
ก่อน 7 มี.ค. 46 ต้ังแต่ 7 มี.ค. 46

1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

   - หลักเกณฑ์ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีเชิดชูย่ิงช้างเผือก และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. 2564 

  - พนักงานไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

บัญชี 15 บัญชี 29

(เหมือน

พนักงานมหาวิทยาลัย)

บัญชี 29

(เหมือน

พนักงาน

มหาวิทยาลัย)

บัญชี 29

(เหมือน

พนักงาน

มหาวิทยาลัย)

บัญชี 25

2. ค่ารักษาพยาบาล ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

     - ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า  เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ 

ประเภทผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน สามารถเบิกได้เต็มจ านวนท่ีจ่ายจริง ตาม

หลักเกณฑ์และอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนด กรณีเข้ารับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 

8,000 บาทต่อคร้ัง

สามี/ภรรยา/

บุตร/บิดา/มารดา

สามี/ภรรยา/บุตร/

บิดา/มารดา

สามี/ภรรยา/

บุตร/บิดา/มารดา

    - พนักงานท่ีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ ประเภทผู้ป่วยนอก

หรือผู้ป่วยใน สามารถเบิกได้เต็มจ านวนท่ีจ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ี

มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด กรณีเข้ารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะ

ประเภทผู้ป่วยใน สามารถเบิกได้คร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 8,000

 บาท ต่อคร้ัง

สามี/ภรรยา/

บุตร/บิดา/มารดา

สามี/ภรรยา/บุตร

3. ค่าท าฟัน ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

    - ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า เบิกได้ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด

    - พนักงาน/ พนักงานแบบไม่ประจ า/ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

           1. สถานพยาบาลของรัฐ เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง

           2. สถานพยาบาลของเอกชน เบิกได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน

              3,000 บาท/ ปีงบประมาณ

สามี/ภรรยา/

บุตร/บิดา/มารดา

สามี/ภรรยา/บุตร/

บิดา/มารดา

สามี/ภรรยา/

บุตร/บิดา/มารดา

สามี/ภรรยา/บุตร สามี/ภรรยา/

บุตร/บิดา/มารดา

เฉพาะเจ้าตัว

เฉพาะเจ้าตัว และรักษาท่ี

โรงพยาบาลของรัฐบาล แต่

ถ้าเป็นผู้ป่วยใน รักษา

โรงพยาบาลเอกชนสามารถ

เบิกได้ท่ีกองคลังตามท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้าราชการ
พนักงานข้าราชการ

เปล่ียนสภาพ
*พนักงานแบบไม่ประจ า

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจ า
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4. การตรวจสุขภาพประจ าปี ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

    - มหาวิทยาลัยจัดตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดย

ให้แพทย์ มาท าการตรวจท่ีมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี

    - กรณีตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาลเบิกได้ 1,000 บาท/ ปีงบประมาณ 

    - ผู้เกษียณอายุท่ีเป็นข้าราชการบ านาญ สามารถตรวจสุขภาพกับ

มหาวิทยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด

    - ลูกจ้างประจ าท่ีเกษียณอายุไปแล้ว เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ โดยเบิกเงิน

ค่างบกองทุนสวัสดิการ (มติคณะกรรมการสวัสดิการฯ ปีต่อปี)

5. ประกันอุบัติเหตุ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

     มหาวิทยาลัยจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  กรณี

ทุพพลภาพ/ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทายาทจะได้รับเงิน 500,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 30,000 บาท/ คร้ังอุบัติเหตุ

6. เงินชดเชย ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ

    เป็นเงินท่ีมหาวิทยาลัยจ่ายให้เม่ือมหาวิทยาลัยเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน

ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี

    - ท างานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่าย 1 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

    - ท างานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่าย 3 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

    - ท างานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่าย 6 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

    - ท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่าย 8 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

    - ท างานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี จ่าย 10 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย

    - ท างานครบต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป ได้รับ 13.5 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย
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7. เงินทดแทน ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

    เป็นเงินทดแทนเน่ืองจากประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสียสมรรถภาพใน

การท างานหรือเน่ืองมาจากท างานให้มหาวิทยาลัย

    - ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า ได้รับตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

    - พนักงาน/ พนักงานแบบไม่ประจ า/ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้รับตาม

      หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

8. สวัสดิการการศึกษาของบุตร ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

   - ข้าราชการได้รับสิทธิตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

   - พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับ การบรรจุและแต่งต้ัง ต้ังแต่วันท่ี 

     7 มี.ค. 2546 จะไม่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้

9. การให้สิทธิบุตรเข้าศึกษาใน มจธ. ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

    มหาวิทยาลัยให้สิทธิส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีท างานมาแล้วไม่ต่ า

กว่า 10 ปี สามารถย่ืนเร่ืองให้บุตรเข้าศึกษาต่อใน มจธ .ได้ ท้ังน้ี 

การพิจารณาการเข้าศึกษาต่อข้ึนอยู่กับคณะ/ ภาควิชา

10. เงิน กบข. ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ

      - ข้าราชการสะสม 3 % ของอัตราเงินเดือน รัฐบาลจ่ายสมทบ 3% และ

จ่ายเงินชดเชย 2 % จากเงินเดือนท่ีได้รับ 

      - ข้าราชการสามารถสะสมเพ่ิมได้สูงสุดแต่ไม่เกิน 15% ของอัตราเงินเดือน

11. เงิน กสจ. ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

    ลูกจ้างประจ าสะสม 3-15% ส่วนราชการจ่ายสมทบ 3% จากค่าจ้างท่ีได้รับ
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12. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มจธ. ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ

     1. พนักงานสะสม  4-15% ของอัตราเงินเดือน มหาวิทยาลัยสมทบ 

8% ของอัตราเงินเดือน

     2. พนักงานแบบไม่ประจ าหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสะสม 2- 15% ของ

อัตราเงินเดือน หน่วยงานสมทบเท่าท่ีลูกจ้างสะสม แต่ไม่เกิน 3% ของอัตรา

เงินเดือน

     3. การจ่ายเงินคืน เม่ือส้ินสมาชิกภาพจากกองทุนจะได้รับเงินสมทบพร้อม

ผลประโยชน์ ดังน้ี

        - อายุงานน้อยกว่า 1 ปี ได้รับ 0%

        - อายุงานต้ังแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 2 ปี  ได้รับ 40%

        - อายุงานต้ังแต่ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ได้รับ 50%

        - อายุงานต้ังแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี ได้รับ 60%

        - อายุงานต้ังแต่ 4 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี ได้รับ 80% 

        - อายุงานมากกว่า 5 ปีข้ึนไป ได้รับ 100%

     4. สมาชิกเปล่ียนแผนการลงทุนแบบออนไลน์ผ่านระบบของ บลจ.ได้ด้วย

ตนเอง ไม่เกิน 6 คร้ัง/ ปีปฏิทิน

     5. สมาชิกสามารถเปล่ียนอัตราเงินสะสมได้ปีละ 2 คร้ัง แบบออนไลน์ผ่าน

ระบบของ บลจ.

        - คร้ังท่ี 1 วันท่ี 1 - 30 มิ.ย. มีผลวันท่ี 1 ก.ค. ของทุกปี

        - คร้ังท่ี 2 วันท่ี 1 - 31 ธ.ค. มีผลวันท่ี 1 ม.ค. ของปีถัดไป
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13. การเกษียณอายุก่อนก าหนด ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไมได้รับ ไม่ได้รับ

     พนักงานท่ีมีปัญหาสุขภาพ สามารถย่ืนความประสงค์ขอออกจากงานโดย

การเกษียณอายุก่อนก าหนดได้ ซ่ึงพนักงานต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

     1. มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

     2. ไม่เป็นผู้ท่ีต้องออกจากงานไม่ว่ากรณีใดๆ

14. (14.1) บ านาญ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ

      กรณีข้าราชการออกจากราชการ/ เกษียณอายุมีสิทธิได้รับบ านาญตาม

หลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด
     (14.2) บ าเหน็จ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

      1. กรณีข้าราชการลาออกหรือเกษียณอายุ มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จตาม

หลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด
      2. กรณีข้าราชการท่ีเปล่ียนสภาพเป็นพนักงาน และไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  ต้องเป็นพนักงานเกิน 10 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ

เม่ือออกจากงานหรือเสียชีวิต
      3. กรณีลูกจ้างประจ าลาออกหรือเกษียณอายุ มีสิทธิเลือกรับเงินบ าเหน็จ

ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนด
     (14.3) บ าเหน็จรายเดือน ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

    กรณีลูกจ้างประจ าลาออกหรือเกษียณอายุ มีสิทธิเลือกรับเงินบ าเหน็จ

รายเดือนได้โดยต้องมีอายุงาน 25 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป

15. เงินช่วยพิเศษข้าราชการ/ ข้าราชการบ านาญ/ ลูกจ้างประจ า ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

    - ข้าราชการถึงแก่กรรม ได้รับ 3 เท่าของอัตราเงินเดือน

    - ข้าราชการบ านาญถึงแก่กรรม ได้รับ 3 เท่าของอัตราเงินบ านาญ

    - ลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม ได้รับ 3 เท่าของอัตราเงินเดือน
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16 สวัสดิการงานศพ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

     มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ และจัดสวัสดิการ ดังน้ี

1. กรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรเสียชีวิต จ่ายรายละ 3,000 บาท

2. กรณีบุคลากรเสียชีวิต จ่ายรายละ 5,000 บาท

3. จัดน้ าด่ืมให้เจ้าภาพงานศพ ขนาด 350 มล. จ านวน 20 โหล

4. จัดพวงหรีดและจัดยานพาหนะอ านวยความสะดวก

17. เงินช่วยพิเศษ (ค่าจัดการงานศพ) ไม่ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ

     มหาวิทยาลัยจ่ายเงินช่วยพิเศษให้กับพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

 กรณีถึงแก่ความตาย โดยมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 

     1. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยฯ

     2. เคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี

     3. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างท่ีเกษียณอายุจากมหาวิทยาลัยฯ

ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิดังกล่าว ดังน้ี

     - อายุงานน้อยกว่า 5 ปีจ่ายรายละ 30,000 บาท 

     - อายุงานต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป จ่ายรายละ 50,000 บาท

18. บ าเหน็จตกทอด ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ ได้รับ ไม่ได้รับ

     - กรณีข้าราชการ/ ข้าราชการบ านาญเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินบ าเหน็จ

ตกทอด 30 เท่าของเงินเดือน/ เงินบ านาญ (ยกเว้นข้าราชการบ านาญท่ีเคยรับ

บ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ทายาทจะได้รับ 15 เท่าของเงินบ านาญ)

     - ลูกจ้างประจ าท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน เม่ือเสียชีวิตจะได้รับบ าเหน็จ

ตกทอด 15 เท่าของบ าเหน็จรายเดือน

ข้อมูล ณ วันท่ี 22 ธันวาคม 2565
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* หมายเหตุ       1. พนักงานแบบไม่ประจ าและลูกจ้าง มจธ . ท่ีได้รับสวัสดิการหน่วยงานต้องจ่ายเงินสมทบให้กับมหาวิทยาลัย ดังน้ี

                         1.1 สวัสดิการเหมาจ่าย 1,500 บาท/คน/ปีงบประมาณ ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายของการตรวจสุขภาพประจ าปี ประกันอุบัติเหตุและบัตรบุคลากร

                         1.2 ค่ารักษาพยาบาล 7% ของอัตราเงินเดือน/ คน/ ปีงบประมาณ

                      2. พนักงานแบบไม่ประจ าต้องแนบเอกสารท้ายสัญญาจ้างเพ่ือระบุการรับสวัสดิการ

                      3. บุคลากรท่ีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้

                      4. ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับสวัสดิการเพ่ิมเติมได้ท่ี www.hrm.kmutt.ac.th


