
KU: มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ 
ทีพ่ึง่ประชาชน /ความสขุของบคุลากร & นสิติ / ความมั่นคงของ มก.

การบรหิารงานบคุคล:การเปลีย่นสถานภาพ ของ
                           ลกูจา้งประจ าสว่นราชการ

5-6 Jan. 2016               ร.ศ. วรวฒุ ิฤกษ์อ านวยโชค รษก. รองอธกิารบดฝ่ีายทรัพยกรบคุคล



หลกัการและความเป็นมา ... การเปลีย่นสถานภาพ

มาตรา 4  “ผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลัย” หมายความวา่ 

1.  พนักงานมหาวทิยาลัย 2. ลกูจา้งของสว่นราชการ

3.  ขา้ราชการ 4. ลกูจา้งของมหาวทิยาลัย

5.  พนักงานราชการ

มาตรา 80 ใหโ้อนบรรดา

1). ขา้ราชการ 2). ลกูจา้งของสว่นราชการ 

3). พนักงานราชการ และ 4). พนักงานของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามพระราชบญัญัตมิหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2541 มาเป็น

1). ขา้ราชการ 2). ลกูจา้งของสว่นราชการ

3). พนักงานราชการ และ 4). พนักงานมหาวทิยาลัยตามพระราชบญัญัตนิี้



หลกัการและความเป็นมา ... การเปลีย่นสถานภาพ
มาตรา 81 ขา้ราชการ หรอื ลกูจา้ง ตาม ม.80 ผูใ้ด แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพมาเป็น

พนักงานมหาวทิยาลัย หรอื ลกูจา้งของมหาวทิยาลัย

มาตรา 81 ขา้ราชการ หรอื ลกูจา้งของสว่นราชการตามมาตรา 80 ทีม่ไิดรั้บการ
บรรจเุป็นพนักงานมหาวทิยาลัยตามพระราชบญัญัตนิี ้ใหย้ังคงสถานะความเป็น
ขา้ราชการหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ



หลกัการและความเป็นมา ... การเปลีย่นสถานภาพ

มาตรา 82 ผูซ้ ึง่มหาวทิยาลยัรับเขา้เป็น พนักงานมหาวทิยาลัยหรอืลกูจา้งของ
มหาวทิยาลัย ตามมาตรา 77 และมาตรา 81 ใหไ้ดรั้บเงนิเดอืน คา่จา้ง สวัสดกิาร และ
ประโยชนต์อบแทนอยา่งอืน่ไมน่อ้ยกวา่เงนิเดอืน คา่จา้ง สวสัดกิาร และประโยชนต์อบ
แทนอยา่งอืน่ทีเ่คยไดรั้บอยูก่อ่นเขา้เป็นพนักงานมหาวทิยาลยัหรอืลกูจา้งของมหาวทิยาลยั

มาตรา 83 ลกูจา้งของสว่นราชการซึง่มหาวทิยาลัยรับเขา้เป็นพนักงาน
มหาวทิยาลัยหรอืลกูจา้งของมหาวทิยาลัยตามมาตรา 81 ใหถ้อืวา่เป็นการออกจาก
งานเพราะทางราชการยบุต าแหนง่ และใหม้สีทิธไิดรั้บบ าเหน็จตามระเบยีบ
กระทรวงการคลังวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง



1. กระทรวงการคลังไดป้รับปรงุระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง
ของสว่นราชการ พ.ศ. 2519 เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสมดา้นสทิธปิระโยชน์
เกือ้กลูในสว่นของบ าเหน็จลกูจา้ง โดยก าหนดใหล้กูจา้งประจ า 

      มสีทิธใินการเลอืกขอรับ 
      1.1  บ าเหน็จปกติ
      1.2 บ าเหน็จรายเดอืน
      1.3 บ าเหน็จพเิศษ
      1.4 บ าเหน็จพเิศษรายเดอืน และ
      1.5 บ าเหน็จตกทอด

บ าเหน็จลกูจา้ง

ใหส้ทิธใินการรับบ าเหน็จรายเดอืนและบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน
เร ิม่ต ัง้แต่ … ลกูจา้งประจ าออกจาก งานจนกระทั่งผูนั้น้ถงึแกค่วามตาย



บ าเหน็ดปกติ
เงนิตอบแทนของลกูจา้งประจ าที่

ออกจากงานเนือ่งจากท างานมานาน
(แค ่50 เดอืนหรอื 4 ปี 2 เดอืน) 
เลอืก บ าเหน็ดรายเดอืน
ดกีวา่ แน ่ๆ ถา้อายยุนื

ใหจ้า่ยครัง้เดยีว

เงนิเดอืนxจ านวนเดอืน
12

บ าเหน็ดรายเดอืน

(ท างาน≥25ปี)

ใหจ้า่ยเป็นรายเดอืน

เงนิเดอืนxจ านวนเดอืน
12x50

บ าเหน็ดพเิศษ
เงนิตอบแทนของลกูจา้งประจ าที่
ไดรั้บอนัตรายหรอืเจ็บป่วยเพราะเหตุ
ปฏบิตัหินา้ทีห่รอืถกูประทษุรา้ย
เพราะท าตามหนา้ทีจ่นไมส่ามารถท า
หนา้ทีต่อ่ไดแ้ละแพทยรั์บรองผลนัน้ 

ใหจ้า่ยครัง้เดยีว

6-24 เทา่ของเงนิเดอืน

บ าเหน็ดพเิศษ
รายเดอืน

ใหจ้า่ยเป็นรายเดอืน

6-24 เทา่ของเงนิเดอืน

50



บ าเหน็จตกทอด: ในกรณีทีผู่รั้บ

    1. บ าเหน็จรายเดอืน หรอื 2. บ าเหน็จพเิศษรายเดอืน

ถงึแกค่วามตายใหจ้า่ยบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวน 

   15 เทา่ของบ าเหน็จรายเดอืน หรอืบ าเหน็จพเิศษรายเดอืน 

1. กสจ เป็นไปตาม พ.ร.บ. กองทนุส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530

2. สะสม 3% (เจา้ตัว) สมทบ 3% (รัฐบาล)

3. เมือ่ออกจากกองทนุจะไดรั้บ เงนิสะสม + เงนิสมทบ + ดอกผลของ
เงนิทัง้ 2 สว่น

กองทนุส ารองเลย้งชพีส าหรับลกูจา้งประจ าสว่นราชการ (กสจ)



การเปลีย่นสถานภาพของ ... ลกูจา้งประจ าสว่นราชการ

1. มก. จะค านงึถงึ ความม ัน่คงของลกูจา้งประจ า / พนกังานมหาวทิยาลยั
     ทัง้ระหวา่งท างานและชวีติหลังเกษียณ

2. ลกูจา้งประจ าสว่นราชการ เห็นชอบทีจ่ะเปลีย่นสถานภาพเป็น พนกังาน
มหาวทิยาลยั เพยีงประเภทเดยีว (แมว้า่ตามมาตรา 83 วรรค 2 จะระบวุา่
ลกูจา้งประจ าสว่นราชการ สามารถ จะเปลีย่นสถานภาพเป็นลกูจา้งประจ าของ
มหาวทิยาลัย ไดก้็ตาม) 

3. ลกูจา้งประจ าสว่นราชการ เมือ่เปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัยแลว้ 
สวสัดกิารและสทิธิป์ระโยชน ์จะ ไมเ่หมอืนเดมิ มทีัง้ทีไ่ดรั้บเพิม่ขึน้ ลดลง 
หรอืไมไ่ดรั้บ

4.  การเปลีย่นสถานภาพ จากลกูจา้งประจ าสว่นราชการเป็นพนักงาน
มหาวทิยาลัยนัน้ เป็นภาคสมคัรใจ



การเปลีย่นสถานภาพของ ... ลกูจา้งประจ าสว่นราชการ

5. จะยอมรบั … ขอ้บังคับหรอืระเบยีบ ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงาน
มหาวทิยาลัย ทีเ่ปลีย่นสถานภาพ ซึง่จะออกมาใชท้ดแทนขอ้บงัคบัหรอื
ระเบยีบของลกูจา้งประจ าสว่นราชการ เชน่ ภาระงานขัน้ต า่ / การเลกิจา้ง หาก
มกีารกระท าผดิเงือ่นไขหรอืขอ้ตกลง เป็นตน้

6. จะยอมรบั ... บรรดา สดัสว่น เงนิเดอืน คา่ตอบแทน อืน่ใด ที ่มก. ก าหนด

    ทัง้นีข้ ึน้กบั ส านัก งปม. จะจัดสรรหรอืก าหนด ให ้และจะทราบเมือ่ไดม้กีาร
    แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพจากลกูจา้งประจ าแลว้เทา่นัน้

7. จะยอมรบั ... สทิธแิละสวัสดกิาร ที ่มก. จัดสรรให ้และจะไมเ่รยีกรอ้ง 
    สทิธแิละสวัสดกิารบางประเภททลีดลงหรอืยกเลกิไปอนัเนือ่งจากการเปลีย่น
    สถานภาพจากลกูจา้งประจ าของสว่นราชการ

8. จะยอมรบั ... การด าเนนิการเกีย่วกบัสวัสดกิารใด ๆ ที ่มก. จะจัดท าขึน้เพือ่ 
    พนักงานมหาวทิยาลัย จะน ามาจากงบอดุหนุนทีท่างรัฐจัดสรรใหก้บั มก. 



1. ผา่น ... ภาระงานขัน้ต า่ทีต่อ้งรับผดิชอบ / สปัดาห์ / ภาคการศกึษา

2. ผา่น ... ภาระงานทางดา้นวชิาการ / ความสามารถเฉพาะ (ทกุ 5 ปี) 

3. ผา่น .... การประเมนิ (หากตอ้ง ปรับปรงุ 2 ครัง้ใน 2 ปี (ประเมนิปี

                 ละ 2 ครัง้ จะถกูเลกิจา้งได)้

4. การเลือ่นขัน้เงนิเดอืนคอื 0-5% (อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขระเบยีบ)

หนา้ที ่... ของผูป้ฏบิตังิานในมหาวทิยาลยั



ความเป็นมา และ ความเป็นไป ของขอ้บงัคับทกุประเภท 
ระหวา่งเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐ กบั มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ

ประกาศ
ระเบยีบ
ขอ้บงัคับ 
ฯลฯ

ประกาศ
ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั 
ฯลฯ

ประกาศ
ระเบนียบ
ขอ้บงัคบั 
ฯลฯ

มก. สามารถออก ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ฯลฯ เองได ้โดยอาจจะอา้งองิหรอืไมอ่า้งองิกบั
ประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีรั่ฐก าหนดใหส้ว่นราชการถอืปฎบิตั ิก็ได ้

ตาม พ.ร.บ. มก. 
2558 มหาวทิยาลยั
ในก ากบัของรัฐ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFicTMmovKAhVPBY4KHQpyAWQQjRwIBw&url=http://depassejones.com/20/ku-logo&bvm=bv.110151844,d.c2E&psig=AFQjCNG4QSxiri7aGJ1E1v_Dp8zV58Wrlw&ust=1451826833273351


เงือ่นไข ...การยกเลกิสญัญาจา้ง ....

สายวชิาการ (36.1)

1. ท างานครบ 7 ปีแลว้ ไมส่ามารถเลือ่นขึน้สูต่ าแหน่งผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
     (2 ปีหลังจะไมไ่ดข้ึน้คา่จา้งประจ าปี)

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ท างานครบ 9 ปีแลว้ ไมส่ามารถเลือ่นขึน้สู่
ต าแหน่งรองศาสตราจารยไ์ด ้(2 ปีหลังจะไมไ่ดข้ึน้คา่จา้งประจ าปี)

5+2 ปี

7+2 ปี



    เงือ่นไข ...การยกเลกิสญัญาจา้ง ....

กลุม่นักวจัิย (36.2)

1. นักวจัิยปฏบิัตกิาร ท างานครบ 7 ปีแลว้ ไมส่ามารถเลือ่นขึน้สูต่ าแหน่ง

นักวจัิยช านาญการ ได ้(2 ปีหลังจะไมไ่ดข้ึน้คา่จา้งประจ าปี)

2. นักวจัิยช านาญการ ท างานครบ 9 ปีแลว้ ไมส่ามารถเลือ่นขึน้สูต่ าแหน่ง

นักวจัิยช านาญการพเิศษได ้ (2 ปีหลังจะไมไ่ดข้ึน้คา่จา้งประจ าปี)

3. นักวจัิยช านาญการพเิศษ ท างานครบ 11 ปีแลว้ ไมส่ามารถเลือ่นขึน้สู่

ต าแหน่งนักวจัิยเชีย่วชาญ ได ้(2 ปีหลังจะไมไ่ดรั้บการพจิารณาขึน้คา่จา้ง

ประจ าปี)

4. นกัวจิยัเชีย่วชาญและนกัวจิยัเชีย่วชาญพเิศษ 
หากไมม่ผีลงานตามมาตรฐานภาระงาน ตามที ่ก.บ.ม. ก าหนด

5+2 ปี

9+2 ปี

7+2 ปี



    เงือ่นไข ...การยกเลกิสญัญาจา้ง ....

กลุม่วชิาชพี / กลุม่อ านวยการ (36.3)

1. ระดบัปฏบิตักิาร ท างานครบ 9 ปี แลว้ ไมส่ามารถเลือ่นขึน้สู ่ระดบัช านาญ
การได ้(โดย 2 ปีหลังจะไมไ่ดข้ึน้คา่จา้งประจ าปี)

2. ระดบัช านาญการ ทกุ ๆ 5 ปี หากไมม่คีูม่อืปฏบิตังิาน หรอื ผลงานเชงิวเิคราะห ์
หรอืสงัเคราะห ์หรอืบทความทางวชิาการ จ านวน 1 ชิน้

3. ระดบัช านาญการพเิศษ ทกุ ๆ 5 ปี หากไมม่ผีลงานเชงิวเิคราะห ์หรอื
สงัเคราะห ์หรอืบทความทางวชิาการ จ านวน 1 ชิน้

4. ระดบัเชีย่วชาญ ทกุ ๆ 5 ปี หากไมม่ผีลงานวจิัย หรอืบทความทางวชิาการ หรอื
ผลงานอืน่ ๆ ทีเ่ผยแพร ่หรอืตพีมิพ ์จ านวน 1 ชิน้ 

5. ระดบัเชีย่วชาญพเิศษ ทกุ ๆ 5 ปี หากไมม่ผีลงานวจิัย หรอืบทความทาง
วชิาการ หรอืผลงานอืน่ ๆ ทีเ่ผยแพร ่หรอืตพีมิพ ์จ านวน 2 ชิน้ 

7+2 ปี



หลักเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

1. การประเมนิผลงาน 2. การประเมนิสมรรถนะ

ประเมนิปีละ 2 ครัง้ ดงันี ้
ครัง้ที ่1 ผลงานเดอืนกนัยายน – เดอืนกมุภาพันธ ์ในปีถัดไป

   ครัง้ที ่2 ผลงานเดอืน มนีาคม – เดอืนสงิหาคม ในปีเดยีวกนั

ประเมนิ 2 ระดบั และอยูใ่นรปูของคณะกรรมการ
1. ระดับมหาวทิยาลัย ใหอ้ธกิารบด ีแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน จ านวน 3-5 ราย เพือ่ประเมนิ รองอธกิารบด ี ผูช้ว่ยอธกิารบด ี

หวัหนา้สว่นงาน และผูอ้ านวยการกองหรอืเทยีบเทา่
2. ระดบัสว่นงาน (หวัหนา้สว่นงาน หวัหนา้สว่นงาน / หวัหนา้ภาควชิา / หวัหนา้

ส านักงานเลขานุการ / ผูอ้ านวยการกอง)

คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน จ านวน 3-5 ราย 



การอทุธรณ์และการรอ้งทกุข์ (63-64)

1. ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

2. ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากค าส ัง่ลงโทษทางวนิยั หรอืมคีวาม
คบัขอ้งใจ เนือ่งจากการกระท าหรอืค าส ัง่ของผูบ้งัคบับญัชา

ใหร้อ้งทกุขต์อ่คณะกรรมการอทุธรณ์และรอ้งทกุข์
ภายใน 30 วันนับตัง้แตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้



-รา่ง-
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

วา่ดว้ยการแสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพลกูจา้งประจ า
เป็นพนักงานมหาวทิยาลยั

เอกสารประกอบการประชมุครัง้ที ่21/2558 วันที ่8 ม.ค. 2559
พมิพ ์28 ธ.ค. 58

1 -รา่ง-



แสดงเจตนาเปลีย่นสถานภาพ (ขอ้ 5) 

ภายใน 1 ปี

>2 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี

ภายใน 17 กค 2559: ใหบ้รรจ ุในทนัที

ภายใน 17 กค 2560: ใหบ้รรจุ

ผา่นทดลอง
ปฏบิตัหินา้ที ่1 ปี

ถา้ .. เป็นประโยชนต์อ่มหาวทิยาลยั และ มอีตัรา
ใหด้ าเนนิการตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั

>5 ปี

>1 ปี แตไ่มเ่กนิ 2 ปี

ผา่นประเมนิ ภายใน 17 กค 2563: 

ใหบ้รรจุ

ขา้ราชการหรอืลกูจา้งทีม่ไิดรั้บการบรรจ ุใหย้ังคงสถานะความเป็น
ขา้ราชการหรอืลกูจา้งของสว่นราชการ



Next …. 07 … PDF File



-รา่ง-

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคลพนกังานมหาวทิยาลยั

ทีเ่ปลีย่นสถานภาพมาจากลกูจา้งประจ า
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบการประชมุครัง้ที ่21/2558วันที ่8ม.ค. 2559
พมิพ ์28 ธ.ค. 58

-รา่ง-2
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-รา่ง- 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วา่ดว้ยสทิธแิละสวสัดกิารของลกูจา้งประจ า
ทีเ่ปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั

พ.ศ. 2559

-รา่ง-3
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ตารางเปรยีบเทยีบสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์

ระหวา่งลกูจา้งประจ าและ

ลกูจา้งประจ าทีเ่ปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั



สวสัดกิารทีจ่ะ .. ไดร้บัการจดัสรร (9#)

4. การศกึษาของบตุร ไมเ่กนิ 3 คนและอายไุมเ่กนิ 25 ปี

6. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ

7.  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ

8. คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

9. คา่ใชจ้า่ยในการประชมุระหวา่งประเทศ

10. คา่สอนพเิศษ/คา่สอนเกนิภาระงานสอน ในสถานศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษาของทางราชการ

12. คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

13. คา่ตอบแทนกรรมการและเจา้หนา้ทีด่ าเนนิการสอบ

19. กองทนุส ารองเลีย้งชพีลกูจา้งประจ า (กองทนุส ารองเลีย้งชพีบคุลากร มก.)



สวสัดกิารทีจ่ะ .. รบัการจดัสรร แต่ .. ไมเ่หมอืนเดมิ (7#)

ลกูจา้งประจ า เมือ่เปลีย่นสถานภาพเป็นพนง. มก

1-2. ประเภทการลาและการลาทีไ่ดร้ับคา่จา้งระหวา่งลา เป็นไปตามที ่ก.บ.ม. ก าหนด

3. คา่รักษาพยาบาลตนเอง 1. ประกนัสงัคม และ  2. ประกนัสขุภาพ 

3. คา่รักษาพยาบาลบคุคลในครอบครัว รวมทกุคนแลว้  ไมเ่กนิ 20,000 บาท/ปี

15. เงนิท าขวญั (เงนิทดแทน) จากกองทนุสวสัดภิาพ มก.

เมือ่ไดรั้บอนัตราย/ป่วยเจ็บจนพกิารถงึสญูเสยีอวยัวะสว่นใดสว่นหนึง่ไป เพราะเหตปุฏบิตั ิ ราชการในหนา้ทีห่รอืถกู

ประทษุรา้ยเพราะเหตกุระท าการตามหนา้ที ่ แตย่ังสามารถรับราชการตอ่ไปได ้

16. เงนิชว่ยพเิศษ (ถงึแกก่รรมในระหวา่งรับราชการ)       
3 เทา่ของคา่จา้งครัง้สดุทา้ย กอ่นถงึแกก่รรม

มก. ตัง้ไว ้30,000 บาท/คน(ใช ้งปม. มก)

ปัจจบุนัคา่เฉลีย่อตัราคา่จา้งลกูจา้งประจ า คอื 21,000 บาทจะไดรั้บเงนิชว่ยพเิศษเฉลีย่ 63,000 บาท / คน

17.บ าเหน็จลกูจา้ง (ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่

ดว้ยบ าเหน็จลกูจา้ง พ.ศ. 2519 

จะไดรั้บถา้มคีณุสมบตัคิรบตามทีก่ าหนด

+ เงนิชดเชย ตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด

20. การขอพระราชทานครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ขัน้สงูสดุทีจ่ะไดรั้บ จะลดลง 



สวสัดกิารทีจ่ะ .. ไมไ่ดร้บัการจดัสรร (4#)

5. สวสัดกิารส าหรับผูป้ฏบิตังิานประจ าส านักงานในพืน้ทีพ่เิศษ (สปพ) และ/หรอื สวสัดกิาร

เงนิเพิม่การครองชพีชัว่คราว

11. คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัศพของลกูจา้งซึง่ถงึแกค่วามตายในระหวา่งเดนิทางไปราชการ
คา่พาหนะชว่ยเหลอืในการสง่ศพกลบั หรอืการไปปลงศพ 

14.  สวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยั (ตามพระราชกฤษฎกีาสวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศัย พ.ศ. 2535 ซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคาร /

หอ้งชดุเพือ่เป็นทีอ่ยูอ่าศัย หรอืเพือ่ปลกูสรา้งอาคารทีอ่ยูอ่าศัยบนทีด่นิของตนเองเทา่นัน้ ??

18.  การเลือ่นขัน้คา่จา้งลกูจา้งประจ าซึง่ถงึแกค่วามตายเนือ่งจากปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ



ลกูจา้งประจ า เมือ่เปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยั

การลา  (11  ประเภท)

ขอ้ 1-11

การลา  (10 ประเภท) 

ยกเวน้ ขอ้ 10

1. การลาป่วย 2. การลาคลอดบตุร

3. การลาไปชว่ยเหลอืภรยิาทีค่ลอดบตุร   

4. การลากจิสว่นตวั 5. การลาพักผอ่น

6. การลาอปุสมบท  หรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย์

7. การลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรอืเขา้รับการเตรยีมพล

8. การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตักิารวจัิย

9. การลาไปปฏบิตังิานในองคก์ารระหวา่งประเทศ

10.การลาตดิตามคูส่มรส

11. การลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้นอาชพี

10. การลาตดิตามคูส่มรส

ไมไ่ดร้บัสทิธ ิ

ตารางเปรยีบเทยีบสวัสดกิารและสทิธปิระโยชนร์ะหวา่งลกูจา้งประจ าและ
ลกูจา้งประจ าทีเ่ปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย

1



ลกูจา้งประจ า เมือ่เปลีย่นสถานภาพเป็น

พนกังานมหาวทิยาลยั

1. การลาป่วย ≤60 วนั

2. การลาคลอดบตุร ≤ 90 วนั

3. การลาไปชว่ยเหลอืภรยิาทีค่ลอดบตุร ≤ 15 วนั

4. การลากจิสว่นตวั ≤ 45 วนั

5. การลาพักผอ่น 10 วนัท าการ

6. การลาอปุสมบท หรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัย ์≤ 120 วนั

7. การลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรอืเขา้รับการเตรยีมพล ไดรั้บคา่จา้งอตัรา

ปกตใินระหวา่งการลาเขา้รับการตรวจเลอืกหรอืเขา้รับการเตรยีมพล

8. การลาไปศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน หรอืปฏบิตักิารวจัิย  ไดรั้บคา่จา้งอตัรา

ปกตติลอดระยะเวลาทีไ่ป

9. การลาไปปฏบิัตงิานในองคก์ารระหวา่งประเทศไมไ่ดรั้บคา่จา้งระหวา่งลา

10. การลาตดิตามคูส่มรสไมไ่ดรั้บคา่จา้งระหวา่งลา

11. การลาไปฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ดา้นอาชพี ≤ 12 เดอืน

เป็นไปตามที ่

ก.บ.ม. ก าหนด

ตารางเปรยีบเทยีบสวัสดกิารและสทิธปิระโยชนร์ะหวา่งลกูจา้งประจ าและ
ลกูจา้งประจ าทีเ่ปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลัย

2



สวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล … ของตนเอง 

ลกูจา้งประจ า เมือ่เปลีย่นสถานภาพเป็น

พนกังานมหาวทิยาลยั

(ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553)

สถานบรกิารของทางราชการ

เบกิคา่รักษาพยาบาลไดท้ัง้ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก

โดยเบกิไดเ้ทา่ทีจ่า่ยจรงิ

สถานพยาบาลของเอกชน

    เบกิไดเ้ฉพาะผูป่้วยใน และตอ้งเป็นกรณีอบุตัเิหต ุ

อบุตัภิัย หรอืมคีวามจ าเป็นรบีดว่น ซึง่หากมไิดรั้กษา

ในทันททีนัใด อาจเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ

1. ประกนัสงัคม และ

2. ประกนัสขุภาพ 

3



สวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล … ของบคุคลในครอบครวั

ลกูจา้งประจ า เมือ่เปลีย่นสถานภาพเป็น

พนกังานมหาวทิยาลยั

(ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553)

พอ่ แม ่คูส่มรส และ ลกู 3 คน

สถานบรกิารของทางราชการ

เบกิคา่รักษาพยาบาลไดท้ัง้ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก

โดยเบกิไดเ้ทา่ทีจ่า่ยจรงิ

สถานพยาบาลของเอกชน

    เบกิไดเ้ฉพาะผูป่้วยใน และตอ้งเป็นกรณีอบุตัเิหต ุ

อบุตัภิัย หรอืมคีวามจ าเป็นรบีดว่น ซึง่หากมไิดรั้กษา

ในทันททีนัใด อาจเป็นอนัตรายตอ่ชวีติ

สามารถเบกิคา่

รักษาพยาบาลบคุคลใน

ครอบครัวรวมกนัแลว้  

ไมเ่กนิ 20,000 บาท/ปี

3



สวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาของบตุร ไมเ่กนิ 3 คนและอายไุมเ่กนิ 25 ปี

ลกูจา้งประจ า เมือ่เปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังาน

มหาวทิยาลยั

ตามพระราชกฤษฎกีาเงนิสวัสดกิาร

เกีย่วกบัการศกึษาของบตุร พ.ศ. 2523 

และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

1. การเบกิจา่ยตามหลักเกณฑเ์ดมิ และ

2. สงูสดุคนละไมเ่กนิ  11,000 บาท /

คน/ภาคการศกึษา

4



กลุม่งานและต าแหน่งงาน
พนกังานมหาวทิยาลยั

ทีเ่ปลีย่นสถานภาพมาจากลกูจา้งประจ า

4 -รา่ง-
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ขอ้พงึระวงัในการเปลีย่นสถานภาพ แตล่ะคนมเีงือ่นไขแตกตา่งกนั 
หา้มเลยีนแบบซึง่กนัและกนั

ควรพจิารณาเปลีย่นสถานภาพ ... ถา้ ...

1. มสีทิธไิดร้บับ าเหน็ดรายเดอืนแลว้

2. ใกลเ้กษียณอายรุาชการ (58 ปี)

3. สขุภาพดถีว้นหนา้ทกุคน (ตวัเอง คูส่มรส พอ่แม ่และ ลกู ๆ)

4. รายรับเพิม่ แตร่ายจา่ยกเ็พิม่ เชน่คา่ประกนัสงัคม
ประกนัสขุภาพ  คา่รักษาพยาบาล ฯลฯ

5. ความสะดวกหรอืคณุภาพการใหบ้รกิารรักษาพยาบาล ระหวา่ง
    ระบบปัจจบุนักบัประกนัสงัคมหรอืประกนัสขุภาพ

6. ไมใ่ชห่วงัจะเอาเงนิทีไ่ดรั้บเพิม่ไปปลดหนีส้นิเกา่



ขอ้พงึระวงัในการเปลีย่นสถานภาพ แตล่ะคนมเีงือ่นไขแตกตา่งกนั 
หา้มเลยีนแบบซึง่กนัและกนั

ไมค่วร คดิทีจ่ะ ... เปลีย่นสถานภาพ ... ถา้ ...

1. ยงัไมม่สีทิธไิดร้บับ าเหน็ดรายเดอืน

2. ยังเหลอือายรุาชการอกีมาก

3. มกีารเบกิคา่รักษาพยาบาลบอ่ยครัง้ 
   (ตวัเอง คูส่มรส พอ่แม ่และ ลกู ๆ)

4. หวงัจะเอาเงนิทีไ่ดรั้บเพิม่ไปปลดหนีส้นิเกา่


