ.ช.
ราชการจนถึงก่อนวัน
จ.ม.
จ.ช. - ระดับ3 หรือ 4 เริ่มขอ จ.ม.
- ระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ พระราชพิธิเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของปีที่จะ
หรือระดับ 3 และ 4 รวมกันแล้วไม่น้อย
ขอพระราชทานไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ ต.ช.
กว่า 60 วัน
ต.ม.
ต.ช. - ระดับ 5 หรือ 6 เริ่มขอ ต.ม.
- ระดับ 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ - กรณีขอในปีที่เกษียณ
ของระดับ 9 เป็นกรณี
หรือระดับ 5 และ 6 รวมกันแล้วไม่น้อย
พิเศษ ให้ขอในปีที่
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ ต.ช.
ติดต่อกันได้
ท.ม.
ท.ช. - ระดับ 7 หรือ 8 เริ่มขอ ท.ม.
- ระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 5ปีบริบูรณ์
หรือระดับ 7 และ 8 รวมกันแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ ท.ช.
- ระดับ 8 ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 และได้
ท.ช.มาแล้ว 5 ปี ขอ ป.ม.ได้ในปีที่ก่อน
เกษียณและปีที่เกษียณเท่านั้น
ป.ม.
ม.ว.ม. - ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ท.
- ได้ ป.ม. 3 ปี ขอ ป.ช.
- ได้ ป.ช. 5 ปี ขอ ม.ว.ม.
- ปีที่เกษียณขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้น แต่ไม่เกิน
ป.ช. เว้นกรณีลาออก

พนักงานจ้าง
“พนักงานจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเป็นบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างตามมาตรฐานทั่วไป โดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของเทศบาล มี 3 ประเภท ได้แก่
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน
การทำงานของพนักงานเทศบาล หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล
2. พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นที่ปรึกษา โดยเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษหรือความชำนาญพิเศษ หรือวิชาชีพเฉพาะพิเศษเฉพาะด้าน อันเป็นที่ยอมรับใน
วงการวิชาการหรือวงการในงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเทศบาลด้านนั้นๆ
3. พนักงานจ้างทั่วไป หมายถึง พนักงานจ้างที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไปซึ่งไม่ต้องใช้
ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน และมีระยะเวลาการจ้างในช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 1 ปี

อำนาจหน้าที่การปฏิบัติตามกฎหมาย
บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐานทั่วไป หลักเกณฑ์
หรือมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่กำหนดให้พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างเทศบาลด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีกำหนดไว้
แล้วโดยเฉพาะในมาตรฐานทั่วพนักงานจ้าง หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลประกาศกำหนดให้พนักงานจ้างประเภทใดหรือตำแหน่งในลักษณะงานใดได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับพนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างของเทศบาลในบางเรื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

มีสัญชาติไทย
มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน 70 ปี
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สบ
ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับ
พนักงานเทศบาล
ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

การกำหนดตำแหน่ง การจ้าง
• ให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้างเป็นระยะเวลาสามปี โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการของเทศบาลและงบประมาณ ตามแนวทางที่กำหนดแล้วเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
• การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก่อน จึงทำสั ญญา
จ้างได้ โดยพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้ทำเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ
สี่ปี สำหรับพนักงานจ้างทั่วไปให้ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละหนึ่งปีหรือตามโครงการที่มีกำหนดเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละ
เทศบาล
• อปท.ที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป มีพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้หนึ่งคน
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การสรรหาและการเลือกสรร
• การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเมื่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเห็นชอบ ให้กำหนดตำแหน่งใดแล้ว ให้ดำเนินการสรรหาโดยยึดหลักสมรรถนะ โปร่งใน ยุติธรรม
• อปท.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล
เป็นประธาน ผู้อำนวยการกองของตำแหน่งที่จะสรรหา หัวหน้าสำนักปลัด
• เมื่อดำเนินการสรรหาเสร็จแล้วให้รายงานผลต่อนายกเทศมนตรี เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรและดำเนินการจ้าง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
• บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา กำหนดอายุได้ตามสมควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่า 1 ปี
• กรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือ
คล้ายกัน ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็
ได้

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร
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ชื่อตำแหน่ง

ค่ำตอบ
แทน

คุณสมบัติ
ผูส้ มัคร

ประเภท
กำรจ้ำง

ระยะเวลำ
กำรจ้ำง

วิธีกำรสรรหำ

ลักษณะ
งำน

ควำม
รับผิดชอบ
ของตำแหน่ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• พนักงานจ้างตามภารกิจ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อสัญญาจ้าง
• พนักงานจ้างทั่วไป ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
• พนักงานจ้างผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้นายกเทศมนตรีรายงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลเพื่อให้ความเห็นชอบในการเลิกจ้าง และให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานจ้างผู้นั้นสิ้นสุดลง โดย
ให้เทศบาลแจ้งให้พนักงานจ้างทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบมติ ก.จังหวัด
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้าง และอื่นๆ
• การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ประเมินปีละ 2 ครั้งตามปีงบประมาณคือประเมินช่วง 1 ต.ค. ถึง 31
มี.ค. และช่วง 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.
• พนักงานจ้างผู้ใดมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกันสองครั้งต่ำกว่าระดับดีให้ผู้บังคับบัญชาทำ
ความเห็นเสนอนายก อปท. เพื่อเลิกจ้างโดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด

สิทธิประโยชน์
สิทธิเกี่ยวกับการลา

สิทธิการรับ
ค่าตอบแทน
ระหว่างลา

สิทธิการรับ
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัตินอกเวลา

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการฯ

สิทธิอื่นๆ ที่ ก.
กลางกำหนดให้
ได้รับ
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ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
• หลักการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ให้ถือหลักคุณภาพ หลักความยุติธรรม หลักการจูงใจ และ
หลักความสามารถ
• พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน ต้องมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้วมาไม่น้อยกว่า 8 เดือน โดยพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานจ้างที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดีได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 6 ของฐานค่าตอบแทน

การจ่ายค่าตอบแทน
• ห้ามสั่งพนักงานจ้างไปปฏิบัติราชการในท้องถิ่นอื่น เว้นแต่ในกรณีจำเป็นแท้จริงที่ต้องใช้ความรู้ความ
ชำนาญพิเศษและไม่อาจหาจ้างได้ในท้องถิ่นนั้น
• การปฏิบัติราชการนอกเวลาทำงานปกติ หรือการปฏิบั ติราชการในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือในวันหยุด
พิเศษซึ่งต้องจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาหรือค่าตอบแทนในวันหยุด ให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นหรือ
รีบด่วน โดยมีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเป็นหลักฐาน
• การจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใช้สำหรับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
• พนักงานจ้างผู้ใดตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายค่าตอบแทนจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงิน
ช่วยพิเศษจำนวน 3 เท่าของอัตราค่าตอบแทนปกติทั้งเดือนในเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย
• พนักงานจ้างที่ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น
• เทศบาลใดมีความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้พนักงานจ้างไปฝึกอบรม หรือดูงานเกี่ยวกับหน้าที่ที่พนักงานจ้าง
นั้นปฏิบัติอยู่ ณ ต่างประเทศ หรือภายในประเทศโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติตลอดระยะเวลาที่ไป
ฝึกอบรมหรือดูงานนั้น ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
• กรณีถูกสั่งพักราชการให้งดจ่ายค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ถูกสั่งพักราชการไว้ก่อน แต่หากสอบสวนเสร็จสิ้น
แล้วปรากฎว่าผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองให้จ่ายเต็มอัตรา แต่หากมิได้กระทำ
ความผิดแต่มีมลทินมัวหมอง หรือกระทำความผิดแต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่ออกให้จ่ายได้ครึ่งหนึ่งของ
ค่าตอบแทน
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การลา
ลาป่วย
• การลาป่วยกรณีปกติ ในปีหนึ่งพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลาป่วย
โดยได้ร ับ ค่าตอบแทนอัตราปกติร ะหว่างลาได้ไ ม่เ กิน 60 วัน และพนักงานจ้างทั่ว ไปมีส ิทธิ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน
• การลาป่วยกรณีประสบอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำตาม
หน้าที่ จนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพหรือพิการซึ่งจะต้องเลิกจ้าง กรณีนี้หากนายกเห็นว่าพนักงานจ้างตาม
ภารกิจผู้นั้นยังอาจปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมได้ ให้เป็นอำนาจของนายกฯในการสั่งการให้ผู้
นั้น ไปปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ่ อื ่น โดยไม่ต ้ องเลิก จ้ า ง ถ้าเป็นกรณี พ นั ก งานจ้า งทั ่ว ไป ให้อนุญาตลาป่ว ยเพื่ อ
รักษาพยาบาล โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 60 วัน ทั้ง 2 กรณี หากแพทย์ล ง
ความเห็นว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้ให้พิจารณาเลิกจ้าง
• การลาป่วยเกิน 3 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ส่งพร้อมกันใบลาด้วย เว้นแต่ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ลาจะ
เห็นสมควรเป็นอย่างอื่น.

ลากิจ
• พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ
โดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน 45 วันทำการแต่ในปีแรกที่ได้รับการจ้าง ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 15 วัน

ลาพักผ่อน
•

การลาพักผ่อนประจำปีของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาพักผ่อนโดยให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่
เกิน 10 วันทำการ สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลา
พักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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ลาคลอดบุตร
•

การลาคลอดบุตรของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน นับรวมวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุด
พิเศษในระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน
เพื ่ อ การคลอดบุ ต รจากกองทุ น ประกั น สั ง คม ทั ้ ง นี ้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื ่ อ นไขตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
ประกันสังคม

ลาอุปสมบท
• พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่ยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือ
ยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประสงค์จะลาอุปสมบทหรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ มีสิทธิลาโดยได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน ในปีแรกที่จ้างเข้า
ปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างดังกล่าวจะไม่ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา

สรุปการลา “พนักงานจ้าง”
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สิทธิประกันสังคม
กองทุนประกันสังคม
การประกันสังคม คือการสรางหลักประกันสังคมในการดํารงชีวิต ในกลมของสมาชิ กที่มีรายได้และจายเงิน
สมทบเขากองทุนประกันสังคม เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บปวย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพและการวางงาน เพื่อใหไดรับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทน
รายไดอยางตอเนื่อง งานประกนสังคมดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกากําหนดระยะเวลาเริ่ม
ดําเนินการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการใหประโยชนทดแทนในกรณีว่าง พ.ศ.2546
ผู ประกันตน คือ ลูกจางทที่มีอายุไม่ต่ำกวา 15 ปบริบูรณ และไม่เกิน 60 ปบริบูรณในวันเขาทํางาน และ
ทํางานอยูในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต 1 คนขึน้ ไป นายจางตองแจงขึน้ ทะเบียนลูกจางเปนผูประกัน
ตนภายใน 30 วันนับแต่ วันที่รับลูกจ้างเขาทำงาน มิฉะนั้นจะมีความผิดตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะตองนำส่งเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดย
คํานวณจากค่าจ้างจริงที่ลูกจ้างไดรับในอัตราเงินสมทบรอยละ 5 ซึ่งกําหนดจากฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ำสุด
เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือน 15,000 บาท (เงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท และไมเกิน
เดือนละ 750 บาท ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเขากองทุนอีกส่วนหนึ่งผูประกันตนจะไดรับบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาล เมื่อไดขึ้น ทะเบีย นและส่ งเงิน สมทบครบ 3 เดือนแลว โดยผู ประกันตนจะตองเลื อก
สถานพยาบาลที่จะเขารับการพยาบาลเอง สํานักงานประกันสงคมจะส่ งบัตรรับรองสิทธิ ฯ มาใหเพื่อใชในการ
รักษาพยาบาลตามสถานพยาบาลที่ระบุไวในบัตร รับรองสิทธิฯ ซึ่ งจะให้ การรักษาพยาบาลโดยไมตองเสีย
คาใชจายใด ๆ เว้นแตถาตองการสิ่งอํานวยความสะดวกผูประกันตนจะตองจายเงนเพิ่มเองผูประกันตนจะไดรับ
สิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคม ดังตอไปนี้
1. กรณีประสบภัยอันตรรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินที่ไมเกี่ยวกับการทำงานจะได้รับบริการทางการแพทย
เงินทดแทนการขาดรายได คาบริการทางการแพทยกรณีถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูนและการใสฟนเทียมชนิด
ถอดไดฐานอคริลิก คาอวัยวะเทียม และอุปกรณบําบัดโรค การบําบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดดวยเครื่องไต
เทียม การลางชองทองดวยน้ำยาแบบถาวร และการปลูกถายไต การปลูกถายไขกระดูก การผาตัดเปลี่ยน
กระจกตา
2. กรณีคลอดบุตร จะไดคาคลอดบุตรและเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ จะไดเงินคาบริการทางการแพทยและเงินทดแทนการขาดรายไดคา อวัยวะเทียม
และอุปกรณบําบัดรักษาโรค คาฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพ คาทําศพและเงินสงเคราะห์กรณีตาย
4. กรณีตาย จะไดรับเงินคาทําศพและเงินสงเคราะหกรณีตาย
5. กรณีสงเคราะหบุตร จะไดรับเงินสงเคราะหบุตร สําหรับบุตรชอบดวยกฎหมายที่อายุไมเกิน 6 ปี
คราวละไมเกิน 2 คน โดยเหมาจายเดือนละ 350 บาท ตอบุตร 1 คน
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6. กรณีชราภาพ จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ หรือเงินบํานาญชราภาพ ขึ้นอยู กับระยะเวลาการนํา
สงเงินสมทบของผูประกันตน
7. กรณีวางงาน หากถูกเลิกจาง จะไดรับเงินทดแทนรอยละ 50 ของคาจางปละไมเกิน 180 วัน หาก
ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางจะไดรับเงินทดแทนรอยละ 30 ของคาจาง ปละไมเกิน 90 วัน
เงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์
1. กรณีเจ็บ ปวยฯ และกรณีทุพพลภาพ เมื่อจายเงินสมทบมาแลว ไมนอยกวา 3 เดือนภายใน
ระยะเวลา 15 เดือน กอนวันรับบริการทางการแพทย
2. กรณีคลอดบุตร เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน กอนวัน
คลอด
3. กรณีตาย เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนกอนถึงแกความ
ตาย
4. กรณีสงเคราะหบุตร เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน
กอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
5. กรณีชราภาพ มีอายุครบ 55 ป และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลงหรือเมื่อเปนผู้ทุพพลภาพ หรือ
เมื่อเสียชีวิต
6. กรณีวางงาน เมื่อจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนการ
วางงาน
สิทธิประโยชนที่ผปู ระกันตนจะไดรับ
1. กรณีเจ็บปวย
ผูประกันตนไดรับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เมื่อเขารับการรักษาในสถานพยาบาล
ตามบัตรรับรองสิทธิฯ หรือเครือขายของสถานพยาบาลนั้น และไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50
ของคาจาง โดยไดรับตามที่หยุดงานจริงตามคําสั่งแพทยแตไมเกิน 90 วันตอครั้ง ละไมเกิน 180 วัน ตอปเว้น
แตปวยดวยโรคเรื้อรังจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดไมกิน 365 วัน หากไมสามารถเขารับการรักษาใน
สถานพยาบาลที่ระบุไวตามบัตรฯ ผู ประกันตนจะเขารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นไดในกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉินเทานั้น โดยมีเหตุผลอันสมควร
1. กรณีประสบอันตราย คือการพบกับเหตุการณหรืออุบัติเหตุที่ทําใหบาดเจ็บอันอาจเปนอันตรายต่อ
สุขภาพ
2. กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน คือ โรคหรืออาการของโรคซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันที่มีลักษณะรุนแรงอันอาจ
เปนอั น ตรายถึ ง แกชี ว ิ ต หรื อ จํ า เปนตองไดรั บ การรั ก ษาพยาบาลเป นการดวนถาเขารั บ การรั ก ษาใน
สถานพยาบาลอื่นและผู ป ระกันตนไดทดรองจายคารักษาพยาบาลไปกอนสามารถเบิกคืนจากสํา นั กงาน
ประกันสังคมในอัตราที่กําหนด ดังนี้
1. เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ไมวากรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน
สามารถเบิกไดดังนี้
1.1 ผูปวยนอก สามารถเบิกคารักษาพยาบาล ไดเทาที่จายจริงตามความจําเปน
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1.2 ผูปวยใน สามารถเบิกคารักษาพยาบาลไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนภายในระยะเวลา
ไมเกิน 72 ชั่วโมงไมนับวันหยุดราชการ ยกเวน คาหองและคาอาหาร เบิกไดไมเกินวันละ 700 บาท
* กรณีประสบอันตราย ผูประกันตนสามารถขอรับคาบริการทางการแพทยคืนไดโดยไม่จำกัดจํานวนครั้ง
* กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผูประกันตนสามารถขอรับคาบริการทางการแพทยคนไดประเภทผูปวยนอกและผูปวย
ในประเภทละไมเกนิ 2 ครั้งตอป
2. เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ไมวากรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยฉุกเฉินปวยฉุกเฉิน สามารถเบิกไดดังนี้
2.1 กรณีผูปวยนอก
• สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงไมเกิน 1,000 บาท
• สามารถเบิกคาบริการทางการแพทยเทาที่จ ายจริงเกิน 1,000 บาทไดหากมีการตรวจรักษาตาม
รายการในประกาศฯ ดังนี้การใหเลือดหรือสวนประกอบของเลือด การฉีดสารตอตานพิษจากเชื้ อ
บาดทะยักการฉีดวัคซีนหรือเซรุมปองกันโรคพิษสุนัขบาเฉพาะเข็มแรก การตรวจอัลตราซาวด์ กรณีที่
มีภาวะฉุกเฉินเฉียบพลังในชองทองการตรวจดวย CT-SCAN หรือ MRI จายตามเงื่อนไขที่กําหนดการ
ขูดมดลูกกรณีตกเลือดหลังคลอดหรือตกเลือดจากการแทงบุตร คาฟนคืนชีพและกรณีที่มีการสังเกต
อาการในหองสังเกตอาการตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไป
2.2 กรณีผูปวยใน
• คารักษาพยาบาลกรณีที่ไมไดรักษาในหอง ICU เบิกไดไมเกินวันละ 2,000 บาท
• คาหองและคาอาหาร ไมเกินวันละ 700 บาท
• คาหอง คาอาหาร คารักษาพยาบาล กรณีที่รักษาในหอง ICU เบิกไดไมเกินวันละ 4,500 บาท
• กรณีที่มีความจําเปนตองผาตัดใหญ เบิกไดไมเกินครั้งละ 8,000 - 16,000 บาท ตามระยะเวลา
การผาตัด
• คาฟนคืนชีพรวมคายาและอุปกรณเบิกไดไมเกิน 4,000 บาท
• คาตรวจทางหองปฏิบัติการและหรือเอกซเรย เบิกไดในวงเงินไมเกินรายละ 1,000 บาท
• กรกรณีมีความจําเปนตองตรวจวินิจฉัยพิเศษ ไดแกการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจการตรวจดวยคลื่นเสียง
สะทอนความถี่สูงการตรวจคลื่นสมองการตรวจอัลตราซาวด
• การสวนเสนเลือดหัวใจและเอกซเรยการสงกลองการตรวจดวยการฉีดสีการตรวจดวย CT-SCAN หรือ
MRI จายตามเงื่อนไขที่กําหนด
3. กรณีมีความจําเปน ตองรับหรือสงตัวผูปวยไปตรวจการวินิจฉัยหรือรักษาตอยังสถานพยาบาลอีกแห่ง
หนึ่งซึ่งไมใชสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง สามารถเบิกคาพาหนะตามอัตรา
ดังนี้
• ภายในเขตจังหวัดเดียวกันสําหรับคารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล จายตามจํานวนที่จ ายจริงไมเกิน
500 บาทตอครั้งและ 300 บาทตอครั้งสําหรับพาหนะรับจางหรือสวนบุคคล
• ในกรณีขามเขตจังหวัดจายเพิ่มจากกรณีภายในเขตจังหวัดเดียวกันอีกตามระยะทางกิโลเมตรละ 6
บาท (ตามระยะทางกรมทางหลวง)
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4. เมื่อผูประกันตนเขารับการรักษา ในสถานพยาบาลอื่นผู ประกันตนหรือญาติผูเกี่ยวของจะตองรับแจ้ง
ใหโรงพยาบาลตามบัตรรังรองสิทธิ ฯ ทราบโดยดวนเพื่อจะไดรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลตอไป
สําหรับ คารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น กอนการแจงใหโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ฯ ทราบ สํานักงาน
ประกันสังคมจะรับผิดชอบคาใชจายภายใน 3 วัน (72 ชั่วโมง) ตามประเภทและอัตราที่ประกาศกําหนด
ส่ว นคาใชจายที่ เกิน อยู ใ นความรับ ผิด ชอบของสถานพยาบาลตามบั ตรรับ รองสิ ทธิ ฯ นับตั้งแตเวลาที่
สถานพยาบาลตามบัตรฯ ไดรับแจง
5. กรณีไมมีบัตรรับรองสิทธิฯถาผูประกันตนจายเงินสมทบครบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนแลว
แตยังไมไดรับบัตรรับรองสิทธิฯ เกินประสบอันตรายหรือเจ็บปวย จําเปนตองเขารับการรักษาพยาบาล ใหรีบ
แจงสํานักงานประกันสังคมทราบโดยเร็วเพื่อจะไดกําหนดโรงพยาบาลใหรักษาตัวโดยไมเสียคาใชจายตอไปและ
หากไมมี ก ารแจงสํ า นั ก งานประกั น สั ง คมภายใน 72 ชั ่ ว โมง สํ า นั ก งานประกั น สั ง คมจะรั บ ผิด ชอบค า
รักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมงกรณีทันตกรรมผูประกันตนสามารถใชสิทธิไดดังนี้
• กรณีถอนฟน อุดฟน และขูดหินปูน ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปนไม
เกิน 250 บาทตอครั้งและไมเกิน 500 บาทตอป
• กรณีใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก จะไดรับคาบริการทางการแพทย์และคาฟนเทียมเทาทีจ่ าย
จริงตามความจําเปนในวงเงินไมเกิน 1,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปนับแต่วันที่ใสฟนเทียม ดังนี้
1. 1-5 ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกิน 1,200 บาท
2. มากกวา 5 ซี่ เทาที่จายจริงตามความจําเปน ไมเกิน 1,400 บาท
2. กรณีคลอดบุตร
ผูประกันตนมีสิทธิไดรับคาคลอดบุตรคนละ 2 ครั้ง โดยมีสิทธิดังนี้
1. ผูประกันตนหญิงหรือผูประกันตนชายที่มีภริยาจดทะเบียนสมรสหรือหญิงซึ่งอยูกินฉันสามีภริยา แตมิ
ไดจดทะเบียนสมรสสามารถคลอดบุตรที่สถานพยาบาลใดก็ไดแลวนําสําเนาสูติบัตรของบุตร สําเนาทะเบียน
สมรส (ถามี) หรือหนังสือรับรองกรณีไมมีทะเบียนสมรส (เฉพาะกรณีผู ประกันตนชายใชสิทธิแลวไมไดจด
ทะเบียนสมรสกับภริยา) มาเบิกเงินเหมาจายคาคลอดบุตร ที่สํานักงานประกันสังคมไดครั้งละ 12,000 บาท
2. สําหรับผูประกันตนหญิงนอกจากจะไดรับเงินเหมาจายคาคลอดบุตรแลวสํานักประกันสังคมยังจาย
เงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก ในอัตรารอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยเปนเวลา 90 วัน
3. กรณีทุพพลภาพ
* ผูประกันตนไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดรอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ย โดยไดรับเปนรายเดือนไปตลอด
ชีวิต (คาจางเฉลี่ย หมายถึง คาจาง 3 เดือน สูงสุดใน 9 เดือนกอนเดือนที่ทุพพลภาพซึ่งมีอัตราคาจางไมต่ำกว่า
เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท)
* ไดรับคาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปนไมเกินเดือนละ 2,000 บาท
* ไดรับคาใชจายในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพของผู ทุพพลภาพทางรางกายจิตใจ และอาชีพตามประกาศ
สํานักงานประกันสังคม เรื่องกําหนดหลักเกณฑอัตราคาฟนฟูของผูทุพพลภาพเทาที่จายจริงตามความจําเปน
ไมเกิน 40,000 บาทตอราย
* ผูประกันตนที่ทุพพลภาพตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2538 เปนตนไป หากเสียชีวตจะได้รับค่าทําศพและเงิน
สงเคราะหกรณีตายเชนเดียวกับกรณีตาย
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4. กรณีตาย ไดรับคาทําศพ 40,000 บาท และไดรับเงินสงเคราะหกรณีตาย ดังนี้จายเงินสมทบตั้งแต
3 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ปจะไดรับเงินสงเคราะหเทากับรอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยคูณ 3
* จายเงินสมทบตั้งแต 10 ปขึ้นไป จะไดรับเงินสงเคราะหเทากับรอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยคูณ 10 (คาจาง
เฉลี่ย หมายถึง คาจาง 3 เดือน สูงสุดใน 9 เดือนกอนเดือนที่ตายซึ่งมีอัตราคาจางไมต่ำกวาเดือนละ 1,650
บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท)
5. กรณีสงเคราะหบุตรไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ 350 บาท ตอบุตรหนึ่งคน สําหรับ
บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณคราวละไมเกิน 2 คน
6. กรณีชราภาพ จะไดรับเงินทดแทนดังตอไปนี้
เงินบํานาญชราภาพ
1. กรณีจายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ป) ไดรับเงินบํานาญชราภาพในอัตรารอยละ 20 ของคา
จางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานในการคํานวณเงินสมทบกอนความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง
2. กรณีจายเงินสมทบมากกวา 180 เดือน (15 ป) ขึ้นไป ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพตามขอ
1 ขึ้นอีกรอยละ 1.5 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน สูตรคํานวณเงินบํานาญชราภาพ =
ค่าจางเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย คูณดวย 20% (+จํานวน% ที่เพิ่มใหอีกปละ 1.5%) เงินบําเหน็จชราภาพ
3. กรณีจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกัน
ตนจายสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
4. กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผู
ประกันตนและนายจายจายสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพพรอมผล
ประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนด
5. กรณีผรู ับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญ
ชราภาพ จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ จํานวน 10 เทาของเงินบํานาญชราภาพรายเดือนที่ไดรับคราว
สุดท้ายกอนถึงแกความตาย
สูตรคํานวณเงินบําเหน็จชราภาพ
กรณีจายเงินสมทบตั้งแต 1-11 เดือน
= เงินสมทบของผูประกันตนฝายเดียวกรณีจายเงินสมทบตั้งแต 12-179 เดือน
= เงินสมทบของผูประกันตน + เงินสมทบของนายจาง+ผลประโยชนตอบแทน
เงินบํานาญชราภาพ จายเปนรายเดือนตลอดชีวิต
เงินบําเหน็จชราภาพ จายเปนกอนครั้งเดียว
7. กรณีวางงาน
ถูกเลิกจาย
Â ไดรับเงินทดแทนในระหวางการวางงาน รอยละ 50 ของคาจางเฉลี่ยครั้งละไมเกิน
180 วัน
ลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
Â ไดรับเงินทดแทนในระหวางการวางงานรอยละ 30 ของคาจางเฉลี่ยครั้งละไมเกิน 90
วัน (คาจางเฉลี่ย หมายถึง คาจาง 3 เดือนสูงสุดใน 9 เดือน กอนเดือนที่วางงานซึ่งมีอัตราคาจางไมต่ำกวา
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เดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไมเกินเดือนละ 15,000 บาท)
Â หากใน 1 ปปฏิทินมีการยื่นขอรับเงินทดแทนในระหวางการวางงานทั้ง 2 กรณีใหนับ
ระยะเวลาการรับเงินทดแทนในระหวางการวางงานรวมกันไมเกิน 180 วัน
หมายเหตุ: ผูประกันตนตองขึ้นทะเบียนผูวางงานที่สํานักจัดหางานของรัฐภายใน 30วันนับแตวันที่ลาออก
ลาออกหรือถูกเลิกจายหรือสิ้นสุดสัญญาจางเพื่อมิใหเสียสิทธิในการรับเงินทดแทน
ผูประกันตนสามารถยื่นแบบคําขอรับประโยชนทดแทนไดที่สํานักงานประกันสังคมเขต
พื้นที่ / จังหวัดทั่วประเทศ หรือขอรับประโยชนทดแทนทางโทรศัพทหรือสงแบบคําขอรับประโยชนทดแทนได
ทางไปรษณียสําหรับกรณีวางงานผูประกันตนกรณีวางงานตองยื่นแบบคําขอรับประโยชนทดแทนที่
สํานักงานจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ
ผูประกันตนสามารถขอรับเงินประโยชนทดแทนไดดังตอไปนี้
* รับเงินดวยตนเอง/หรือมอบอํานาจรับเงินแทน
* รับเงินทางธนาณัติ
* รับเงินผานธนาคาร 8 แหง ไดแก
1. ธนาคารกสิกรไทย
5. ธนาคารทหารไทย
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารกรุงเทพ
7. ธนาคารนครหลวงไทย
4. ธนาคารไทยพาณิชย
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
ผูประกันตนโดยสมัครใจ คือ ผูประกันตนตามมาตรา 39
± คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เคยเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 สงเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน และออกจากงานแลว
ไมเกิน 6 เดือน
2. ตองไมเปนผูรับประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม
± การยื่นใบสมัคร
1. ตองยื่นใบสมัครตามแบบคําขอเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส.1-20) ดวยตนเอง
ภายใน 6 เดือน นับแตวันออกจากงาน ไดที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา หรือประกันสังคมจังหวัด
สาขาหาดใหญ
± หลักฐานการสมัคร
1. แบบคําขอเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20)
2. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกใหพรอมสําเนา
± เงินสมทบที่ตองนําสง
• เดือนละ 432 บาท
• เงินที่ใชเปนหลักฐานในการคํานวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เทากันทุกคน โดย
คิดจากอัตราเงินสมทบ 9% (9%X4,800) ซึ่งผูประกันตนจะไดรับความคุมครอง 6 กรณี
(เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตรและชราภาพ) ตอเนื่องจากการเปน
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ผูประกันตนตามมาตรา 33
± วิธีการจายเงินสมทบ
• จายที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ / จังหวัด พรอมแบบสงเงินสมทบฯ สปส. 1-11
• จายเงินทางธนาณัติพรอมแบบสงเงินสมทบฯ สปส. 1-11
• หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร หรือ ธนาคารนครหลวงไทยจํากัด
(มหาชน)
± หนาที่ของผูประกันตนตามมาตรา 39
1. ตองนําสงเงินสมทบ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกําหนดตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ 2 ต่อ
เดือน
2. แจงการเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงใหสํานักงานประกันสังคมทราบ ดังนี้
กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตอ ตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน ตามแบบแจงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติด
ตอ (สปส. 1-34)
3. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หรือแกไขขอมูลสวนบุคคลอื่น ๆ ตองแจงทันทีพรอมแนบสําเนาหลักฐาน
4. กรณีประสงคลาออก หรือกลับเขาทํางาน และมีสถานะเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 ตองแจงเปนลาย
ลักษณอักษรทันทีตามแบบแจงการสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-21)
± เหตุที่ทําใหผูประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ
1. ตาย
2. กลับเขาเปนผูประกันตนตามมาตรา 33
3. ลาออก
4. ไมสงเงินสมทบ 3 เดือนติดตอกัน (สิ้นสภาพตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ)
5. ภายในระยะเวลา 12 เดือน สงเงินสมทบไมครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่สงเงินสมทบไม
ครบ 9 เดือน)

วินัยและการรักษาวินัย
• พนักงานจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดในมาตรฐานทั่วไป ตามที่เทศบาลกำหนดและตาม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาฯ
• พนักงานจ้างต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย จะต้อง
ได้รับโทษทางวินัย ซึ่งมี 4 สถาน คือ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน ลดขั้นเงินค่าตอบแทน ไล่ออก
• ความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ ทุจริต ฯ ประมาทเลินเล่อฯ ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ละทิ้งหรือทอดทิ้งการ
ทำงานเกินกว่า 7 วัน ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือกระทำความผิดทางอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุก
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• หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน
การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม
• กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้นายกเทศมนตรีหรือ
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานจ้างที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งลงโทษพนักงานจ้างผู้นั้น
• ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่า
กล่าวตักเตือน

โทษทางวินัย
• กรณีละทิ้งการทำงานเกินกว่า 7 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควรถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษ
โดนไล่ออก (รวมถึงกรณีที่ได้กระทำความผิดในระหว่างเวลาในสัญญาจ้าง แต่กระบวนการดำเนินการทาง
วินัยได้ล่วงเลยไปพ้นเวลาในสัญญาจ้างเป็นเหตุให้พ้นจากสภาพกรณีเช่นนี้ ก.จังหวัด สามารถมีมติ
เห็นชอบให้ไล่ออกจากราชการได้ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานที่อื่นต่อไป)
• การเล่นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามมีโทษไล่ออกหรือปลดออก
• การมาทำงานสายเกินกว่ากำหนดเวลาเป็นนิจ อันแสดงว่ามิได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ละเลยไม่นำพา
ต่อคำสั่งของทางราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัยตามพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
• การทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษถูกไล่ออกจากราชการ (ต้องถูกดำเนินคดีทาง
อาญา และต้องถูกดำเนินการทางละเมิด)
• พนักงานผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณีแต่หากเป็นกรณี
ดังต่อไปนี้อาจถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออก คือเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมาสุราจน
เสียเวลาราชการ หรือเมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่
ราชการ
• การเล่นพนันสลากกินรวบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องมีโทษปลดออก ไล่ออก
• การไม่อำนวยความสะดวก การกดขี่ข่มเหง บีบคั้น และไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นความผิด
วินัย ต้องได้รับโทษตามแต่กรณี
• ห้ามสมรสหรืออยู่กินอย่างสามีภรรยากับผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากฝ่าฝืน
ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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• การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและเงินอื่นในทำนองเดียวกันถ้าเป็นกรณีที่ได้รับความว่าเป็นการ
ใช้สิทธิเป็นเท็จโดยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการอย่างแน่ชัด เป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมีโทษปลดออก ไล่ออก
• การกระทำผิดวินัยกรณีการเรียกรับเงินจากผู้ที่มาติดต่อราชการผู้สมัครสอบฯหรืออื่นๆ ถือว่าเป็นความผิด
วินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
• พนักงานผู้ใดเสพหรือจำหน่ายยาเสพติดประเภทต้องห้ามถือว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออก
ไล่ออก
• การขาดความสามัคคี มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นความผิดวินัย

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
• พนักงานจ้างผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่
ถูกต้อง หรือเกิดจากความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์
• การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน ลดขั้นค่าตอบแทนหรือไล่ออก ให้อุทธรณ์ต่อ ก.
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง(ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิบวัน) โดยทำเป็น
หนังสือ และให้อุทธรณ์ได้สำหรับตนเองเท่านั้น
• การร้องทุกข์กรณีที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้อง หรือร้องทุกข์คำสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัดภายใน 30 วัน โดยทำเป็นหนังสือและให้ร้องทุกข์สำหรับ
ตนเองเท่านั้น

การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
• สัญญาจ้างสิ้นสุดเมื่อ ครบกำหนดสัญญาจ้าง พนักงานจ้างขาดคุณสมบัติ พนักงานจ้างตาย ไม่ผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานจ้างถูกไล่ออก เหตุอื่นตามที่กำหนด
• พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายก อปท.
• อปท. อาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานจ้างผู้ใดก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอก
ล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกจ้างได้ เว้นแต่ ก.กลาง จะกำหนด
ไว้อย่างอื่น
• กรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างแล้ว หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็น
พนักงานจ้างก่อให้เกิดความเสียหาแก่ส่วนราชการ ให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
ดังกล่าว เว้นแต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
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