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สรุปสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์/ค่าตอบแทนต่างๆ  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งแพทย์ 
                                                             (ส ำรวจเมื่อวันท่ี  26 มนีำคม 2555 โดยงำนกำรเจำ้หน้ำที่) 

ประเภท
สวัสดิการ 

สวัสดิการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

1.  สถำนภำพ 1.1  เป็นพนักงำนอุดมศึกษำ ต ำแหน่งแพทย์ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 13,920 บำท พนักงำนปฏิบัติกำรวิชำชีพ(พป)
พนักงำนอุดมศึกษำ 

1.2  จ้ำงด้วยเงิน งบประมำณแผน่ดิน 

1.3  - อัตรำเริ่มจ้ำงต ำแหน่งอำจำรย์ (วุฒิบัตรทำงกำรแพทย์) 
-อัตรำ(พว. วุฒิบัตร (หลักสูตรอบรม 4 – 5 ปี)ได้รับ 21,570 บำท 
-อัตรำ(พว. วุฒิบัตร (หลักสูตรอบรม 3  ปี)ได้รับ 20,660 บำท 

วิชำกำรขั้นต่ ำเดือนละ 47,230 
บำท  (เงินรำยได้สมทบส่วนต่ำง) 
แพทย์ใช้ทุนเดือนละ 13,920 บื่ 
พยำบำลเดือนละ 10,840 บำท) 

1.4  สัญญำจ้ำง ครั้งที่ 1 จ้ำงไม่เกิน 1 ปี ครั้งที่ 2 จ้ำงไม่เกิน 3 ปี ครั้งที่ 3 เมื่อได้
ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์(ผศ) จ้ำงไม่เกิน 5 ปี ถ้ำไม่ได้ผศ.จ้ำงไม่เกิน 1 ปี 

 

2. ค่ำ
รักษำพยำบำล
เฉพำะตัว 

2.1 ได้รับกำรประกันตน หำกเลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ และ
ได้รับกำร ยกเว้นกำรหักค่ำจ้ำงเพื่อสมทบประกันสังคม (ส่วนผู้ประกันตน 5% 
คณะฯใช้เงินรำยได้สมทบให้) 

เลือกสถานพยาบาลอื่นมิใช่ รพ.
มอ. ผู้ประกันตนจ่าย 3%ของ
เงินเดือน(ได้รับตั้งแต่บรรจุ) 

2.2  เป็นสมำชิกกองทุนประกันสังคมระหว่ำงรอบัตรรับรองสิทธิประมำณ   3 เดือน
สำมำรถใช้สิทธิบุคลำกร โดยแจ้งรหัสบุคลำกร 
 

แจ้งรหัสบุคลำกรโดยไม่ต้องช ำระ
เงิน 

3.   ญำติสำยตรง 3.1  ได้รับกำรยกเว้นค่ำอำหำรและค่ำห้องพัก โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ ได้รับ(ร้อยละ 75) 

3.2  มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลร้อยละ 60 ในโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ และ 
ร้อยละ  50 โรงพยำบำลของรัฐ ท้ังนี้ ค่ำใช้จ่ำยไม่เกินปีละ 120,000 บำท  (ตำม
คณะฯ อนุมัติ) 

ได้รับทุกต าแหน่งถ้าเป็น
พนักงานมอ. 

3.3 มีสิทธิเบิกค่ำรักษำพยำบำลปีละไม่เกิน 10,000 บำท  ได้รับ 

3.4  เบิกค่ำเล่ำเรียนบุตรได้เช่นเดียวกับข้ำรำชกำร ได้รับ 

3.5  บุคลำกรปฏิบัติงำนมำเกินกว่ำ 3 ปี ญำติสำยตรงเปลี่ยนสถำนพยำบำล โดย
เลือกสถำนพยำบำลโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ได้(หำกบุคลำกรลำออก ญำติสำย
ตรงต้องเปลี่ยนสถำนพยำบำลตำมภูมิล ำเนำเดิม 

ได้รับ 

4.  เงินกรณี
ปฏิบัติงำนอกเวลำ
รำชกำร 

4.1 ตำมระเบีบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรเหมำจ่ำยเดือน
ละ 4,500 บำท 
4.2  ปฏิบัติงำนอยู่เวรเกินกว่ำ 6 ผลัด/เดือน ได้รับผลัดละ 900 บำท  

ได้รับเหมือนกัน 
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4.3  แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจ ำบ้ำนท่ีปฏิบัติประจ ำห้องฉุกเฉินและห้องตรวจ
เวชปฏิบัติท่ัวไปรพ.มอ.เกินกว่ำ 25 ผลัดใน 1 เดือน ให้ได้ค่ำตอบแทนเพิ่มอีกผลัด

ละ 1,200 บำท   ทั้งนี้เบิกรวมกันไม่เกินคนละ 11,700 บำท/เดือน  
4.4  แพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจ ำบ้ำนตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไปท่ีปฏิบัคิงำนดูแลผู้ป่วยท่ี
ห้องฉุกเฉินในช่วงเวลำท่ีก ำหนดให้รับค่ำตอบแทนชั่วโมงละ 400 บำท 

ปฏิบัติงำนนอกเวลำได้สมทบ
เหมำจ่ำยเดือนละ 4,500 บำท 

5. กำรประเมิน
ระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติงำน 

5.1  ประเมินเป็นปีกำรศึกษำ 1 ปี จะประเมินปีละ 2 ครั้งครัง้ละ 6 เดือน (เฉพำะ
วิชำกำร) ส่วนต ำแหน่งต ำแหน่งพนักงำนปฏิบัติกำรวิชำชีพ จะประเมินตำม
ปีงบประมำณ ปีละ 2 ครั้งครั้งละ 6 เดือน 

ได้รับเพิ่มค่าจ้างปีละครั้ง 
ประเมินปีละ 2 ครั้ง 

6.   เงินสวัสดิกำร
บรรณสำร
สงเครำะห์ 

6.1 ปีละไม่เกิน 1,200 บำท/คน (วิชำกำร) แพทย์ใช้ทุน/ประจ ำบ้ำนปีละ 600 บำท ได้รับ 

 
7.  กำรประเมิน
เพื่อพิจำรณำควำม
ดีควำมชอบ ปีละ 
2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 – 1 เมย. 
ครั้งที่ 2 – 1 ตค.  

 
7.1 บุคลำกรปฏิบัติงำนรอบปีไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน/1 ครั้ง และผลประเมินไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 60 

ได้รับ 

7.2 คะแนนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนดังนี้ 
  90% ขึ้นไป         ผลประเมิน         A 

85 – 89.99%       ผลประเมิน         B 

75 – 84.99%       ผลประเมิน         C 

60 – 74.99%       ผลประเมิน         D 
ต่ ากว่า 60% ผลประเมิน ไม่ผ่านไม่เพิ่มค่าจ้าง 

ได้รับการเพิ่มค่าจ้างความดี
ความชอบ หากได้ระดับ A + 

จะคิดเป็นโควตาแต่ละ
หน่วยงานและวงเงินท่ี
มหาวิทยาลัยอนุมัติ 

8. เงินโบนัส จะ
ได้รับเท่ำกันหมด 

8.1  ได้รับเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ(ได้รับ
จำกเงินแผ่นดิน) ส่วนพนักงำนเงินรำยได้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันใช้เงินกองทุน
ประกันสังคม 

ได้รับเหมือนกัน 

9. กำรพัฒนำ/
สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยประชุม 
อบรมสัมมนำ ใน
ประเทศ 

ได้รับวงเงินตำมข้อตกลงของภำควิชำแต่ละภำควิชำ เฉพำะต ำแหน่งวิชำกำร ส่วน
ของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ ำบ้ำนตำมระเบียบค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝีก
ปฏิบัติงำนฯ ส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุนจะได้รับดังต่อไปน้ี 

ได้รับ 
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9.1  ค ำนวณวงเงินให้แต่ละหลักสูตรคูณด้วยอัตรำปีละ 10,000 บำท/ 
9.2 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปฝึกปฏิบัติงำน/อบรมและกิจกรรมที่เป็นภำค
บังคับของรำชวิทยำลัยได้ตลอดระยะเวลำกำรฝึกอบรมที่รำชวิยทยำลัยก ำหนด 
ภำยในวงเงินสนับสนุนท้ังหมด 
9.3 กรณีท่ีแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจ ำบ้ำนปฏิบัติงำนไม่ครบตำมระยะเวลำกำร
ฝึกอบรมที่รำชวิทยำลัยก ำหนดแต่ละหลักสูตรและเบิกจ่ำยเงินสนับสนุนเต็มจ ำนวน
แล้ว จะต้องชดใช้เงินสนับสนุนคืนคณะปีละ 10,000 บำท ตำมจ ำนวนปีท่ี
ปฏิบัติงำนไม่ครบ และหำกปีใดปฏิบัติงำนไม่ครบปี ให้นับระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปเป็น 1 ปี 

ได้รับเหมือนกัน 

10. ค่ำเครื่องแบบ 10.1 ค่ำเครื่องแบบตำมท่ีคณะฯ อนุมัติ คนละ 6 ตัว  ๆ ละ 500 บำท ได้รับเหมือนกัน 

12. ทุนอุดหนุน
กำรวิจัย 

12.1  ส่งขอได้ท่ีหน่วยส่งเสริมพัฒนำวิชำกำร  โครงกำรละ 20,000 บำท ได้รับเหมือนกัน 

13. บริกำร
ห้องสมุด 

13.1 มสีิทธิในกำรใช้บริกำรห้องสมุดวิทยำศำสตร์สุขภำพ คณะแพทยศำสตร์ หรือ
หอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร 

ได้รับเหมือนกัน 

13.2  ยืม จองหนังสือผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ท ได้รับเหมือนกัน 

 14.  เสนอผลงำน
ในท่ีประชุมรำช
วิทยำลัย/ผลงำน
วิชำกำร ณ 
ต่ำงประเทศ  

14.1  สนับสนุนแพทย์ท่ีได้รับรำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 5,000 บำท รำงวัลที่ 2 จ ำนวน 
3,000 บำท รำงวัลท่ี 3 จ ำนวน 2,000 บำท 
14.2  สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยไม่เกิน 10,000 บำท/คน กรณีไปเสนอผลงำนวิชำกำร ให้ 
6,000 บำท กรณีเสนอผลงำนเป็นโปสเตอร์สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย 1 ครั้งตลอด
หลักสูตร 

 

15.  ศึกษำต่อ
หลักสูตรป.บัณฑิต
ชั้นสูงฯ/ โอกำส
กำรไปดูงำน
ต่ำงประเทศ 

15.1  คณะฯ ยกเว้นค่ำลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรป.บัณฑิตชั้นสูงฯสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์คลินิก ตลอดหลักสูตร  
15.2  คณะสนับสนุนให้แพทย์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกไปดูงำนในต่ำงประเทศ 3- 4 
สัปดำห์ 

 

16.  สิทธิกำรลำ  - ส าหรับสิทธิประโยชน์  

16.1  ลำป่วยได้ไม่เกิน 60 วันท ำกำร แต่กรณีท่ีเจ็บป่วยจ ำเป็นต้องพักรักษำตัวเป็น
เวลำนำน อธิกำรบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยแต่รวมลำไม่เกิน 120 วันท ำกำร 
หมำยเหตุ พนักงำนเงินรำยได้ จะต้องด ำเนินกำรขออนุญำตจำกคณบดี 

16.1 การลาป่วยต้ังแต่ 30 วัน
ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
การลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่า
จะเป็นการลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งติดต่อกัน ถ้าผู้มี
อ านาจจะเรียกใบรับรอง
แพทย์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาได้ 
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16.2  ลากิจ 

16.2  ได้รับค่ำจ้ำงปีหน่ึงไม่เกิน 
45 วันท ำกำร แต่ในปีท่ีเริ่ม
ท ำงำนให้ได้รับเงินค่ำจ้ำงระหว่ำง
ลำได้ไม่เกิน 15 วันท ำกำร 

16.3  ลำพักผ่อน จะต้องปฏิบัติงำนติดต่อกันเกินกว่ำ 6 เดือนในปีงบประมำณจะ
ได้รับ   

16.3 สิทธิกำรลำปีละ 10 วัน 
สะสมไม่เกิน 20 วัน ส ำหรับผู้ที่
ปฏิบัติงำนติดต่อกันมำแล้ว  ไม่
น้อยกว่ำ 10 ปี ให้มีสิทธิสะสม
รวมได้ไม่เกิน 30 วัน 

16.4  ลำคลอดบุตร  

16.4 ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และ
หรือลำกิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มี
สิทธลำไม่ เกิน 150 วัน โดยไม่มี
สิทธิได้รับค่ำจ้ำง 

16.5  ลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเกณฑ์ทหำร  

ได้รับเหมือนกัน 

16.6  ลำอุปสมบท หรือไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ไม่เกิน  60 วัน ได้รับอนุญาต 

17.  ได้รับกำร
พัฒนำด้ำน
ภำษำอังกฤษ
,ภำษำญี่ปุ่น 

17.1  สนับสนุนให้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนภำษำ 

 

ได้รับเหมือนกัน 

18.  ได้รับกำร
ส่งเสริมด้ำนดนตรี
ไทย,ดนตรีสำกล, 
ดนตรีพื้นบ้ำน 

18.1 สนับสนุนให้ได้รับกำรผ่อนคลำยควำมเครียด 

 

ได้รับเหมือนกัน 

19. สมัครสอบเพื่อ
หนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรฯ 

19.1 แพทย์ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมและปฏิบัติงำนท่ีคณะแพทยศำสตร์ ทุกคนมีสิทธิ
สมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแพทย์เฉพำะทำง โดยขอหนังสือ
รับรองกำรผ่ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนได้ท่ีหน่วยกำรศึกษำหลังปริญญำ (ชั้น 7 งำน
แพทยศำสตร์ หรืองำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ชั้น 4 ตึกบริหำรฯ) 

 

ได้รับเหมือนกัน 

20.เงินสมทบ
ประกันสังคมจำก
หน่วยงำน 

20.  ได้รับเงินสมทบจำกกองทุนประกันสังคมรำยละ 400 บำท 
 

ได้รับเหมือนกัน 
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21.เครื่องแบบพิธี
กำร 

21.1 ชำย –หมวก ทรงหม้อตำลสีขำว กระบังหน้ำท ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมสีด ำ
สำยรัดคำงสีทอง ฯลฯ – เสื้อ แบบรำชกำรสีขำว ฯลฯ 
21.2 หญิง- หมวก เป็นหมวกแก็ปทรงอ่อนพับปีสีขำว สำยรัดคำงสีทองมีดุมโลหะ
ฯลฯ – เสื้อ ให้ใช้เสื้อนอกคอแบะสีขำวแบบคอแหลม แขนยำวถึงข้อมือ มีตะเข็บ
หลังสี่ตะเข็บ ฯลฯ 
21.3  เครื่องหมำยประดับคอเสื้อ –เป็นโละสีทองตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย ใช้ติด
คอเสื้อเครื่อแบบปกติขำวของพนักงำนฯ 

อินทรธนู แข็ง พ้ืนสักหลาดสี
ด า ขนาดกว้างห้าเซนติเมตร 
ยาวตามความยาวของบ่ามี
แถบไหมสีทองขนาดหนึ่ง
เซนติเมตรรายละเอียดศึกษา
ได้ที่www.psu.ac.th 

22.  เคริ่องรำช
อิสริยำภรณ ์

22.1  ต ำแหน่งประจ ำแผนกหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ เริ่ม ครบ 5 ปัได้ บ.ม. เลื่อนอีก 5 
ปี เป็น จ.ช. 
22.1   หัวหน้ำแผนกหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำ เริ่ม ครบ 5 ปัได้ จ.ม. เลื่อนอีก 5 ปี เป็น 
ค.ม. 
 

บ.ม. หมายถึง เบญจมาภรณ์
มงกุฎไทย 
จ.ช. หมายถึง จัตุรถาภรณ์
ช้างเผือก 

23.  กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพพนักงำน
(กสพ.) 

23.1 เป็นเงินบ ำเหน็จได้รับครั้งเดียวเมื่อสมำชิกเกษียณอำยุ หรือลำออกจำกงำน
หรือถึงแก่กรรม หรือตำมที่ข้อบังคับกองทุนฯ ก ำหนด 
23.2  กำรจ่ำยเงินกองทุนและผลประโยชน์ของเงินสมทบ(ร้อยละ)ท่ีได้รับตำมอำยุ
สมำชิก –ครบ 2 ปี หรือมำกกว่ำแต่ไม่เกิน 4 ปี ได้รับ 50%ของเงินสมทบ ครบ 4 ปี 
หรือมำกกว่ำ ได้รับ 100%              

สมาชิกสามารถน าเงินสะสม
ไปลดหย่อนภาษีได้ การหัก
สะสมเริ่มปีแรกถึง 2 ปี หัก
จากเงินเดือน 3% ครบ 2 – 5 
ปี หัก ร้อยละ 3 - – ครบ 5 ปี
ขึ้นไป หักร้อยละ 3 - 5 

24.  โครงกำรเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ ำ/ไม่มี
ดอกเบี้ย 

- สวัสดิกำรเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 
- สวัสดิกำรเงินกู้เพื่อกำรศึกษำของบุตร 
- สวัสดิกำรเงินยืมเพื่อกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม 
-สมำชิกสอ.มอ. ได้กู้เพื่อกำรซื้ออสังหำริมำทรัพยท่ีดิน ท่ีอยู่อำศัย ซื้อรถยนต์ฯลฯ 
ดอกเบี้ยต่ ำ ได้รับเฉลี่ยคืนส่วนท่ีหักคืน 

ได้รับเหมือนกัน 

25.กำรยกย่องเชิด
ชูเกียรติ (หอ
เกียรติยศ)  

25.1 บุคลำกรดีเด่น บุคลำกรตัวอย่ำงดีเด่น อำจำรย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น คนดี
ศรีตรัง คนดีศรีสงขลำ ฯลฯ  
25.2  ได้รับกำรพิจำรณำเป็นบุคลำกรดีเด่น พนักงำนมอ.ดีเด่น, พนักงำนเงินรำยได้
ดีเด่น (รำงวัลจำกคณะฯ และได้แข่งขันภำยในมอ.) 

ได้รับเหมือนกัน 

26.  ได้รับส่วนลด
ค่ำโดยสำรรถไฟ 
(สกสค.) 

ประชุม อบรม ศึกษำ ดูงำน (ไม่จ ำกัดจ ำนวนครั้ง) และทัศนศึกษำ (ปีละครั้ง) ได้รับเหมือนกัน 

27.เงินทดแทน
กรณีเจ็บป่วยนอน
รักษำตัวในรพ. 
(สปส.) 

นอกจำกเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้องใช้จ่ำยค่ำรักษำใด ๆ แล้วยังได้รับเงิน
ทดแทน 50% ของเงินเดือนด้วย ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 90 วัน/ครั้งและไม่เกิน 180 วัน/ปี 
เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับไม่เกิน 365 วัน 

ได้รับเหมือนกัน 

28.ค่ำพำหนะรถ
ส่งตัวผู้ป่วย 
(สปส.) 

กรณีจ ำเป็นต้องรับส่งผู้ป่วยไปรักษำต่อยัง รพ.อื่น ภำยใน 72 ชั่วโมง ถ้ำเป็นกำร
รับส่งภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน จะได้รับค่ำรถพยำบำล/เวลำเท่ำท่ีจ่ำยจริง ไม่เกิน 
500 บำท/ครั้งและ 300 บำท/ครั้ง ส ำหรับพำหนะรับจ้ำงส่วนบุคคล หำกต้องข้ำม
จังหวัดจะได้รับเพิ่มอีก กิโลเมตรละ 6 บำท 

ได้รับเหมือนกัน 
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29.กรณีทุพพล
ภำพ (สปส.) 

ได้รับเงินทดแทนรำยเดือนตลอดชีวิตในอัตรำ 50% ของเงินเดือนสุดท้ำยก่อนทุพพล
ภำพ มีค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกิน 2,000 บำทต่อเดือน ได้รับ
ค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพเท่ำท่ีจ่ำยจริง ไม่เกิน 40,000 บำท/รำย 
และเมื่อถึงแก่กรรมจะได้รับค่ำท ำศพ 40,000 บำท 

ได้รับเหมือนกัน 

30. กรณีพนักงำน
ถึงแก่กรรมได้รับ
จำกสปส. มอ 
และ.ถ้ำเป็น
สมำชิกสอ.มอ. 

(1) ได้รับค่ำท ำศพ 3 เท่ำของเงินเดือนส่วน(2) ,(3) ได้รับ 40,000 บำท/รำย พร้อม
เงินสงเครำะห์จำก สปส.ดังนี้-กรณีจ่ำยเงินสมทบ 3 - 10 ปี ได้รับเท่ำกับเงินเดือน 

(2) บุคลำกรมอ.ปฏิบัติครบ 1 ปี ทำยำทจะได้รับ 20,000 บำท 
(3)  เป็นสมำชิกสอ.มอ. ครบ 15 ปีได้รับ 400,000 บำท (ส่วนก่อน 15 ปีทำยำทจะ
ได้รับตำมระเบียบสอ.มอ. 

ได้รับเหมือนกัน 

31.กรณีว่ำงงำน 
(สปส.) 

กรณีถูกเลิกจ้ำงได้รับ 50% ของเงินเดือนครั้งละไม่เกิน 180 วัน 
- กรณีลำออกจำกงำน/สิ้นสุดสัญญำจ้ำงได้รับ 30% ครั้งละไม่เกิน 90 วันท้ังนี้ต้อง
แจ้งส ำนักงำนจัดหำงำนภำยใน 30 วันนับจำกวันท่ีถูกเลิกจ้ำง/ลำออก 

ได้รับเหมือนกัน 

32. เงินสงเครำะห์
บุตร(สปส.) 

ได้รับ 350 บำท/เดือน/คน (ไม่เกิน 2 คน ตั้งแต่อำยุแรกเกิด-6 ขวบบริบูรณ์) 
ได้รับเหมือนกัน 

33.เงินทดแทน
กรณีเจ็บป่วยนอน
รักษำตัวในรพ. 
(สปส.) 

นอกจำกเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลโดยไม่ต้องใช้จ่ำยค่ำรักษำใด ๆ แล้วยังได้รับเงิน
ทดแทน 50% ของเงินเดือนด้วย ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 90 วัน/ครั้งและไม่เกิน 180 วัน/ปี 
เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับไม่เกิน 365 วัน 

ได้รับเหมือนกัน 

34.เป็นสมำชิก      

(ช.พ.ค.)ฌำปนกิจ

สงเครำะห์ 

บุคลำกรที่อำยุไม่เกิน 35 ปี สมัครได้ทุกวันเวลำรำชกำรท่ี สกสค. จังหวัดเมื่อถึงแก่
กรรมครอบครัวได้รับ 621,200 – 700,000 บำท  

สมัครได้และทายาทจะได้รับ
เงินจากกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

35.กำรเป็นสมำชิก
สหกรณ์ สอ.มอ/
สบ.มอ. กรุณำดู
รำยละเอียดท่ี สอ.
มอ/สบ.มอ. 
(เว็บไซต์ 
psucoop.psu.ac.
th) 

สมำชิกได้รับสวัสดิกำรมำกกว่ำ 25 รำยกำร เช่น เงินฝำก ดอกเบี้ยสูงไม่เสียภำษี, กู้
ดอกเบี้ยต่ ำได้รับเฉลี่ยคืน, ปันผลจำกกำรลงหุ้นท่ีส่งแต่ละเดือน กรณีเป็นสมำชิก
ใหม่สำมำรถซ้ือหุ้นได้ไม่เกิน 300,000 บำท,ได้รับเงินขวัญถุง กรณีแต่งงำน, มีบุตร 
กรณีเจ็บป่วยเบิกได้คืนละ 200 บำทไม่เกิน 1,000 บำท (5 คืน)ญำติสำยตรง
เสียชีวิตได้ 2,500 บำท/ศพ สมำชิกเสียชีวิตได้รับไม่น้อยกว่ำ 200,000 บำท+ส่วนท่ี
เป็นสมำชิกระยะเวลำเท่ำไรไม่เกิน 36 เดือน บวกอีก 100,000 บำท 

กรณีลาออกเกิน 10 ปีจะได้รับ
เงินกองทุนเกษียณอายุ ปีละ 
2,500 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 
50,000 บาท 

36. โทษทำงวินัย มี 4 สถำน 1. ภำคทัณฑ์ 2. ตัดค่ำจ้ำง  3. เลิกจ้ำง 4.  ไล่ออก ได้รับเหมือนกัน 

37.ควำมก้ำวหน้ำ 
ได้เปลี่ยนต ำแหน่ง/
ปรับระดับจะได้รับ
เฉพำะต ำแหน่ง 

37.  ได้รับกำรเลื่อนระดับ/ปรับระดับ/เปลี่ยนต ำแหน่ง ตำมที่หน่วยงำนเห็นว่ำเป็น
ประโยชน์ ภำระงำนใหม่และคุณสมบัติเหมำะสม 
 

ได้รับเหมือนกัน 
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38.  หลัง
เกษียณอำยุ/รับ
รำชกำรเกินกว่ำ 
25 ปีนับถึงวันพ้น
จำกรำชกำร 

สิทธิค่ำห้องพิเศษและค่ำอำหำรได้รับกำรพิจำรณำยกเว้นได้ท้ังหมด(เฉพำะตัวและ) ได้รับเช่นเดียวบัตรทอง 

39. เงินบ ำนำญ/ 
เงินบ ำเหน็จชรำ
ภำพ (สปส.) 

จะได้รับเงินบ ำนำญ เมื่อจ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือน และอำยุตัวครบ 55 ปีขึ้นไป 
ในอัตรำ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ำย ถ้ำจ่ำยสมทบเกิน 180 เดือน จะ
ได้รับเพิ่มอีก 1.5% ต่อระยะเวลำจ่ำยเงินสมทบครบ 12 เดือน และถ้ำถึงแก่กรรม
ภำยใน 60 วัน นับแต่รับบ ำนำญ ก็จะได้รับบ ำเหน็จชรำภำพอีก 10 เท่ำ ของ
บ ำนำญท่ีได้รับครั้งสุดท้ำยก่อนถึงแก่กรรม ส่วนบ ำเหน็จจะจ่ำยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ
ไม่ครบท่ีจะได้รับบ ำนำญ ซึ่งมีอำยุงำนแตกต่ำงกันไป 
 
 

ได้รับเหมือนกัน 

40.  ญำติสำยตรง 
ถึงแก่กรรม (คู่
สมรส,บุตร, พ่อ 
แม่) 

40.1  เสียชีวิตจะได้รับเงินร่วมท ำบุญรำยละ 10,000 บำทและค่ำพวงหรีด 600 
บำท 
40.2 เป็นสมำชิกสอ.มอ. ญำติสำยตรงเสียชีวิตสำมำรถเบิกได้รำยละ 3,000 บำท 

ได้รับเหมือนกัน 

41.  กรณีเยี่ยมไข้
บุคลำกร 

41.1  คณะฯ ให้หน่วยงำนเบิกของเยี่ยมไข้รำยละ 500 บำท/ครั้ง โดยมีระยะห่ำง
จำกกำรเยี่ยมครั้งที่แล้วไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน (ยกเว้นคลอดบุตรไม่ได้รับหรือ) 
41.2  สมำชิกสอ.มอ. ได้ค่ำพักรักษำตัวในรพ.คืนละ 200 บำทแต่ไม่เกิน 7 คืน
(ยกเว้นคลอดบุตรไม่ได้รับ) 
 

ได้รับ 

42. ท่ีพักอำศัยของ
คณะแพทยศำสตร์  

42.1 ท่ีพักยูนิต (เมื่อมีครอบครัว-มีบุตร ยื่นขอท่ีพักครอบครัว) น ำญำติ เพื่อนมำ
อำศัยช่ัวครำว แจ้งแม่บ้ำนหน่วยเคหะบริกำร 

เหมือนกัน 

43.  ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ
น้ ำประปำ ค่ำเก็บ
ขยะ 

43. ค่ำไฟฟ้ำหน่วยละ 2.85 บำท ค่ำน้ ำประปำหน่วยละ 12–13 บำท ค่ำเก็บขยะ 
(เหมำจ่ำย) หอโสดห้องละ 40 บำท/เดือน (อยู่ 2 คนจ่ำยคนละครึ่ง) หอครอบครัว 
ห้องละ 60 บำท/   เดือน 

ได้รับเฉพาะบุคลากรตาม

ระเบียบท ี่พักคณะฯ 

44. สติกเกอร์เข้ำ
ออกบุคลำกร 

44.  กรณีมีรถจักยำนยนต์ รถยนต์ เข้ำ –ออก ให้ขอท ำบัตรและสติกเกอร์ส ำหรับ
บุคลำกร 

ติดต่อกองอาคาร/งาน
อาคารสถานที่คณะฯ 

45.  ข้อห้ำม 45.  ห้ำมเลี้ยงสุนัข แมว หนู งู หำกพบแจ้งกรรมกำรหอพัก ห้ามน าสัตว์เข้าพักที ่
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ประเภท
สวัสดิการ 

สวัสดิการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 

46.กำรเรียกเก็บ
ค่ำเช่ำท่ีพักกรณีไม่
คืนท่ีพักของ
รำชกำรตำม
ก ำหนด 

46. 1 ท่ีพักประเภท ห้องพักอำคำรชุด(แฟลต) สถำนะโสด อัตรำ 3,000 บำท/เดือน/
ห้อง 
 46.2  ท่ีพักประเภท ห้องพักอำคำรชุด(แฟลต) สถำนะครอบครัว อัตรำ 5,000 บำท/
เดือน/ห้อง 
46.3  สถำนะครอบครัวใหญ่ 2 ยูนิต อัตรำ 7,500 บำท/เดือน/ห้อง 
46.4  ท่ีพักประเภท บ้ำนพักอำจำรย์แพทย์ บ้ำนระดับ 5 – 6 อัตรำ 10,000 บำท/
เดือน/บ้ำน 
46.4  ท่ีพักประเภท บ้ำนพักอำจำรย์แพทย์ บ้ำนระดับ 7 – 8 อัตรำ 10,000 บำท/
เดือน/บ้ำน 
 
 

สิทธิกำรพักอำศัยเต็มที่ 
หมายถึงบุคลากรใช้สิทธิอยู่
อาศัยในท่ีพักของคณะเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 4 วันต่อ
สัปดาห์ หรือ 16 วันต่อเดือน 

เคร่ืองแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย

 
ร้ำนสุขสมหมำย (ตรงข้ำมตลำดกิมหยง)อ.หำดใหญ่ โทร.074245026 หรือ 0818978762  

                        ชำย                   หญิง  

อินทรธนู                900                   900           บำท  

หมวก            650+ถุง 100       650 + ถุง100    บำท  

เครื่องหมำยประดับคอเสื้อ       100                    100                     
กระดุม                150 (5 เม็ด)        75 (3 เม็ด)  บำท  

รวม                 1,800  บำท          1,725           บำท 


