
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 1605/2564) 

เรื่อง หลักเกณฑ อัตราการจายและวิธีการจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

.......................................................... 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ อัตราการจายและวิธีการจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และให

สอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 (1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2558 และตามความในขอ 10.4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุนสํารองเพ่ือ

ผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2563 และมติคณะกรรมการบริหาร

กองทุนสํารองเพ่ือผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกนในคราวประชุม ครั้งที่ 

2/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จึงออกประกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑ อัตราการจายและวิธีการจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่   1605/2564) เรื่อง 

หลักเกณฑ อัตราการจายและวิธีการจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 บรรดาประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดอื่นใดที่กําหนดไวแลว ที่ขัดหรือแยงกับประกาศนี้ ให

ใชประกาศนี้แทน 

ขอ 3  ในประกาศนี ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบด”ี หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สวนงาน” หมายความวา สวนงานตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 

“หนวยงาน” หมายความวา หนวยงานตามขอบังคับวาดวยการจัดตั้ง

การรวมการยุบเลิกหนวยงาน และที่แกไข

เพ่ิมเติม 
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“กองทุน” หมายความวา กองทุนสํ ารอง เ พ่ือผลประโยชนและ

สวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

“กองทุนสวนกลาง” หมายความวา กองทุนที่ เปนแหลงงบประมาณสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

“กองทุนสวนงาน” หมายความวา กองทุนที่ เปนแหลงงบประมาณสําหรับ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เฉพาะในสวน

ของสวนงาน 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกองทุนสํารองเพ่ือ

ผลประโยชนและสวัสดิการผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย” 

หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย กองทุน

สํารองเพื่อผลประโยชนและสวัสดิการ

ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 

2563 ที่มีการจายเงิน หรือถูกหักเงินไว

สําหรับคาใชจายดานสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนตางๆ 

“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

และหรือครอบครัวของผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 

“ทายาท” หมายความวา ทายาทที่ชอบดวยกฎหมาย 

“ญาติสายตรง” หมายความวา บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่ชอบ

ดวยกฎหมายของผูปฏิบัติงาน ไมรวมบุตร

บุญธรรม 

ขอ 4 ใหแบงเงินกองทุนสวนกลางและกองทุนสวนงานออกเปนกองทุนยอยตามแหลงที่มาและ

การจายเงิน ดังนี้ กองทุนยอยสมทบคาชดเชย กองทุนยอยสมทบประกันสังคม กองทุนยอยสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนยอยสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.) กองทุนยอยสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ลูกจางประจํา (กสจ.)กองทุนยอยสําหรับสมทบสวัสดิการอ่ืน ๆ 

ขอ 5  หลักเกณฑอัตราการจายเงนิวิธีการจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน

และการกําหนดแหลงเงินสําหรับเบิกจายใหเปนไปตามประกาศนี ้และเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ขอ 6 เงินชวยเหลือผูปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ 

6.1 สิทธิไดรับเงินชวยเหลือ จะตองไมเกิดจากผูปฏิบัติงานใชจางวาน หรือกอเหตุใหเกิด

ความเสียหายแกมหาวิทยาลัย หรือเปนการกระทําผิดกฎหมายอาญา 
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6.2 ผูมีสิทธิยื่นขอรับเงนิชวยเหลือ คือ ผูปฏิบัติงานหรือทายาทตามกฎหมายแลวแตกรณ ี

6.3 คณะกรรมการอาจตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมาเพื่อพิจารณาเปนรายกรณี และ

คณะกรรมการมีสิทธิเพิกถอน ระงับ หรือเรียกคืนเงินชวยเหลือหากพบวาผูมีสิทธิยื่นขอรับเงินชวยเหลือ แสดง

หลักฐานอันเปนเท็จ หรือการกระทํานั้นเปนการกระทําผิดกฎหมายอาญา และใหถือเปนการกระทําผิดวินัย

อยางรายแรง 

6.4 การวินิจฉัยกรณีการกระทําผิดท่ีอาจไมไดรับคาชวยเหลือตาม 6.1 หรือ การวินิจฉัย

กรณีการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอ่ืนๆ ที่ไมกําหนดไวใหผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ 7 เงินสนับสนุนการศกึษาบุตร 

7.1 การจายเงินสนับสนุนการศกึษาบุตร ใหมหาวิทยาลัยและสวนงาน รวมจายคนละครึ่ง 

7.2 ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและคูสมรส เปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งสองคนให

ผูใดผูหนึ่งเปนผูยื่นแบบขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรเพียงผูเดียวเทานั้น 

   กรณีผูปฏิบัติงานถึงแกกรรมในปการศึกษาใด ใหผูจัดการมรดก หรือทายาทโดยชอบ

ดวยกฎหมายเปนผูยื่นแบบขอรับเงินสนับสนุนการศกึษาบุตรในปการศึกษานั้นแทนได 

7.3 ใหจายเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมตอนปลาย หรือ

ระดับอาชีวศึกษาตอนตน ตอหนึ่งปการศึกษา 

ขอ 8  เงินสนับสนุนดานการตรวจสุขภาพประจําป หรือคารักษาพยาบาล 
8.1 เงินสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจําปตองเบิกจายใหเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 

ไมสามารถกันเงนิ และไมใหมีการเบิกจายขามปงบประมาณ 
  8.2 เงินสนับสนุนคารักษาพยาบาลสําหรับกรณีผูปวยใน ใหเบิกจายไดเฉพาะสวนเกินสิทธิ์

รักษาพยาบาล และเงินประกันชีวิต เมื่อสิ้นสุดการรักษาในการนอนโรงพยาบาลคราวนั้น โดยไมเกินอัตราที่
กําหนด เงินที่เหลือจากการเบิกจายจากปงบประมาณนั้นๆ สามารถสะสมไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินที่
เหลือจนกระทั่งผูปฏิบัติงานเกษียณอายุ หรือพนสภาพการเปนผูปฏิบัติงาน 

8.3 เงินสนับสนุนคารักษาพยาบาลสําหรับกรณผีูปวยนอกในการรักษาที่โรงพยาบาลคราว
นั้น  ใหเบิกจายไดเฉพาะสวนเกินสิทธิ์รักษาพยาบาล และเงินประกันชีวิต โดยไมเกินอัตราที่กําหนด เงินท่ี
เหลือจากการเบิกจายจากปงบประมาณนั้นๆ สามารถสะสมไดไมเกินรอยละ 50 ของวงเงินที่เหลือจนกระทั่ง
ผูปฏิบัติงานเกษียณอายุ หรือพนสภาพการเปนผูปฏิบัติงาน 

8.4 เงินสนับสนุนคารักษาพยาบาลสําหรับกรณีผูปวยนอก สามารถนําไปสมทบเงิน
สนับสนุนการตรวจสุขภาพประจําปได 

8.5 ญาติสายตรงสามารถใชสิทธิ์ตามขอ 8.2 และ 8.3 ไดโดยอยูภายใตวงเงินของ
ผูปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 

ขอ 9 เงินชวยเหลือกรณปีระสบภัยพิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
9.1 ใหจายตามความเปนจริง แตไมเกินอัตราที่กําหนด โดยแจงความเสียหายพรอม

หลักฐานประกอบการพิจารณา พรอมมีหนังสือรับรองของเจาหนาที่ปกครองชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตอง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเขาตรวจสอบความเสียหายกอน หากภายในครอบครัวมีสมาชิกเปนผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยมากกวาหนึ่งคนใหใชสิทธิเพียงคนเดียว 

9.2 กรณีมูลคาความเสียหายเกินจากเงินชวยเหลือ ใหผูปฏิบัติงานสามารถยืมเงินสวนเกิน
ไดตามมูลคาความเสียหายจริง แตไมเกินอัตราที่กําหนด โดยไมเสียดอกเบ้ีย และผอนชําระภายใน 3 ป 
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ขอ 10 เงินสนับสนุนและชวยเหลือผูปฏิบัติงานในโอกาสตางๆ ดังนี้ 
10.1 เงินชวยเหลือการจัดงานศพตามประเพณีของแตละศาสนาของผูปฏิบัติงานและญาติ

สายตรง เบิกจายไดตามอัตราที่กําหนดตามแนบทายประกาศนี้ โดยใหเบิกจายจากแหลงงบประมาณอัตราจาง
ของผูมีสิทธิ ์

10.2 คาพวงหรีด ให เบิกจายไดสําหรับกรณีผูปฏิบัติงาน หรือญาติสายตรงของ
ผูปฏิบัติงานเสียชีวิต โดยใหเบิกจายไดทั้งในนามหนวยงาน สวนงาน ฝาย มหาวิทยาลัย 

10.3 คาใชจายในการเดินทาง คารวมทําบุญ และคาใชจายอ่ืนๆ เพื่อเขารวมงานสวด
อภิธรรม งานมงคลสมรส งานอุปสมบทของผูปฏิบัติงาน และการเขารวมงานสวดอภิธรรมของญาติสายตรง
ของผูปฏิบัติงาน 

10.4 คาของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล กระเชา ดอกไม พวงมาลัย แสดงความยินดีกับ
ผูปฏิบัติงาน โดยใหเบิกจายไดทั้งในนามหนวยงาน สวนงาน ฝาย มหาวิทยาลัย 

10.5 คาของขวัญ ของเยี่ยมผูปวย สําหรับผูปฏิบัติงานหรือญาติสายตรงกรณีเปนคนไข
นอนโรงพยาบาล โดยใหเบิกจายไดทั้งในนามหนวยงาน สวนงาน ฝาย มหาวิทยาลัย 

ขอ 11  ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอํานาจออกคําสั่งหรือแนวปฏิบัติ เพ่ือปฏิบัติ
ใหเปนไปตามประกาศนี้ 

      ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือจําเปนตองตีความตามประกาศนี้ ให
อธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและใหคําวินิจฉัยถือเปนที่สิ้นสุด 

บทเฉพาะกาล 

ขอ 12 ผูที่ไดรับสิทธิตามระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ที่ใชบังคับกอน หรืออยูระหวางดําเนินการยัง
ไมแลวเสร็จในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับใหดําเนินการตอไปตามประกาศที่ใชอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลว
เสร็จหรือจนกวาจะดําเนินการตามประกาศนี้ได 

 ประกาศ  ณ  วันที่  5   สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารยชาญชัย  พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 1605/2564) 
เรื่อง หลักเกณฑ อัตราการจาย และวิธีการจายเงินสวัสดิการผูปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย 

สวนที่ 1 วิธีการขอรับเงินหรือเบิกจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
1. เงินสวัสดิการกรณีกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

1.1 ใหผูปฏิบัติงาน หรือทายาทตามกฎหมายยื่นเอกสารขอรับเงินชวยเหลือตามแนวปฏิบัติที่
กําหนด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้

กรณีสูญเสียอวัยวะ 
(1) ใบรับรองแพทยแสดงวาไดรับบาดเจ็บถึงสูญเสียอวัยวะ หรือระบุอาการบาดเจ็บที่แสดง

วาทุพพลภาพถาวร 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
(3) ภาพถายการสูญเสียอวัยวะ (ถามี)

กรณีเสียชีวิต 
(1) สําเนาใบมรณะบัตรของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิต
(2) สําเนาทะเบียนบาน “ประทับตราตาย” ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิต
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการของผูมีสิทธิรับเงิน
(4) สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธิรับเงิน
(5) สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
(6) สําเนาใบสําคัญการอยา (กรณหียา)
(7) สําเนาใบมรณะบัตรของคูสมรส (กรณเีสียชีวิต)

1.2 ใหใชใบสําคัญรับเงินของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือทายาทตามกฎหมายแลวแตกรณี 
เปนหลักฐานการจาย 

1.3 กรณีทายาทตามกฎหมายยื่นขอรับเงิน ใหพิจารณาตามลําดับทายาทที่กําหนด เมื่อปรากฏ
วาทายาทในแตละระดับมีชีวิตอยู ทายาทในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับ ถาทายาทที่มีสิทธิในลําดับเดียวกันหลาย
คนใหแบงเงินใหแกทุกคนในสัดสวนเทากัน  

2. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร
ผูประสงคจะขอรับเงนิสนับสนุนการศึกษาบุตรใหขอรับเงินตามแนวปฏิบัติที่กําหนด

3. การเบิกจายกรณีการตรวจสุขภาพประจําป หรือคารักษาพยาบาล
ใหยื่นเอกสารการขอรับเงินตามแนวปฏิบัติที่กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ใหใชหลักฐานใบเสร็จรับเงนิจากสวนเกินคารักษาพยาบาลหลังเสร็จสิ้นการรักษาในคราวนั้น

โดยหักการใชสิทธิสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีสามารถเบิกจายไดเพ่ิมเติม เชน สิทธิ์ประกันชีวิต บัตรเครดิต เรียบรอยแลว 

3.2 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจากรถ สามารถเบิกไดเฉพาะสวนตางที่เกินสิทธิ์จาก

พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

4. การเบิกจายเงินชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

4.1 ใหยื่นเอกสารการขอเบิกจายและยืมเงินตามแนวปฏิบัติที่กําหนด  โดยใหผูปฏิบัติงานเจาของ

เรื่องเปนผูรับรองการจายเงินโดยใชใบเสร็จรับเงนิหรือใบรับรองการจายเงนิเปนหลักฐานการจายแลวแตกรณ ี

5. การเบกิจายเงินสนับสนุนและชวยเหลือผูปฏิบัติงานในโอกาสตาง ๆ
5.1 ใหผูปฏิบัติงานท่ีเปนเจาของเรื่องเปนผูรับรองการจายเงินโดยใชใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรอง

การจายเงินเปนหลักฐานการจายแลวแตกรณี 
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        5.2 การเบิกจาย กรณีสวนงาน หรือหนวยงานภายใตสวนงานใหยื่นขอเบิกจายที่สวนงาน กรณี
มหาวิทยาลัย ฝาย สํานักงานอธิการบดี และหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดีใหยื่นขอเบิกจายท่ีกองคลัง 

สวนที่ 2 อัตราการจายเงินภายใตกองทุน 

กรณี 
อัตราจายไมเกิน

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ

 1.1 กรณีเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน 100,000.- 

 1.2 กรณีเสียชีวิตนอกเวลาปฏิบัติงาน 50,000.- 

    1.3 กรณีสูญเสียรยางค (อวัยวะที่ยื่นออกจากรางกาย เชน แขน มือ 

ขา เทา เปนตน) ขางละ  

25,000.- 

 1.4 กรณีสูญเสียดวงตา หรืออวัยวะอ่ืนๆ หรือทุพพลภาพ 10,000-50,000.- ผานความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการ 

2. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร

สนับสนุนการศกึษา ตอปการศึกษา ตอคน 7,000.- 

3. เงินชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัตสิําหรับผูปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัย 

 3.1 ชวยเหลือโดยใหจายตามความเปนจริง ไมเกิน 10,000.- 

 3.2 ใหยืมกรณีมูลคาความเสียหายเกินจากเงินชวยเหลือไมเกิน 100,000.- 

4. เงินสนับสนุนดานการตรวจสุภาพประจําป หรือคารักษาพยาบาล

4.1 คาตรวจสุขภาพประจําป (ตอป) 2,500.- 

4.2 คารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยใน (ตอป) 10,000.- 

4.3 คารักษาพยาบาลสําหรับผูปวยนอก (ตอป) 2,000.- 

5. เงินสนับสนุนชวยเหลือในโอกาสตางๆ

5.1 เงินชวยเหลือการจัดงานศพตามประเพณีสําหรับผูปฏิบัติงาน 10,000.- 

5.2 เงินชวยเหลือการจัดงานศพตามประเพณีสําหรับญาติสาย 

ตรงของผูปฏิบัติงาน (ไมรวมบุตรบุญธรรม) 

5,000.- 

5.3 คาพวงหรีดกรณีผูปฏิบัติงานเสียชีวิต 1,500.- 

5.4 คาพวงหรีดกรณีญาติสายตรงผูปฏิบัติงานเสียชีวิต 1,000.- 

5.5 คาใชจายในการเดินทาง คารวมทําบุญ และคาใชจาย 

อ่ืนๆ กรณรีวมงานศพผูปฏิบัติงาน 

20,000.- 

5.6 คาใชจายในการเดินทาง คารวมทําบุญ และคาใชจาย 

อ่ืนๆ กรณรีวมงานศพญาติสายตรงของผูปฏิบัติงาน  

10,000.- 
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กรณี 
อัตราจายไมเกิน

(บาท) 
หมายเหตุ 

5.7 คาใชจายในการเดินทาง คารวมทําบุญ และคาใชจาย 

อ่ืนๆ กรณงีานมงคลสมรส งานอุปสมบท ของผูปฏิบัติงาน 

10,000.- 

5.8 คาของท่ีระลึก ของขวัญ ของรางวัล กระเชา ดอกไม 

พวงมาลัย แสดงความยินดีกับผูปฏิบัติงาน 

1,500.- 

5.9 คาของเยี่ยมผูปวย กรณีผูปฏิบัติงานเปนผูปวยนอน 

โรงพยาบาล 

1,500.- 

5.10 คาของเยี่ยมผูปวย กรณญีาติสายตรงของผูปฏิบัติงาน 

เปนผูปวยนอนโรงพยาบาล 

1,000.- 

สวนที่ 3  แหลงเงินงบประมาณ และประเภทการจาย 

งบประมาณ 
ประเภทการจาย 

กองทุนยอย ผูมีสิทธิ์ 

1. เงินแผนดิน (งบกลาง) 1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.)

2. กองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.)

- ลูกจางของสวนราชการ

(ลูกจางประจํา)

- ขาราชการ

2. เงินสนับสนุนสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน (0.2)

1. กองทุนยอยสมทบคาชดเชย

2. กองทุนยอยสมทบประกันสังคม

3. กองทุนยอยสมทบสํารองเลี้ยงชีพ

4. กองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบข.)

5. กองทุนยอยสําหรับสวัสดิการ

(การศึกษาบุตร/คาตรวจสุขภาพประจําป/

คารักษาพยาบาล)

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

แผนดิน

- พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน

สถานภาพ

3. เงินรายได 1. กองทุนยอยสมทบคาชดเชย

2. กองทุนยอยสมทบประกันสังคม

3. กองทุนยอยสมทบสํารองเลี้ยงชีพ

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน

รายได

- ลูกจางของมหาวิทยาลัย

4. กองทุนยอยสําหรับสวัสดิการอ่ืนๆ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

4. เงินบริจาค หรือเงินอ่ืนๆ กองทุนยอยอ่ืนๆ ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

...................................................... 


