
 
 

 
            

         
 

 สปส. แนะผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
คลอดบุตรพร้อมยื่นรับสิทธิสงเคราะห์บุตรด้วย 
 สํานักงานประกันสังคม  แนะผู้ประกันตนสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร    
ผู้มีสิทธิจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน  ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันคลอด 
ซ่ึงสํานักงานประกันสังคม ได้เหมาจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 12,000 บาท ต่อการคลอดบุตร
หนึ่งครั้ง โดยอัตราดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าตรวจและค่ารับฝากครรภ์ ค่าบําบัดทางการแพทย์ ค่ายา 
และค่าเวชภัณฑ์ ค่าทําคลอด ค่ากินอยู่ และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่าบริบาล และ
รักษาพยาบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วยและค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้กรณี
สามีและภรรยา เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  โดยผู้ประกันตนจะสามารถเบิก
ค่าคลอดบุตรได้คนละ 2 ครั้ง รวมกันแล้วไม่เกิน 4 ครั้ง ซ่ึงขอแนะนําให้ใช้สิทธิของฝ่ายหญิงก่อน
เพราะนอกจากจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 12,000 บาท แล้วยังได้รับเงินสงเคราะห์การหยุด
งานเพื่อการคลอดบุตรอีก 50 % ของค่าจ้าง เฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน แต่ถ้าผู้ประกันตนชายเป็น
ผู้ใช้สิทธิจะได้รับเฉพาะเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย 12,000 บาท เท่านั้น สํานักงานประกันสังคมจึง
แนะนําให้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ใช้สิทธิให้ครบ 2 ครั้งไปก่อน เมื่อครบสิทธิแล้วหากมีการตั้งครรภ์ในครั้ง
ต่อไปจึงให้ใช้สิทธิเบิกของฝ่ายชาย 
 อย่างไรก็ตาม  เมื่อผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรแล้ว  ขอแนะนําให้
ผู้ประกันตนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร  โดยจะต้องมีการนําส่งเงินสมทบมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน และหากใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิงจะต้องยื่น
แบบ สปส. 2-01 พร้อมแนบหลักฐานประกอบได้แก่ สําเนาสูจิบัตรของบุตร สําเนาบัตรประชาชน 
สําเนาบัตรประกันสังคม และสําเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซ่ึงมีช่ือและเลขที่
บัญชีของผู้ประกันตน หากใช้สิทธิผู้ประกันตนชาย จะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น   
โดยจะต้องแนบหลักฐานข้างต้นเหมือนกับการใช้สิทธิของผู้ประกันตนหญิง และต้องมีหลักฐานเพิ่มเติม
คือ สําเนาทะเบียนสมรส หรือหนังสือรับรองบุตร (กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ทั้งนี้ ผู้ประกันตน
สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าวได้ คราวละไม่เกิน 2 คน 
   

 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  โทร/แฟกซ 0-5526-7093 

ฉบับที่  12   ปการศึกษา  2553   วันจันทรที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 

ปณิธาน :  “บริหารเดน  เนนบริการ  ประสานภารกิจ  มุงผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย” 
ปรัชญา : “มนษุยสัมพันธเดน  เนนบริการและคุณภาพ” 
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  ข่าวดี          ลูกจ้างประจําเตรียมเฮ 

 
              คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่...) 
พ.ศ.... โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

1. กําหนดให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2552 เป็นต้นไป 
2. กําหนดให้กรณีที่ผู้รับบําเหน็จรายเดือนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายบําเหน็จตกทอดเป็นจํานวนสิบห้า

เท่าของบําเหน็จรายเดือนให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดก  โดยแบ่งจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิตาม
สัดส่วนของเงินมรดกโดยมิต้องกันส่วนเป็นสินสมรสก่อนแบ่ง เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่ถือเป็น
สินสมรส   

หากมีความกา้วหน้าเพิม่เตมิ กบค.จะแจง้ให้ทราบค่ะ ข้าราชการบํานาญ เฮ.. เฮ... 
  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สําหรับการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการ   
กู้เงินโดยผู้รับบํานาญที่สามารถใช้สิทธิได้  

1. มีฐานะเป็นผู้รับบํานาญอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
- ผู้รับบํานาญปกติ (ไม่เป็นสมาชิก กบข.)  ส่วนผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. คาดว่าจะใช้สิทธิได้

ในเร็วๆ  นี้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไข พรบ. 
- ผู้รับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 

2. มีทายาทตามกฎหมายบําเหน็จบํานาญและหรือผู้ที่ได้แสดงเจตนารับบําเหน็จตกทอด  
3. ยินยอมให้ส่วนราชการผู้เบิกหักบํานาญ (ที่ได้รับแต่ละเดือน) เพื่อชําระคืนเงินกู้ให้แก่

ธนาคารตามสัญญากู้เงิน 
  กระทรวงการคลังกําลังดําเนินการแก้ไข พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  โดยให้เงินบํานาญของ

ข้าราชการ = บํานาญ + ช.ค.บ ซึ่งรวมกันแล้วเงินบําเหน็จตกทอดก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยจ้าาาาาา 
 *** ข้าราชการทุกคนต้องกรอกบําเหน็จตกทอดจริงไหม. ฉบับหน้ามีแง่คิดดีๆ  มาฝาก 
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เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  จํานวน 5 อัตรา 
 ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภัย  ประจําโครงการบริการหอพักนักศึกษา 
จํานวน  3  อัตรา  เงินเดือน 5,180 บาท   
 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบไดไ้ม่ตํ่ากว่าน้ี เพศหญิง อายุ 25   
ข้ึนไป หากมีประสบการณ์ในวิชาชีพจะพจิารณาเป็นพิเศษ 
 ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี 8 – 22 พฤศจิกายน 2553 ในวันเวลา
ราชการ ได้ท่ีสํานักงานหอพักทะเลแก้วนิเวศ ชั้น 1 อาคารศูนย์อาหารทะเลแก้วนิเวศ ส่วนทะเล
แก้ว โทร. 0-5526-7005 
 ตําแหน่ง  คนงาน  ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  จํานวน 2 อัตรา 
เงินเดือน 4,630 บาท 
 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือสูงกว่าน้ี หรือมีหนังสือรับรองวฒิุ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จบ 
 ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี 16 – 30 พฤศจิกายน 2553 ในวันเวลา
ราชการ ไดท่ี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ชั้น 2 ส่วนทะเลแก้ว โทร. 0-5526-7080 

อาจารย์ประจําตามสัญญา  จํานวน 3 อัตรา 
 ประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 อัตรา 
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การบัญชี) จํานวน 1 อัตรา โดยต้องสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ หรือ บริหารธุรกิจบณัฑติ (การบัญชี)  

ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง จํานวน 1 อัตรา 

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้ังแต่วันท่ี 16 – 30 พฤศจิกายน 2553 ในวันเวลา 
ราชการ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว โทร.0-5526-7093  
 
 

**  ดูรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่ http://www.psru.ac.th  
 
 

ข่าวรับสมัครงาน 
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ของฝากคาํคม   

 คนเราต้องเตือนตน  ไม่ให้ลืมตน  อย่าทะนงว่าตนนั้นเลอเลิศไปกว่าคนอื่น 
ในโลกนี้  มีคนที่ดีกว่าเราเสมอ 

 
 
 

นางบุษยมาศ  แสงเงิน : ท่ีปรึกษา / นางฉันทนา  เอ่ียมวชิรากุล : บรรณาธิการ / นางสาวอัมรินทร  ยืนนาน : ผูชวยบรรณาธิการ

 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จะรับสมัครผู้ทํางานอยู่แล้ว 
ผู้เคยทํางานมาแล้วแต่วา่งงาน แรงงานใหม่ บุคคลผู้สนใจเข้ารับการฝกึหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 
ดําเนินการฝกึ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  

 คุณสมบัติของผู้รับสมัคร  อายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถเข้ารับการฝกึได้ตลอดหลักสูตร 
 หลักฐานการรับสมัคร  ใบสมัครเข้าการฝึก และสาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึก 
ค่าใช้จ่ายในการฝึก  ค่าลงทะเบียน  ตามที่กําหนดในแตล่ะสาขา หากลงทะเบียนแล้วไมส่ามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมตามกําหนด ถือว่าสละสิทธิ ไม่อาจเรียกคา่ธรรมเนียมคืน ในกรณีท่ีผู้สมัคร
เข้ารับการฝึกไม่ครบจํานวน 1 รุน่ สถาบันฯ จะเลือ่นการฝึกไปในเดือนถัดไป 

 กําหนดวันรบัสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตลุาคม 2553 เป็นต้นไป 
 สถานที่รับสมัคร  อาคารสํานกับริหาร ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝมืีอแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 
โทร. 0-5529-9270 ตอ่ 108 

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารทีปวชิญ ์

 

 


