ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้ วยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่ าด้ วยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้ วยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริ หารพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยเงินสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
4. ระเบี ยบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารการจ่ ายเงิน ทดแทนบุ คลากร
เนื่ องจากการเสี ยชี วิต หรื อได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่ วยเหลือค่าใช้จ่ายใน
กรณี ถึงแก่ชีวติ พ.ศ.2551
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ.2551
6. ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย รามค าแหง ว่ า ด้ว ยสวัส ดิ ก ารโครงการเงิ น กู้ช่ ว ยเหลื อ
ค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ.2551
7. สิ ทธิการลา
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้ วยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546

โดยที่เห็นเป็ นการสมควรมีระเบียบมหาวิท ยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริ หารงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง พ.ศ.2541 สภามหาวิทยาลัยรามคาแหงจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริ หารงาน
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิ การบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อ.ก.ม. มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า อนุ กรรมการสามั ญ ประจ า
มหาวิท ยาลัยรามค าแหง ตามกฎทบวงซึ่ งออกตามความในพระราชบัญ ญัติระเบี ย บข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย
“พนักงานมหาวิทยาลัย ” หมายความว่า บุคคลซึ่ งมหาวิทยาลัยจ้างปฏิ บตั ิ
ราชการเป็ นพนักงานของมหาวิทยาลัยตามภาระงาน ตามระยะเวลาที่ กาหนดในสั ญญาจ้าง โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิ น หรื องบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
หรื อจากงบประมาณทั้งสองประเภท
“อัตราค่าจ้าง” หมายความว่า อัตราจ้างที่กาหนดเป็ นรายเดือน
ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการบริ หารงานพนักงานมหาวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิ การบดี
ประกอบด้วยอธิ การบดี เป็ นประธานกรรมการ และบุ คคลที่ เห็ นสมควรซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย หรื อพนักงานมหาวิทยาลัย เป็ นกรรมการ ไม่เกิ น 12 คน ให้ผอู ้ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่เป็ นกรรมการและเลขานุการ และอาจให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน
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-2ให้คณะกรรมการบริ หารงานพนักงานมหาวิทยาลัย มีอานาจหน้าที่ ตามที่
ระเบียบนี้กาหนด และมีหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่อธิ การบดี และ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ให้ ค ณะกรรมการบริ หารงานพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย วิ เคราะห์ ก รอบ
อัตรากาลังและความจาเป็ นที่ตอ้ งมีพนักงานมหาวิทยาลัยในส่ วนราชการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
แล้วเสนออธิการบดีพิจารณา
ข้อ 6 ให้ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย มีอานาจและหน้าที่ควบคุ มการบริ หารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้
ข้อ 7 การกาหนดอัตราค่าจ้าง การบรรจุ การเลื่อนขั้น การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
การสอบสวน การรักษาวินัย และการออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามที่
ระเบียบนี้กาหนด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ตามระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัย กาหนด โดยให้จดั ทาหลักเกณฑ์เป็ นประกาศ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
ข้อ 8 ต าแหน่ งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามประกาศที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัย กาหนด
มหาวิทยาลัยจะมีตาแหน่ งพนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่ งใด จานวนเท่าใด
และต้องใช้ผูม้ ี คุ ณ สมบัติเฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ งอย่างไร ให้ อ.ก.ม. มหาวิท ยาลัย ก าหนด โดย
ให้คานึงถึงลักษณะ หน้าที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณ และคุณภาพของงาน
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการบริ หารงานพนักงานมหาวิทยาลัยจัดทามาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ งพนักงานมหาวิทยาลัยไว้เป็ นบรรทัดฐานทุ กตาแหน่ ง ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งให้
แสดงชื่ อของต าแหน่ งหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง ลั ก ษณ ะงานที่ ป ฏิ บั ติ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ผดู ้ ารงตาแหน่ งจะต้องมีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อน โดยอนุโลม
ข้อ 10 ผู ้ที่ จ ะปฏิ บ ัติ ร าชการเป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บนี้ ต้ อ งมี
คุ ณ สมบัติ ท ั่ว ไปตามพระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บข้า ราชการพลเรื อ นโดยอนุ โ ลม เว้น แต่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัย กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะเรื่ อง
ข้อ 11 การบรรจุ เป็ นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลัย ให้ ด าเนิ น การโดยวิ ธี ก ารสรรหา
การสอบแข่งขัน หรื อคัดเลื อกตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริ หารงานพนักงานมหาวิทยาลัย
กาหนด โดยอนุมตั ิของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การควบคุมดูแล และการบังคับบัญชาพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย กาหนด
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-3ข้อ 13 อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้นาบัญชี เงิ นเดื อนข้าราชการพลเรื อน
มาใช้โดยอนุโลม และใช้เกณฑ์อตั ราค่าจ้าง ดังนี้
13.1 สายวิชาการ ให้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิและตามที่ ก.พ. กาหนด โดยให้
รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรื อน
13.2 สายปฏิ บตั ิการ ให้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิและตามที่ ก.พ. กาหนด โดย
ให้รับค่าจ้างเพิม่ ขึ้น ร้อยละ 35 ของบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรื อน
ทั้งนี้ ไม่รวมเงินสวัสดิการและเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ข้อ 14 ให้ อ.ก.ม. มหาวิ ท ยาลัย ก าหนดอัต ราค่ า จ้า งพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ที่ มี
คุณสมบัติและประสบการณ์เป็ นกรณี พิเศษเฉพาะรายได้
ข้อ 15 การเลื่ อ นขั้น ค่ า จ้า ง และหลัก เกณฑ์ ก ารเลื่ อ นขั้น ค่ า จ้า ง ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศ อ.ก.ม. ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 16 ให้ มี ก ารประเมิ น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 17 การเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามสัญญาจ้างและหลักเกณฑ์ที่
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย กาหนด
ข้อ 18 วัน เวลา ทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการ ประจาปี
ให้เป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรี กาหนดสาหรับข้าราชการพลเรื อนโดยอนุโลม หรื อตามหลักเกณฑ์ที่
อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย กาหนด
ข้อ 19 สิ ทธิ การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วย การลา
ของข้าราชการโดยอนุโลม หรื อตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย กาหนด
ข้อ 20 พนัก งานมหาวิท ยาลัย มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สวัส ดิ ก าร ตามหลัก เกณฑ์ ที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัย กาหนด
ข้อ 21 ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

17 มิถุนายน พ.ศ. 2546
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๔๗

โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดให้มีการปรับปรุ งกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่ วน
ของลู กจ้างของส่ วนราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิ ดความเหมาะสมในการใช้กาลังคน
ภาครัฐและให้การปฏิบตั ิราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล โดยสอดคล้อง
ตามแนวทางการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ คณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงาน
ราชการสาหรับการปฏิบตั ิงานของส่ วนราชการ
อาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่า “ระเบี ยบส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
“ส่ วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการ
ที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม หรื อหน่ วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็ นส่ วนราชการตาม
กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง
กรม เว้นแต่ราชการส่ วนท้องถิ่น
“หัวหน้าส่ วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิ บดีหรื อ
หัวหน้าส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นกรม หรื อหัวหน้าหน่ วยงานอื่นของรั ฐที่ มี
ฐานะเป็ นส่ วนราชการ และผูว้ า่ ราชการจังหวัด ซึ่ งเป็ นผูว้ า่ จ้างพนักงานราชการ
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-๒“พนัก งานราชการ” หมายความว่า บุ คคลซึ่ งได้รับ การจ้างตามสั ญญาจ้าง
โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่ วนราชการ เพื่อเป็ นพนักงานของรัฐในการปฏิบตั ิงาน
ให้กบั ส่ วนราชการนั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อมติคณะรัฐมนตรี
ที่กาหนดให้ขา้ ราชการหรื อลู กจ้างของส่ วนราชการมีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิ บตั ิหรื อ
เป็ นข้อห้ามในเรื่ องใด ให้ถื อว่าพนัก งานราชการมี หน้าที่ ตอ้ งปฏิ บ ตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บ ตั ิ หรื อ
ต้องห้ามเช่ นเดี ยวกับข้าราชการหรื อลู กจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่ องใดมี กาหนดไว้แล้วโดยเฉพาะ
ในระเบี ย บนี้ หรื อ ตามเงื่ อนไขของสั ญ ญาจ้าง หรื อ เป็ นกรณี ที่ ส่ วนราชการประกาศก าหนดให้
พนัก งานราชการประเภทใดหรื อ ต าแหน่ ง ในกลุ่ ม งานลัก ษณะใด ได้รับ ยกเว้น ไม่ ต้อ งปฏิ บ ัติ
เช่ น เดี ย วกับ ข้า ราชการหรื อ ลู ก จ้างในบางเรื่ อ ง เพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ สภาพการปฏิ บ ัติ งานของ
พนักงานราชการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการเห็ นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนิ นการตามวรรค
หนึ่งเพื่อเป็ นมาตรฐานทัว่ ไปให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
ข้อ ๕ ให้เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
พนักงานราชการ
ข้อ ๖ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนัก งานราชการทั่วไป ได้แ ก่ พนัก งานราชการซึ่ งปฏิ บ ัติ งานใน
ลักษณะเป็ นงานประจาทัว่ ไปของส่ วนราชการในด้านงานบริ การ งานเทคนิค งานบริ หารทัว่ ไป งาน
วิชาชีพเฉพาะ หรื องานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๒) พนัก งานราชการพิ เศษ ได้แ ก่ พนั ก งานราชการซึ่ งปฏิ บ ัติ ง านใน
ลักษณะที่ตอ้ งใช้ความรู ้หรื อความเชี่ยวชาญสู งมากเป็ นพิเศษเพื่อปฏิบตั ิงานในเรื่ องที่มีความสาคัญ
และจาเป็ นเฉพาะเรื่ องของส่ วนราชการ หรื อมีความจาเป็ นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
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-๓ข้อ ๗ ในการก าหนดต าแหน่ งของพนั ก งานราชการให้ ก าหนดต าแหน่ ง
โดยจาแนกเป็ นกลุ่มงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มงานบริ การ
(๒) กลุ่มงานเทคนิค
(๓) กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ ง คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได้
การกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตาแหน่งในกลุ่มงานใด และการกาหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานให้เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูว้ า่ จ้างพนักงานราชการอาจกาหนดชื่ อตาแหน่งในกลุ่มงานตาม
ความเหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการที่จา้ งได้
ข้อ ๘ ผูซ้ ่ ึ งจะได้รับการจ้างเป็ นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่ เป็ น ผู ้ มี ก าย ทุ พ พ ล ภ าพ จ น ไม่ ส าม ารถ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้
ไร้ความสามารถหรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(๕) ไม่ เป็ นผู ด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่ สุดให้จาคุ กเพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิด
ลหุโทษ
(๗) ไม่ เป็ นผู เ้ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่ เป็ นข้าราชการหรื อลู กจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลู กจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น
รวมงาน/ระเบียบพนักงาน/NAPA

-๔(๙) คุ ณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้ามอื่ นตามที่ ส่ วนราชการก าหนดไว้ใน
ประกาศการสรรหาหรื อ การเลื อ กสรรบุ ค คลเพื่ อ จ้า งเป็ นพนัก งานราชการ ทั้ง นี้ ต้อ งเป็ นไป
เพื่อความจาเป็ นหรื อเหมาะสมกับภารกิจของส่ วนราชการ นั้น
ความใน (๑) ไม่ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ กับ พนั ก งานราชการชาวต่ า งประเทศซึ่ ง
ส่ วนราชการจาเป็ นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรื อตามความจาเป็ นของภารกิจของส่ วนราชการ
ในกรณี ที่ เห็ น สมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุ ณ สมบัติห รื อ
ลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้น หรื อกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิของส่ วนราชการในการจ้างพนักงานราชการ
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกาหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ส่ วนราชการจัดท ากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเป็ นระยะเวลาสี่ ปี
โดยให้สอดคล้องกับเป้ าหมายการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการและแผนงบประมาณเชิ งกลยุทธ์
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกาหนด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของส่ วนราชการตามวรรคหนึ่ ง จะต้อง
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็ นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็ นชอบแล้ว ให้สานัก
งบประมาณสนับสนุ นงบประมาณเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจาเป็ นและสอดคล้องกับ
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิ กจ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามประเภท
รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณี ที่ มีเหตุ ผลความจาเป็ น ส่ วนราชการอาจขอให้เปลี่ ยนกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการได้ โดยได้รับ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ และแจ้งให้ส านักงบประมาณ
ทราบ
ข้อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็ นพนักงานราชการให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณี ที่ ส่ วนราชการใดจะขอยกเว้น หรื อเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การสรรหาหรื อ
การเลื อกสรรตามที่คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้สามารถกระทาได้โดยทาความตกลง
กับคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ การจ้างพนักงานราชการให้กระทาเป็ นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ ปี หรื อ
ตามโครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจาเป็ นของแต่ละส่ วนราชการ
แบบสัญญาจ้างให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
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-๕การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ ง ให้หัวหน้าส่ วนราชการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายจาก
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ นผู ้ล งนามในสั ญ ญาจ้า งกับ ผู ไ้ ด้รั บ การสรรหาหรื อ การเลื อ กสรรเป็ น
พนักงานราชการ
ข้อ ๑๒ การแต่ ง กายและเครื่ องแบบปกติ ให้ เป็ นไปตามที่ ส่ วนราชการก าหนด
เครื่ องแบบพิธีการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๓ วันเวลาการทางาน หรื อวิธีการทางานในกรณี ที่ไม่ตอ้ งอยูป่ ฏิบตั ิงานประจา
ส่ วนราชการให้เป็ นไปตามที่ ส่วนราชการกาหนด ซึ่ งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงาน
ราชการในแต่ละตาแหน่ง โดยคานึงถึงผลสาเร็ จของงาน
หมวด ๒
ค่ าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์
ข้อ ๑๔ อัตราค่ าตอบแทนของพนัก งานราชการให้เป็ นไปตามที่ ค ณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ข้อ ๑๕ ส่ วนราชการอาจก าหนดให้ พ นัก งานราชการประเภทใดหรื อ ต าแหน่ ง
ในกลุ่มงานใดได้รับสิ ทธิ ประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สิ ทธิ เกี่ยวกับการลา
(๒) สิ ทธิ ในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิ ทธิ ในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลางาน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๕) ค่าเบี้ยประชุม
(๖) สิ ทธิในการขอรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
(๗) การได้รับรถประจาตาแหน่ง
(๘) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลัก เกณฑ์ ก ารได้รับ สิ ท ธิ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามที่ ส่ วนราชการ
กาหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ ยวกับการได้รับสิ ทธิ น้ นั ตามกฎหมาย
กฎ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อมติ ค ณะรั ฐมนตรี ในกรณี ที่ เห็ น สมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่ อ
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-๖คณะรัฐมนตรี เพื่อให้แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรื อมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่เห็ นสมควรคณะกรรมการอาจกาหนดมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
การกาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการเพื่อให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์
ของพนักงานราชการตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เพื่อปรับปรุ งให้เหมาะสมเป็ นธรรมและมีมาตรฐาน
โดยค านึ งถึ ง ค่ าครองชี พ ที่ เปลี่ ยนแปลง ค่ าตอบแทนของเอกชน อัตราเงิ น เดื อนของข้าราชการ
พลเรื อน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปั จจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๗ ให้ พ นั ก งานราชการได้ รั บ สิ ทธิ ป ระโยชน์ แ ละมี ห น้ า ที่ ต้อ งปฏิ บ ั ติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ ๑๘ ส่ วนราชการอาจก าหนดให้ พ นัก งานราชการประเภทใดหรื อ ต าแหน่ ง
ในกลุ่ ม งานใดได้ รั บ ค่ า ตอบแทนการออกจากงานโดยไม่ มี ค วามผิ ด ได้ ต ามหลั ก เกณ ฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อ ๑๙ ในระหว่ า งสั ญ ญาจ้า ง ให้ ส่ วนราชการจัด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการทัว่ ไป ให้กระทา
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๒) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระทา
ในกรณี การประเมินผลสาเร็ จของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนด ในการนี้ คณะกรรมการอาจกาหนดแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานดังกล่าวเพื่อเป็ นมาตรฐานทัว่ ไปให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
รวมงาน/ระเบียบพนักงาน/NAPA

-๗ข้อ ๒๐ พนัก งานราชการผูใ้ ดไม่ ผ่านการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติงานตามข้อ ๑๙
ให้ถือว่าสัญญาจ้างของพนักงานราชการผูน้ ้ นั สิ้ นสุ ดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการผูน้ ้ นั
ข้อ ๒๑ ให้ส่ วนราชการรายงานผลการดาเนิ นการจ้างพนัก งานราชการ รวมทั้ง
ปั ญหาอุปสรรคหรื อข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๒๒ พนักงานราชการมีหน้าที่ตอ้ งปฏิ บตั ิงานตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ตามที่
ส่ วนราชการกาหนด และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามคาสั่ง
ของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๓ พนักงานราชการต้องรักษาวินยั โดยเคร่ งครัดตามที่กาหนดไว้เป็ นข้อห้าม
และข้อปฏิบตั ิที่ส่วนราชการกาหนด
พนักงานราชการผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อห้ามหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อปฏิ บตั ิตามวรรค
หนึ่งพนักงานราชการผูน้ ้ นั เป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั จะต้องได้รับโทษทางวินยั
ข้อ ๒๔ การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๑) กระทาความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ ป ฏิ บ ัติต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้อ บังคับ หรื อเงื่ อ นไข
ที่ทางราชการกาหนดให้ปฏิบตั ิจนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยประมาทเลิ นเล่ อจนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(๔) ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา หรื อขัดคาสัง่ หรื อหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาตามข้อ ๒๒ จนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรง
(๕) ประมาทเลิ น เล่ อ จนเป็ นเหตุ ใ ห้ ท างราชการได้รั บ ความเสี ย หาย
อย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง การท างานเป็ นเวลาติ ด ต่ อ กัน เกิ น กว่ า เจ็ ด วัน
สาหรับตาแหน่งที่ส่วนราชการกาหนดวันเวลาการมาทางาน
รวมงาน/ระเบียบพนักงาน/NAPA

-๘(๗) ละทิ้งหรื อทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็ จตามระยะเวลา
ที่กาหนดจนเป็ นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง สาหรับตาแหน่งที่ส่วนราชการ
กาหนดการทางานตามเป้ าหมาย
(๘) ประพฤติ ชั่ ว อย่ า งร้ า ยแรง หรื อกระท าความผิ ด อาญ าโดยมี
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรื อหนักกว่าโทษจาคุก
(๙) การกระท าอื่ น ใดที่ ส่ วนราชการก าหนดว่าเป็ นความผิด วินัย อย่า ง
ร้ายแรง
ข้อ ๒๕ เมื่อมีกรณี ที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงให้
หัวหน้าส่ วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนิ นการสอบสวนโดยเร็ ว และต้องให้
โอกาสพนักงานราชการที่ ถูกกล่ าวหาชี้ แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่ อให้เกิ ดความเป็ นธรรม
ในกรณี ที่ ผ ลการสอบสวนปรากฏว่า พนัก งานราชการผู ้น้ ัน กระท าความผิ ด วิ นัย อย่า งร้ ายแรง
ให้หวั หน้าส่ วนราชการมีคาสั่งไล่ออก แต่ถา้ ไม่มีมูลกระทาความผิดให้สั่งยุติเรื่ อง
หลัก เกณฑ์และวิธี ก ารการสอบสวนพนัก งานราชการ ให้เป็ นไปตามที่
ส่ วนราชการกาหนด
ข้อ ๒๖ ในกรณี ที่ ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทาความผิดวินัยไม่ ร้ายแรงตามที่
ส่ วนราชการกาหนด ให้หัวหน้าส่ วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรื อลดขั้นเงิ น
ค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ ง ให้หวั หน้าส่ วนราชการ
พิจารณาสอบสวนให้ได้ความจริ งและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็ นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนิ นการ
ทางวินยั แก่พนักงานราชการ เพื่อเป็ นมาตรฐานทัว่ ไปให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
หมวด ๕
การสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ าง
ข้อ ๒๘ สัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(๑) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้
หรื อตามที่ส่วนราชการกาหนด
รวมงาน/ระเบียบพนักงาน/NAPA

-๙(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
ราชการหรื อตามสัญญาจ้าง

พนักงานราชการตาย
ไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามข้อ ๑๙
พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระทาความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
เหตุ อื่นตามที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบนี้ หรื อตามข้อกาหนดของส่ วน

ข้อ ๒๙ ในระหว่างสั ญญาจ้าง พนักงานราชการผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากการ
ปฏิบตั ิงาน ให้ยนื่ หนังสื อขอลาออกต่อหัวหน้าส่ วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนด
ข้อ ๓๐ ส่ วนราชการอาจบอกเลิ ก สั ญ ญาจ้างกับ พนัก งานราชการผู ใ้ ดก่ อ นครบ
กาหนดตามสั ญญาจ้างได้ โดยไม่ ต้องบอกกล่ าวล่ วงหน้า และไม่ เป็ นเหตุ ที่ พ นัก งานราชการจะ
เรี ย กร้ อ งค่ าตอบแทนการเลิ ก สั ญ ญาจ้างได้ เว้น แต่ ส่ วนราชการจะก าหนดให้ ในกรณี ใดได้รับ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์แห่ งทางราชการ ส่ วนราชการอาจสั่งให้พนักงานราชการไป
ปฏิบตั ิงานนอกเหนื อจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็ นเหตุให้พนักงานราชการ
อ้างขอเลิ กสัญญาจ้างหรื อเรี ยกร้ องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ ส่วนราชการอาจกาหนดให้
ค่าล่วงเวลาหรื อค่าตอบแทนอื่นจากการสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ บุ ค คลใดพ้น จากการเป็ นพนัก งานราชการแล้ว หากในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็ นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ส่วนราชการ
ให้ บุ ค คลดังกล่ าวต้องรั บ ผิดชอบในความเสี ยหายดังกล่ าว เว้น แต่ ค วามเสี ยหายนั้นเกิ ดจากเหตุ
สุ ดวิ สั ย ในการนี้ ส่ วนราชการอาจหั ก ค่ า ตอบแทนหรื อเงิ น อื่ น ใดที่ บุ ค คลนั้ นจะได้ รั บ จาก
ส่ วนราชการไว้เพื่อชาระค่าความเสี ยหายดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๓๓ ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็ นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างตามหมวดนี้ เพื่อเป็ นมาตรฐานทัว่ ไปให้ส่วนราชการปฏิบตั ิก็ได้
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ข้อ ๓๔ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่า “คณะกรรมการบริ ห ารพนัก งาน
ราชการ” เรี ยกโดยย่อว่า “คพร.” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี ซ่ ึ งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ เลขาธิ การคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เป็ นรองประธาน
รวมงาน/ระเบียบพนักงาน/NAPA

- ๑๐ -

กรรมการ ผู ้อ านวยการส านั ก งบประมาณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เลขาธิ การสานักงานประกันสังคม อัยการ
สู งสุ ด อธิ บดีกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวง
แรงงาน ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น เป็ นกรรมการ
และกรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนสี่ ค นซึ่ งประธานกรรมการแต่ ง ตั้ง จากผู เ้ ชี่ ย วชาญในสาขา
การบริ หารงานบุคคล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพันธ์ สาขาละหนึ่งคน
ให้ผแู ้ ทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน เป็ นกรรมการและ
เลขานุ ก ารและผู ้แ ทนส านั ก งานงบประมาณและผู ้แ ทนกรมบัญ ชี ก ลาง เป็ นกรรมการและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ข้อ ๓๕ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๓๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออก
ในกรณี ที่ มี ก ารแต่ ง ตั้ง กรรมการผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ทนต าแหน่ ง ที่ ว่างหรื อ
แต่งตั้งเพิ่ มขึ้ นให้ผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งมี วาระเท่ากับวาระการดารงตาแหน่ งที่ เหลื ออยู่ของกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งยังอยูใ่ นตาแหน่ง
ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) กาหนดแผนงานและแนวทางปฏิ บตั ิ รวมทั้งเสนอแนะส่ วนราชการ
ในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขระเบียบหรื อประกาศเกี่ยวกับการบริ หารพนักงานราชการเพื่อให้เป็ นไป
ตามระเบียบนี้
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขเกี่ ยวกับการสรรหาและการ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็ นพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง
(๓) กาหนดกลุ่ มงานและลักษณะงานในกลุ่มงาน และคุ ณสมบัติเฉพาะ
ของกลุ่มงานของพนักงานราชการ
(๔) ให้ความเห็ นชอบกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการที่ ส่วนราชการ
เสนอ
รวมงาน/ระเบียบพนักงาน/NAPA

- ๑๑ (๕) ก าหนดอั ต ราค่ า ตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิ ทธิ
ประโยชน์อื่นของพนักงานราชการ
(๖) กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บงั คับระเบียบนี้
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรื อกฎหมายอื่น
ข้อ ๓๘ ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนรับผิดชอบในงานธุ รการ
ของคณะกรรมการและปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๓๙ ในกรณี ที่เรื่ องใดตามระเบียบนี้ กาหนดให้ส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์
หรื อปฏิ บตั ิในเรื่ องใด คณะกรรมการอาจกาหนดให้เรื่ องนั้นต้องกระทาโดย อ.ก.พ. กรม องค์การ
บริ ห ารงานบุ ค คลอื่ น ของส่ ว นราชการ หรื อ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
เป็ นผูด้ าเนินการก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ ในระหว่า งที่ ย งั ไม่ มี ค ณะกรรมการตามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการ
บริ หารงานลูกจ้างสัญญาจ้างตามคาสั่งคณะกรรมการกาหนดเป้ าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐ
ที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่ อง แต่ งตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารงานลู ก จ้างสั ญ ญาจ้า ง ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน
พ.ศ.๒๕๔๖ ปฏิ บตั ิหน้าที่เป็ นคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกว่าคณะกรรมการตามระเบียบนี้
จะเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๔๑ ในกรณี ที่ส่วนราชการยังจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการไม่แล้ว
เสร็ จถ้ามี ความจาเป็ นต้องจ้างพนักงานราชการในกลุ่ ม งานเชี่ ยวชาญพิ เศษ ให้ดาเนิ นการจ้างได้
ในกรณี ที่ มี งบประมาณและโครงการแล้ว หรื อส าหรั บ โครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิการจ้าง
ข้อ ๔๒ ในกรณี ที่อตั ราลู กจ้างประจาว่างลงและคณะกรรมการกาหนดเป้ าหมาย
และนโยบายกาลังคนภาครัฐกาหนดให้จา้ งเป็ นลู กจ้างชัว่ คราว ส่ วนราชการจะดาเนิ นการจ้างเป็ น
พนั ก งานราชการตามระเบี ย บนี้ ได้ต้ งั แต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็ นต้น ไป หรื อ ตามที่
คณะกรรมการกาหนด
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- ๑๒ ข้อ ๔๓ ในกรณี ที่ อั ต ราลู ก จ้ า งประจ าว่ า งลงระหว่ า งปี ในปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ งต้องยุบเลิ กตาแหน่ งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖
หากส่ วนราชการยังมี ความจาเป็ นและไม่ใช่ กรณี การจ้างเหมาบริ การ ให้ขออนุ มตั ิคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณากาหนดให้เป็ นพนักงานราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่าด้ วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2551
โดยที่เป็ นการสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคาแหง พ.ศ.2541 สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยเงิ น สวัส ดิ ก าร
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนั ก งานมหาวิ ท ยาลัยตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริ หารงานพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ปี ”
หมายความว่า ปี งบประมาณ
ข้อ 4 การจ่ า ยเงิ น ตามงบประมาณรายจ่ า ยเป็ นค่ ารั ก ษาพยาบาลให้ เป็ นไปตาม
พระราชกฤษฎี กาเงิ นสวัสดิการเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
กระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดั กับระเบียบนี้
ให้เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินในกรณี เป็ นพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่ งจ้างจากงบประมาณแผ่นดิ น ในกรณี เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ งจากงบประมาณ
รายได้ของมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิ ได้รับเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาล
สาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวซึ่ง ได้แก่
5.1 บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรื อบุตรซึ่งได้ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นแล้ว
5.2 คู่สมรสของผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
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-2ข้อ 6 สิ ทธิ ได้รับเงินสวัสดิ การเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ถ้าบุคคลตามข้อ 5 มีสิทธิ
ได้รั บ เงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลจากหน่ ว ยงานอื่ น แล้ว ผู น้ ้ ัน ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ
การรั ก ษาพยาบาลตามระเบี ย บนี้ เว้นแต่ ค่ ารั ก ษาพยาบาลที่ ไ ด้รับ ต่ ากว่าเงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ยวกับ
การรั ก ษาพยาบาลตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ก็ ใ ห้ มี สิ ทธิ ไ ด้ รั บ เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลเฉพาะส่ วนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ 7 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล ให้ เบิ ก จ่ า ยได้ต ามสิ ท ธิ ค รั้ งหนึ่ งไม่ เกิ น
50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ข้อ 8 วิธี การเบิ กเงิ นสวัสดิ การเกี่ ยวกับ การรั กษาพยาบาลให้เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 9 พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถยื่ น ขอเบิ ก เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาลได้ เนื่ องจากเจ็บป่ วย หรื อถึ งแก่กรรมให้บุคคลในครอบครัว หรื อผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูจ้ ดั การมรดกยืน่ เรื่ องขอเบิกเงินแทนตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

25 มีนาคม พ.ศ.2551
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่ าด้ วยสวัสดิการการจ่ ายเงินทดแทนบุคลากร เนื่องจากการเสี ยชี วติ
หรื อได้ รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่ วยเหลือค่ าใช้ จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวติ
พ.ศ.2551

โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ยบมหาวิท ยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยสวัส ดิ การ
การจ่ายเงิ นทดแทนข้าราชการหรื อลู กจ้างเนื่ องจากการเสี ยชี วิตหรื อได้รับอันตรายแก่ร่างกายและ
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณี ถึงแก่ชีวติ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคาแหง พ.ศ.2541 สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ยกว่ า “ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง ว่ า ด้ ว ยสวัส ดิ ก าร
การจ่ายเงินทดแทนบุคลากร เนื่ องจากการเสี ยชี วิตหรื อได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่ วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในกรณี ถึงแก่ชีวติ พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารการจ่ ายเงิ น ทดแทน
ข้าราชการหรื อลูกจ้างเนื่องจากการเสี ยชี วติ หรื อได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในกรณี ถึงแก่ชีวติ พ.ศ.2526
3.2 ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารการจ่ ายเงิ น ทดแทน
ข้าราชการหรื อลูกจ้างเนื่องจากการเสี ยชี วติ หรื อได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในกรณี ถึงแก่ชีวติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528
3.3 ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารการจ่ ายเงิ น ทดแทน
ข้าราชการหรื อลูกจ้างเนื่องจากการเสี ยชี วติ หรื อได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในกรณี ถึงแก่ชีวติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
3.4 ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารการจ่ ายเงิ น ทดแทน
ข้าราชการหรื อลูกจ้างเนื่องจากการเสี ยชี วติ หรื อได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในกรณี ถึงแก่ชีวติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2539
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ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“บุคลากร”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ลู กจ้างประจาและลู กจ้างงบรายได้ ที่ ปฏิ บ ัติ ราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
กรณี บุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิราชการในมหาวิทยาลัยน้อยกว่า 1 ปี แต่เคยเป็ นบุ คลากร
ในตาแหน่ งอื่ นในมหาวิทยาลัย โดยเข้าดารงตาแหน่ งใหม่ต่อเนื่ องกับตาแหน่ งเดิ มให้นับเวลาปฏิ บ ตั ิ
ราชการในมหาวิทยาลัยต่อเนื่ องกันจนถึงปั จจุบนั ได้ โดยนับรวมกันต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
กรณี ที่ บุ คลากรเสี ยชี วิตหรื อได้รั บอันตรายแก่ ร่ างกายในขณะปฏิ บ ัติ หน้ าที่
ระยะเวลาการรับราชการไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี มิให้นามาใช้บงั คับ
“ผูท้ าคุณประโยชน์” หมายความว่า ผูใ้ ห้การสนับสนุ นส่ งเสริ มหรื อช่วยเหลือ
งานบริ หารจัดการ งานวิชาการและวิจยั งานการศึกษาหรื องานอื่นใดที่เป็ นภารกิจของมหาวิทยาลัย
“ผูร้ ั บ ประโยชน์ ” หมายความว่า บุ ค คลผู ม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รับ ประโยชน์ ก่ อ นหลัง
ดังต่อไปนี้
(1) คู่ ส มรสและบุ ต ร โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย และบิ ด าและ/หรื อ มารดา
ที่แท้จริ งตามกฎหมาย
(2) ผูซ้ ่ ึ งอยูใ่ นอุปการะตามกฎหมาย หรื อข้อตกลง หรื อโดยพฤติการณ์
ผู ้มี สิ ทธิ ไ ด้รั บ เงิ น ทดแทนหรื อ ประโยชน์ ต าม (1) ยัง มี ชี วิ ต อยู่ ผู ้รั บ
ประโยชน์ตาม (2) ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนหรื อประโยชน์และให้ทายาทในลาดับนั้นมีสิทธิ โดย
แบ่งส่ วนเท่า ๆ กัน
“ทุ พ พลภาพ” หมายความว่า การสู ญ เสี ยความสามารถในการท างาน
อย่างถาวรและสิ้ นเชิง
“การสู ญ เสี ย อวัยวะ” หมายความว่า การสู ญ เสี ยบางส่ วนของร่ างกาย
จนเป็ นเหตุให้สูญเสี ยความสามารถในการทางาน แต่ไม่ถึงกับเป็ นเหตุให้ตอ้ งออกจากราชการ
ข้อ 5 มหาวิ ท ยาลัย จะจ่ ายเงิ น ทดแทนเนื่ อ งจากการเสี ย ชี วิต หรื อได้รับ อัน ตราย
แก่ร่างกายตามอัตราการจ่ายเงินทดแทน ดังนี้
5.1 เสี ย ชี วิ ต ให้ จ่ า ยเงิ น ทดแทนแก่ ผู ้รับ ประโยชน์ 50,000 บาท (ห้ า หมื่ น
บาทถ้วน)
ในกรณี ที่เสี ยชี วิตอันเนื่ องจากสู ญเสี ยอวัยวะ ให้ได้รับค่าทดแทนรวมกัน
ได้ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
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-35.2 ทุ พ พลภาพ ให้ จ่ายเงิ น ทดแทน 30,000 บาท (สามหมื่ น บาทถ้วน) แก่
บุคลากรผูน้ ้ นั ตามประเภทของการทุพพลภาพ ดังต่อไปนี้
5.2.1 เสี ยมือทั้งสองข้าง
5.2.2 เสี ยเท้าทั้งสองข้าง
5.2.3 เสี ยมือข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่ง
5.2.4 หู หนวกทั้งสองข้าง
5.2.5 เสี ยตาหรื อตาบอดทั้งสองข้าง
5.2.6 เสี ยตาหรื อตาบอดข้างหนึ่งกับมือข้างหนึ่ง
5.2.7 เสี ยตาหรื อตาบอดข้างหนึ่งกับเท้าข้างหนึ่ง
5.2.8 อัมพาต
5.2.9 เป็ นใบ้
5.2.10 ทุพพลภาพโดยสิ้ นเชิงและถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพได้
5.3 สู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วนของร่ างกาย ให้จ่ายเงิ นทดแทนแก่บุคลากรผูน้ ้ นั
ตามประเภทของการสู ญเสี ยอวัยวะในวงเงิ นไม่เกิ น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ตามตาราง
ต่อไปนี้
ตารางเงินทดแทนกรณีสูญเสี ยอวัยวะบางส่ วนของร่ างกาย
เท้าข้างหนึ่งหรื อมือข้างหนึ่ง
เสี ยตาหรื อตาบอดข้างเดียว
หูหนวกข้างหนึ่ง
เสี ยนิ้วหัวแม่มือสองข้าง
เสี ยนิ้วหัวแม่มือข้างเดียว
เสี ยนิ้วชี้
- กระดูกสามข้อ
- กระดูกสองข้อ
- กระดูกหนึ่งข้อ
เสี ยนิ้วกลาง - กระดูกสามข้อ
- กระดูกสองข้อ
- กระดูกหนึ่งข้อ

20,000
20,000
10,000
10,000
5,000
3,000
2,000
1,000
2,000
1,000
500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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เสี ยนิ้วนาง

- กระดูกสามข้อ
1,500
บาท
- กระดูกสองข้อ
1,000
บาท
- กระดูกหนึ่งข้อ
500
บาท
เสี ยนิ้วก้อย - กระดูกสามข้อ
1,500
บาท
- กระดูกสองข้อ
1,000
บาท
- กระดูกหนึ่งข้อ
500
บาท
เสี ยนิ้วหัวแม่เท้าสองข้าง
5,000
บาท
เสี ยนิ้วหัวแม่เท้าข้างหนึ่ง
2,500
บาท
เสี ยนิ้วเท้าอื่น นิ้วละ
1,000
บาท
5.4 ในกรณี เสี ย ชี วิ ต หรื อ ได้รับ อัน ตรายแก่ ร่า งกายเนื่ อ งจากปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
ราชการให้กบั มหาวิทยาลัย อธิ การบดี อาจอนุ ม ตั ิ ให้ได้รับเงิ นทดแทนมากกว่าอัตราที่ กาหนดไว้
ตามความใน 5.1, 5.2 และ 5.3 นี้ก็ได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินสองเท่าของอัตราที่กาหนดไว้
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงินทดแทนตามข้อ 5 แก่บุคลากรที่เสี ยชี วิตหรื อได้รับ
อันตรายแก่ร่างกายในกรณี ดังต่อไปนี้
6.1 การกระทาอันเกิดจากตนเองกระทาผิด หรื อมีส่วนร่ วมกระทาผิดกฎหมาย
หรื อผิดกฎระเบียบวินยั ของราชการ
6.2 การกระทาอันเกิดจากการดื่มสุ ราหรื อสิ่ งมึนเมาจนครองสติไม่ได้
6.3 จงใจให้ ตนเองหรื อ ยิน ยอมให้ผูอ้ ื่ น ท าให้เสี ย ชี วิต หรื อได้รับ อัน ตราย
แก่ร่างกาย
ข้อ 7 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการชุ ดหนึ่ ง พิจารณาคาขอรับเงิ นทดแทน
ตามข้อ 5 โดยให้มีแพทย์ร่วมเป็ นกรรมการอยูด่ ว้ ย
ข้อ 8 ในกรณี ถึงแก่ชีวิต มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ไม่วา่ บุคลากร
จะมีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้หรื อไม่ ดังต่อไปนี้
8.1 บุ ค ลากรถึ ง แก่ ชี วิ ต ให้ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การเป็ นเจ้า ภาพจัด งานรายละ
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
8.2 บิ ด าและ/หรื อ มารดาของบุ ค ลากร ถึ งแก่ ชี วิต ให้ เงิ น ช่ วยเหลื อ รายละ
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
8.3 คู่ ส มรสของบุ ค ลากรถึ ง แก่ ชี วิ ต ให้ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ รายละ 3,000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)
8.4 บุตรของบุคลากรถึ งแก่ชีวิตให้เงิ นช่ วยเหลื อรายละ 3,000 บาท (สามพัน
บาทถ้วน)
รวมงาน/ระเบียบพนักงาน/NAPA
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8.5 ให้เงิ นช่ วยเหลื อค่าดอกไม้เคารพศพ ในนามมหาวิทยาลัย จานวน 1 พวง
อธิ การบดีและผูบ้ ริ หาร จานวน 1 พวง รวมไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 9 ในกรณี ลู ก จ้างปฏิ บ ตั ิ งานชั่วคราว ตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัยรามค าแหง
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิ บตั ิงานชัว่ คราว พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงแก่ชีวิตให้มหาวิทยาลัย
ให้เงินช่วยเหลือ ค่าดอกไม้เคารพศพตามความใน 8.5 ได้
ข้อ 10 ในกรณี ผู ท้ าคุ ณ ประโยชน์ ถึ ง แก่ ชี วิต มหาวิ ท ยาลัย จะจ่ า ยเงิ น ช่ วยเหลื อ
ค่าจัดการศพและจัดดอกไม้เคารพศพตามที่เห็นสมควร
ข้อ 11 บุ ค ลากรผูส้ มควรได้รับ การช่ วยเหลื อค่ าใช้จ่าย ตามความใน 8.1 ถึ ง 8.4
ให้ขออนุมตั ิต่ออธิ การบดี
บุ ค ลากรซึ่ งพ้น จากงานเมื่ ออายุค รบ 60 ปี บริ บู รณ์ หรื อเกษี ย ณอายุก่ อ น
กาหนดหรื อข้าราชการบานาญถึ งแก่ชีวิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิ นช่ วยเหลื อแก่ผูจ้ ดั การศพรายละ
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และดอกไม้เคารพศพรายละไม่เกิ น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดย
ให้งานสวัสดิการกองการเจ้าหน้าที่ขอเบิกจ่าย
ข้อ 12 ในกรณี ที่อธิ การบดีหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเดินทางไปงานจัดการศพของ
บุ ค ลากรหรื อ ผู ท้ าคุ ณ ประโยชน์ ให้ ผู เ้ ดิ น ทางไปมี สิ ท ธิ เบิ ก ค่ า ใช้จ่า ยในการเดิ น ทางได้เฉพาะ
ค่าพาหนะหรื อค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ข้อ 13 ให้ อธิ ก ารบดี รัก ษาการตามระเบี ยบนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาให้ค ณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาของสภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

25

มีนาคม พ.ศ.2551
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่ าด้ วยกองทุนสงเคราะห์ บุคลากร
พ.ศ.2551

โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่า ด้ว ยกองทุ น
สงเคราะห์ขา้ ราชการและลูกจ้าง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคาแหง พ.ศ.2541 สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์
บุคลากร พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ขา้ ราชการและ
ลูกจ้าง พ.ศ.2533
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ขา้ ราชการและ
ลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
ให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ.2551
นี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“บุคลากร”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ลู กจ้างประจาและลู กจ้างงบรายได้ ที่ ปฏิ บ ัติ ราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
“กองทุนสงเคราะห์” หมายความว่า เงิ น กองทุ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ งขึ้ น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรในกรณี ประสบอุบตั ิภยั
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หมายความว่า

คณะกรรมการสวัสดิ การมหาวิทยาลัย

รามคาแหง
ข้อ 5 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จัด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ นเรี ยกว่ า “กองทุ น สงเคราะห์ บุ ค ลากร”
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของบุคลากรที่ประสบอุบตั ิภยั
กองทุนสงเคราะห์ให้ฝากไว้ ณ ธนาคารออมสิ น ธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ หรื อ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้ฝากได้
ข้อ 6 กองทุนสงเคราะห์อาจได้มาจาก
6.1 เงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย
6.2 เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาค
6.3 เงิ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การหรื อมอบหมายให้ ด าเนิ นการจัด หามา
เพื่อกองทุนสงเคราะห์
6.4 รายได้จากดอกเบี้ย
6.5 รายได้อื่น ๆ
ข้อ 7 บุ คลากรซึ่ งมี ระยะเวลาปฏิ บตั ิ ราชการในมหาวิทยาลัยติ ดต่อกันมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี มีสิทธิ ขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบตั ิภยั ได้
บุ คลากรผู ้ป ฏิ บ ัติ ราชการในมหาวิ ท ยาลัยน้ อยกว่ า 1 ปี แต่ เคยเป็ นบุ คลากร
ในตาแหน่ งอื่ นในมหาวิทยาลัย โดยเข้าดารงตาแหน่ งใหม่ต่อเนื่ องกับตาแหน่ งเดิ มให้นับเวลาปฏิ บ ตั ิ
ราชการในมหาวิทยาลัยต่อเนื่ องกันจนถึงปั จจุบนั ได้ โดยนับรวมกันต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ข้อ 8 คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นช่ วยเหลื อจากกองทุ นสงเคราะห์แก่บุคลากรที่ประสบ
อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัยหรื ออุบตั ิภยั อื่นที่คล้ายคลึงกันโดยปรากฏว่าภัยนั้นก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
8.1 โรงเรื อนที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ และบุคลากรผูเ้ ป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ พกั อาศัยอยู่
8.1.1 ได้รับความเสี ยหายทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
8.1.2 ได้รับความเสี ยหายบางส่ วนไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
8.2 ทรั พ ย์สิ น ของบุ คลากรที่ พ ัก อาศัยในโรงเรื อนของผู ้อื่ น ได้รั บ อุ บ ัติ ภัย
ดังกล่าวข้างต้นไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 9 คณะกรรมการอาจให้กยู้ มื เงินจากกองทุนสงเคราะห์ในกรณี ดังต่อไปนี้
9.1 ได้รับอันตรายแก่ ร่างกายเนื่ องจากประสบอัคคีภยั วาตภัย อุทกภัย อุบตั ิเหตุ
เนื่ องจากยานพาหนะหรื อเครื่ องจักรหรื ออุบตั ิภยั อื่นที่ คล้ายคลึ งกัน เพื่ อเป็ นค่ารั กษาพยาบาลไม่เกิ น
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
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-39.2 ต้องรั บ ผิ ดชอบเพื่ อความเสี ยหายแก่ บุ ค คลอื่ นและ/หรื อทรั พ ย์สิ นของ
มหาวิทยาลัยอันเกิ ดจากการขับรถยนต์ของมหาวิ ทยาลัยตามหน้ าที่ หรื อการปฏิ บ ัติ หน้ าที่ ราชการ
ในวงเงินตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 10 คณะกรรมการอาจให้ กู้ยืม เงิ น จากกองทุ น สงเคราะห์ บุ ค ลากร เมื่ อ ผูน้ ้ ัน
ต้องรั บ ผิดชดใช้ค่ าเสี ย หายแก่ บุ ค คลภายนอกเพื่ อความเสี ย หายอัน เกิ ดจากอุ บ ตั ิ ภ ัย ทั้งนี้ ไม่ เกิ น
20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 11 การกูย้ มื เงินให้ผอ่ นชาระเป็ นรายเดือน ดังนี้
11.1 การกูย้ มื ตามความใน 9.1 และข้อ 10 ไม่เกิน 24 เดือน
11.2 การกูย้ ืมตามความใน 9.2 ให้เป็ นไปตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ 12 ผู ้ กู้ ยื ม จากกองทุ น สงเคราะห์ ต้ อ งมี ผู ้ ค้ าประกั น ที่ เป็ นบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัย ซึ่ งมิใช่ลูกจ้างปฏิบตั ิงานชัว่ คราว ได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างไม่ต่ากว่าผูก้ ยู้ มื
ผูค้ ้ าประกันหนึ่งคนค้ าประกันผูก้ ไู้ ด้รายเดียว
ข้อ 13 ผูป้ ระสงค์ข อรั บ การช่ วยเหลื อหรื อกู้ยืม เงิ น จากกองทุ น สงเคราะห์ ให้ยื่น
คาขอต่อคณะกรรมการภายใน 90 วัน นับแต่วนั ประสบอุบตั ิภยั
ข้อ 14 การสั่ งจ่ายเงิ นกองทุ นสงเคราะห์ ให้ป ระธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการและกรรมการฝ่ ายการเงินเป็ นผูล้ งนาม
ข้อ 15 ให้ อธิ ก ารบดี รัก ษาการตามระเบี ยบนี้ ในกรณี มี ปั ญ หาให้ค ณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาของสภามหาวิทยาลัยตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยถือเป็ นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

25

มีนาคม พ.ศ.2551
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง
ว่ าด้ วยสวัสดิการโครงการเงินกู้และเงินช่ วยเหลือค่ าดอกเบีย้ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
พ.ศ.2551

โดยที่ เป็ นการสมควรปรั บ ปรุ งระเบี ยบมหาวิท ยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยสวัส ดิ การ
โครงการเงินกูแ้ ละเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคาแหง พ.ศ.2541 สภามหาวิทยาลัยรามคาแหง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยสวัสดิการโครงการ
เงินกูแ้ ละเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารโครงการเงิ น กู้และ
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ.2537
3.2 ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารโครงการเงิ น กู้และ
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
3.3 ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารโครงการเงิ น กู้และ
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2538
3.4 ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารโครงการเงิ น กู้และ
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542
3.5 ระเบี ย บมหาวิท ยาลัย รามค าแหง ว่าด้วยสวัส ดิ ก ารโครงการเงิ น กู้และ
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2548
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคาแหง
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหง
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-2“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสวัสดิ การโครงการเงิ น กู้
และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย
“บุคลากร”
หมายความว่า ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจา ลูกจ้างงบรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยรามคาแหง
“รายได้ประจาเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรื อค่าจ้าง และหรื อรายได้ประจา
อย่างอื่นของผูม้ ีสิทธิ ยนื่ ขอเข้าโครงการเงินกูร้ ่ วมกับคู่สมรส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
“ผ่อนชาระหนี้”
หมายความว่า การผ่ อ นช าระเงิ น ต้ น พร้ อ มดอกเบี้ ย
เป็ นรายเดือนหรื อตามที่สถาบันการเงินตกลงให้ผอ่ นชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 5 ผูม้ ีสิทธิ ขอเข้าร่ วมโครงการเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5.1 เป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5.2 ปฏิบตั ิราชการในมหาวิทยาลัยรามคาแหงติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
5.3 มีความเดือนร้อนในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย
5.4 มี ความประพฤติ ดี และไม่ เคยมี ความเสี ยหายในทางการเงิ นมาก่ อนและ
สามารถผ่อนชาระหนี้ได้ภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 6 ผูม้ ี สิทธิ อาจขอกู้เพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ อยู่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัด
ใกล้เคียง โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
6.1 เพื่อซื้ อหรื อเช่าซื้ อบ้านพร้อมที่ดินเป็ นของตนเองและคู่สมรส (ถ้ามี) หรื อ
6.2 เพื่ อปลู กสร้ างบ้ านบนที่ ดิ นซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองและหรื อของ
คู่สมรส หรื อ
6.3 เพื่ อจัดให้ได้มาซึ่ งที่ อยู่อาศัยด้วยการซื้ อที่ ดินแล้วปลู กสร้ างบ้านบนที่ ดิน
ที่ซ้ื อนั้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หรื อ
6.4 เพื่อจัดให้ได้มาซึ่ งที่อยูอ่ าศัยตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร หรื อ
6.5 เพื่อซ่ อมแซม ดัดแปลง ต่อเติม และตกแต่งบ้าน และอาณาบริ เวณที่อยู่อาศัย
ในที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูข้ อกูห้ รื อของคู่สมรส
ข้อ 7 ผูท้ ี่ มี บ ้านพักอาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคี ยงแล้ว และมี
คุ ณสมบัติตามความใน 5.1, 5.2 และ 5.4 ที่ ไม่ อยู่ในระหว่างการผ่อนช าระหนี้ ที่ อยู่อาศัยกับสถาบัน
การเงินใด ๆ อาจขอเข้าโครงการเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย โดยมีวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 6 ได้
ข้อ 8 ผูม้ ีสิทธิ ตามข้อ 5 และข้อ 7 อาจขอกูเ้ งินจากสถาบันการเงินตามวงเงินที่สถาบัน
การเงินมีขอ้ ตกลงกับมหาวิทยาลัย หรื อในกรณี พิเศษให้อยูใ่ นดุ ลยพินิจของสถาบันการเงินที่จะยกเว้น
เป็ นรายบุคคลได้
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-3ข้อ 9 ให้กาหนดอัตราการผ่อนชาระหนี้ ไว้ ดังนี้
9.1 ผูก้ ู้ต้องท าสั ญญากู้เงิ นกับสถาบันการเงิ น โดยสถาบันการเงิ นจะคิ ดอัตรา
ดอกเบี้ยที่ให้กูส้ ู งกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12 เดือน ที่มหาวิทยาลัยได้รับร้อยละ 1.25 ต่อปี หรื อ
ในอัตราดอกเบี้ยที่มหาวิทยาลัยมีขอ้ ตกลงกับสถาบันการเงินเป็ นกรณี ไป
9.2 ผูก้ ูต้ อ้ งผ่อนชาระหนี้ ให้กบั สถาบันการเงินเป็ นรายเดือน เดือนละเท่ากันตาม
อัตราผ่อนชาระรายเดื อนและระยะเวลาที่ตกลงกันเป็ นรายไป แต่ระยะเวลาผ่อนชาระทั้งสิ้ นต้องไม่เกิ น
15 ปี หรื อ 180 เดือน
ผูก้ ู้อาจตกลงกับสถาบันการเงิ นขอผ่อนช าระหนี้ เป็ นรายเดื อนตามอัตราที่
ตกลงกันในระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี หรื อไม่เกินอายุของผูก้ ู้ 65 ปี
9.3 การผ่อนชาระหนี้ ครั้งแรก ให้เริ่ มในวันสิ้ นเดื อนถัดจากเดื อนที่ ได้รับเงิ นกู้
ครบจานวนตามสัญญา
ในกรณี ที่ ผู ก้ ู้รับเงิ นเป็ นงวด ผู ้กู้อาจจ่ ายเฉพาะค่ าดอกเบี้ ยส าหรั บส่ วนที่
ได้รับไปแล้วตามที่จะตกลงกับสถาบันการเงิน
9.4 ผูก้ ูอ้ าจตกลงกับสถาบันการเงิ น ขอผ่อนเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ยเพื่อผ่อนชาระ
หนี้ ที่ผิดนัด ให้เป็ นหนี้ คงเหลื อตามสั ญญากู้ที่ สามารถผ่อนช าระเป็ นรายเดื อนต่อไปได้ โดยสถาบัน
การเงินรับรองจานวนเดือนที่ผอ่ นชาระรวมกันแล้วไม่เกิน 15 ปี หรื อ 180 เดือน
ข้อ 10 ในระหว่างที่สัญญากูเ้ งินยังมิได้ระงับ ให้กาหนดหน้าที่ของผูก้ ไู้ ว้ ดังนี้
10.1 ผูก้ ู้ต้องยอมให้ บุ ค คลที่ ไ ด้รับ มอบหมายเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรของ
มหาวิทยาลัย หรื อของสถาบันการเงินเข้าตรวจสอบสภาพที่ดินหรื อบ้านได้
10.2 ถ้าผูก้ ยู้ า้ ยตาบลที่อยูจ่ ากภูมิลาเนาที่ระบุไว้ในสัญญา ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งให้
ทางมหาวิทยาลัยและสถาบันการเงินทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ยา้ ยภูมิลาเนา
10.3 ถ้าผูก้ ู้ถึงแก่ กรรม ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายต้องไปดาเนิ นการ
รับสภาพหนี้หรื อนาเงินไปชาระหนี้คงเหลือทั้งหมดแทนผูก้ กู้ บั สถาบันการเงินโดยมิชกั ช้า
ข้อ 11 ให้กาหนดการจ่ายเงินกูไ้ ว้ ดังนี้
สถาบันการเงิ นจะจ่ายเงิ นให้แก่ผูก้ ูเ้ ป็ นงวดตามสัญญาก่อสร้างหรื อสัญญา
ซื้ อขายหรื ออาจจะจ่ายตามจานวนเงิ นที่ กู้ ทั้งจานวนในคราวเดี ยวกันก็ได้ โดยสถาบันการเงิ นจะ
พิ จารณาความจาเป็ นของผู ก้ ู้ต ามวัตถุ ป ระสงค์และหลัก ฐานที่ ผูก้ ู้ต้องยื่น ประกอบค าขอกู้ เช่ น
แบบบ้า น สั ญ ญาซื้ อ ขาย หรื อสั ญ ญาก่ อสร้ า ง และข้อตกลงในการจ่ ายเงิ น กู้น้ ี ให้ ก าหนดไว้ใ น
ท้ายสัญญาด้วย
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-4ข้อ 12 ให้กาหนดหลักประกันเงินกูไ้ ว้ ดังนี้
12.1 ผู ก้ ู้ต้อ งจานองที่ ดิ น และบ้า น ตามหลัก ฐานที่ ม หาวิ ท ยาลัย อนุ ม ัติ
เป็ นหลักประกันการกูเ้ งินกับสถาบันการเงินและผูก้ ูต้ อ้ งประกันอัคคีภยั บ้านที่จานองโดยสลักหลัง
ยกประโยชน์ ตามกรมธรรม์น้ ัน ให้ ก ับ สถาบัน การเงิ น เบี้ ย ประกัน ผู ก้ ู้เป็ นผูช้ าระและจานวนที่
เอาประกัน นั้น ต้องไม่ต่ากว่าจานวนเงินที่เป็ นหนี้ เมื่อหักราคาที่จานองแล้ว และสถาบันการเงินอาจ
ยินยอมให้ผกู ้ งู้ ดการประกันอัคคีภยั เมื่อราคาที่ดินที่จานองมีราคาสู งกว่าจานวนหนี้ที่คา้ งชาระก็ได้
12.2 การกู้เงิ นเพื่อวัตถุ ประสงค์ตามความใน 6.5 อาจให้บุคคลที่สถาบัน
การเงิ นเชื่ อถื อค้ าประกันได้ ส าหรั บ เงิ นกู้น้ ันให้ ถือตามที่ คณะกรรมการและสถาบันการเงิ นจะ
กาหนดเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 13 สถาบันการเงินอาจเรี ยกเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยที่ควรได้รับ หากปรากฏว่า
ผู ้ กู้ ยื ม เงิ น มิ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นระเบี ยบนี้ หรื อมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลง
ที่ทาไว้กบั สถาบันการเงิน
ข้อ 14 ในกรณี ที่บุคลากรที่ได้รับอนุ มตั ิในโครงการเงิ นกู้เพื่อที่ อยู่อาศัยพ้นฐานะ
จากข้าราชการเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างหรื อจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรื อลูกจ้างเป็ น
ข้าราชการให้นบั ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการต่อเนื่องกัน
เงินช่ วยเหลือค่ าดอกเบีย้ เพื่อทีอ่ ยู่อาศัย
ข้อ 15 ผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
15.1 เป็ นผู ท้ ี่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ ใ ห้ กู้เงิ น ในโครงการเงิ น กู้เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ตาม
ระเบียบนี้
ในกรณี คู่ส มรสของผูไ้ ด้รับ อนุ ม ตั ิ ตามโครงการเงิ นกู้เพื่ อที่ อยู่อาศัย ซึ่ งมี
คุณสมบัติตามความใน 5.1 และ 5.2 มีสิทธิ ยนื่ ขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยร่ วมกับผูก้ ู้
15.2 เป็ นผูท้ ี่ มีหนี้ ผูกพันกับ สถาบันการเงิ นหรื อแหล่ งเงิ นกู้ซ่ ึ งมี ลกั ษณะ
ใกล้เคี ย งกับ ธนาคารที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากมหาวิ ท ยาลัย หรื อ การเคหะแห่ ง ชาติ ห รื อ หน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของราชการ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ได้มาเพื่อที่อยูอ่ าศัยตามข้อ 6 หรื อให้
ได้มาซึ่ งที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุ ดหรื อแฟลต โดยเป็ นผูซ้ ้ื อหรื อผูเ้ ช่ าซื้ อ แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งอยู่ภายใต้
ข้อบังคับแห่งเงื่อนไข ดังนี้
15.2.1 มีหลักฐานแสดงว่ามีความเดื อนร้ อนในการผ่อนชาระหนี้ ที่
ก่อขึ้นหรื อที่ยงั ค้างอยูแ่ ละ
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-515.2.2 เป็ นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
15.2.3 ปฏิบตั ิราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
15.2.4 มีความประพฤติ ดีและไม่เคยมีความเสี ยหายในทางการเงิ น
มาก่อนและผ่อนชาระหนี้เป็ นรายเดือน เดือนละเท่ากันตามระยะเวลาที่จะตกลงได้
ในกรณี คู่สมรสของผูม้ ีสิทธิ ตามความใน 15.2 และมีคุณสมบัติตามความใน
15.2.2 และ 15.2.3 มีสิทธิ ยนื่ ขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยร่ วมกับผูม้ ีสิทธิ ได้
15.3 ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่อยู่ในระหว่างได้รับการช่ วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่
อาศัยตามระเบียบนี้ หรื อได้รับเงินช่วยเหลื อค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่ าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ความช่ ว ยเหลื อ ในลัก ษณะใกล้เคี ย งตามแต่ ที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 16 ผูไ้ ด้รับอนุ มตั ิ ให้กูเ้ งิ นในโครงการเงิ นกู้เพื่อที่ อยู่อาศัยตามข้อ 7 ไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเพื่อที่อยูอ่ าศัย
ข้อ 17 มหาวิท ยาลัยจะจ่ายเงิ นช่ วยเหลื อค่ าดอกเบี้ ยเพื่ อที่ อยู่อาศัยให้กบั ผูม้ ี สิ ท ธิ
ตามข้อ 15 ดังนี้
17.1 ผูม้ ี สิ ท ธิ ได้รับ เงิ น ช่ วยเหลื อค่ าดอกเบี้ ย เพื่ อที่ อยู่อาศัยตามความใน
15.1 มหาวิ ท ยาลัย จะช่ ว ยเหลื อ ค่ า ดอกเบี้ ยเงิ น กู้เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ให้ ค รึ่ งหนึ่ งของอัต ราดอกเบี้ ย
ตามความใน 9.1 ของเงินกูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
17.2 ผู ้มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ค่ า ดอกเบี้ ยเพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศัย ตามความ
ใน 15.2 มหาวิท ยาลัยจะช่ วยเหลื อค่าดอกเบี้ ยเงิ นกู้เพื่อที่ อยู่อาศัยให้ครึ่ งหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ ย
ไม่เกินร้อยละ 14.25 ของเงินกูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ในกรณี ที่อตั ราดอกเบี้ยที่ผ่อนชาระจริ งต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยที่มหาวิทยาลัย
ช่วยเหลื อตามความใน 17.1 และ 17.2 มหาวิทยาลัยจะช่ วยเหลื อค่าดอกเบี้ ยเงิ นกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยให้
ครึ่ งหนึ่งของจานวนอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริ งของเงินกูไ้ ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ให้ผูม้ ี สิ ทธิ ได้รับช่ วยเหลื อค่ าดอกเบี้ ยเงิ นกู้เพื่ อที่ อยู่อาศัยยื่นคาขอรั บ เงิ น
ช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยภายในปี งบประมาณยกเว้นเดือนสุ ดท้ายของปี งบประมาณ
หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่ าวมหาวิทยาลัยจะไม่จ่ายเงิ นช่ วยเหลื อค่าดอกเบี้ ยเงิ นกู้เพื่ อที่ อยู่อาศัย
สาหรับ ปี งบประมาณนั้น เว้นแต่การผ่อนชาระหนี้ ตามความใน 9.4 หรื อคาขอรั บ การช่ วยเหลื อ
ค่าดอกเบี้ยรายที่คณะกรรมการพิจารณายังไม่แล้วเสร็ จภายในปี งบประมาณ
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-6ข้อ 18 มหาวิทยาลัยจะงดจ่ายเงิ นช่ วยเหลื อค่าดอกเบี้ ยเงิ นกู้เพื่อที่ อยู่อาศัยของผูก้ ู้
และคู่สมรส (ถ้ามี) ดังต่อไปนี้
18.1 ในกรณี ที่ ผู ้ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ อยู่ เดิ ม เกษี ย ณอายุ ร าชการ หรื อ
ทุ พ พลภาพเป็ นเหตุ ใ ห้พ น้ จากราชการโดยไม่ มี ความผิดหรื อถึ งแก่ ก รรม ให้ผูน้ ้ ันหรื อบุ ตรหรื อ
บุตรบุ ญธรรมหรื อบิดามารดาหรื อคู่สมรสที่ยงั ไม่สมรสใหม่แล้วแต่กรณี อยูใ่ นโครงการเงินกูเ้ พื่อ
ที่อยูอ่ าศัยต่อไปได้
18.2 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 15 ยกเว้นในกรณี ขอ้ 14
ข้อ 19 ผูม้ ี สิ ท ธิ ได้รับ เงิ น ช่ วยเหลื อค่ าดอกเบี้ ยเงิ น กู้เพื่ อที่ อยู่อาศัยตามระเบี ยบนี้
มหาวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือเงินค่าดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย ตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิครั้งแรก
จากมหาวิทยาลัยเป็ นต้นไป และให้แต่ละรายได้รับความช่ วยเหลื อรวมกันแล้วไม่เกิ น 15 ปี หรื อ
180 เดือน
ข้อ 20 วิ ธี ก ารจ่ า ยเงิ น และการค านวณเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ดอกเบี้ ยเพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย
คณะกรรมการจะค านวณให้ ในการยื่น ขอกู้ค รั้ งแรกถึ งแม้จะมี ก ารเพิ่ ม ลดดอกเบี้ ย ในระหว่างที่
สัญญากูย้ มื เงินไม่สิ้นสุ ดก็ตาม
คณะกรรมการ
ข้อ 21 ให้ อ ธิ ก ารบดี แ ต่ ง ตั้ง กรรมการขึ้ นคณะหนึ่ ง เรี ยกว่ า “คณะกรรมการ
สวัส ดิ ก ารโครงการเงิ น กู้แ ละเงิ น ช่ วยเหลื อ ค่ า ดอกเบี้ ย เพื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ” ประกอบด้ว ยประธาน
กรรมการและกรรมการ ซึ่ งแต่งตั้งจากบุ คลากรใน คณะ ส านัก สถาบันและบัณฑิ ตวิทยาลัยตาม
จ านวนที่ เห็ น สมควร โดยให้ บุ ค ลากรของงานการเงิ น กองคลั ง ที่ ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ เกี่ ย วกั บ
งานสวัสดิ การโครงการเงิ นกู้เพื่ อที่ อยู่อาศัย เป็ นกรรมการการเงิ น และมี บุ คลากรงานสวัส ดิ การ
กองการเจ้าหน้าที่ เป็ นกรรมการและเลขานุ ก ารเพื่ อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของ
ระเบียบนี้
ข้อ 22 ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 21 มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
22.1 พิจารณาคาขอกูแ้ ละคาขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยและเงินสมทบ
การผ่อนชาระเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยแล้วเสนอความเห็นต่ออธิ การบดี เมื่ออธิ การบดีอนุ มตั ิแล้ว ให้แจ้ง
สถาบันการเงินต่อไปตามควรแก่กรณี
22.2 วางระเบี ยบและวิธีก ารพิ จารณาคาขอกู้เงิ น ค าขอรั บ การช่ วยเหลื อ
ค่าดอกเบี้ ยเงิ นสมทบการผ่อนชาระเงิ นกู้เพื่อที่ อยู่อาศัยและระเบี ยบการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้
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-722.3 พิจารณาและจัดท าตารางส าเร็ จหรื อคิ ดคานวณเกี่ ยวกับ จานวนเงิ น
สู งสุ ดที่ อาจขอกู้ การผ่อนชาระตลอดจนจานวนเงิ นช่ วยเหลื อค่าดอกเบี้ ยและเงิ นสมทบการผ่อน
ชาระเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยที่มหาวิทยาลัยออกให้
ข้อ 23 ให้ ค ณะกรรมการซึ่ งได้รับ การแต่ ง ตั้ง ตามข้อ 21 มี วาระอยู่ในตาแหน่ ง
คราวละ 2 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ถา้ ครบกาหนดแล้วยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ชุดใหม่ให้กรรมการชุดเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการชุ ดใหม่
ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมี
วาระอยูใ่ นตาแหน่ ง ให้ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในตาแหน่ งเท่ากับวาระที่เหลื ออยู่ของกรรมการ
ซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้วนั้น
ข้อ 24 กรรมการซึ่ งได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 21 พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 มหาวิทยาลัยมีคาสั่งให้พน้ จากหน้าที่ในคณะกรรมการ
24.4 พ้นจากตาแหน่ งหน้าที่ ในคณะ ส านัก สถาบันหรื อบัณฑิ ตวิทยาลัย
ที่ได้รับการแต่งตั้ง
24.5 ครบวาระ
ข้อ 25 ให้กรรมการพิจารณาคาขอกูเ้ งินและคาขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัยเป็ นคราว ๆ ตามที่ คณะกรรมการเห็ นสมควร การวินิจฉัยของคณะกรรมการถื อเป็ น
ข้อยุติ
ข้อ 26 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 27 การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุ มให้ถือเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุ ม
กรรมการคนหนึ่ งให้ มีเสี ยงหนึ่ งเสี ย งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากันให้ป ระธานในที่
ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยในปั ญญาที่หยิบยกขึ้นวินิจฉัยไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 ให้คณะกรรมการพิจารณาคาขอรับการช่ วยเหลื อค่าดอกเบี้ ยเงิ นกูเ้ พื่อที่อยู่
อาศัยซึ่ งได้รับแต่งตั้งอยูใ่ นวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับคงอยูใ่ นตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
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-8ข้อ 29 ให้ผูม้ ี สิท ธิ ตามระเบี ยบที่ ได้ยกเลิ กตามข้อ 3 แห่ งระเบี ยบนี้ อยูก่ ่ อนวันที่
ระเบียบนี้ ใช้บงั คับให้คงมีสิทธิ อยูต่ ่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ยกเว้น
เงิ น กู้ยื ม ที่ น ามาค านวณช่ ว ยเหลื อ ค่ า ดอกเบี้ ย ให้ ค านวณตามเงิ น กู้ยื ม แต่ ไ ม่ เกิ น 150,000 บาท
(หนึ่ งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และผูท้ ี่ได้รับการช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยหากใช้สิทธิ
รั บ เงิ น ช่ วยเหลื อค่ าเช่ าบ้านตามพระราชกฤษฎี ก าค่ าเช่ าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่ แก้ไ ข
เพิ่มเติมให้งดช่วยเหลือค่าดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัย ในระหว่างใช้สิทธิ รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
ข้อ 30 ให้อธิ การบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่

25

มีนาคม พ.ศ.2551
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สิ ทธิการลา
ข้ าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้ างประจา ลูกจ้ างงบรายได้ และลูกจ้ างปฏิบัติงานชั่ วคราว

ลาป่ วย

ข้ าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจ้ างงบรายได้
60 วันทาการ ขยายได้อีก 60 วันทาการ

สิ ทธิการลา
ลูกจ้ างประจา
เช่นเดียวกับข้าราชการ

ลากิจส่ วนตัว

45 วันทาการ (ปี แรกลาได้เงินเดือน 15 วันทาการ)

ปี แรก 15 วันทาการ ปี ต่อไป 45 วันทาการ

ลาพักผ่อน

- ปี แรกทางานมาแล้ว 6 เดือน มีสิทธิลาได้ 10 วันทาการ
- ปี ต่อไปสามารถสะสมวันที่ยงั มิได้ลาในปี นั้นรวมกับปี
ต่อไปได้ แต่วนั ลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อน
ในปี ปัจจุบนั ต้องไม่เกิน 20 วันทาการ
- ทางานมานาน 10 ปี ให้มีสิทธินาวันลาพักผ่อนสะสม
รวมกับวันลาพักผ่อนปี ปัจจุบนั ได้ไม่เกิน 30 ทาการ
90 วันและมีสิทธิลากิจส่ วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ไม่เกิน
150 วันทาการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน

เหมือนข้าราชการ

ประเภทการลา

ลาคลอดบุตร

ลาอุปสมบทหรื อ
ทางานมาแล้ว 12 เดือน ลาได้ 120 วัน
ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
ลาเข้าเตรี ยมพลหรื อ ได้รับเงินเดือน
ลาเข้ารับตรวจเลือก

90 วัน (ได้รับค่าจ้าง) และลากิจส่ วนตัว
เพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้างอีก 30 วัน
ทาการ ให้นบั รวมในวันลากิจส่ วนตัว 45
วันทาการ
เช่นเดียวกับข้าราชการ
ได้รับค่าจ้าง (ลาเข้าระดมพล, ฝึ กวิชา
ทหาร, ตรวจคัดเลือก

ผู้มีอานาจอนุมัติ
ลูกจ้ างปฏิบัติงานชั่วคราว
ลากิจและลาป่ วยได้ 15 วันทาการ อธก. (คณบดี, ผอ.เลขาฯ
แต่ปีแรกต้องทางานแล้ว 3 เดือน 60 วัน หัวหน้าภาคฯ 40 วัน
จึงได้รับค่าจ้าง
หัวหน้าฝ่ าย 30 วัน)
อธก. (คณบดี, ผอ.เลขาฯ
30 วัน หัวหน้าภาคฯ 20 วัน
หัวหน้าฝ่ าย 15 วัน)
มีสิทธิลาพักผ่อนเมื่อปฏิบตั ิงาน อธก. คณบดี, ผอ.เลขาฯ
ครบ 1 ปี ได้ 10 วันทาการ โดย
หัวหน้าภาคฯ
ไม่มีวนั สะสม

ครั้งละ 30 ได้รับค่าจ้างโดย
ไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์

อธก. คณบดี, ผอ.,
เลขานุการฯ
หัวหน้าภาคฯ
อธิการบดี
(ส่ งใบลาก่อน 60 วัน)
อธิการบดี

หมายเหตุ
- ป่ วย 30 วันขึ้นไปต้อง
มีใบรับรองแพทย์
- หัวหน้างานในสธก. อนุญาต
ลากิจ, ลาป่ วย ได้ 5 วัน
- สิ ทธิการลาของพนักงานและ
ลูกจ้างงบรายได้อาจเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.ม.
มหาวิทยาลัยกาหนด
- ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
มีสิทธิลาตามสัญญาจ้าง
- อานาจอนุมตั ิหรื ออนุญาต
การลาที่เป็ นของเลขาธิการ
สกอ.เลขาธิการฯ มอบอานาจ
ให้อธิการบดีมี อานาจ
ปฏิบตั ิราชการแทนได้
(คาสั่ง สกอ. ที่ 9/2546
ลว 7 ก.ค.2546)
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-2ประเภทการลา
ลาศึกษา, ฝึ กอบรม
ดุงานหรื อปฏิบตั ิการ
วิจยั
ลาไปปฏิบตั ิงานใน
องค์การระหว่าง
ประเทศ
ลาติดตามคู่สมรส

ข้ าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจ้ างงบรายได้
ลาได้ 4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาอนุญาต
(ลูกจ้างงบรายได้ไม่มีสิทธิลาศึกษา)
ประเภทที่ 1 ลาได้ไม่เกิน 4 ปี และ
ประเภทที่ 2 ลาได้ไม่เกนิ 1 ปี โดยไม่ได้รับเงินเดือน
(สิ ทธิการลาเฉพาะข้าราชการ)
ลาได้ไม่เกิน 2 ปี และไม่ได้รับเงินเดือน
ขยายได้อีก 2 ปี และไม่ได้รับเงินเดือน ถ้าเกิน 4 ปี
ให้ลาออก (สิ ทธิการลาเฉพาะข้าราชการ)

สิ ทธิการลา
ลูกจ้ างประจา
เหมือนข้าราชการ

ลูกจ้ างปฏิบัติงานชั่วคราว

ผู้มีอานาจอนุมัติ

หมายเหตุ

อธิการบดี
(ทั้งในและต่างประเทศ)

เหมือนข้าราชการ (ขอตกลงกับกระทรวง
การคลัง)

รัฐมนตรี

ลาได้แต่ไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา

อธิการบดี

- นับเวลานั้นเหมือนเต็ม
เวลาราชการไม่เกิน 4 ปี

กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ระเบียบ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
2. พระราชกฤษฎีการ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนเงินปี บาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3. ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. คู่มือสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง ส่วนบริ หารงานบุคคล ลูกจ้างสานักบริ หารการเบิกจ่ายเงิน กรมบัญชีกลาสง
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริ หารงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2546
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบตั ิงานชัว่ คราว 2538
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคาแหง ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคลของลูกจ้างงบรายได้ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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จัดทาโดย

ทีป่ รึกษา

นางดุษฎี ธรมธัช
ผูอ้ านวยการกองแผนงาน

ผู้จัดทา

หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ
นางประภาศรี ภู่ทองคา
นางสาวศุจีรัตน์ พริ นทรากูล

ผู้บันทึกข้ อมูล

นางนภาพร ท้วมลายอง

ผู้จัดทารู ปเล่ ม

นายประไพ ฉิมวัย
นางธนกร สิ งห์มณี สกุลชัย
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กองแผนงาน www.plan.ru.ac.th
โทร.0-2310-8111, 8114, 8116, 8115, 8113, 8117
ปรัชญา

ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้ าที่
สร้ างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา
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