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ระเบียบมหาวทิยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยการบริหารงานพนักงานมหาวทิยาลยั 
 

1. ระเบียบมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการบริหารพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ.2546 
2. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547 
3. ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล

ของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ.2551 
4. ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากร 

เน่ืองจากการเสียชีวิต หรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใชจ่้ายใน
กรณีถึงแก่ชีวติ พ.ศ.2551 

5. ระเบียบมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ.2551 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวัสดิการโครงการเงินกู้ช่วยเหลือ 

ค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2551 
7. สิทธิการลา 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ว่าด้วยการบริหารงานพนักงานมหาวทิยาลยั 
พ.ศ. 2546 

 
 
 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง  วา่ดว้ยการบริหารงาน
พนกังานมหาวทิยาลยั 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18  (2)  และ  (12)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ.2541  สภามหาวทิยาลยัรามค าแหงจึงวางระเบียบไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1 ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง  วา่ดว้ยการบริหารงาน
พนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ.2546” 
 ขอ้  2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้  3 ในระเบียบน้ี  
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “อธิการบดี”   หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “อ.ก.ม . มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  อนุกรรมการสามัญประจ า
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ตามกฎทบวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนในมหาวทิยาลยั 
  “พนักงานมหาวิทยาลยั”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงมหาวิทยาลยัจา้งปฏิบติั
ราชการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลยัตามภาระงาน ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญาจา้ง โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน หรืองบประมาณรายไดข้องมหาวิทยาลยั 
หรือจากงบประมาณทั้งสองประเภท 
  “อตัราค่าจา้ง”  หมายความวา่  อตัราจา้งท่ีก าหนดเป็นรายเดือน 
 ขอ้  4 ให้มีคณะกรรมการบริหารงานพนกังานมหาวิทยาลยั แต่งตั้งโดยอธิการบดี 
ประกอบดว้ยอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และบุคคลท่ีเห็นสมควรซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลยั หรือพนกังานมหาวิทยาลยั เป็นกรรมการ ไม่เกิน 12 คน ให้ผูอ้  านวยการ
กองการเจา้หนา้ท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจใหมี้ผูช่้วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน 
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  ให้คณะกรรมการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลยั มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
ระเบียบน้ีก าหนด และมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่อธิการบดี และ อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั 
 ขอ้  5 ให้คณะกรรมการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยวิเคราะห์กรอบ
อตัราก าลงัและความจ าเป็นท่ีตอ้งมีพนักงานมหาวิทยาลยัในส่วนราชการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
แลว้เสนออธิการบดีพิจารณา 
 ขอ้  6 ให้ อ.ก.ม. มหาวิทยาลยั มีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมการบริหารงานบุคคล
พนกังานมหาวทิยาลยัตามระเบียบน้ี 
 ขอ้  7 การก าหนดอตัราค่าจา้ง การบรรจุ การเล่ือนขั้น การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
การสอบสวน การรักษาวินัย และการออกจากราชการของพนักงานมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามท่ี
ระเบียบน้ีก าหนด 
  การใดท่ีไม่ไดก้  าหนดไวต้ามระเบียบน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี อ.ก.ม. 
มหาวทิยาลยั ก าหนด โดยใหจ้ดัท าหลกัเกณฑเ์ป็นประกาศ อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั 
 ขอ้  8 ต าแห น่งพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้ เป็นไปตามประกาศท่ี  อ .ก .ม . 
มหาวทิยาลยั ก าหนด 
  มหาวิทยาลยัจะมีต าแหน่งพนกังานมหาวิทยาลยัต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด
และต้องใช้ผูมี้คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างไร ให้ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ก าหนด โดย 
ใหค้  านึงถึงลกัษณะ หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ปริมาณ และคุณภาพของงาน 
 ขอ้  9 ให้คณะกรรมการบริหารงานพนกังานมหาวิทยาลยัจดัท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลยัไวเ้ป็นบรรทดัฐานทุกต าแหน่ง ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้
แสดงช่ือของต าแหน่งหน้ า ท่ีและความ รับผิดชอบของต าแห น่ง ลักษณะงาน ท่ีป ฏิบัติ 
คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีผูด้  ารงต าแหน่งจะตอ้งมีตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
พลเรือน โดยอนุโลม 
 ขอ้  10 ผู ้ท่ีจะปฏิบัติราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบน้ีต้องมี
คุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม เวน้แต่ อ.ก.ม. 
มหาวทิยาลยั ก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะเร่ือง 
 ขอ้   11 การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการโดยวิธีการสรรหา  
การสอบแข่งขนั หรือคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลยั
ก าหนด โดยอนุมติัของ อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั 
 ขอ้  12 การควบคุมดูแล และการบงัคบับญัชาพนกังานมหาวิทยาลยัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั ก าหนด 
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 ขอ้  13 อตัราค่าจา้งพนักงานมหาวิทยาลยัให้น าบญัชีเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน 
มาใชโ้ดยอนุโลม และใชเ้กณฑอ์ตัราค่าจา้ง ดงัน้ี 
  13.1 สายวิชาการ ให้รับค่าจา้งตามคุณวุฒิและตามท่ี ก.พ. ก าหนด โดยให้
รับค่าจา้งเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50 ของบญัชีเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน 
  13.2 สายปฏิบติัการ ให้รับค่าจา้งตามคุณวุฒิและตามท่ี ก.พ. ก าหนด โดย
ใหรั้บค่าจา้งเพิ่มข้ึน ร้อยละ 35 ของบญัชีเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน 
 ทั้งน้ี  ไม่รวมเงินสวสัดิการและเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 ขอ้  14 ให้ อ.ก.ม. มหาวิทยาลัย ก าหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมี
คุณสมบติัและประสบการณ์เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได ้
 ขอ้  15 การเล่ือนขั้นค่าจ้าง และหลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นค่าจ้าง ให้เป็นไปตาม
ประกาศ อ.ก.ม. ของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  16 ให้ มีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยตามหลัก เกณฑ์ ท่ี  อ .ก .ม . 
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้  17 การเลิกจา้งพนกังานมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นไปตามสัญญาจา้งและหลกัเกณฑ์ท่ี 
อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั  ก าหนด 
 ขอ้  18 วนั  เวลา  ท างาน  วนัหยุดราชการตามประเพณี  วนัหยุดราชการ ประจ าปี
ให้เป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดส าหรับขา้ราชการพลเรือนโดยอนุโลม หรือตามหลกัเกณฑ์ท่ี 
อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั ก าหนด 
 ขอ้  19 สิทธิการลาของพนกังานมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ย การลา
ของขา้ราชการโดยอนุโลม หรือตามหลกัเกณฑท่ี์ อ.ก.ม. มหาวทิยาลยั  ก าหนด 
 ขอ้  20 พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิได้รับสวสัดิการ ตามหลักเกณฑ์ท่ี อ.ก.ม. 
มหาวทิยาลยั ก าหนด 
 ขอ้  21 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี 
  
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี       17      มิถุนายน  พ.ศ. 2546 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยพนักงานราชการ 

พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจา้งงานภาครัฐในส่วน
ของลูกจา้งของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้ก าลงัคน
ภาครัฐและให้การปฏิบติัราชการมีความคล่องตวัเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลอ้ง
ตามแนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจา้งพนกังาน
ราชการส าหรับการปฏิบติังานของส่วนราชการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบ
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ 
พ.ศ.๒๕๔๗” 
 

 ขอ้ ๒   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗  เป็นตน้ไป 
 

 ขอ้ ๓   ในระเบียบน้ี 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่   คณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ 
  “ส่วนราชการ” หมายความวา่  กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐท่ีมีฐานะเป็นส่วนราชการตาม
กฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม เวน้แต่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
  “หวัหนา้ส่วนราชการ”  หมายความวา่ ปลดักระทรวง ปลดัทบวง อธิบดีหรือ
หัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมี
ฐานะเป็นส่วนราชการ และผูว้า่ราชการจงัหวดั ซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการ 
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  “พนักงานราชการ”  หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับการจา้งตามสัญญาจา้ง 
โดยไดรั้บค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนกังานของรัฐในการปฏิบติังาน
ใหก้บัส่วนราชการนั้น 
  “สัญญาจา้ง”  หมายความวา่ สัญญาจา้งพนกังานราชการตามระเบียบน้ี 
 

 ขอ้  ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีก าหนดให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือ
เป็นขอ้ห้ามในเร่ืองใด  ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหรือ
ตอ้งห้ามเช่นเดียวกบัขา้ราชการหรือลูกจา้งด้วย  ทั้งน้ี  เวน้แต่เร่ืองใดมีก าหนดไวแ้ล้วโดยเฉพาะ 
ในระเบียบน้ีหรือตามเง่ือนไขของสัญญาจ้าง หรือเป็นกรณีท่ีส่วนราชการประกาศก าหนดให้
พนักงานราชการประเภทใดหรือต าแหน่งในกลุ่มงานลักษณะใด  ได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างในบางเร่ือง  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของ
พนกังานราชการ 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการตามวรรค
หน่ึงเพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
 

 ขอ้  ๕ ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  ๑ 
พนักงานราชการ 

 
 

 ขอ้  ๖ พนกังานราชการมีสองประเภท ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) พนักงานราชการทั่วไป  ได้แก่  พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานใน
ลกัษณะเป็นงานประจ าทัว่ไปของส่วนราชการในดา้นงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทัว่ไป งาน
วชิาชีพเฉพาะ หรืองานเช่ียวชาญเฉพาะ 
 (๒)   พนักงานราชการพิเศษ  ได้แก่  พนักงานราชการซ่ึงปฏิบัติงานใน
ลกัษณะท่ีตอ้งใชค้วามรู้หรือความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบติังานในเร่ืองท่ีมีความส าคญั
และจ าเป็นเฉพาะเร่ืองของส่วนราชการ หรือมีความจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลในลกัษณะดงักล่าว 
 
 
 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- ๓ - 
 ขอ้  ๗ ในการก าหนดต าแหน่ งของพนักงานราชการให้ก าหนดต าแหน่ ง 
โดยจ าแนกเป็นกลุ่มงานตามลกัษณะงานและผลผลิตของงาน ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) กลุ่มงานบริการ 
 (๒)  กลุ่มงานเทคนิค 
 (๓) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 
 (๔) กลุ่มงานวชิาชีพเฉพาะ 
 (๕) กลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 
 (๖) กลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 
 ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีกลุ่มงานยอ่ยเพื่อให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงานของพนกังานราชการได ้
 การก าหนดใหพ้นกังานราชการประเภทใดมีต าแหน่งในกลุ่มงานใด และการก าหนด
ลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะของกลุ่มงานใหเ้ป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ 
 ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูว้า่จา้งพนกังานราชการอาจก าหนดช่ือต าแหน่งในกลุ่มงานตาม
ความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีการปฏิบติังานของพนกังานราชการท่ีจา้งได ้
 

 ขอ้  ๘ ผูซ่ึ้งจะไดรั้บการจา้งเป็นพนกังานราชการ ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้ม  ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

  (๔) ไม่ เป็ น ผู ้ มี ก าย ทุ พ พ ลภ าพ จน ไม่ ส าม ารถป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ได ้ 
ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย วา่ดว้ย
ระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
  (๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 

 (๖) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุกเพราะ
กระท าความผิดทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 

 (๗) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 
รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

 (๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจา้ง
ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- ๔ - 
 
 (๙) คุณสมบติัหรือลักษณะตอ้งห้ามอ่ืนตามท่ีส่วนราชการก าหนดไวใ้น
ประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  ทั้ งน้ี  ต้องเป็นไป 
เพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกบัภารกิจของส่วนราชการ นั้น 
 ความใน (๑)  ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศซ่ึง 
ส่วนราชการจ าเป็นตอ้งจา้งตามขอ้ผกูพนัหรือตามความจ าเป็นของภารกิจของส่วนราชการ 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศก าหนดคุณสมบัติหรือ
ลกัษณะตอ้งห้ามเพิ่มข้ึน หรือก าหนดแนวทางปฏิบติัของส่วนราชการในการจา้งพนกังานราชการ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการก าหนดใหมี้พนกังานราชการตามระเบียบน้ี 
 

 ขอ้  ๙ ให้ส่วนราชการจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการเป็นระยะเวลาส่ีปี 
โดยให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์
ทั้งน้ี ตามแนวทางการจดักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 กรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหน่ึง จะตอ้ง
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ  เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแลว้ ให้ส านัก
งบประมาณสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดา้นบุคคลตามความจ าเป็นและสอดคลอ้งกบั
กรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการดงักล่าว  ทั้งน้ี  การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามประเภท
รายจ่ายท่ีไดรั้บการจดัสรรตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
 ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น ส่วนราชการอาจขอให้เปล่ียนกรอบอตัราก าลัง
พนักงานราชการได้  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจง้ให้ส านักงบประมาณ
ทราบ 
 

 ขอ้  ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ในกรณี ท่ี ส่วนราชการใดจะขอยกเว้นหรือเพิ่มเติมเก่ียวกับการสรรหาหรือ 
การเลือกสรรตามท่ีคณะกรรมการก าหนดตามวรรคหน่ึง  ให้สามารถกระท าไดโ้ดยท าความตกลง
กบัคณะกรรมการ 
 

 ขอ้  ๑๑ การจา้งพนกังานราชการให้กระท าเป็นสัญญาจา้งไม่เกินคราวละส่ีปี หรือ
ตามโครงการท่ีมีก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดไว ้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจา้งได ้ ทั้งน้ี ตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละส่วนราชการ 
 แบบสัญญาจา้งใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- ๕ - 
 

 การท าสัญญาตามวรรคหน่ึง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู ้ลงนามในสัญญาจ้างกับผูไ้ด้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็น
พนกังานราชการ 
 

 ขอ้ ๑๒ การแต่งกายและเคร่ืองแบบปกติ ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการก าหนด
เคร่ืองแบบพิธีการใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

 ขอ้  ๑๓ วนัเวลาการท างาน หรือวธีิการท างานในกรณีท่ีไม่ตอ้งอยูป่ฏิบติังานประจ า
ส่วนราชการให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการก าหนด ซ่ึงอาจแตกต่างกนัไดต้ามหน้าท่ีของพนักงาน
ราชการในแต่ละต าแหน่ง โดยค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 
 

หมวด ๒ 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

  
 ขอ้ ๑๔ อตัราค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
 

 ขอ้ ๑๕   ส่วนราชการอาจก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือต าแหน่ง 
ในกลุ่มงานใดไดรั้บสิทธิประโยชน์อยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) สิทธิเก่ียวกบัการลา 
 (๒)   สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนระหวา่งลา 
 (๓)   สิทธิในการไดรั้บค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลางาน 
 (๔)   ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
 (๕)   ค่าเบ้ียประชุม 
 (๖)   สิทธิในการขอรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 (๗)   การไดรั้บรถประจ าต าแหน่ง 
 (๘)   สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
  หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการ
ก าหนด ทั้งน้ี  เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดเก่ียวกบัการไดรั้บสิทธินั้นตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ  ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อ 
 
 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

 
 
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้แกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ตามวรรคหน่ึง 
  ในกรณีท่ีเห็นสมควรคณะกรรมการอาจก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั
การก าหนดสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่พนกังานราชการเพื่อใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
 

 ขอ้  ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนกังานราชการตามขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๕ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน
โดยค านึงถึงค่าครองชีพท่ีเปล่ียนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อตัราเงินเดือนของข้าราชการ 
พลเรือน และฐานะการคลงัของประเทศ รวมทั้งปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 ขอ้  ๑๗ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 
 

 ขอ้  ๑๘ ส่วนราชการอาจก าหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือต าแหน่ง 
ในกลุ่มงานใดได้รับค่ าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่ มีความผิดได้ตามหลัก เกณฑ ์
ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 

หมวด  ๓ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
 
  ขอ้  ๑๙   ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ ส่วนราชการจัดให้ มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานราชการ  ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการทัว่ไป ให้กระท า
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
           (ก) การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี 
            (ข)  การประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อต่อสัญญาจา้ง 
  (๒) การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการพิเศษ  ให้กระท า
ในกรณีการประเมินผลส าเร็จของงานตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง 
  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการตามวรรคหน่ึง 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีส่วนราชการก าหนด ในการน้ีคณะกรรมการอาจก าหนดแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าวเพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้

- ๖ - 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- ๗ - 
 

 ขอ้  ๒๐   พนักงานราชการผูใ้ดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙  
ใหถื้อวา่สัญญาจา้งของพนกังานราชการผูน้ั้นส้ินสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจง้ใหพ้นกังานราชการ
ทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีทราบผลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการผูน้ั้น 
 

 ขอ้  ๒๑ ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินการจา้งพนักงานราชการ  รวมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี 
 

หมวด  ๔ 
วนัิยและการรักษาวนัิย 

 
 

 ขอ้  ๒๒ พนกังานราชการมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติังานตามท่ีก าหนดในระเบียบน้ี ตามท่ี
ส่วนราชการก าหนด และตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้ง และมีหน้าท่ีตอ้งปฏิบติัตามค าสั่ง
ของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหนา้ท่ีราชการโดยชอบดว้ยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
 

 ขอ้  ๒๓  พนกังานราชการตอ้งรักษาวินยัโดยเคร่งครัดตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นขอ้ห้าม
และขอ้ปฏิบติัท่ีส่วนราชการก าหนด 
  พนกังานราชการผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้ห้ามหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัตามวรรค
หน่ึงพนกังานราชการผูน้ั้นเป็นผูก้ระท าผดิวนิยัจะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยั 
 

 ขอ้  ๒๔  การกระท าความผดิดงัต่อไปน้ี  ถือวา่เป็นความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  (๑) กระท าความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีราชการ 
  (๒)   จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไข 
ท่ีทางราชการก าหนดใหป้ฏิบติัจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (๓)   ปฏิบติัหน้าท่ีโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  (๔)    ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในสัญญา หรือขดัค าสั่งหรือหลีกเล่ียง
ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาตามขอ้  ๒๒  จนเป็นเหตุให้ทางราชการไดรั้บความเสียหาย
อยา่งร้ายแรง 
  (๕)    ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย 
อยา่งร้ายแรง 
  (๖)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวนั 
ส าหรับต าแหน่งท่ีส่วนราชการก าหนดวนัเวลาการมาท างาน  



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- ๘ - 
 
  (๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการท างานจนท าใหง้านไม่แลว้เสร็จตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดจนเป็นเหตุใหท้างราชการไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง ส าหรับต าแหน่งท่ีส่วนราชการ
ก าหนดการท างานตามเป้าหมาย 
  (๘)    ประพฤติชั่ วอย่าง ร้ายแรง ห รือกระท าความผิดอาญาโดยมี 
ค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกหรือหนกักวา่โทษจ าคุก 
  (๙)    การกระท าอ่ืนใดท่ีส่วนราชการก าหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 
 

 ขอ้  ๒๕ เม่ือมีกรณีท่ีพนกังานราชการถูกกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยัอยา่งร้ายแรงให้
หัวหน้าส่วนราชการจดัให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอ้งให้
โอกาสพนักงานราชการท่ีถูกกล่าวหาช้ีแจงและแสดงพยานหลกัฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ในกรณีท่ีผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู ้นั้ นกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมีค าสั่งไล่ออก แต่ถา้ไม่มีมูลกระท าความผดิใหส้ั่งยติุเร่ือง 
  หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามท่ี  
ส่วนราชการก าหนด 
 

 ขอ้  ๒๖ ในกรณีท่ีปรากฏว่าพนักงานราชการกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามท่ี
ส่วนราชการก าหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
ค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีใหเ้หมาะสมกบัความผดิ 
  ในการพิจารณาการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ให้หวัหนา้ส่วนราชการ
พิจารณาสอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรมตามวธีิการท่ีเห็นสมควร 
 

 ขอ้  ๒๗ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ทางวนิยัแก่พนกังานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
 

หมวด ๕ 
การส้ินสุดสัญญาจ้าง 

 

 

 ขอ้  ๒๘ สัญญาจา้งส้ินสุดลงเม่ือ 
  (๑) ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง 
  (๒)   พนกังานราชการขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบน้ี
หรือตามท่ีส่วนราชการก าหนด 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- ๙ - 
 

  (๓)   พนกังานราชการตาย 
  (๔)   ไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังานตามขอ้  ๑๙ 
  (๕)   พนกังานราชการถูกใหอ้อก เพราะกระท าความผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
  (๖)   เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือตามข้อก าหนดของส่วน
ราชการหรือตามสัญญาจา้ง  
 

 ขอ้  ๒๙   ในระหว่างสัญญาจา้ง  พนักงานราชการผูใ้ดประสงค์จะลาออกจากการ
ปฏิบติังาน ใหย้ืน่หนงัสือขอลาออกต่อหวัหนา้ส่วนราชการตามหลกัเกณฑท่ี์ส่วนราชการก าหนด 
 

 ขอ้  ๓๐   ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจา้งกับพนักงานราชการผูใ้ดก่อนครบ
ก าหนดตามสัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุท่ีพนักงานราชการจะ
เรียกร้องค่าตอบแทนการเลิกสัญญาจ้างได้ เวน้แต่ส่วนราชการจะก าหนดให้ในกรณีใดได้รับ
ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผดิไว ้
 

 ขอ้  ๓๑   เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งให้พนกังานราชการไป
ปฏิบติังานนอกเหนือจากเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาจา้งได ้โดยไม่เป็นเหตุให้พนกังานราชการ
อา้งขอเลิกสัญญาจา้งหรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการน้ีส่วนราชการอาจก าหนดให ้
ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอ่ืนจากการสั่งใหไ้ปปฏิบติังานดงักล่าวก็ได ้
 

 ขอ้  ๓๒ ในกรณีท่ีบุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว หากในการ
ปฏิบติังานของบุคคลนั้นในระหวา่งท่ีเป็นพนกังานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ
ให้บุคคลดงักล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เวน้แต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุ
สุดวิสัยในการน้ีส่วนราชการอาจหักค่าตอบแทนหรือเงิน อ่ืนใดท่ีบุคคลนั้ นจะได้รับจาก 
ส่วนราชการไวเ้พื่อช าระค่าความเสียหายดงักล่าวก็ได ้
 

 ขอ้  ๓๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรอาจก าหนดแนวทางการด าเนินการ
เก่ียวกบัการเลิกสัญญาจา้งตามหมวดน้ี  เพื่อเป็นมาตรฐานทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัก็ได ้
 

หมวด  ๖ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

 
 

 ขอ้  ๓๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยย่อว่า “คพร.”  ประกอบดว้ยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เป็นรองประธาน  



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

 
 
กรรมการ  ผู ้อ  านวยการส านักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เลขาธิการส านกังานประกนัสังคม  อยัการ
สูงสุด  อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม  ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั  ผูแ้ทนกระทรวง  
แรงงาน  ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นกรรมการ  
และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนส่ีคนซ่ึงประธานกรรมการแต่งตั้ งจากผูเ้ช่ียวชาญในสาขา 
การบริหารงานบุคคล  กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  และแรงงานสัมพนัธ์  สาขาละหน่ึงคน 
  ให้ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  เป็นกรรมการและ
เลขานุการและผู ้แทนส านักงานงบประมาณและผู ้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 
 

 ขอ้  ๓๕ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
 

 ขอ้  ๓๖ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จาก
ต าแหน่ง  เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒)   ลาออก 
  (๓)   ประธานกรรมการใหอ้อก 
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนต าแหน่งท่ีว่างหรือ
แต่งตั้งเพิ่มข้ึนให้ผูซ่ึ้งได้รับแต่งตั้งมีวาระเท่ากบัวาระการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงยงัอยูใ่นต าแหน่ง 
 

 ขอ้  ๓๗  ใหค้ณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑) ก าหนดแผนงานและแนวทางปฏิบติั รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการ
ในการปรับปรุงหรือแกไ้ขระเบียบหรือประกาศเก่ียวกบัการบริหารพนกังานราชการเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบน้ี 
  (๒)   ก าหนดหลกัเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการสรรหาและการ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจา้งเป็นพนกังานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจา้ง 
  (๓)   ก าหนดกลุ่มงานและลกัษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบติัเฉพาะ
ของกลุ่มงานของพนกังานราชการ 
  (๔)   ให้ความเห็นชอบกรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการท่ีส่วนราชการ
เสนอ 

- ๑๐ - 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- ๑๑ - 
 
  (๕)   ก าหนดอัตราค่ าตอบแทนและวางแนวทางการก าหนดสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนของพนกังานราชการ 
  (๖)   ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานราชการ 
  (๗)   ตีความและวนิิจฉยัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชบ้งัคบัระเบียบน้ี 
  (๘)   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามท่ีเห็นสมควร 
  (๙)   อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 

 ขอ้  ๓๘   ให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการ
ของคณะกรรมการและปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

 ขอ้  ๓๙  ในกรณีท่ีเร่ืองใดตามระเบียบน้ีก าหนดให้ส่วนราชการก าหนดหลกัเกณฑ์
หรือปฏิบติัในเร่ืองใด คณะกรรมการอาจก าหนดให้เร่ืองนั้นตอ้งกระท าโดย อ.ก.พ. กรม  องค์การ
บริหารงานบุคคลอ่ืนของส่วนราชการ หรือให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ งคณะกรรมการ 
เป็นผูด้  าเนินการก็ได ้
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

 ขอ้  ๔๐ ในระหว่างท่ียงัไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการ
บริหารงานลูกจา้งสัญญาจา้งตามค าสั่งคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ 
ท่ี ๓/๒๕๔๖  เร่ือง  แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจา้ง ลงวนัท่ี ๓๐  กันยายน   
พ.ศ.๒๕๔๖  ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  จนกวา่คณะกรรมการตามระเบียบน้ี 
จะเขา้รับหนา้ท่ี 
 

 ขอ้  ๔๑  ในกรณีท่ีส่วนราชการยงัจดัท ากรอบอตัราก าลงัพนักงานราชการไม่แล้ว
เสร็จถ้ามีความจ าเป็นต้องจา้งพนักงานราชการในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ ให้ด าเนินการจา้งได ้
ในกรณีท่ีมีงบประมาณและโครงการแล้ว หรือส าหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมติัการจา้ง 
 

 ขอ้  ๔๒  ในกรณีท่ีอตัราลูกจา้งประจ าว่างลงและคณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายก าลงัคนภาครัฐก าหนดให้จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ส่วนราชการจะด าเนินการจา้งเป็น
พนักงานราชการตามระเบียบน้ีได้ตั้ งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็นต้นไป หรือตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 
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 ขอ้  ๔๓ ในกรณี ท่ี อัตราลูกจ้างประจ าว่างลงระหว่างปี  ใน ปี งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงตอ้งยุบเลิกต าแหน่งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี  ๒๓  กนัยายน ๒๕๔๖  
หากส่วนราชการยงัมีความจ าเป็นและไม่ใช่กรณีการจา้งเหมาบริการ ให้ขออนุมติัคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาก าหนดใหเ้ป็นพนกังานราชการ 
 

  ประกาศ    ณ   วนัท่ี   ๑๓    มกราคม    พ.ศ.๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวทิยาลยั 

พ.ศ.2551 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรมีระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบั
การรักษาพยาบาลของพนกังานมหาวทิยาลยั 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
รามค าแหง พ.ศ.2541  สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง จึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยเงินสวสัดิการ
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ.2551” 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ในระเบียบน้ี 
  “มหาวทิยาลยั”   หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “อธิการบดี”   หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง   
  “พนกังานมหาวิทยาลยั” หมายความวา่ พนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการบริหารงานพนกังานมหาวทิยาลยั พ.ศ.2546 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  “ปี”  หมายความวา่ ปีงบประมาณ 
 ขอ้  4 การจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้เป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ระเบียบ
กระทรวงการคลงัและหลกัเกณฑก์รมบญัชีกลาง โดยอนุโลมเท่าท่ีไม่ขดักบัระเบียบน้ี 
 ให้เบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณแผน่ดินในกรณีเป็นพนกังาน
มหาวิทยาลยัซ่ึงจา้งจากงบประมาณแผ่นดิน ในกรณีเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัซ่ึงจากงบประมาณ
รายไดข้องมหาวทิยาลยัใหเ้บิกจ่ายจากงบประมาณรายไดข้องมหาวทิยาลยั 
 ขอ้  5 ให้พนักงานมหาวิทยาลยัมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล
ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวซ่ึง ไดแ้ก่ 
  5.1 บุตรชอบดว้ยกฎหมาย ซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
หรือบุตรซ่ึงไดย้กใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนแลว้ 
  5.2 คู่สมรสของผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล 
 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

- 2 - 
 
 ขอ้  6 สิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาล ถา้บุคคลตามขอ้ 5 มีสิทธิ
ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ผูน้ั้ นไม่มีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลตามระเบียบน้ี เวน้แต่ค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับต ่ากว่าเงินสวสัดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงการคลังก็ให้ มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลเฉพาะส่วนท่ียงัขาดอยู ่
 ขอ้  7 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิคร้ังหน่ึงไม่เกิน 
50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี 
 ขอ้  8 วิธีการเบิกเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวทิยาลยั 
 ขอ้  9 พนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไม่สามารถยื่นขอเบิกเงินสวัส ดิการเก่ียวกับ 
การรักษาพยาบาลได ้เน่ืองจากเจ็บป่วย หรือถึงแก่กรรมให้บุคคลในครอบครัว หรือผูบ้งัคบับญัชา 
หรือผูจ้ดัการมรดกยืน่เร่ืองขอเบิกเงินแทนตามวธีิการท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 10 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี       25      มีนาคม  พ.ศ.2551 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ว่าด้วยสวสัดิการการจ่ายเงินทดแทนบุคลากร เน่ืองจากการเสียชีวติ 

หรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณถีึงแก่ชีวติ 
พ.ศ.2551 

 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการ 
การจ่ายเงินทดแทนขา้ราชการหรือลูกจา้งเน่ืองจากการเสียชีวิตหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและ
การช่วยเหลือค่าใชจ่้ายในกรณีถึงแก่ชีวติ 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
รามค าแหง พ.ศ.2541  สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง จึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวัสดิการ 
การจ่ายเงินทดแทนบุคลากร เน่ืองจากการเสียชีวิตหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายในกรณีถึงแก่ชีวติ พ.ศ.2551” 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการการจ่ายเงินทดแทน
ขา้ราชการหรือลูกจา้งเน่ืองจากการเสียชีวติหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย
ในกรณีถึงแก่ชีวติ พ.ศ.2526 
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการการจ่ายเงินทดแทน
ขา้ราชการหรือลูกจา้งเน่ืองจากการเสียชีวติหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย
ในกรณีถึงแก่ชีวติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2528 
  3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการการจ่ายเงินทดแทน
ขา้ราชการหรือลูกจา้งเน่ืองจากการเสียชีวติหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย
ในกรณีถึงแก่ชีวติ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2535 
  3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการการจ่ายเงินทดแทน
ขา้ราชการหรือลูกจา้งเน่ืองจากการเสียชีวติหรือไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายและการช่วยเหลือค่าใชจ่้าย
ในกรณีถึงแก่ชีวติ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2539 
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 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 
  “สภามหาวทิยาลยั”   หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “มหาวทิยาลยั”   หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “อธิการบดี”   หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง   
  “บุคลากร”  หมายความวา่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างงบรายได้ ท่ีปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  กรณีบุคลากรผูป้ฏิบติัราชการในมหาวิทยาลยัน้อยกว่า 1 ปี แต่เคยเป็นบุคลากร 
ในต าแหน่งอ่ืนในมหาวิทยาลยั โดยเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิมให้นับเวลาปฏิบติั
ราชการในมหาวิทยาลยัต่อเน่ืองกนัจนถึงปัจจุบนัได ้โดยนบัรวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  กรณีท่ีบุคลากรเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายในขณะปฏิบัติหน้าท่ี
ระยะเวลาการรับราชการไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี มิใหน้ ามาใชบ้งัคบั 
  “ผูท้  าคุณประโยชน์” หมายความวา่ ผูใ้ห้การสนบัสนุนส่งเสริมหรือช่วยเหลือ
งานบริหารจดัการ งานวชิาการและวจิยั งานการศึกษาหรืองานอ่ืนใดท่ีเป็นภารกิจของมหาวทิยาลยั 
  “ผูรั้บประโยชน์” หมายความว่า บุคคลผูมี้สิทธิได้รับประโยชน์ก่อนหลัง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) คู่สมรสและบุตร โดยชอบด้วยกฎหมาย และบิดาและ/หรือมารดา 
ท่ีแทจ้ริงตามกฎหมาย 
  (2) ผูซ่ึ้งอยูใ่นอุปการะตามกฎหมาย หรือขอ้ตกลง หรือโดยพฤติการณ์ 
   ผู ้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนหรือประโยชน์ตาม (1) ยงัมีชีวิตอยู่ ผู ้รับ
ประโยชน์ตาม (2) ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนหรือประโยชน์และให้ทายาทในล าดบันั้นมีสิทธิโดย
แบ่งส่วนเท่า ๆ กนั 
   “ทุพพลภาพ”  หมายความว่า  การสูญเสียความสามารถในการท างาน
อยา่งถาวรและส้ินเชิง 
   “การสูญเสียอวยัวะ”  หมายความว่า  การสูญเสียบางส่วนของร่างกาย 
จนเป็นเหตุใหสู้ญเสียความสามารถในการท างาน แต่ไม่ถึงกบัเป็นเหตุใหต้อ้งออกจากราชการ 
 ขอ้  5 มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินทดแทนเน่ืองจากการเสียชีวิต หรือได้รับอันตราย 
แก่ร่างกายตามอตัราการจ่ายเงินทดแทน ดงัน้ี 
  5.1 เสียชีวิต ให้จ่ายเงินทดแทนแก่ผู ้รับประโยชน์ 50,000 บาท (ห้าหม่ืน 
บาทถว้น) 
   ในกรณีท่ีเสียชีวิตอนัเน่ืองจากสูญเสียอวยัวะ ให้ไดรั้บค่าทดแทนรวมกนั
ไดไ้ม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) 
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  5.2 ทุพพลภาพ  ให้จ่ายเงินทดแทน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) แก่
บุคลากรผูน้ั้นตามประเภทของการทุพพลภาพ  ดงัต่อไปน้ี 
   5.2.1 เสียมือทั้งสองขา้ง 
   5.2.2 เสียเทา้ทั้งสองขา้ง 
   5.2.3 เสียมือขา้งหน่ึงกบัเทา้ขา้งหน่ึง 
   5.2.4 หูหนวกทั้งสองขา้ง 
   5.2.5 เสียตาหรือตาบอดทั้งสองขา้ง 
   5.2.6 เสียตาหรือตาบอดขา้งหน่ึงกบัมือขา้งหน่ึง 
   5.2.7 เสียตาหรือตาบอดขา้งหน่ึงกบัเทา้ขา้งหน่ึง 
   5.2.8 อมัพาต 
   5.2.9 เป็นใบ ้
   5.2.10 ทุพพลภาพโดยส้ินเชิงและถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพได ้
  5.3 สูญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย ให้จ่ายเงินทดแทนแก่บุคลากรผูน้ั้น 
ตามประเภทของการสูญเสียอวยัวะในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) ตามตาราง 
ต่อไปน้ี 
 

ตารางเงินทดแทนกรณสูีญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 
    

เทา้ขา้งหน่ึงหรือมือขา้งหน่ึง 20,000   บาท 
เสียตาหรือตาบอดขา้งเดียว 20,000   บาท 
หูหนวกขา้งหน่ึง 10,000   บาท 
เสียน้ิวหวัแม่มือสองขา้ง 10,000   บาท 
เสียน้ิวหวัแม่มือขา้งเดียว 5,000   บาท 
เสียน้ิวช้ี - กระดูกสามขอ้ 3,000   บาท 
 - กระดูกสองขอ้ 2,000  บาท 
 - กระดูกหน่ึงขอ้ 1,000  บาท 
เสียน้ิวกลาง - กระดูกสามขอ้ 2,000  บาท 
 - กระดูกสองขอ้ 1,000  บาท 
 - กระดูกหน่ึงขอ้ 500  บาท 
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ตารางเงินทดแทนกรณสูีญเสียอวยัวะบางส่วนของร่างกาย 
    

เสียน้ิวนาง - กระดูกสามขอ้ 1,500   บาท 
 - กระดูกสองขอ้ 1,000  บาท 
 - กระดูกหน่ึงขอ้ 500  บาท 
เสียน้ิวกอ้ย - กระดูกสามขอ้ 1,500  บาท 
 - กระดูกสองขอ้ 1,000  บาท 
 - กระดูกหน่ึงขอ้ 500  บาท 
เสียน้ิวหวัแม่เทา้สองขา้ง 5,000   บาท 
เสียน้ิวหวัแม่เทา้ขา้งหน่ึง 2,500   บาท 
เสียน้ิวเทา้อ่ืน น้ิวละ 1,000  บาท 
  5.4 ในกรณีเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกายเน่ืองจากปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการให้กบัมหาวิทยาลยั อธิการบดีอาจอนุมติัให้ได้รับเงินทดแทนมากกว่าอตัราท่ีก าหนดไว ้
ตามความใน 5.1, 5.2  และ 5.3 น้ีก็ได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินสองเท่าของอตัราท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้  6 มหาวิทยาลยัจะไม่จ่ายเงินทดแทนตามขอ้ 5 แก่บุคลากรท่ีเสียชีวิตหรือไดรั้บ
อนัตรายแก่ร่างกายในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  6.1 การกระท าอนัเกิดจากตนเองกระท าผดิ หรือมีส่วนร่วมกระท าผดิกฎหมาย
หรือผดิกฎระเบียบวนิยัของราชการ 
  6.2 การกระท าอนัเกิดจากการด่ืมสุราหรือส่ิงมึนเมาจนครองสติไม่ได ้
  6.3 จงใจให้ตนเองหรือยินยอมให้ผูอ่ื้นท าให้เสียชีวิต หรือได้รับอนัตราย  
แก่ร่างกาย 
 ขอ้  7 ให้มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหน่ึง พิจารณาค าขอรับเงินทดแทน
ตามขอ้ 5 โดยใหมี้แพทยร่์วมเป็นกรรมการอยูด่ว้ย 
 ขอ้  8 ในกรณีถึงแก่ชีวิต มหาวิทยาลยัจะให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ไม่วา่บุคลากร
จะมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือตามระเบียบน้ีหรือไม่ ดงัต่อไปน้ี 
  8.1 บุคลากรถึงแก่ชีวิต ให้ เงินช่วยเหลือการเป็นเจ้าภาพจัดงานรายละ  
5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 
  8.2 บิดาและ/หรือมารดาของบุคลากร ถึงแก่ชีวิต ให้เงินช่วยเหลือรายละ 
3,000 บาท (สามพนับาทถว้น) 
  8.3 คู่สมรสของบุคลากรถึงแก่ชีวิต ให้ เงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท  
(สามพนับาทถว้น) 
  8.4 บุตรของบุคลากรถึงแก่ชีวิตให้เงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท (สามพนั
บาทถว้น) 
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  8.5 ให้เงินช่วยเหลือค่าดอกไมเ้คารพศพ ในนามมหาวิทยาลยั จ  านวน 1 พวง 
อธิการบดีและผูบ้ริหาร จ านวน 1 พวง รวมไม่เกิน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 
 ขอ้  9 ในกรณีลูกจ้างปฏิบติังานชั่วคราว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง  
วา่ดว้ยการจา้งลูกจา้งปฏิบติังานชัว่คราว พ.ศ.2538  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ถึงแก่ชีวิตให้มหาวิทยาลยั
ใหเ้งินช่วยเหลือ ค่าดอกไมเ้คารพศพตามความใน 8.5 ได ้
 ขอ้ 10 ในกรณีผูท้  าคุณประโยชน์ถึงแก่ชีวิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินช่วยเหลือ 
ค่าจดัการศพและจดัดอกไมเ้คารพศพตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 11 บุคลากรผูส้มควรได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ตามความใน 8.1 ถึง 8.4  
ใหข้ออนุมติัต่ออธิการบดี 
  บุคลากรซ่ึงพ้นจากงานเม่ืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเกษียณอายุก่อน
ก าหนดหรือขา้ราชการบ านาญถึงแก่ชีวิต มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผูจ้ดัการศพรายละ 
5,000 บาท (ห้าพนับาทถว้น) และดอกไมเ้คารพศพรายละไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถว้น) โดย
ใหง้านสวสัดิการกองการเจา้หนา้ท่ีขอเบิกจ่าย 
 ขอ้ 12 ในกรณีท่ีอธิการบดีหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายเดินทางไปงานจดัการศพของ
บุคลากรหรือผูท้  าคุณประโยชน์ ให้ผูเ้ดินทางไปมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เฉพาะ 
ค่าพาหนะหรือค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 ขอ้ 13 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีมีปัญหาให้คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาของสภามหาวทิยาลยัตีความและวนิิจฉยัช้ีขาด ค าวนิิจฉยัถือเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี           25          มีนาคม พ.ศ.2551 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์บุคลากร 

พ.ศ.2551 
 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยกองทุน
สงเคราะห์ขา้ราชการและลูกจา้ง 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
รามค าแหง พ.ศ.2541  สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง จึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์
บุคลากร พ.ศ.2551” 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์ขา้ราชการและ
ลูกจา้ง พ.ศ.2533  
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์ขา้ราชการและ
ลูกจา้ง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2534  
 ให้ใชร้ะเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์บุคลากร พ.ศ.2551 
น้ีแทน 
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 
  “มหาวทิยาลยั”   หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “อธิการบดี”   หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง   
  “บุคลากร” หมายความวา่ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างงบรายได้ ท่ีปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  “กองทุนสงเคราะห์”  หมายความวา่ เงินกองทุนท่ีมหาวิทยาลัยจัดตั้ งข้ึน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของบุคลากรในกรณีประสบอุบติัภยั 
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  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสวสัดิการมหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 ขอ้  5 ให้มหาวิทยาลัยจัดตั้ งกองทุนข้ึนเรียกว่า “กองทุนสงเคราะห์ บุคลากร”  
เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของบุคลากรท่ีประสบอุบติัภยั 
  กองทุนสงเคราะห์ให้ฝากไว ้ ณ  ธนาคารออมสิน  ธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ
ธนาคารพาณิชยท่ี์สภามหาวิทยาลยัอนุมติัใหฝ้ากได ้
 ขอ้  6 กองทุนสงเคราะห์อาจไดม้าจาก 
  6.1 เงินอุดหนุนของมหาวิทยาลยั 
  6.2 เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาค 
  6.3 เงินท่ีมหาวิทยาลัยด าเนินการหรือมอบหมายให้ด าเนินการจัดหามา 
เพื่อกองทุนสงเคราะห์ 
  6.4 รายไดจ้ากดอกเบ้ีย 
  6.5 รายไดอ่ื้น ๆ 
 ขอ้  7 บุคลากรซ่ึงมีระยะเวลาปฏิบติัราชการในมหาวิทยาลยัติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อย
กวา่ 1 ปี มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุบติัภยัได ้
  บุคลากรผู ้ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยน้อยกว่า 1 ปี  แต่เคยเป็นบุคลากร 
ในต าแหน่งอ่ืนในมหาวิทยาลยั โดยเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ต่อเน่ืองกบัต าแหน่งเดิมให้นับเวลาปฏิบติั
ราชการในมหาวิทยาลยัต่อเน่ืองกนัจนถึงปัจจุบนัได ้โดยนบัรวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
 ขอ้  8 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์แก่บุคลากรท่ีประสบ
อคัคีภยั วาตภยั อุทกภยัหรืออุบติัภยัอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัโดยปรากฏวา่ภยันั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
  8.1 โรงเรือนท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิและบุคลากรผูเ้ป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิพกัอาศยัอยู ่
   8.1.1 ไดรั้บความเสียหายทั้งหมดไม่เกิน 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) 
   8.1.2 ไดรั้บความเสียหายบางส่วนไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
  8.2 ทรัพย์สินของบุคลากรท่ีพักอาศัยในโรงเรือนของผู ้อ่ืน ได้รับอุบัติ ภัย
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่เกิน 10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 
 ขอ้  9 คณะกรรมการอาจใหกู้ย้มืเงินจากกองทุนสงเคราะห์ในกรณี ดงัต่อไปน้ี 
  9.1 ไดรั้บอนัตรายแก่ร่างกายเน่ืองจากประสบอคัคีภยั วาตภยั อุทกภยั อุบติัเหตุ 
เน่ืองจากยานพาหนะหรือเคร่ืองจกัรหรืออุบติัภยัอ่ืนท่ีคล้ายคลึงกนั เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 
5,000 บาท (หา้พนับาทถว้น) 
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  9.2 ต้องรับผิดชอบเพื่อความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนและ/หรือทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอันเกิดจากการขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยตามหน้าท่ีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ในวงเงินตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 ขอ้  10 คณะกรรมการอาจให้กู ้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์บุคลากร เม่ือผูน้ั้ น 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลภายนอกเพื่อความเสียหายอนัเกิดจากอุบติัภัย ทั้ งน้ีไม่เกิน 
20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) โดยตอ้งช าระดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้  11 การกูย้มืเงินใหผ้อ่นช าระเป็นรายเดือน ดงัน้ี 
  11.1 การกูย้มืตามความใน 9.1  และขอ้  10  ไม่เกิน 24 เดือน 
  11.2 การกูย้ืมตามความใน 9.2  ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 
 ขอ้  12 ผู ้กู ้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์ต้องมีผู ้ค  ้ าประกัน ท่ี เป็น บุคลากรใน
มหาวทิยาลยั ซ่ึงมิใช่ลูกจา้งปฏิบติังานชัว่คราว ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งไม่ต ่ากวา่ผูกู้ย้มื 
  ผูค้  ้าประกนัหน่ึงคนค ้าประกนัผูกู้ไ้ดร้ายเดียว 
 ขอ้  13 ผูป้ระสงค์ขอรับการช่วยเหลือหรือกู้ยืมเงินจากกองทุนสงเคราะห์ให้ยื่น 
ค าขอต่อคณะกรรมการภายใน 90 วนั นบัแต่วนัประสบอุบติัภยั 
 ขอ้  14 การสั่งจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการและกรรมการฝ่ายการเงินเป็นผูล้งนาม 
 ขอ้  15 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี ในกรณีมีปัญหาให้คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาของสภามหาวทิยาลยัตีความและวนิิจฉยัช้ีขาด ค าวนิิจฉยัถือเป็นท่ีสุด 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี           25          มีนาคม พ.ศ.2551 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ว่าด้วยสวสัดิการโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบีย้เพ่ือทีอ่ยู่อาศัย 

พ.ศ.2551 
 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการ
โครงการเงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยั
รามค าแหง พ.ศ.2541  สภามหาวทิยาลยัรามค าแหง จึงวางระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยสวสัดิการโครงการ
เงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2551” 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
  3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการโครงการเงินกู้และ 
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ.2537 
  3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการโครงการเงินกู้และ 
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2537 
  3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการโครงการเงินกู้และ 
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2538 
  3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการโครงการเงินกู้และ 
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2542 
  3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยสวสัดิการโครงการเงินกู้และ 
เงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2548  
 ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 
  “มหาวทิยาลยั”   หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “อธิการบดี”   หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามค าแหง   
 



 

รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

 
 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสวสัดิการโครงการเงินกู้
และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
  “บุคลากร” หมายความวา่   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนกังานมหาวทิยาลยั ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งงบรายได ้สังกดัมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  “รายไดป้ระจ าเดือน” หมายความวา่ เงินเดือนหรือค่าจา้ง และหรือรายไดป้ระจ า
อยา่งอ่ืนของผูมี้สิทธิยืน่ขอเขา้โครงการเงินกูร่้วมกบัคู่สมรส (ถา้มี) ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  “ผอ่นช าระหน้ี” หมายความวา่ การผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ี ย  
เป็นรายเดือนหรือตามท่ีสถาบนัการเงินตกลงใหผ้อ่นช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นอยา่งอ่ืน 
 ขอ้  5 ผูมี้สิทธิขอเขา้ร่วมโครงการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
  5.1 เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยั 
  5.2 ปฏิบติัราชการในมหาวทิยาลยัรามค าแหงติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
  5.3 มีความเดือนร้อนในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยั 
  5.4 มีความประพฤติดีและไม่เคยมีความเสียหายในทางการเงินมาก่อนและ
สามารถผอ่นช าระหน้ีไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด 
 ขอ้  6 ผูมี้สิทธิอาจขอกู้เพื่อให้ได้มาซ่ึงท่ีอยู่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดั
ใกลเ้คียง โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
  6.1 เพื่อซ้ือหรือเช่าซ้ือบา้นพร้อมท่ีดินเป็นของตนเองและคู่สมรส (ถา้มี) หรือ 
  6.2 เพื่อปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองและหรือของ 
คู่สมรส หรือ 
  6.3 เพื่อจดัให้ได้มาซ่ึงท่ีอยู่อาศยัด้วยการซ้ือท่ีดินแล้วปลูกสร้างบา้นบนท่ีดิน 
ท่ีซ้ือนั้นภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด หรือ 
  6.4 เพื่อจดัใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีอยูอ่าศยัตามท่ีมหาวทิยาลยัเห็นสมควร หรือ 
  6.5 เพื่อซ่อมแซม ดดัแปลง ต่อเติม และตกแต่งบา้น และอาณาบริเวณท่ีอยู่อาศยั
ในท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิของผูข้อกูห้รือของคู่สมรส 
 ขอ้  7 ผูท่ี้มีบ้านพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครหรือจังหวดัใกล้เคียงแล้ว และมี
คุณสมบัติตามความใน 5.1, 5.2 และ 5.4 ท่ีไม่อยู่ในระหว่างการผ่อนช าระหน้ีท่ีอยู่อาศยักับสถาบัน
การเงินใด ๆ อาจขอเขา้โครงการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั โดยมีวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 6 ได ้
 ขอ้  8  ผูมี้สิทธิตามขอ้ 5  และขอ้ 7  อาจขอกูเ้งินจากสถาบนัการเงินตามวงเงินท่ีสถาบนั
การเงินมีขอ้ตกลงกบัมหาวิทยาลยั หรือในกรณีพิเศษให้อยูใ่นดุลยพินิจของสถาบนัการเงินท่ีจะยกเวน้
เป็นรายบุคคลได ้
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 ขอ้  9 ใหก้ าหนดอตัราการผอ่นช าระหน้ีไว ้ดงัน้ี 
  9.1 ผูกู้ ้ต้องท าสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน โดยสถาบนัการเงินจะคิดอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีให้กูสู้งกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 12 เดือน ท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บร้อยละ 1.25 ต่อปี หรือ
ในอตัราดอกเบ้ียท่ีมหาวทิยาลยัมีขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเป็นกรณีไป 
  9.2 ผูกู้ต้อ้งผอ่นช าระหน้ีให้กบัสถาบนัการเงินเป็นรายเดือน เดือนละเท่ากนัตาม
อตัราผ่อนช าระรายเดือนและระยะเวลาท่ีตกลงกนัเป็นรายไป แต่ระยะเวลาผอ่นช าระทั้งส้ินตอ้งไม่เกิน 
15 ปี หรือ 180 เดือน 
   ผูกู้ ้อาจตกลงกบัสถาบนัการเงินขอผ่อนช าระหน้ีเป็นรายเดือนตามอตัราท่ี 
ตกลงกนัในระยะเวลาไม่เกิน 25 ปี หรือไม่เกินอายขุองผูกู้ ้65 ปี 
  9.3 การผ่อนช าระหน้ีคร้ังแรก ให้เร่ิมในวนัส้ินเดือนถดัจากเดือนท่ีได้รับเงินกู้
ครบจ านวนตามสัญญา 
   ในกรณีท่ีผูกู้ ้รับเงินเป็นงวด ผู ้กู ้อาจจ่ายเฉพาะค่าดอกเบ้ียส าหรับส่วนท่ี
ไดรั้บไปแลว้ตามท่ีจะตกลงกบัสถาบนัการเงิน 
  9.4 ผูกู้อ้าจตกลงกบัสถาบนัการเงิน ขอผ่อนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเพื่อผอ่นช าระ
หน้ีท่ีผิดนัด ให้เป็นหน้ีคงเหลือตามสัญญากู้ท่ีสามารถผ่อนช าระเป็นรายเดือนต่อไปได้ โดยสถาบนั
การเงินรับรองจ านวนเดือนท่ีผอ่นช าระรวมกนัแลว้ไม่เกิน 15 ปี หรือ 180 เดือน 
 ขอ้  10 ในระหวา่งท่ีสัญญากูเ้งินยงัมิไดร้ะงบั ใหก้ าหนดหนา้ท่ีของผูกู้ไ้ว ้ดงัน้ี 
  10.1 ผูกู้ ้ต้องยอมให้บุคคลท่ีได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อกัษรของ
มหาวทิยาลยั หรือของสถาบนัการเงินเขา้ตรวจสอบสภาพท่ีดินหรือบา้นได ้
  10.2 ถา้ผูกู้ย้า้ยต าบลท่ีอยูจ่ากภูมิล าเนาท่ีระบุไวใ้นสัญญา ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ให้
ทางมหาวทิยาลยัและสถาบนัการเงินทราบภายใน 15 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ียา้ยภูมิล าเนา 
  10.3 ถ้าผูกู้ ้ถึงแก่กรรม ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายตอ้งไปด าเนินการ 
รับสภาพหน้ีหรือน าเงินไปช าระหน้ีคงเหลือทั้งหมดแทนผูกู้ก้บัสถาบนัการเงินโดยมิชกัชา้ 
 ขอ้  11 ใหก้ าหนดการจ่ายเงินกูไ้ว ้ดงัน้ี 
  สถาบนัการเงินจะจ่ายเงินให้แก่ผูกู้เ้ป็นงวดตามสัญญาก่อสร้างหรือสัญญา
ซ้ือขายหรืออาจจะจ่ายตามจ านวนเงินท่ีกู้ ทั้งจ  านวนในคราวเดียวกนัก็ได ้โดยสถาบนัการเงินจะ
พิจารณาความจ าเป็นของผูกู้ ้ตามวตัถุประสงค์และหลักฐานท่ีผูกู้ ้ต้องยื่นประกอบค าขอกู้ เช่น  
แบบบ้าน สัญญาซ้ือขาย หรือสัญญาก่อสร้าง และข้อตกลงในการจ่ายเงินกู้น้ีให้ก าหนดไวใ้น 
ทา้ยสัญญาดว้ย 
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 ขอ้  12 ใหก้ าหนดหลกัประกนัเงินกูไ้ว ้ ดงัน้ี 
  12.1 ผูกู้ ้ต้องจ านองท่ีดินและบ้าน ตามหลักฐานท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
เป็นหลกัประกนัการกูเ้งินกบัสถาบนัการเงินและผูกู้ต้อ้งประกนัอคัคีภยับา้นท่ีจ านองโดยสลกัหลงั
ยกประโยชน์ตามกรมธรรม์นั้ น ให้กับสถาบันการเงินเบ้ียประกันผูกู้ ้เป็นผูช้  าระและจ านวนท่ี 
เอาประกนั นั้น ตอ้งไม่ต ่ากวา่จ านวนเงินท่ีเป็นหน้ีเม่ือหกัราคาท่ีจ านองแลว้ และสถาบนัการเงินอาจ
ยนิยอมใหผู้กู้ง้ดการประกนัอคัคีภยั เม่ือราคาท่ีดินท่ีจ านองมีราคาสูงกวา่จ านวนหน้ีท่ีคา้งช าระก็ได ้
  12.2 การกู้เงินเพื่อวตัถุประสงค์ตามความใน 6.5 อาจให้บุคคลท่ีสถาบนั
การเงินเช่ือถือค ้ าประกันได้ ส าหรับเงินกู้นั้นให้ถือตามท่ีคณะกรรมการและสถาบันการเงินจะ
ก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้  13 สถาบนัการเงินอาจเรียกเงินตน้คืนพร้อมดอกเบ้ียท่ีควรไดรั้บ หากปรากฏวา่
ผู ้กู ้ยืม เงิน มิได้ป ฏิบัติตาม เง่ือนไข ท่ี ระบุไว้ในระ เบี ยบ น้ีห รือมิได้ป ฏิบัติตามข้อตกลง 
ท่ีท  าไวก้บัสถาบนัการเงิน 
 ขอ้  14 ในกรณีท่ีบุคลากรท่ีไดรั้บอนุมติัในโครงการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัพน้ฐานะ
จากขา้ราชการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งหรือจากพนกังานมหาวิทยาลยัหรือลูกจา้งเป็น
ขา้ราชการใหน้บัระยะเวลาการปฏิบติัราชการต่อเน่ืองกนั 
 

เงินช่วยเหลือค่าดอกเบีย้เพ่ือทีอ่ยู่อาศัย 
 

 ขอ้  15 ผูมี้สิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยัตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  15.1 เป็นผูท่ี้ได้รับอนุมัติให้กู ้เงินในโครงการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัยตาม
ระเบียบน้ี 
  ในกรณีคู่สมรสของผูไ้ด้รับอนุมติัตามโครงการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงมี
คุณสมบติัตามความใน 5.1 และ 5.2 มีสิทธิยืน่ขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียร่วมกบัผูกู้ ้
  15.2 เป็นผูท่ี้มีหน้ีผูกพนักบัสถาบนัการเงินหรือแหล่งเงินกู้ซ่ึงมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกับธนาคารท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือการเคหะแห่งชาติหรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของราชการ โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ไดม้าเพื่อท่ีอยูอ่าศยัตามขอ้ 6 หรือให้
ไดม้าซ่ึงท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารชุดหรือแฟลต โดยเป็นผูซ้ื้อหรือผูเ้ช่าซ้ือ แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่ภายใต้
ขอ้บงัคบัแห่งเง่ือนไข ดงัน้ี 
    15.2.1 มีหลกัฐานแสดงวา่มีความเดือนร้อนในการผ่อนช าระหน้ีท่ี
ก่อข้ึนหรือท่ียงัคา้งอยูแ่ละ 
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    15.2.2 เป็นบุคลากรของมหาวทิยาลยั 
    15.2.3 ปฏิบติัราชการในมหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
    15.2.4 มีความประพฤติดีและไม่เคยมีความเสียหายในทางการเงิน
มาก่อนและผอ่นช าระหน้ีเป็นรายเดือน เดือนละเท่ากนัตามระยะเวลาท่ีจะตกลงได ้
  ในกรณีคู่สมรสของผูมี้สิทธิตามความใน 15.2  และมีคุณสมบติัตามความใน 
15.2.2 และ 15.2.3  มีสิทธิยืน่ขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียร่วมกบัผูมี้สิทธิได ้
  15.3 ตอ้งไม่เป็นผูท่ี้อยู่ในระหวา่งไดรั้บการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยู่
อาศยัตามระเบียบน้ี หรือไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้นขา้ราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้น 
ข้าราชการ พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือความช่วยเหลือในลักษณะใกล้เคียงตามแต่ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
 ขอ้  16 ผูไ้ดรั้บอนุมติัให้กูเ้งินในโครงการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัตามขอ้ 7  ไม่มีสิทธิ
ไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
 ขอ้  17 มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยู่อาศยัให้กบัผูมี้สิทธิ
ตามขอ้ 15  ดงัน้ี 
  17.1 ผูมี้สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยู่อาศยัตามความใน 
15.1 มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัยให้คร่ึงหน่ึงของอัตราดอกเบ้ีย 
ตามความใน 9.1  ของเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) 
  17.2 ผู ้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยู่อาศัยตามความ 
ใน 15.2  มหาวิทยาลยัจะช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัให้คร่ึงหน่ึงของอตัราดอกเบ้ีย 
ไม่เกินร้อยละ 14.25  ของเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) 
  ในกรณีท่ีอตัราดอกเบ้ียท่ีผ่อนช าระจริงต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียท่ีมหาวิทยาลยั
ช่วยเหลือตามความใน 17.1 และ 17.2 มหาวิทยาลยัจะช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัให้
คร่ึงหน่ึงของจ านวนอตัราดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงของเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น) 
  ให้ผูมี้สิทธิได้รับช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัยื่นค าขอรับเงิน
ช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัภายในปีงบประมาณยกเวน้เดือนสุดทา้ยของปีงบประมาณ 
หากพน้ก าหนดเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลยัจะไม่จ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยั
ส าหรับปีงบประมาณนั้น เวน้แต่การผ่อนช าระหน้ีตามความใน 9.4 หรือค าขอรับการช่วยเหลือ 
ค่าดอกเบ้ียรายท่ีคณะกรรมการพิจารณายงัไม่แลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ 
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 ขอ้  18 มหาวิทยาลยัจะงดจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัของผูกู้ ้
และคู่สมรส (ถา้มี)  ดงัต่อไปน้ี 
  18.1 ในกรณีท่ีผู ้ได้รับการช่วยเหลืออยู่เดิมเกษียณอายุราชการ หรือ 
ทุพพลภาพเป็นเหตุให้พน้จากราชการโดยไม่มีความผิดหรือถึงแก่กรรม ให้ผูน้ั้นหรือบุตรหรือ 
บุตรบุญธรรมหรือบิดามารดาหรือคู่สมรสท่ียงัไม่สมรสใหม่แลว้แต่กรณีอยูใ่นโครงการเงินกูเ้พื่อ 
ท่ีอยูอ่าศยัต่อไปได ้
  18.2 ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 15 ยกเวน้ในกรณีขอ้ 14 
 ขอ้  19 ผูมี้สิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัตามระเบียบน้ี
มหาวทิยาลยัจะให้ความช่วยเหลือเงินค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัคร้ังแรก
จากมหาวิทยาลยัเป็นตน้ไป และให้แต่ละรายได้รับความช่วยเหลือรวมกนัแลว้ไม่เกิน 15 ปี หรือ 
180 เดือน 
 ขอ้  20 วิธีการจ่ายเงินและการค านวณเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยู่อาศัย
คณะกรรมการจะค านวณให้ในการยื่นขอกู้คร้ังแรกถึงแม้จะมีการเพิ่มลดดอกเบ้ียในระหว่างท่ี
สัญญากูย้มืเงินไม่ส้ินสุดก็ตาม 

คณะกรรมการ 
 
 ขอ้  21 ให้อธิการบดีแต่งตั้ งกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการ
สวสัดิการโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเพื่อท่ีอยู่อาศัย”  ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการ ซ่ึงแต่งตั้งจากบุคลากรใน คณะ ส านัก สถาบนัและบณัฑิตวิทยาลยัตาม
จ านวนท่ี เห็นสมควร โดยให้ บุคลากรของงานการเงิน  กองคลัง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี เก่ียวกับ 
งานสวสัดิการโครงการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยั เป็นกรรมการการเงิน และมีบุคลากรงานสวสัดิการ  
กองการเจา้หน้าท่ี เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
ระเบียบน้ี  
 ขอ้  22 ใหก้รรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามขอ้ 21 มีอ านาจและหนา้ท่ี ดงัน้ี 
  22.1 พิจารณาค าขอกูแ้ละค าขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียและเงินสมทบ
การผอ่นช าระเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัแลว้เสนอความเห็นต่ออธิการบดี เม่ืออธิการบดีอนุมติัแลว้ ใหแ้จง้
สถาบนัการเงินต่อไปตามควรแก่กรณี 
  22.2 วางระเบียบและวิธีการพิจารณาค าขอกู้เงิน ค าขอรับการช่วยเหลือ 
ค่าดอกเบ้ียเงินสมทบการผ่อนช าระเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศยัและระเบียบการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี 
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  22.3 พิจารณาและจดัท าตารางส าเร็จหรือคิดค านวณเก่ียวกับจ านวนเงิน
สูงสุดท่ีอาจขอกู้ การผ่อนช าระตลอดจนจ านวนเงินช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียและเงินสมทบการผ่อน
ช าระเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีมหาวทิยาลยัออกให ้
 ขอ้  23 ให้คณะกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 21  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง 
คราวละ 2 ปี แต่อาจไดรั้บการแต่งตั้งใหม่อีกได ้แต่ถา้ครบก าหนดแลว้ยงัไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ชุดใหม่ใหก้รรมการชุดเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ 
  ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหวา่งท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ ยงัมี
วาระอยูใ่นต าแหน่ง ให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ 
ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 
 ขอ้  24 กรรมการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามขอ้ 21  พน้จากต าแหน่งเม่ือ 
  24.1 ตาย 
  24.2 ลาออก 
  24.3 มหาวทิยาลยัมีค าสั่งใหพ้น้จากหนา้ท่ีในคณะกรรมการ 
  24.4 พน้จากต าแหน่งหน้าท่ีในคณะ ส านัก สถาบนัหรือบณัฑิตวิทยาลยั 
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 
  24.5 ครบวาระ 
 ขอ้  25 ให้กรรมการพิจารณาค าขอกูเ้งินและค าขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกู้
เพื่อท่ีอยู่อาศยัเป็นคราว ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร การวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็น
ขอ้ยติุ 
 ขอ้  26 การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ขอ้  27 การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม 
กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  กรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียในปัญญาท่ีหยบิยกข้ึนวนิิจฉยัไม่มีสิทธิออกเสียง 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ้  28 ให้คณะกรรมการพิจารณาค าขอรับการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยู่
อาศยัซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งอยูใ่นวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัคงอยูใ่นต าแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 
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 ขอ้  29 ให้ผูมี้สิทธิตามระเบียบท่ีได้ยกเลิกตามขอ้ 3  แห่งระเบียบน้ีอยู่ก่อนวนัท่ี
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัให้คงมีสิทธิอยูต่่อไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ยกเวน้
เงินกู้ยืมท่ีน ามาค านวณช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียให้ค  านวณตามเงินกู้ยืมแต่ไม่เกิน 150,000 บาท  
(หน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และผูท่ี้ไดรั้บการช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัหากใชสิ้ทธิ
รับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมใหง้ดช่วยเหลือค่าดอกเบ้ียเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั ในระหวา่งใชสิ้ทธิรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้น 
 ขอ้  30 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี           25          มีนาคม พ.ศ.2551 
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รวมงาน/ระเบียบพนกังาน/NAPA 

สิทธิการลา 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างงบรายได้ และลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว 

 

ประเภทการลา 
สิทธิการลา 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ หมายเหตุ 
ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลยั,ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว 

ลาป่วย 60 วนัท าการ ขยายไดอี้ก 60 วนัท าการ เช่นเดียวกบัขา้ราชการ ลากิจและลาป่วยได ้15 วนัท าการ อธก. (คณบดี, ผอ.เลขาฯ - ป่วย 30 วนัข้ึนไปตอ้ง 
   แต่ปีแรกตอ้งท างานแลว้ 3 เดือน 60 วนั หวัหนา้ภาคฯ 40 วนั   มีใบรับรองแพทย ์
   จึงไดรั้บค่าจา้ง หวัหนา้ฝ่าย 30 วนั) -  หวัหนา้งานใน สธก.  อนุญาต 
ลากิจส่วนตวั 45 วนัท าการ (ปีแรกลาไดเ้งินเดือน 15 วนัท าการ) ปีแรก 15 วนัท าการ ปีต่อไป 45 วนัท าการ  อธก. (คณบดี, ผอ.เลขาฯ    ลากิจ, ลาป่วย ได ้5 วนั 
    30 วนั หวัหนา้ภาคฯ 20 วนั -  สิทธิการลาของพนกังานและ 
    หวัหนา้ฝ่าย 15 วนั)   ลูกจา้งงบรายไดอ้าจเป็นไป 
ลาพกัผอ่น - ปีแรกท างานมาแลว้ 6 เดือน มีสิทธิลาได ้10 วนัท าการ เหมือนขา้ราชการ มีสิทธิลาพกัผอ่นเม่ือปฏิบติังาน อธก. คณบดี, ผอ.เลขาฯ   ตามหลกัเกณฑท่ี์ อ.ก.ม. 
 - ปีต่อไปสามารถสะสมวนัท่ียงัมิไดล้าในปีนั้นรวมกบัปี    ครบ 1 ปี ได ้10 วนัท าการ โดย หวัหนา้ภาคฯ   มหาวทิยาลยัก าหนด 
    ต่อไปได ้แต่วนัลาพกัผอ่นสะสมรวมกบัวนัลาพกัผอ่น  ไม่มีวนัสะสม  - ลูกจา้งชาวต่างประเทศ 
    ในปีปัจจุบนัตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการ      มีสิทธิลาตามสัญญาจา้ง 
 - ท  างานมานาน 10 ปี ใหมี้สิทธิน าวนัลาพกัผอ่นสะสม    - อ  านาจอนุมติัหรืออนุญาต 
    รวมกบัวนัลาพกัผอ่นปีปัจจุบนัไดไ้ม่เกิน 30 ท าการ      การลาท่ีเป็นของเลขาธิการ 
ลาคลอดบุตร 90 วนัและมีสิทธิลากิจส่วนตวัเพ่ือเล้ียงดูบุตรไดไ้ม่เกิน 90 วนั (ไดรั้บค่าจา้ง) และลากิจส่วนตวั คร้ังละ 30 ไดรั้บค่าจา้งโดย อธก. คณบดี, ผอ.,    สกอ.เลขาธิการฯ มอบอ านาจ 
 150 วนัท าการ โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน  เพ่ือเล้ียงดูบุตรโดยไดรั้บค่าจา้งอีก 30 วนั ไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ เลขานุการฯ    ใหอ้ธิการบดีมี อ  านาจ 
  ท าการ ใหน้บัรวมในวนัลากิจส่วนตวั 45  หวัหนา้ภาคฯ   ปฏิบติัราชการแทนได ้ 
  วนัท าการ     (ค  าส่ัง สกอ. ท่ี 9/2546      
ลาอุปสมบทหรือ ท างานมาแลว้ 12 เดือน ลาได ้120 วนั เช่นเดียวกบัขา้ราชการ  อธิการบดี   ลว 7 ก.ค.2546) 
ลาไปประกอบพิธีฮจัย ์    (ส่งใบลาก่อน 60 วนั)  
ลาเขา้เตรียมพลหรือ ไดรั้บเงินเดือน ไดรั้บค่าจา้ง (ลาเขา้ระดมพล, ฝึกวชิา  อธิการบดี  
ลาเขา้รับตรวจเลือก  ทหาร, ตรวจคดัเลือก    
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ประเภทการลา 
สิทธิการลา 

ผู้มีอ านาจอนุมัติ หมายเหตุ 
ข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลยั,ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว 

ลาศึกษา, ฝึกอบรม ลาได ้4 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ถา้ผูบ้งัคบับญัชาอนุญาต เหมือนขา้ราชการ  อธิการบดี   
ดุงานหรือปฏิบติัการ (ลูกจา้งงบรายไดไ้ม่มีสิทธิลาศึกษา)   (ทั้งในและต่างประเทศ)  
วจิยั      
ลาไปปฏิบติังานใน ประเภทท่ี 1 ลาไดไ้ม่เกิน 4 ปี และ เหมือนขา้ราชการ (ขอตกลงกบักระทรวง  รัฐมนตรี - นบัเวลานั้นเหมือนเตม็ 
องคก์ารระหวา่ง ประเภทท่ี 2 ลาไดไ้ม่เกนิ 1 ปี โดยไม่ไดรั้บเงินเดือน การคลงั)     เวลาราชการไม่เกิน 4 ปี 
ประเทศ (สิทธิการลาเฉพาะขา้ราชการ)     
ลาติดตามคู่สมรส ลาไดไ้ม่เกิน 2 ปี และไม่ไดรั้บเงินเดือน ลาไดแ้ต่ไม่ไดรั้บค่าจา้งระหวา่งลา  อธิการบดี  
 ขยายไดอี้ก 2 ปี และไม่ไดรั้บเงินเดือน ถา้เกิน 4 ปี     
 ใหล้าออก (สิทธิการลาเฉพาะขา้ราชการ)     
 

กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 
1. ระเบียบ วา่ดว้ยการลาของขา้ราชการ พ.ศ. 2535 แกไ้ข เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2539 
2. พระราชกฤษฎีการ วา่ดว้ยการจ่ายเงินเดือนเงินปีบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ.2535 
3. ระเบียบ วา่ดว้ยการจ่ายค่าจา้งลูกจา้งของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
4. คู่มือสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกลูของลูกจา้ง ส่วนบริหารงานบุคคล ลูกจา้งส านกับริหารการเบิกจ่ายเงิน กรมบญัชีกลาสง 
5. ระเบียบมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการบริหารงานพนกังานมหาวทิยาลยั 2546 
6. ระเบียบมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการจา้งลูกจา้งปฏิบติังานชัว่คราว 2538 
7. ระเบียบมหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคลของลูกจา้งงบรายได ้พ.ศ.2526 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
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จดัท าโดย 

 
 
 
 ทีป่รึกษา นางดุษฎี  ธรมธชั 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงาน 
 
 ผู้จัดท า หน่วยการเจา้หนา้ท่ีและกิจการพิเศษ 
  นางประภาศรี  ภู่ทองค า 
  นางสาวศุจีรัตน์  พรินทรากูล 
    
 ผู้บันทกึข้อมูล นางนภาพร  ทว้มล ายอง 
  
 ผู้จัดท ารูปเล่ม นายประไพ  ฉิมวยั 
   นางธนกร  สิงห์มณีสกุลชยั 
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