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กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดประเภท
สวัสดิการ และเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เรื่ อ ง กองทุ น สวั ส ดิ ก ารมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ พ.ศ.๒๕๕๕ จึ ง กำหนดให้ มี ก องทุ น สวั ส ดิ ก าร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้
1. สวัสดิการเงินยืมกรณีฉุกเฉิน
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิท ยาลั ย ต้ อ งมี เงิน เดื อ นสุ ท ธิ ค งเหลื อ ไม่ น้ อยกว่า 2,000 บาท มี สิ ทธิ ข อรั บ
สวัสดิการเงินยืมกรณีฉุกเฉินจากกองทุนสวัสดิการภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 15,000 บาท โดยไม่มี
ดอกเบี้ ย ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งทำสั ญ ญาผ่ อ นชำระเงิน ยื ม ภายใน 5 เดื อ น โดยยิ น ยอมให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
หักเงินเดือน หรือค่าจ้างเพื่อชำระหนี้
2. สวัสดิการเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีหนี้ค้างชำระเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ และมีเงินเดือนสุทธิ
คงเหลื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 30 มี สิ ท ธิ ข อรั บ สวั ส ดิ ก ารเงิน ยื ม เพื่ อ ซื้ อ คอมพิ ว เตอร์ แ บบตั้ งโต๊ ะ
คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Notebook) แท็ บ เล็ ต (Tablet) เน็ ต บุ๊ ค (Netbook) หรื อ ซอฟแวร์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานจากกองทุนสวัสดิการ ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย
ทั้งนี้จะต้องทำสัญญาผ่อนชำระเงินยืมภายในระยะเวลาของสัญญาจ้าง กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
หรือภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทอื่น โดยยินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเพื่อชำระหนี้
3. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน กำหนดให้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยมีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สวัสดิการ
4. สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงาน
เพื่อเป็ น การสร้างขวัญ และกำลั งใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือสมาชิกใน
ครอบครัวมีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการในรูปแบบการสงเคราะห์ครอบครัว การ
แสดงความยินดี หรือแสดงความเสียใจในโอกาส ต่างๆ ดังนี้
(ก) กรณีประสบภัยพิบัติและที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ผู้ปฏิบัติงานในมหิทยาลัย
มิสทธิได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการในรูปแบบเงินชดเชยค่าเสียหายเฉพาะที่เกิดกับ
ทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย หรือค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยหรือทรัพย์สินที่เสียหายนั้น ในวงเงินราย
ละไม่เกิน 3,000 บาท โดยต้องแสดงหลั กฐานความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย
ประกอบการขอรับการช่วยเหลือด้วย
(ข) กรณีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ครอบครัวผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับการ
ช่วยเหลือค่าทำศพจากกองทุนสวัสดิการในวงเงินรายละ 20,000 บาท และได้รับสิ่งของเคารพ
ศพในนามของมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
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(ค) กรณี บิ ด า มารดา บุ ต ร หรือคู่ ส มรสของผู้ ป ฏิ บั ติ งานมหาวิท ยาลั ยเสี ยชี วิต ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใน
มหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการ ในวงเงินรายละ 3,000 บาท และ
ได้รับสิ่งของเคารพศพในนามของมหาวิทยาลัย ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
(ง) กรณี ป ระสบอุ บั ติ เหตุ หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย และได้ เข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลเป็ น ผู้ ป่ ว ยในของ
สถานพยาบาล ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้รับสิ่งของเยี่ยมไข้ในวงเงินครั้งละ 1,000 บาท
- การได้รับสิ่งของเยี่ยมไข้ตามความในวรรคแรก ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลซึ่งถัดจากครั้ง
ก่อนหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน
(จ) กรณี เกษีย ณอายุ ให้ ผู้ป ฏิบัติงานในมหาวิท ยาลั ยได้รับของขวัญ หรือของที่ระลึ กในนามของ
มหาวิทยาลัย ในวงเงินรายละ ไม่เกิน 3,000 บาท
(ฉ) กรณีคลอดบุตร ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือคู่สมรสได้รับของขวัญหรือของที่ระลึกเพื่อ
แสดงความยินดีในนามของมหาวิทยาลัย ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท
(ช) การสนับสนุนยานพาหนะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี
หรือแสดงความเสียใจ หรือเยี่ยมไข้ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือบุคคลในครอบครัว ได้แก่
บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือร่วมกิจกรรมในนามของ
มหาวิทยาลัย กองทุนสวัสดิการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรูปของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่า
บริการยานพาหนะเท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง รวมทั้งค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าที่พักของพนักงานขับรถยนต์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. การสาธารณกุศล หรือกิจกรรมเพื่อสังคมในนามของมหาวิทยาลัย
กำหนดให้การสาธารณกุศล หรือกิจกรรมเพื่อสังคมในนามของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ มี สิทธิได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการ ดังนี้
(ก) การร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินในนามของมหาวิทยาลัย วงเงินครั้งละ 2,000 บาท และ 5,000 บาท
สำหรับกฐินพระราชทาน
(ข) การร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญผ้าป่าในนามของมหาวิทยาลัย วงเงินครั้งละ 2,000 บาท
(ค) การบริ จ าคหรื อ การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมของส่ ว นราชการ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในนามของ
มหาวิทยาลัย วงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
(ง) การบริจาคเพื่อกิจกรรมการกุศลหรือสนับสนุนเงินรางวัลในนามของมหาวิทยาลัย ในวันสำคัญ
หรือโอกาสต่างๆ ของส่วนราชการ องค์กรเอกชน หรือมูลนิธิ วงเงินครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท
6. สวัสดิการอืน่
กิจกรรมด้านสวัสดิการอื่นซึ่งมิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ ส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน เสนอ
โครงการต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการเป็นรายกรณีไป
เงินชดเชย
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ว่ าด้ ว ยการคุ้ ม ครองการทำงาน ค่ า ตอบแทน
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

3

กำหนดการจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกจากงานกรณีเกษียณอายุ เสียชีวิต จะได้
ค่าชดเชยตามอัตราเงินเดือนสุดท้าย ดังต่อไปนี้
1. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามสิบวัน
2. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งทำงานติดต่อกันครบ หนึ่งปีแต่ไม่ครบสามปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน
3. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปีแต่ไม่ครบหกปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
เงินเดือนอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
4. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปีแต่ไม่ครบแปดปี ให้ได้รับค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายสองร้อยแปดสิบวัน
5. พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งทำงานติดต่อกันครบแปดปีแต่ไม่ครบสิบปี ให้ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อย
กว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน
6. พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งทำงานติ ด ต่ อ กั น ครบยี่ สิ บ ปี ขึ้ น ไป ให้ ได้ รั บ ค่ า ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ า
เงินเดือนอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน
ประกันสุขภาพกลุ่ม
เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง
หลักเกณฑ์การประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
สวัสดิการและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้
1. ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่มหาวิทยาลัยกำหนด
มหาวิทยาลัยกำหนดผลประโยชน์และความคุ้มครองขั้นต่ำสำหรับสมาชิก ดังนี้
ประกันชีวิต
คุม้ ครองการเสียชีวิตทุกสาเหตุ และการประกันกรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร เนื่องจาก
กรณีการเจ็บป่วย
200,000 บาท กรณีสมาชิกสามัญ และ 100,000 บาท กรณีสมาชิกสมทบ
กรณีอุบัติเหตุ
400,000 บาท กรณีสมาชิกสามัญ และ 100,000 บาท กรณีสมาชิกสมทบ
ประกันสุขภาพ (กรณีผู้ป่วยใน)
1) ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน สูงสุด 90 วัน ต่อการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 2,000 บาท
2) ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU สูงสุด 15 วันต่อการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน
3) ค่าใช้จ่ายและบริการทั่วไปของโรงพยาบาลสูงสุด สูงสุดต่อการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 20,000
บาท
4) ค่ารถพยาบาล สูงสุดต่อการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 2,000 บาท
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5) ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ต่อการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 40,000 บาท
6) ค่าห้องและอุปกรณ์การผ่าตัด ต่อการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 6,000 บาท
7) ค่าธรรมเนียมวางยาสลบ ต่อการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 6,000 บาท
8) ค่าธรรมเนียมแพทย์ดูแลต่อครั้ง ต่อวัน สูงสุด 90 วัน วันละไม่เกิน 1,200 บาท
9) ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค สูงสุดต่อการเจ็บป่วย/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่เกิน 4,500 บาท
กรณีผู้ป่วยนอก
1) ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดเนื่องจากอุบัติเหตุแบบผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 4,500 บาท
ภายใน 72 ชม.
2) ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งในฐานะผู้ป่วยนอก 30 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 1,200 บาท
3) ค่าวินิจฉัยโรคในห้องทดลองต่างๆ ในฐานะผู้ป่วยนอก ต่อการเข้ารักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง ไม่เกิน
3,500 บาท
2. เงื่อนไข
1. การประกันชีวิตและสุขภาพที่บริษัทเสนอจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกทุกสถานที่ทั่วโลก ตลอด 24
ชั่วโมง ทั้งในและนอกเวลาทำงาน
2. การประกันชีวิตและสุขภาพที่บริษัทเสนอจะต้องให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกเป็นระยะเวลา 1 ปี และคุ้มครอง
ต่อเนื่องกัน 12 เดือน นับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับและเป็นแบบสัญญาที่ให้ความคุ้มครองต่อเนื่อง
โดยสามารถต่ออายุได้บริษัทจะต้องรับประกันสมาชิกทุกคนได้โดยไม่ต้องผ่านการตรวจสุขภาพ และสมาชิก
ทุกคนจะต้องได้รับการยกเว้นการแถลงรายละเอียดสุขภาพในใบคำขอเอาประกัน
3. บุ ตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิ ทยาลัยมีสิท ธิขอเอาประกัน ได้ตั้งแต่อายุ 14 วัน จนถึงอายุ 25 ปี ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการลาศึกษา เว้นแต่ทำการสมรสแล้ว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับบริษัทจัดการกองทุนธนชาติ ทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จัดตั้งเป็นกองทุน
รวมโดยใช้ ชื่ อ กองทุ น สำรองเลี้ ย งชี พ ธนชาติ ทวี ค่ า ซึ่ งจดทะเบี ย นแล้ ว มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น สวัส ดิ ก ารและ
หลักประกันแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ออกจากงาน ประโยชน์ที่จะได้รับคือ เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้น
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ
สมาชิกสามารถจ่ายเงินสะสมได้ 3-15 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เข้ากองทุน และนำส่งเข้ากองทุนของ
นายจ้างโดยนายจ้างสมทบ ร้อยละ 3
นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกแต่ละรายตามอัตราค่าจ้างของสมาชิกรายนั้นๆ
ในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินสะสม
อายุสมาชิก
น้อยกว่า 2 ปี

อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ)
0
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อายุสมาชิก
ครบ 2 ปี แต่น้อยกว่า 4 ปี
ครบ 4 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี
ครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 8 ปี
ครบ 8 ปีขึ้นไป

อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ)
25
50
75
100

สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ได้มีละ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีผลในเดือนเมษายนของทุกปี
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนกันยายนของทุกปี จะมีผลในเดือนตุลาคมของทุกปี
สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมได้ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และจะผล
ในเดือนตุลาคมของทุกปี
แผนการลงทุน
แผน
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
แผน 5
แผน 6

FI100
FI90 : LB10
FI80 : LB20
FI70 : LB30
FI60 : LB40
FI50 : LB50

ตราสารหนี้
100%
90%
80%
70%
60%
50%

ตราสารทุน
10%
20%
30%
40%
50%

การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารเงินคืนสมาชิก
การจ่ายเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยและการได้รับผลประโยชน์เกิดจากเงินสะสมและเงินสมทบที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุนธนชาติ ทวีค่า ซึ่งจดทะเบียนแล้ว บริหารได้กำหนดจ่ายให้แก่สมาชิกตามอายุสมาชิก
ดังนี้
สมาชิกจะได้รับเงินคืนเมื่อลาออกจากกองทุนหรือลาออกจากงานหรือเกษียณอายุ หรือถึงแก่กรรม
ประกันอุบัติเหตุ
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์การประกัน
สุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดการ
คุ้มครอง ดังนี้
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จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
(บาท)
1 การประกันกลุ่ม คุ้ม ครองการเสี ย ชี วิ ต ทุ กกรณี ตลอด 24 ชั่ ว โมงทั่ ว โลก ยกเว้น การฆ่ าตั ว ตาย
1,000
ในปีแรกของกรมธรรม์และการถูกฆาตกรรมโดยผู้รับผลประโยชน์
2 การประกัน
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุธรรมดา (จ่ายเพิ่มเติมจากการประกันกลุ่ม)
100,000
อุบัติเหตุ
- การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพิเศษ (จ่ายเพิ่มเติมจากการประกันชีวิตกลุ่ม) 200%
- การเสียสายตา 2 ข้าง หรือ มือ 2 ข้าง หรือ เท้า 2 ข้าง
100%
- การสูญเสียสายตา หรือ มือ หรือ เท้า อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันสองข้างขึ้นไป 100%
- การสูญเสียสายตา 1 ข้าง หรือ มือ 1 ข้าง หรือ เท้า 1 ข้าง
60%
- การสู ญ เสี ย นิ้ ว ชี้ ตั้ งแต่ ข้อ ที่ ส อง และนิ้ ว หั ว แม่ มื อ ตั้ งแต่ ข้อ แรกของมื อ ข้า ง 25%
เดียวกัน
ขยายความคุ้มครอง
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
3 ค่ารักษาพยาบาล - ชดเชยการรักษาพยาบาลสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
8,000
เนื่องจาก
อุบัติเหตุกลุ่ม
ความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และเงื่อนไขความคุม้ ครอง

ประกันสังคม
การประกันสังคม เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของทุกประเทศในโลกส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการ
ให้หลักประกันแก่ประชาชนของตนเอง ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อเป็นการเฉลี่ยทุกข์-เฉลี่ยสุข ซึ่งกันและกันในระหว่าง
สมาชิกซึ่งทั่วไปรัฐบาลของทุกประเทศจะให้ความสำคัญแก่บุคคลทำงานมีรายได้และแรงงานในระบบ
ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ดังต่อไปนี้
1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
2. กรณีทุพพลภาพ
3. กรณีสงเคราะห์บุตร
4. กรณีคลอดบุตร
5. กรณีว่างงาน
6. กรณีชราภาพ
7. กรณีตาย
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สวัสดิการเงินกู้ยืม ธนาคารต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการโครงการสวัสดิการสำหรับเงินกู้กรณี ต่างๆ ให้ กับพนักงานมหาวิทยาลั ย
ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลง MOU กับธนาคารต่าง ๆ หลายธนาคาร ดังนี้
1. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารกรุงไทย
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเป็นสมาชิก ช.พ.ค.(การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา)
และ ช.พ.ส. (การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่
กรรม) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ น การกุศลและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สมาชิกได้สงเคราะห์ ซึ่งกันและกันในการ
จัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิก ปัจจุบันฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ใหญ่ ที่สุ ดในประเทศไทย เป็น
สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและในปั จจุบันมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
ประมาณ 1,000,000 คน
การจั ด ตั้ ง ช.พ.ค.-ช.พ.ส. อยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของสำนั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
สวัส ดิก ารและสวัส ดิ ภ าพครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา (สกสค.) ซึ่งมีฐ านะเป็ น นิ ติ บุ คคลในกำกับ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
การเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
1. เป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครที่สำนักงาน สกสค. หรือตามประกาศของคณะกรรมการ
ช.พ.ค.เป็นกรณี ๆ
การสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา หรือจังหวัดพัทลุง ได้ทุกวันทำการ

**************

