
 

 

รายงานขาวโดย : กลุมอํานวยการ กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย 

โทร 0 2590 4093  โทรสาร 0 2590 4080  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อยาลืม !! นะ ครับ สามารถตดิตาม
ขาวสารการเจาหนาที่ ไดทุกวันที่ 1 และ ๑๖  
ของทุกเดือน ทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่      
กรมอนามัย 

http://person.anamai.moph.go.th 
หากผูอาน   มีขอเสนอแนะ ติชม หรือประสงค    
จะสงบทความ เพื่อลงขาวสารโปรดแจงไปที่ 

กองการเจาหนาที ่

“เมื่อถูกเลิกจาง จัดการภาษี และเงินชดเชย
ตางๆ ไดอยางไร ” ในวันที่ไมไดไปตอ ตองถูกเลิกจาง
จากงานที่ทํา มีหลายเร่ืองที่คนทํางานควรรูไวเก่ียวกับ
การชวยเหลือหลังถูกเลิกจาง ไมวาจะเปนสิทธิตาง ๆ 
เก่ียวกับเงินชดเชย และแนวทางการประหยัดภาษีที่เรา
ควรทราบ มาดูกันวาเราควรจัดการเร่ืองการเงินเมื่อวัน
ถูกเลิกจางมาถึงกันอยางไรบาง  

                                (ติดตามได หนา 5)
ท้ังหลาย คงหนีไมพน ตนเดือนกินอยางราชา 

 
    

   
     

 

    ...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..             
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕47 

 “ผูปฏิบัติราชการจําเปนตองรูวิทยาการ รูงานและรูดีรูช่ัวอยางกระจางชัด จึงจะสามารถปฏิบัติ
บริหารงานในความรับผิดชอบใหถูกตรงตามเปาหมาย และสัมฤทธิ์ผลท่ีเปนประโยชนเปนความเจริญ

ท่ีแทจริงและย่ังยืน ท้ังแกตนเองและสวนรวม.” 
วันขาราชการพลเรือน  
ปพุทธศักราช ๒๕47 

ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒4 
วันที ่๑6 ธันวาคม ๒๕๖๐ 

http://person.anamai.moph.go.th/


บรรจุและแตงต้ังผูไดรับคัดเลือก  
 

 นางสาวกฤติยา  สุขม่ันคง  บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน ศูนยอนามัยท่ี 8 อุดรธานี กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
 

 
 

เลื่อนขาราชการ  
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
ตําแหนงและ 

สวนราชการเดิม 
ตําแหนงและ 

สวนราชการท่ีเล่ือน 
ตั้งแตวันท่ี 

๑ นายยศธร 
 เรือนมากแกว 

ทันตแพทยปฏิบัติการ 
กลุมเทคนิคบริการและวิชาการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย 

ทันตแพทยชํานาญการ 
กลุมเทคนิคบริการและวิชาการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก กรมอนามัย 

20 มิ.ย. 60 

2 นางสาวนวรัตน 
วินิจจะกูล 

ทันตแพทยปฏิบัติการ 
ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

ทันตแพทยชํานาญการ 
ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย 

31 ก.ค. 60 

 

 
 

ใหโอนขาราชการ  
 
วาท่ีรอยตรีหญิงปทมา  ธีรประถัมภ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ กองแผนงาน 

กรมอนามัย โอนไปรบัราชการสังกัด กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
 

 
 

ยายขาราชการ  
 

นางปยพร เสารสาร  ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ดานสาธารณสุข ) ศูนยอนามัยท่ี 1 
เชียงใหม ยายไป แตงตั้งใหดํารง ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ) กรมอนามัย  
ตั้งแตวันท่ี  12 กรกฎาคม 2560 
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รับโอนขาราชการ  
 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 

1 นางสาวปวิตรา 
รุงเรือง 

นักวิชาการเงินและบัญชีชาํนาญการ 
กลุมบริหารงานคลัง สํานักงานเลขาธิการ
สํานักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี  
สํานักนายกรัฐมนตรี 

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  
กลุมพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 

1 ธ.ค. 60 

2 นายชํานาญ  
มวงแดง 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
(ดานสงเสริมพัฒนา ) ศูนยขอมูลทาง
ระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา  
กรมควบคุโรค 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค  
กรมอนามัย 

1 ธ.ค. 60 

3 นางภูมิใจ 
แยมนวล 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
งาน สงเสริมสุขภาพ ฝายบริการ
สาธารณสุข กองสาธารณสุข และ
สิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมอนามัยผูสูงอายุ สํานักสงเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 

1 ธ.ค. 60 

 

 

 
 

ใหขาราชการรักษาการในตําแหนง  
  

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงและ 

สวนราชการเดิม 
รักษาการในตําแหนง ตั้งแตวันที่ 

๑ นางสาวทิพา 
ไกรลาศ 

นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย 

นายแพทยเชี่ยวชาญ 
(ดานสาธารณสุขหรือดานเวชกรรม
ปองกันหรือดานเวชกรรม) 
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย 

27 ต.ค. 60 

๒ นางประกายดาว 
พรหมประพัฒน 

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
พิเศษ กลุมพัฒนาเครือขายอนามัยการ
เจริญพันธุ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  
กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ดานสาธารณสุข ) สํานักอนามัยการ
เจริญพันธุ กรมอนามัย 

27 ต.ค. 60 

3 นางวิมล 
โรมา 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ กลุมขอมูลและประเมินผล 
กองแผนงาน กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ดานสาธารณสุข ) ศูนยอนามัยที่ 4 
สระบุรี กรมอนามัย 

27 ต.ค. 60 

4 นางสาวสมพร 
อิทธิเดชพงศ 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การพิเศษ กลุมขอมูลและปร ะเมินผล 
กองแผนงาน กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ดานสาธารณสุข ) ศูนยอนามัยที่ 4 
สระบุรี กรมอนามัย 

27 ต.ค. 60 
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ใหขาราชการรักษาการในตําแหนง (ตอ)  
  

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
ตําแหนงและ 

สวนราชการเดิม 
รักษาการในตําแหนง ตั้งแตวันที่ 

5 นางอโนชา 
วิปุลากร 

นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
พิเศษ กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
วัยเรียน ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม  
กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ดานโภชนาการ) 
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม กรมอนามัย 

27 ต.ค. 60 

6 นางกุลพร 
สุขุมาลตระกูล 

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ  
กลุมสงเสริมโภชนาการวัยรุนและวัย
ทํางาน สํานักโภชนาการ กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ดานโภชนาการ) 
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค กรมอนามัย 

27 ต.ค. 60 

 

 
 

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ  
 

  

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี 
1 นางดวงจนัทร  

บุญรอดชู 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย  

1 ธ.ค. 60 

2 นางสาวชฎามาศ 
สินสวาสดิ ์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
งานการพยาบาลในชุมชน กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย  

1 ธ.ค. 60 

3 นายพัฒนศักดิ ์
คํามณีจันทร 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย 

1 พ.ย. 60 
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เงินชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน มาตรา 118 
          คนทํางานอยางเรา ๆ มีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายควบคุมดูแลใหลูกจาง
ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมจากนายจาง ซึ่งกฎหมายมีการกําหนดหลักเกณฑเร่ืองการจายเงินคาชดเชยสําหรับ
ลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยมิไดกระทําความผิดตามที่กฎหมายกําหนด โดยตองมีระยะเวลาการทํางานมาแลวอยาง
นอย 120 วัน กฎหมายมาตรา 118 นี้คุมครองเฉพาะลูกจางที่ถูกเลิกจางเทานั้น ไมรวมถึงกรณีที่ลูกจางลาออก
จากงานเอง ถาเปนกรณีนี้จะไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยแมวาจะทํางานกับนายจางเปนระยะเวลานานเพียงใดก็ตาม 
การไดรับเงินชดเชยมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระยะเวลาที่ลูกจางทํางานดังนี้ 
          – ทํางานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมถึง 1 ป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน 
          – ทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมถึง 3 ป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 90 วัน 
          – ทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมถึง 6 ป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 180 วัน 
          – ทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตถึง 10 ป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 240 วัน 
          – ทํางานติดตอกันครบ 10 ปข้ึนไป ไดรับเงินเชยเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 300 วัน 

สําหรับลู กจางบางรายที่ไดรับคาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน เชน คาเชาบาน คาน้ํามันรถ 
และอ่ืน ๆ ที่นายจางจายใหกับลูกจางเปนปกติทุกเดือนโดยไมตองใชใบเสร็จประกอบ คาตอบแทนพิเศษที่วามานี้
จะถือเปนสวนหนึ่งของคาจาง ตองนําไปคิดรวมกับเงินเดือนเพื่อเปนฐานในการคํานวณเงินชดเชยดวยเชนกัน 

รูไวใชวา … ภาษีเงินไดกับเงินชดเชย 
โดยปกติแลว เมื่อเราทํางาน มีเงินเดือนเปนรายได ก็ตองจายภาษีเงินไดตามหนาที่พลเมืองที่ดี แตในวันที่

ถูกเลิกจาง และมีเงินไดกอนสุดทายจากเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 118 เราจะตองเสียภาษีสําหรับ
เงินกอนนี้อีกหรือไม คําตอบก็คือ กฎหมายภาษีอากรไดกําหนดไววา ลูกจางจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงิน
คาชดเชยที่นายจางจายให แตมีเพดานกําหนดคือ ตองไมเกินเงินเดือน 300 วันสุดทาย และจํานวนเงินชดเชย
ตองไมเกิน 300,000 บาท หากเกินกวาเพดาน ที่กําหนด ลูกจางจะไดรับยกเวนภาษีแคในสวนที่ไมเกินตาม
กฎหมายกําหนดเทานั้น สวนที่เกินตองนํามาคํานวณเสียภาษีเงินไดตามปกติตอไป แตหากเราเปนคนทํางานที่มี
อายุงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป สามารถเลือกแยกยื่นภาษีเงินไดจากเงินชดเชยตามมาตรา 48(5) คือแยกยื่นภาษีเฉพาะ
เงินไดประเภทนี้ตางหาก นอกเหนือไปจากเงินไดประเภทอ่ืน 

สิทธิประโยชนของผูประกันตน เงินทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 
คนทํางานทุกคนตองสงเงินสมทบประกันสังคมตามกฎหมายกําหนดกันอยูแลว และในกรณีที่ตองกลาย

มาเปนผูวางงาน กองทุนประกันสังคมนี่แหละที่จะเปนตัวชวยคนทํา งานในชวงที่ไมมีรายได สําหรับผูประกันตน
ตามมาตรา 33 ในกรณีที่จายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน เมื่อถูกเลิกจางหรือลาออกจากงาน สิ่งแรกที่
ควรทําคือรีบไปข้ึนทะเบียนผูวางงานที่สํานักงานจัดหางานภายใน 30 วัน เพื่อใหมีสิทธิรับเงินทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคมดังนี้ 
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– กรณีถูกเลิกจาง ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกิน 180 วัน ในอัตรา 50% ของคาจาง
เฉลี่ย โดยคํานวณจากฐานเงินสมทบข้ันต่ําเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท 

– กรณีลาออก ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกิน 90 วัน ในอัตรา 30% ของคาจางเฉลี่ย 
โดยคํานวณจากฐานเงินสมทบข้ันต่ําเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไมเกิน 15,000 บาท 

ขาวดีก็คือ เงินทดแทนกรณีการวางงานจากกองทุนประกันสังคมไดรับการยกเวน ไมตองเสียภาษีอยาง
เงินไดทั่วไป 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เลือกออมตอได หรือใชเปนแผนสํารองเลี้ยงชีพ 
คนทํางานที่ไดทํางานในองคกรที่มีสวัสดิการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ถือวามีแตมตอไปอีกข้ัน เพราะ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้เปนตัวชวยในการออมสําหรับคนทํางานไดเปนอยางดี โดยปกติแลวกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
มีวัตถุประสงคเพื่อเปนเงินออมใน ระยะยาว สําหรับเปนเงินไดหลังเกษียณ แตสําหรับคนทํางานที่ไมไดมีโอกาส
ทํางานยาวนานจนถึงวันเกษียณ ตองลาออกจากงาน หรือถูกนายจางใหออกจากงานเสียกอน ก็มีทางเลือกสําหรับ
การจัดการกับเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดดังนี้ 

– หากยังพอไหว ใหเลือกคงเงินไวในกองทุนฯ แล วรอจนอายุครบ 55 ป ถึงเวลาไดใชเงินออมจาก
กองทุนฯ อยางเต็มที่ 

 – หากโชคดีตกงานไมนาน ไดงานใหมหลังจากนั้น ใหโอนเงินที่ออมไวไปอยูกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ของนายจางใหม 

– เลือกยายเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อสะสมระยะเวลา
สมาชิกกองทุนฯ และรอจนอายุครบ 55 ป คอยนําเงินออกจากกองทุนฯ เพื่อจะไดรับการยกเวนภาษีตามเงื่อนไข 
คือ มีอายุไมนอยกวา 55 ป และเปนสมาชิกกองทุนฯ ไมนอยกวา 5 ป 

– เลือกถอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตจะตองนําเงินไดจากกองทุนฯ สวนที่เปนเงินสมท บ 
ผลประโยชนเงินสะสม และผลประโยชนเงินสมทบ ไปแสดงรายการเพื่อชําระภาษี สําหรับคนทํางานที่มีอายุงาน 
5 ปข้ึนไป สามารถเลือกแยกยื่นภาษีตามมาตรา 48(5) ไดเชนเดียวกับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 

คนทํางานที่ถูกเลิกจางใชวาจะอับจนหนทางไปเสียทุกดาน ในวิกฤติก็ยังมีโอกาส  เรายังมีแนวทางไดรับ
การชวยเหลือ และสิทธิประโยชนดานภาษีตาง ๆ ไวเปนตัวชวยใหเรากาวไปขางหนาตอได ไมหมดหวังอยาง
แนนอน ที่สําคัญตองไมลืมใหโอกาสตัวเอง ดวยการคนหางานที่ใช  อัปเดตโปรไฟลกับ jobsDB รับรองวางานดี ๆ 
และตําแหนงงานที่นาสนใจอีกมากมาย ยังรอใหคนทํางานไดลองทาทายศักยภาพกันอยูทุกเมื่อ 

แหลงขอมูล : sanpakornsarn.com 
ที่มา : th.jobsdb.com/th-th/articles/หลังถูกเลิกจาง 
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