
ก่อน 7 ม.ีค. 46 ตั้งแต่ 7 ม.ีค. 46
1. เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์ ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
    - ข้าราชการที่เปล่ียนสภาพเปน็พนักงานของมหาวทิยาลัย ใหเ้สนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชย์อิสริยาภรณ์ต่อไปได้เสมือนปน็ข้าราชการใน
ต าแหน่งที่ด ารงอยู่ก่อนเปล่ียนสภาพเปน็พนักงานของมหาวทิยาลัยฯ 
ตามประกาศคณะปฏรูิปการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุขฉบบัที่ 33 ข้อ 7 เร่ิมขอพระราชทานได้
ต้ังแต่ป ี2550
     - พนักงานไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

บญัชี 41 บญัชี 7,บญัชี 41,
ร่างบญัชี 18

(ฉบบัปรับปรุงใหม่)

ร่างบญัชี 18 
(ฉบบัปรับปรุงใหม่)

ร่างบญัชี 18 
(ฉบบัปรับปรุงใหม่)

บญัชี 15

2. ค่ารกัษาพยาบาล ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั
     - ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า  เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ 
ประเภทผู้ปว่ยนอก หรือผู้ปว่ยใน สามารถเบกิได้เต็มจ านวนที่จ่ายจริง ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด กรณีเข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลเอกชน สามารถเบกิได้คร่ึงหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 
8,000 บาทต่อคร้ัง

สามี/ภรรยา/
บตุร/บดิา/

มารดา

สามี/ภรรยา/บตุร/
บดิา/มารดา

สามี/ภรรยา/
บตุร/บดิา/

มารดา

    - พนักงานที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ ประเภทผู้ปว่ย
นอกหรือผู้ปว่ยใน สามารถเบกิได้เต็มจ านวนที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่มหาวทิยาลัยฯ ก าหนด กรณีเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน
เฉพาะประเภทผู้ปว่ยใน สามารถเบกิได้คร่ึงหนึ่งของจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 8,000 บาท ต่อคร้ัง

สามี/ภรรยา/
บตุร/บดิา/มารดา

สามี/ภรรยา/บตุร

3. ค่าท าฟัน ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั
    - ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า เบกิได้ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด
    - พนักงาน/ พนักงานแบบไม่ประจ า/ ลูกจ้างมหาวทิยาลัย
           1. สถานพยาบาลของรัฐ เบกิได้ตามที่จ่ายจริง
           2. สถานพยาบาลของเอกชน เบกิได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน
              3,000 บาท/ ปงีบประมาณ

สามี/ภรรยา/
บตุร/บดิา/

มารดา

สามี/ภรรยา/บตุร/
บดิา/มารดา

สามี/ภรรยา/
บตุร/บดิา/มารดา

สามี/ภรรยา/บตุร สามี/ภรรยา/
บตุร/บดิา/

มารดา

เฉพาะเจ้าตัว

สวัสดกิารและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขา้ราชการ
พนักงานขา้ราชการ

เปลี่ยนสภาพ
*พนักงานแบบไม่ประจ า

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจ า

เฉพาะเจ้าตัว และรักษาที่
โรงพยาบาลของรัฐบาล แต่
ถ้าเปน็ผู้ปว่ยใน รักษา
โรงพยาบาลเอกชนสามารถ
เบกิได้ที่กองคลังตามที่
มหาวทิยาลัยก าหนด
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4. การตรวจสุขภาพประจ าปี ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั
    - มหาวทิยาลัยจัดตรวจสุขภาพประจ าปใีหก้ับบคุลากรของมหาวทิยาลัย
โดยใหแ้พทย์ มาท าการตรวจที่มหาวทิยาลัยเปน็ประจ าทกุปี
    - กรณีตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเบกิได้ 1,000 บาท/ ปงีบประมาณ 
    - ผู้เกษยีณอายุที่เปน็ข้าราชการบ านาญ สามารถตรวจสุขภาพกับ
มหาวทิยาลัยได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
    - ลูกจ้างประจ าที่เกษยีณอายุไปแล้ว เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ โดยเบกิ
เงินค่างบกองทนุสวสัดิการ (มติคณะกรรมการสวสัดิการฯ ปต่ีอปี)
5. ประกันอุบตัิเหตุ ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั
     มหาวทิยาลัยจัดท าประกันอุบติัเหตุใหก้ับบคุลากรของมหาวทิยาลัย  
กรณีทพุพลภาพ/ เสียชีวติจากอุบติัเหตุ ทายาทจะได้รับเงิน 500,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท/ คร้ังอุบติัเหตุ

6. เงนิชดเชย ไม่ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั
    เปน็เงินที่มหาวทิยาลัยจ่ายใหเ้มื่อมหาวทิยาลัยเลิกจ้างหรือใหอ้อกจาก
งานตามหลักเกณฑ์ดังนี้
    - ท างานครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ป ีจ่าย 1 เทา่ของเงินเดือน
    - ท างานครบ 1 ป ีแต่ไม่ครบ 3 ป ีจ่าย 3 เทา่ของเงินเดือน
    - ท างานครบ 3 ป ีแต่ไม่ครบ 6 ป ีจ่าย 6 เทา่ของเงินเดือน
    - ท างานครบ 6 ป ีแต่ไม่ครบ 10 ป ีจ่าย 8 เทา่ของเงินเดือน
    - ท างานครบ 10 ป ีจ่าย 10 เทา่ของเงินเดือน
7. เงนิทดแทน ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั
    เปน็เงินทดแทนเนื่องจากประสบอันตราย เจ็บปว่ย สูญเสียสมรรถภาพ
ในการท างานหรือเนื่องมาจากท างานใหม้หาวทิยาลัย
    - ข้าราชการ/ ลูกจ้างประจ า ได้รับตามระเบยีบของกระทรวงการคลัง
    - พนักงาน/ พนักงานแบบไม่ประจ า/ ลูกจ้างมหาวทิยาลัย ได้รับตาม
      หลักเกณฑ์ที่มหาวทิยาลัยก าหนด
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8. สวัสดิการการศึกษาของบตุร ได้รบั ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
      - ข้าราชการได้รับสิทธติามเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
      - พนักงานมหาวทิยาลัยที่ได้รับ การบรรจุและแต่งต้ัง ต้ังแต่วนัที่ 
        7 มี.ค. 2546 จะไม่สามารถเบกิค่าเล่าเรียนบตุรได้

9. การใหส้ิทธิบตุรเข้าศึกษาใน มจธ. ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
    มหาวทิยาลัยใหสิ้ทธสิ าหรับบคุลากรของมหาวทิยาลัยที่ท างานมาแล้วไม่
ต่ ากวา่ 10 ป ีสามารถยื่นเร่ืองใหบ้ตุรเข้าศึกษาต่อใน มจธ.ได้ ทั้งนี้ 
การพจิารณาการเข้าศึกษาต่อขึ้นอยู่กับคณะ/ ภาควชิา

10. (10.1) บ านาญ ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั
      กรณีข้าราชการออกจากราชการ/ เกษยีณอายุมีสิทธไิด้รับบ านาญตาม
หลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

     (10.2) บ าเหน็จ ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
      1. กรณีข้าราชการลาออกหรือเกษยีณอายุ มีสิทธไิด้รับเงินบ าเหน็จ
ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

      2. กรณีข้าราชการที่เปล่ียนสภาพเปน็พนักงาน และไม่ได้สมัครเปน็
สมาชิกกองทนุส ารองเล้ียงชีพ  ต้องเปน็พนักงานเกิน 10 ป ีจึงจะมีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จเมื่อออกจากงานหรือเสียชีวติ

      3. กรณีลูกจ้างประจ าลาออกหรือเกษยีณอายุ มีสิทธเิลือกรับเงิน
บ าเหน็จตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

     (10.3) บ าเหน็จรายเดือน ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
      กรณีลูกจ้างประจ าลาออกหรือเกษยีณอายุ มีสิทธเิลือกรับเงินบ าเหน็จ
รายเดือนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด 
(อายุงาน 25 ปบีริบรูณ์ขึ้นไป
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11. เงนิ กบข. ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั
      - ข้าราชการสะสม 3 % ของอัตราเงินเดือน รัฐบาลจ่ายสมทบ 3% 
และจ่ายเงินชดเชย 2 % จากเงินเดือนที่ได้รับ 
      - ข้าราชการสามารถสะสมเพิ่มได้สูงสุดแต่ไม่เกิน 15% ของอัตรา
เงินเดือน
12. เงนิ กสจ. ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
    ลูกจ้างประจ าสะสม 3-15% ส่วนราชการจ่ายสมทบ 3% จากค่าจ้างที่ได้รับ

13. กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ มจธ. ไม่ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั
     1. พนักงานสะสม  4-15% ของอัตราเงินเดือน มหาวทิยาลัยสมทบ 
8% ของอัตราเงินเดือน
     2. พนักงานแบบไม่ประจ าหรือลูกจ้างของมหาวทิยาลัยสะสม 2- 15% 
ของอัตราเงินเดือน หน่วยงานสมทบเทา่ที่ลูกจ้างของมหาวทิยาลัยสะสม แต่
ไม่เกิน 3% ของอัตราเงินเดือน
     3. การจ่ายเงินคืน เมื่อส้ินสมาชิกภาพจากกองทนุจะได้รับเงินสมทบ
พร้อมผลประโยชน์ ดังนี้
        - อายุงานน้อยกวา่ 1 ป ีได้รับ 0%
        - อายุงานต้ังแต่ 1 ป ีแต่ไม่ถึง 2 ป ี ได้รับ 40%
        - อายุงานต้ังแต่ 2 ป ีแต่ไม่ถึง 3 ป ีได้รับ 50%
        - อายุงานต้ังแต่ 3 ป ีแต่ไม่ถึง 4 ป ีได้รับ 60%
        - อายุงานต้ังแต่ 4 ป ีแต่ไม่ถึง 5 ป ีได้รับ 80% 
        - อายุงานมากกวา่ 5 ปขีึ้นไป ได้รับ 100%
     4. สมาชิกเปล่ียนแผนการลงทนุได้ปลีะ 2 คร้ัง (เดือน ก.พ. มีผลเดือน 
มี.ค. และ เดือน ส.ค. มีผลเดือน ก.ย. ของทกุปี
     5. สมาชิกสามารถเปล่ียนอัตราเงินสะสมได้ปลีะ 1 คร้ัง เดือน พ.ย. มีผล
 ม.ค. ของปถีัดไป
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14. การเกษียณอายุก่อนก าหนด ไม่ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ไมได้รบั ไม่ได้รบั
     พนักงานที่มีปญัหาสุขภาพ สามารถยื่นความประสงค์ขอออกจากงาน
โดยการเกษยีณอายุก่อนก าหนดได้ ซ่ึงพนักงานต้องมีคุณสมบติัดังนี้
     1. มีอายุ 50 ปบีริบรูณ์ขึ้นไป และปฏบิติังานมาแล้วไม่น้อยกวา่ 10 ปี
     2. ไม่เปน็ผู้ที่ต้องออกจากงานไม่วา่กรณีใดๆ

15. เงนิช่วยพิเศษข้าราชการ/ ข้าราชการบ านาญ/ ลูกจ้างประจ า ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
    - ข้าราชการถึงแก่กรรม ได้รับ 3 เทา่ของอัตราเงินเดือน
    - ข้าราชการบ านาญถึงแก่กรรม ได้รับ 3 เทา่ของอัตราเงินบ านาญ
    - ลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม ได้รับ 3 เทา่ของอัตราเงินเดือน

16. เงนิช่วยพิเศษ (ค่าจัดการงานศพ) ไม่ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั
     มหาวทิยาลัยจ่ายเงินช่วยพเิศษใหก้ับพนักงานและลูกจ้างของ
มหาวทิยาลัย กรณีถึงแก่ความตาย โดยมีคุณสมบติัข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
     1. เปน็พนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏบิติังานกับมหาวทิยาลัยฯ
     2. เคยเปน็พนักงานหรือลูกจ้างที่ปฏบิติังานมาแล้วไม่น้อยกวา่ 25 ปี
     3. เปน็พนักงานหรือลูกจ้างที่เกษยีณอายุจากมหาวทิยาลัยฯ
ทั้งนี้ มหาวทิยาลัยจ่ายเงินใหก้ับผู้มีสิทธดัิงกล่าว ดังนี้
     - อายุงานน้อยกวา่ 5 ปจี่ายรายละ 30,000 บาท 
     - อายุงานต้ังแต่ 5 ปขีึ้นไป จ่ายรายละ 50,000 บาท
17. สวัสดิการงานศพ ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั ได้รบั
     มหาวทิยาลัยร่วมเปน็เจ้าภาพงานศพ และจัดสวสัดิการ ดังนี้
1. กรณีบดิา มารดา คู่สมรส และบตุรเสียชีวติ จ่ายรายละ 3,000 บาท
2. กรณีบคุลากรเสียชีวติ จ่ายรายละ 5,000 บาท
3. จัดน้ าด่ืมใหเ้จ้าภาพงานศพ ขนาด 350 มล. จ านวน 20 โหล
4. จัดพวงหรีดและจัดยานพาหนะอ านวยความสะดวก
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สวัสดกิารและสิทธิประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขา้ราชการ
พนักงานขา้ราชการ

เปลี่ยนสภาพ
*พนักงานแบบไม่ประจ า

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างประจ า

17. บ าเหน็จตกทอด ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั ไม่ได้รบั ได้รบั ไม่ได้รบั
     - กรณีข้าราชการ/ ข้าราชการบ านาญเสียชีวติ ทายาทจะได้รับเงิน
บ าเหน็จตกทอด 30 เทา่ของเงินเดือน/ เงินบ านาญ (ยกเวน้ข้าราชการ
บ านาญที่เคยรับบ าเหน็จด ารงชีพไปแล้ว ทายาทจะได้รับ 15 เทา่ของเงิน
บ านาญ)
     - ลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จรายเดือน เมื่อเสียชีวติจะได้รับบ าเหน็จ
ตกทอด 15 เทา่ของบ าเหน็จรายเดือน

ข้อมูล ณ วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 

* หมายเหตุ       1. พนักงานแบบไม่ประจ าและลูกจ้าง มจธ. ที่ได้รบัสวัสดิการหน่วยงานต้องจ่ายเงนิสมทบใหกั้บมหาวิทยาลัย ดังน้ี
                         1.1 สวัสดิการเหมาจ่าย 1,500 บาท/คน/ปงีบประมาณ ซ่ึงเปน็ค่าใช้จ่ายของการตรวจสุขภาพประจ าป ี
                              ประกันอุบตัิเหตุและบตัรบคุลากร
                         1.2 ค่ารกัษาพยาบาล 7% ของอัตราเงนิเดือน/ คน/ ปงีบประมาณ
                      2. พนักงานแบบไม่ประจ าต้องแนบเอกสารทา้ยสัญญาจ้างเพ่ือระบกุารรบัสวัสดิการ
                      3. บคุลากรที่อายุเกิน 60 ปบีรบิรูณ ์ไม่สามารถสมัครเปน็สมาชิกกองทนุส ารองเลี้ยงชีพได้
                      4. ศึกษาระเบยีบ ข้อบงัคับ หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสวัสดิการเพ่ิมเติมได้ที่ www.hrm.kmutt.ac.th


