
 

 

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แกไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

................................................................. 

 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๑๕ (๖) และมาตรา ๒๔ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 

๒๕๕๐ และมติสภามหาวิทยาลัยมหิดลในคราวประชุม ครั้งที่ ๔๐๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกําหนด

หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัยไว ดังน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาตามขอบังคบัน้ี 

การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนที่สุด 

ขอ ๓ ในขอบังคับน้ี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

“สวนงาน” หมายถึง สํานักงานอธิการบดี คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานักโครงการ 

และสวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

“บุคคลในครอบครัว” หมายถึง บิดา มารดา คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติ

ภาวะแลวแตเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถและอยูในความอุปการะเลี้ยงดู แตไมรวมถึงบุตร

บุญธรรม หรือบุตรที่ยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่นแลว ทั้งน้ี ตองเปนบิดา มารดา คูสมรส และบุตรที่ชอบดวย

กฎหมาย 

“สถานพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชนตามพระ

ราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

ขอ ๔ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

๔.๑ 0

๑ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากเงิน

อุดหนุนประเภทประจํา สามารถเลือกสวัสดิการใชเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามที่กําหนดไว ๒ รูปแบบ ดังน้ี 

 

 

                                                 
๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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รูปแบบที่ ๑ 

(๑) ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ใชสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และในสวนคารักษาพยาบาลที่ไม

สามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเบิกไดตามสิทธิขาราชการ ใหเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยภายในวงเงินที่กําหนด 

(๒) บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใชสิทธิเบิกจายคารักษาพยาบาล 

ไดตามสิทธิขาราชการ โดยเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินที่กําหนด 

(๓) วงเงินที่กําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเบิกจายจากกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไดไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป  

(๔) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมีความจําเปนตองใชสิทธิเบิกจาย 

คารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่กําหนดไวตาม (๓) และสวนงานเห็นวามีเหตุอันสมควรใหเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

เปนรายกรณีไป 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกใชสวัสดิการตามรูปแบบที่ ๑ จะตองสงเงินสบทบโดยวิธีการ 

หักจากเงินเดือนรอยละ ๑๐ ของอัตราเงินเดือนเขากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรอยละ ๕ ของ

อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย แตไมเกิน ๗๕๐ บาทตอเดือนสมทบเขากองทุนประกันสังคม สวนที่เหลือสมทบ

เขากองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจายเงินสมทบในอัตราที่เทากันเพื่อเขากองทุน

ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนในอัตราที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินอีกจํานวนหน่ึง

เพ่ือสมทบในกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดสวัสดิการดังกลาว 

รูปแบบที่ ๒ 

(๑) ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ใชสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และในสวนคารักษาพยาบาล 

ที่ไมสามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเบิกไดตามสิทธิขาราชการ ใหเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินที่กําหนด 

(๒) บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลไดตาม 

สิทธิขาราชการ โดยเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยภายในวงเงินที่กําหนด 

(๓) วงเงินที่กําหนดตาม (๑) และ (๒) ใหพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเบิกจายจากกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยไดไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาทตอป 

(๔) กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคคลในครอบครัวมีความจําเปนตองใชสิทธิเกินวงเงิน 

ที่กําหนดไวตาม (๓) ใหเบิกจายในสวนที่เกินไดโดยจายรวมกับมหาวิทยาลัย (Co-Pay) เปนสัดสวนรอยละ ๕๐ ใน

วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทตอป (มหาวิทยาลัยจายรวมไมเกิน ๒๕,๐๐๐ บาทตอป) 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ใชเลือกสวัสดิการตามรูปแบบที่ ๒ จะตองสงเงินสมทบรอยละ ๕ ของ

อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแตไมเกิน ๗๕๐ บาทตอเดือนเขากองทุนประกันสังคม และมหาวิทยาลัยจายเงิน

สมทบในอัตราที่เทากันเพื่อเขากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนในอัตราที่กฎหมายกําหนด ทั้งน้ี 
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มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินอีกจํานวนหนึ่งเพื่อสมทบในกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับการจัด

สวัสดิการดังกลาว 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเลือกใชสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรูปแบบที่ ๑ เมื่อ

สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจางและไดรับการตอสัญญาจางฉบับใหม สามารถเลือกใชสิทธิสวัสดิการเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาลไดอีกครั้งหนึ่ง ถาสัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาเกินกวาหาป ใหเลือกใชสิทธิไดเมื่อปฏิบัติงานตาม

สัญญาจางมาแลวไมนอยกวาหาปนับแตขอบังคับน้ีมีผลใชบังคับ หรือจะเลือกใชสิทธิเมื่อครบสัญญาจางก็ได ทั้งน้ี 

เมื่อเลือกใชสิทธิแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได 

๔.๒ 1

๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ ่งจางจากเงิน

อุดหนุน ประเภทช่ัวคราว ใหใชสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอ ๔.๑ รูปแบบที่ ๒ 

๔.๓ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ ซึ่งเปนผูรับบํานาญตามกฎหมาย

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และบุคคลในครอบครัว ใหไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตามสิทธิของผูรับ

บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการจากทางราชการ  

๔.๔ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการและลูกจางของสวนราชการ

ซึ่งมิใชผูรับบํานาญ ใหใชสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังน้ี 

(๑) พนักงานมหาวิทยาลัย ใหใชสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน และในสวนคารักษาพยาบาลที่ไม

สามารถใชสิทธิไดจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งเบิกไดตามสิทธิขาราชการ ใหเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยไดเทากับสิทธิขาราชการ 

(๒) บุคคลในครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล ได

ตามสิทธิขาราชการ โดยเบิกจายจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

กรณีตาม ๔.๔ ใหมหาวิทยาลัยกันเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลไวจํานวนหนึ่งสมทบเขา

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อจัดสวัสดิการใหไมนอยกวาสิทธิที่เคยไดรับอยูเดิม กอนนําไปกําหนด

เปนอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมน้ี  

๔.๕ พนักงานมหาวิทยาลัยที่รับบรรจุใหม ใหใชสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม ๔.๑ 

รูปแบบที่ ๒  

กรณีตาม ๔.๕ ใหมหาวิทยาลัยกันเงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐบาลไวจํานวนหนึ่งสมทบเขา

กองทุนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย กอนนําไปกําหนดเปนอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุมน้ี 

ขอ ๔/๑ 2

๓ ภายใตบังคับขอ ๔ พนักงานมหาวิทยาลัยที ่ม ีส ิทธิไดร ับสวัสดิการเกี ่ยวกับการ

รักษาพยาบาลสามารถเลือกใชสวัสดิการแบบยืดหยุ น (Flexible Benefit) ไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

                                                 
๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๑๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
๓ เพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ขอ ๕ เงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

๕.๑ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพมาจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากเงิน

อุดหนุนประเภทประจําซึ่งเลือกใชสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาลรูปแบบที่ ๑ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่

เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการและลูกจางของสวนราชการซึ่งมิใชผูรับบํานาญ ใหไดรับเงินชวยเหลือเกี่ยวกับ

การศึกษาบุตรเทากับสิทธิขาราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรจากกองทุน

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

๕.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ใหไดรับเงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามสิทธิของผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการจากทางราชการ 

ขอ ๖ เงินชวยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 

๖.๑ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถึงแกกรรม ขณะมีสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

เวนแตพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ันถึงแกกรรมในระหวางขาดงานใหไดรับเงินจํานวน ๓ เทาของอัตราเงินเดือนเดือน

สุดทาย จากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย 

๖.๒ เงินชวยพิเศษตาม ๖.๑ ใหจายแกบุคคลซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย ไดแสดงเจตนาระบุไว

เปนหนังสือตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกําหนด 

๖.๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัย มิไดแสดงเจตนาระบุไวหรือบุคคลที่ระบุไวไดถึงแกกรรมไป

เสียกอน ใหจายเงินชวยพิเศษตามลําดับกอนหลัง ดังน้ี 

(๑) คูสมรสตามกฎหมาย 

(๒) บุตรตามกฎหมาย 

(๓) บิดา มารดาตามกฎหมาย 

(๔) ผูซึ่งอยูในอุปการะของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแกกรรมตลอดมา โดยจําเปนตองมีผู

อุปการะ และการถึงแกกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ัน ทําใหไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ งอธิ

การบดีเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอยูในอุปการะของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแกกรรม 

(๕) ผูอุปการะเลี้ยงดูใหการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแกกรรมมาแตเยาว ฉันทบิดา

มารดากับบุตร ซึ่งอธิการบดีเห็นวามีหลักฐานแสดงไดวาเปนผูอุปการะผูถึงแกกรรม 

๖.๔ หากบุคคลในลําดับกอนตาม ๖.๓ ไดรับเงินชวยพิเศษแลว ผูอยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิ

ไดรับเงินชวยพิเศษ 

๖.๕ ถาบุคคลที่มีสิทธิไดรับเงินชวยพิเศษไมมาแสดงตนขอรับเงินชวยพิเศษในระยะเวลา ๑ ป 

นับแตวันที่พนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ันถึงแกกรรม ใหงดการจายเงินชวยพิเศษ  

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปนผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

ใหไดรับเงินชวยพิเศษตามสิทธิของผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการจากทางราชการ 
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ขอ ๗ เงินสงเคราะหกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 

๗.๑ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถึงแกกรรม ขณะมีสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยให

ไดรับเงินสงเคราะหแกบุคคลในครอบครัว ผูอยูในความอุปการะของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแกกรรม จาก

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตราดังน้ี 

(๑) กรณีถึงแกกรรมตามปกติใหจายเงินสงเคราะหในอัตรา ๕๐,๐๐๐ บาท  

(๒) กรณีถึงแกกรรมดวยอุบัติเหตุใหจายเงินสงเคราะหในอัตรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๗.๒ เงินสงเคราะหที่จายใหแกผูมีสิทธิตาม ๗.๑ ใหจายตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

(๑) บุตรใหไดรับสองสวน แตถาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแกกรรมมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไป ให

ไดรับสามสวน 

(๒) คูสมรส ใหไดรับหน่ึงสวน 

(๓) บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยูใหไดรับหน่ึงสวน 

๗.๓ ถาพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถึงแกกรรมไมมีบุคคลในครอบครัว ใหพิจารณาจายเงิน

สงเคราะหแกบุคคลซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวามีหลักฐานแสดงวาเปนผู อยู ในความอุปการะของพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ถึงแกกรรม โดยจําเปนตองมีผูอุปการะ และการถึงแกกรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น ทําให

ไดรับความเดือดรอนเพราะขาดความอุปการะ 

ขอ ๘ มหาวิทยาลัยและสวนงานอาจจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่

กําหนดตามขอบังคับน้ีใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยไดตามความเหมาะสม 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๙ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรับสถานภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจางจากเงินอุดหนุน

ประเภทประจํา 

๙.๑ ใหเลือกใชสวัสดิการตาม ๔.๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ขอบังคับน้ีมีผลใช

บังคับ หากพนักงานมหาวิทยาลัยผู ใดไมเลือกใชสวัสดิการภายในระยะเวลาที ่ก ําหนด จะถือวาพนักงาน

มหาวิทยาลัยผูน้ันเลือกใชสวัสดิการตาม ๔.๑ รูปแบบที่ ๒ 

๙.๒ ระยะเวลาในระหวางที่ยังไมสามารถใชสิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจาก

กองทุนประกันสังคมตามระเบียบสํานักงานประกันสังคม ใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับสวัสดิการตามที่ไดรับอยู

เดิมกอนปรับสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ โดยยังคง

หักเงินรอยละ ๑๐ ของอัตราเงินเดือน และเบิกไดตามสิทธิเดิมเหมือนขาราชการจนกวาจะสามารถใชสวัสดิการ

จากกองทุนประกันสังคมได ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเปนผูสงเงินเขาสมทบเขากองทุนประกันสังคมทั้งสวนของ

พนักงานมหาวิทยาลัยในฐานะผูประกันตน และสวนที่มหาวิทยาลัยตองจายสมทบ 
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ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

(ลงช่ือ) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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