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ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ สวัสดิการพนักงานขององค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
 

 องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจัดสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้กับพนักงาน
และลูกจ้าง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึง
พอใจและเกิดความผูกพันต่อองค์การ ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจด้าน
สวัสดิการที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งโดย
ครอบคลุมสวัสดิการทั้งหมด 13 ด้านดังนี้ 
1. สวัสดิการค่าครองชีพ 
  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านเศรษฐกิจนอกจากเงินเดือนประกอบด้วย 
 1.1 เงินช่วยเหลือพิเศษ (โบนัส) ตามมติอนุมัตอิงค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งก าหนด        
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ก าหนดในแต่ละปี 
 1.2 ค่าล่วงเวลา จ านวนเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างโดยคิดเป็นรายชั่วโมง โดยให้เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเท่านั้น 
 1.3 ค่าครองชีพ พนักงาน ที่มีอัตราเงินเดือนต่ ากว่า 40,000 บาท ให้จ่ายค่าครองชีพ เดือนละ 
3,000 บาท ต่อเดือน  พนักงาน ที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 40,000 - 80,000 บาท ให้จ่ายค่าครองชีพ 
เดือนละ 2,000 บาท  
 1.4 สวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงาน 
 1.4.1 พนักงานหญิง เสื้อโปโลสีน้ าเงินตามที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
จ านวน 1 ตัว  เสื้อเชิตสีฟ้า  จ านวน  1 ตัว และ เสื้อสูท จ านวน 1 ตัว 
 1.4.2  พนักงานชาย เสื้อโปโลสีน้ าเงินตามที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 
จ านวน 1 ตัว  เสื้อเชิตสีฟ้า  จ านวน  1 ตัว และ เสื้อสูท จ านวน 1 ตัว 
 1.4.3 เคร่ืองแบบปกติขาว ชาย จ านวน 1 ชุด  หญิง  จ านวน 1 ชุด 
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือศึกษาบุตร  
  เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของบุตรผู้สืบเชื้อสายโดยตรง ได้แก่ ค่าบ า รุงการศึกษา และเงิน
ค่าธรรมเนียมการเรียนกับสถานศึกษาที่บุตรศึกษาอยู่  
 2.1 บุตรได้รับสิทธิไม่เกิน 2 คน 
 2.2 อนุบาล-ปริญญาตรี และอายุ 3-22 ป ี
 2.3 พนักงาน จ่ายตามจริงปีละไม่เกินบุตรคนละ 25,000 บาท 
3. สวัสดิการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   
  เพื่อเป็นหลักประกันในการท างานให้กับพนักงาน เป็นเงินออมของสมาชิกในกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพจะเติบโตจากเงินสะสมและเงินสมทบที่ต้องมีการน าส่งเข้ากองทุน ทุกเดือน รวมทั้ง
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ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงิน
ปันผลให้สมาชิก เนื่องจากจะสะสมยอดเงินทั้งหมดให้เป็นก้อนใหญ่ เพื่อเก็บไว้รอจ่ายคืน ให้
สมาชิกเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น ลาออกจากงาน เกษียณอายุ เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ให้
สมาชิกถอนเงินออกบางส่วน เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกน าเงินไปใช้ซึ่งไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการออมเงินเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณ     
   

     
 
 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เงินสมทบของ 
พนักงาน 

เงินสบทบของ 
ส านักงาน 

อายุงานน้อยกว่า 3 ปี อัตราร้อยละ 5 อัตราร้อยละ 5 
อายุงานตั้งแต่ 3 ปี อัตราร้อยละ5-7.5 อัตราร้อยละ 7.5 

อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขี้นไป อัตราร้อยละ5-10 อัตราร้อยละ 10 
 
 
 
 

 
 
แผนที่ 
เลือก 

นโยบาย 
การลงทุน 

 

ประเภทการลงทุน 
สัดส่วน 
การลงทุน 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

xx แผนที่ 1 นโยบายลงทุนในพันธบัตร 
(เงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐ) 

100% ต่ า 

xx แผนที่ 2 นโยบายลงทุนตราสารหนี้ (เงินฝาก และตรา
สารหนี้ภาครัฐและเอกชน) 

100% ต่ า – ปาน
กลาง 

xx แผนที่ 3 นโยบายผสมระหว่างตราสารหนี้ และหุ้น 90:10% ปานกลาง-สูง 
xx แผนที่ 4 นโยบายผสมระหว่างตราสารหนี้ และหุ้น 80:20% ปานกลาง-สูง 
xx แผนที่ 5 นโยบายผสมระหว่างตราสารหนี้ และหุ้น 70:30% สูง 
xx แผนที่ 6 นโยบายผสมระหว่างตราสารหนี้ และหุ้น 60:40% สูง-สูงมาก 
xx แผนที่ 7 นโยบายผสมระหว่างตราสารหนี้ และหุ้น 50:50% สูงมาก 

 
 
 
 

อัตราเงินสมทบของพนักงาน 
องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่ง 

แผนการลงทุน 
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4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีเป็นพนักงานเจ็บป่วย   
 4.1 ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน 
    4.1.1 คุม้ครองพนักงาน คู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย บุตรผู้สืบเชื้อสายโดยตรง 
  4.1.2 บุตรอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ ถึง 20 ปี และยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
  4.1.3 พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ถือว่าการประกันสิ้นสุด 
 

ตารางค่าใช้จ่าย กรณีผู้ป่วยใน 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
พนักงาน 

พนักงาน คู่สมรส/บุตร 
1. ค่าห้อง/ค่าอาหาร ต่อวัน 4,000 3,000 
2. ค่าห้อง ICU ต่อวนั 8,000 6,000 
3. ค่ารักษาพยาบาล/คร้ัง 100,000 60,000 
4 .ค่าใช้จ่ายในกรณีผ่าตัด/ คร้ัง 90,000 65,000 
5. ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน 2,000 1,500 
6. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 
กรณีประสบอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน  
ภายใน 24 ชั่วโมง 

16,000 10,000 

  
 4.2 ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก 

 
5. สวัสดิการค่ารักษาบิดามารดา  
  เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล และโดยแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
จะต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วขอเบิกคืนในภายหลัง - พนักงาน  ค่ารักษาพยาบาลที่
จ่ายตามจริงรวมกัน ปีละไม่เกิน 30,000 บาท 
 
 

เงื่อนไขการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก 
 พนักงาน คู่สมสร บุตร 2 คน อายุไม่เกิน 20 ปี 
     - ค่ารักษาพยาบาล ปีละไม่เกิน 86,000 บาท 
     - ทัตกรรม 10,000 บาท ของวงเงินทั้งปี 
     - ค่าใช้จ่ายการตัดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ 5,000 บาทของวงเงินทั้งปี  
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6. สวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 เพื่อช่วยเหลือ พนักงาน  ซึ่งได้รับความเดือนร้อนเนื่องจากประสบภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ 

ซึ่งยังผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้ในการด ารงชีวิตหรือ    ที่อยู่อาศัยประจ า 
6.1 จ่ายเงินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง รายละไม่เกิน 20,000 บาท/คร้ัง  
6.2 ผู้ประสบภัย ยื่นค าขอเบิกเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ภัยนั้นสิ้นสุดลง พร้อม

รายงานความเสียหาย ประมาณค่าเสียหายและภาพถ่ายประกอบ 
 6.3 ฝ่ายบุคคล น าเสนอคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา โดยความเห็นชอบจาก

เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
7. สวสัดิการเงินสนับสนุนการออกก าลังกาย 
  เงินที่องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจ่ายให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนการออกก า
กลังกาย  
 -  เงินค่าสมัครเป็นสมาชิกสถานออกก าลังกาย ค่าบริการใช้สถานที่เพื่อออกก าลังกาย     
รายละ  ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/ปี 
8.สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าท าศพ   
 8.1 กรณีพนักงานเสียชีวิต 
  - จ่ายเงินช่วยค่าท าศพเป็นเงิน 50,000 บาท 
  - ค่าพวงรีด ไม่เกิน 2,000 บาท 
 8.2 กรณีพนักงาน ของบิดามารดา คู่สมสร บุตรเสียชีวิต 
  - องค์กรอิสระด้านพลังงานแห่งหนึ่งจ่ายเงินช่วยเหลือ รายละ 20,000 บาท  
  - ค่าพวงรีดตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 2,000 บาท 
9. สวัสดิการการประกันพนักงาน 

9.1 การประกันชีวิต 
-ส านักงานท าประกันชีวิตให้พนักงานทุกคน มีทุนประกัน 1,000,000 บาท 

9.2 การประกันอุบัติเหตุ 
 - ส านักงานท าประกันอุบัติเหตุให้พนักงานทุกคน มีทุนประกัน 1,000,000 บาท 

10. สวัสดิการ การตรวจสุขภาพประจ าปี  
 เพื่อเป็นสวัสดิการและให้พนักงาน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง 
- ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีละ 5,000 บาท ต่อคน 
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11. สวัสดิการค่าเช่าท่ีพักอาศัย 
 เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย ของพนักงาน  ที่ได้รับค าสั่งให้ไปฏิบัติงานประจ า

ส านักงานในต่างท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าที่พักอาศัยเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามสมควรแก่สภาพแห่ง
บ้าน 

11.1 กรณีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ส่วนกลาง) และส านักงานประจ าเขต 13 
กรุงเทพมหานคร 
 11.1.1. เฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ัวไป และเจ้าหน้าท่ีวิชาการ  เหมาจ่ายเดือนละ 1,500 บาท 
 11.2 กรณีส านกงานประจ าเขต 1-12  
  12.2.1 พนักงานช่วยอ านวยการ เจ้าหน้าที่ทั่วไป และเจ้าหน้าที่วิชาการ ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกินเดือนล่ะ 2,500 บาท ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และผู้อ านวยการเขตตามที่จ่ายจริงไม่เกิน      
เดือนละ 3,500 บาท 
12. สวัสดิการเงินบ าเหน็จ  กรณีลาออกจากงาน  
 เงื่อนไขการจ่ายบ าเหน็จตอบแทน ท างานครบ 1 ปี จ่ายครั้งเดียวเมื่อพนักงานออกจากงาน       
สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้นเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไม่ได้ 
 วิธีคิด บ าเหน็จตอบแทน = อัตราเงินเดือนสุดท้าย *อายุงาน [ ปี + (เดือน/12) + (วัน / 30 )/12] 
13. สวัสดิการด้านนันทนาการ  
  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี โดยองค์กรอิสระด้าน
พลังงานแห่งหนึ่งมีกิจกรรมหลายประเภทเพื่อให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดมีการตั้ง
ชมรมต่างๆ เช่น งานแข่งขันกีฬาภายใน (Sport Day) มีกิจกรรมรับน้องใหม่ การจัดงานวันปีใหม่  
ห้องออกก าลังกายพร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย ห้องครัว ห้องกาแฟส าหรับพนักงาน 

 
 
 
 

 


