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กฎกระทรวง
วาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐ มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานทุกระดับที่ไดรับคาจางจากสถาบัน
“คณะกรรมการคุมครอง” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบัน
“ภาระงาน” หมายความวา ภาระการสอน การดูแลนักศึกษา การออกขอสอบ การคุมสอบ
การตรวจคําตอบของผูเขาสอบ หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนาที่ตามที่สถาบันมอบหมาย
“ภาระการสอน” หมายความวา จํานวนชั่วโมงบรรยาย รวมถึงการเตรียมการสอน หรือการ
วิจัยคนควาเพื่อการสอนที่กําหนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่เปนคณาจารย
“ปการศึกษา” หมายความวา ระยะเวลาที่สถาบัน ประกาศใหมีการเรียนการสอนโดยให
เปนไปตามประกาศของสถาบัน
“คาจาง” หมายความวา เงินที่สถาบันและผูปฏิบัติงานตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือ
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ระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ผูปฏิบัติงานทําไดและใหหมายความรวมถึงเงิน ที่
สถาบันจายใหแกผูปฏิบัติงานในวันหยุด วันลาหรือกรณีอื่นที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับตามกฎกระทรวงนี้
หมวด ๑
การคุมครองการทํางาน
ขอ ๒ สัญญาจางระหวางสถาบัน กับผูปฏิบัติงานใหทําเปน หนังสือ โดยอยางนอยตองมี
รายการตามที่สภาสถาบันกําหนดและใหคูสัญญาถือไวคนละฉบับ
ขอ ๓ สถาบั น ต อ งจั ด ทํ า ทะเบี ย นผู ป ฏิ บั ติ ง านของสถาบั น เป น ภาษาไทยให พ นั ก งาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได โดยใหบันทึกขอมูลบุคคลของผูปฏิบตั ิงานลงในทะเบียนภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูปฏิบัติงานเขารับหนาที่
รายละเอียดขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล และหมายเลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
(๒) เพศ
(๓) สัญชาติ
(๔) วันเดือนปเกิด
(๕) ที่อยูปจจุบัน
(๖) วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน
(๗) วันเดือนปที่เริ่มจางงาน
(๘) ตําแหนงงาน และตําแหนงทางวิชาการหรืองานในหนาที่
(๙) อัตราคาจาง
ในกรณีที่ขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป ใหสถาบัน แกไขเพิ่มเติมทะเบียน
ผูปฏิบัติงานนั้นใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูปฏิบัติงานไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหสถาบันทราบ
ขอ ๔ สถาบันอาจกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางใหผูปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา
ไมเกินหนึ่งปก็ได
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ในกรณีที่สถาบันเห็นวาผูปฏิบัติงานไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและจะไมจาง
ผูปฏิบัติงานนั้น ใหสถาบันแจงผลการประเมินใหผูปฏิบัติงานทราบและบอกเลิกสัญญาจางลวงหนาไม
นอยกวาสิบหาวัน
ขอ ๕ หามมิใหสถาบันเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินเปน ประกันการทํางานหรือประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากผูปฏิบตั ิงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นผูปฏิบัติงานตอง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสิน ของสถาบัน ซึ่งอาจกอ ใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน ได
สถาบันอาจพิจารณาใหมีมาตรการปองกันความเสียหายของสถาบัน โดยเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสิน
ประกันการทํางานในตําแหนงนั้น ๆ ได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินหรือ
ทรัพยสินประกันการทํางานจากผูปฏิบัติงาน ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สภาสถาบันกําหนด
เมื่อผูปฏิบัติงานพน จากตําแหนงหนาที่ที่กําหนดใหมีเงินหรือทรัพยสิน ประกัน การทํางาน
สถาบันเลิกสัญญาจาง ผูปฏิบัติงานลาออกจากสถาบัน หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหสถาบันคืนเงิน
หรือทรัพยสินเพื่อประกันการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยถามี ภายในเจ็ดวันนับ
จากวันที่ผูปฏิบัติงานพน จากตําแหนงหนาที่ สถาบันเลิกสัญญาจาง ผูปฏิบัติงานลาออกจากสถาบัน
หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี เวนแตสถาบันเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๗ (๑) (๒) หรือ (๓)
ใหหักเงินประกันการทํางานเพื่อเปนคาเสียหายได
ขอ ๖ ห า มมิ ใ ห ส ถาบั น กระทํ า การใดอั น เป น การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมต อ
ผูปฏิบัติงาน
ขอ ๗ สถาบั น อาจประกาศกํา หนดวัน เวลาทํา การปกติสํา หรับ ผูปฏิบั ติงานของสถาบั น
โดยเฉพาะ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของวันและจํานวนวันทําการประจําสัปดาหที่แตกตางไป
จากวันเวลาทําการปกติของทางราชการก็ได แตจะกําหนดใหวันหยุดราชการประจําปตามประกาศของ
ทางราชการเปนวันทําการปกติมิได
การกําหนดวัน เวลาทําการปกติของสถาบัน ที่กําหนดเปน การเฉพาะตามวรรคหนึ่งตองอยู
ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ระยะเวลานับแตเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดของวันทําการปกติที่กําหนดวันหนึ่งจะตอง
ไมเกินแปดชั่วโมง โดยไมนับรวมเวลาพัก
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(๒) ในสัปดาหหนึ่งใหกําหนดวันทําการปกติโดยถือเอาจํานวนชั่วโมงทํางานรวมทั้งสัปดาห
ไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงเปนเกณฑ
ในกรณีที่มีความจําเปนโดยลักษณะหรือสภาพของงานที่มีลักษณะตอเนื่อง ซึ่งไมสามารถ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไดภายในระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละวันทําการ หรือเปนความประสงค
ของผูปฏิบัติงาน สถาบันอาจตกลงกับผูปฏิบัติงานนั้นกําหนดเวลาทําการตอเนื่อง ซึ่งนับจํานวนชั่วโมง
ทําการสี่สิบแปดชั่วโมงเปนหนึ่งสัปดาหทําการ โดยไมกําหนดวันทําการประจําสัปดาหก็ได
ขอ ๘ ในวัน ที่มีการทํางาน ใหสถาบัน จัดใหผูปฏิบัติงานมีเวลาพักระหวางการทํางานวัน
หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ผูปฏิบัติงานทํางานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน สถาบันและ
ผูปฏิบัติงานอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงไดแ ตเมื่อรวมกันแลววัน
หนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่สถาบันและผูปฏิบัติงานตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่ง
เปนอยางอื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
ขอ ๙ ใหสถาบันประกาศกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานซึ่งตองไมนอยกวา
สัปดาหละหนึ่งวัน
ขอ ๑๐ สถาบัน อาจกําหนดใหวัน หยุดราชการประจําปตามประกาศของทางราชการเป น
วันหยุดตามประเพณีของสถาบัน และจะประกาศกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันในวันใดเพิ่มอีกก็ได
ขอ ๑๑ ในรอบปก ารศึ กษาหนึ่ ง ผูป ฏิ บัติ ง านมี สิท ธิล าหยุ ด โดยได รับ ค าจ างเต็ม จํ านวน
ดังตอไปนี้
(๑) ลากิจรวมกันไดไมเกินสิบวันทําการ โดยแจงการลาลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันสําหรับ
การลาแตละครั้ง เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจแจงการลาลวงหนาได ใหแจงการลาโดยเร็วที่สุดในโอกาส
แรกที่สามารถทําได
(๒) ลาปวยไดเทาที่ปวยจริง โดยแจงการลาในวันแรกที่ลาหรือในโอกาสแรกที่สามารถแจง
ไดหรือในวันแรกที่มาทํางาน การลาปวยตั้งแตสามวันทําการติดตอกันตองนําใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงดวย ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานลาปวยครบสามสิบวันทําการแลว หากยังปวยไม
สามารถมาทํางานได ก็ใหมีสิทธิลาปวยตอโดยไมไดรับคาจางได
(๓) ลาเพื่อทําหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและมีใบรับรองของ
แพทย โดยแจงการลาลวงหนาตามสมควร
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(๔) ลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกินเกาสิบวัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มจํานวนไมเกินสี่สิบหาวัน
กรณีนี้ใ หแ จงการลาลวงหนาตามสมควร เวน แตไมอาจแจงลวงหนาได ใหแ จงภายในสามวันหลัง
คลอดก็ได
(๕) ลาเพื่ออุปสมบท หรือลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญไดไมเกิน หนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยที่
จะตองเปนผูปฏิบัติงานในสถาบันมาแลวไมนอยกวาสามปติดตอกันและไมเคยลาเพื่ออุปสมบทหรือลา
เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญมากอน ทั้งนี้ ตองแจงการลาลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันและหากสถาบันไม
สามารถหาผูปฏิบัติงานทดแทนไดทัน สถาบันอาจพิจารณายับยั้งการลาไวกอนเพื่อใหลาในปตอไปก็ได
(๖) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลอง
ความพรั่งพรอมตามจํานวนวันที่ลา แตไมเกินหกสิบวัน
(๗) ลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด
วันที่ผูปฏิบัติงานหยุดงานหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติได เพราะเจ็บปวยหรือไดรับ
อันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่สถาบันมอบหมาย ไมนับเปนวันลาตาม (๒)
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานซึ่งเปนหญิงมีครรภหรือแทงบุตร หากมีใบรับรองของแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจปฏิบัติงานในหนาที่เดิมตอไปได ใหผูปฏิบัติงานนั้นมีสิทธิขอให
สถาบันเปลี่ยนงานในหนาที่เดิม เปน การชั่วคราวได และใหสถาบัน พิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสม
ใหแกผูปฏิบัติงานนั้น
ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหก
วันทําการ โดยใหสถาบันเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกผูปฏิบัติงานลวงหนาหรือตามที่สถาบัน
และผูปฏิบัติงานตกลงกัน
ผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยที่มิไดหยุดพักผอนประจําปหรือหยุดพักผอนประจําปไมครบหก
วันทําการ ใหสถาบันจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานดังกลาวเสมือนไดทํางานในวันหยุดตามอัตราใน
ขอ ๓๘ (๒) ทั้งนี้ เวน แตสถาบัน และผูปฏิบัติงานที่ไมใ ชคณาจารยตกลงกัน ใหสะสมและเลื่อน
วันหยุดพักผอนประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอไป
คณาจารยมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปใ นระหวางปดภาคการศึกษาไดตามหลักเกณฑที่สภา
สถาบันกําหนด
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สถาบันอาจมอบหมายภาระงานใหคณาจารยในวันหยุดพักผอนประจําปไดโดยไดรับความ
ยิน ยอมจากคณาจารย กรณีเชน วานี้ ใหสถาบัน จายคาจางเพิ่ม แกคณาจารยนั้น ตามที่กําหนดไวใ น
ขอกําหนดของสถาบัน
ขอ ๑๔ ให ส ถาบั น กํา หนดภาระงานให กับ คณาจารยข องสถาบัน โดยมี ภ าระการสอน
สัปดาหละไมเกินสิบหาชั่วโมง
ภาระการสอนหนึ่งชั่วโมงใหเทียบเทากับเวลาทําการปกติตามขอ ๗ สองชั่วโมง
สถาบัน อาจมอบหมายภาระการสอนใหกับคณาจารยประจําเกินสัปดาหละสิบหาชั่วโมงได
ในกรณีเชนวานี้ใหสถาบันจายคาตอบแทนการสอนเพิ่มแกคณาจารยนั้นตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของ
สถาบันโดยไมตองจายคาตอบแทนตามขอ ๓๘ อีก
ในกรณีที่คณาจารยดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการหลักสูตร
หัวหนาสาขาวิชา หรือตําแหนงทางบริหารอื่น ใหสถาบันเทียบภาระงานในตําแหนงนั้นในปริมาณที่
เทียบไดกับภาระการสอนตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด
ขอ ๑๕ ให สั ญ ญาจ า งระหว า งสถาบั น กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านสิ้ น สุ ด ลงในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้
(๑) ผูปฏิบัติงานตาย
(๒) ผูปฏิบัติงานลาออก
(๓) ผูปฏิบัติงานถูกถอดถอนจากตําแหนงคณาจารยตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) ผูปฏิบัติงานไดทดลองปฏิบัติงานครบตามกําหนดในสัญญาแลว แตไมผานการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑที่สถาบันกําหนด และสถาบันบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๔
(๕) สถาบันบอกเลิกสัญญาจาง
(๖) สถาบันเลิกกิจการ
(๗) รัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๑๖ เมื่อสถาบันบอกเลิกสัญญาจาง สถาบันเลิกกิจการ หรือรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตและสถาบันมิไดใ หผูปฏิบัติงานทํางานตอไป ใหสถาบันจายคาชดเชยใหแ กผูปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้
(๑) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวันแตไมครบหนึ่งปใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน
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(๒) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกัน ครบหนึ่งปแ ตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายเกาสิบวัน
(๓) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสามปแตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน
(๔) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหกปแตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสองรอยสี่สิบวัน
(๕) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกัน ครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยวัน
ความในขอนี้มิใ หใชบังคับแกผูปฏิบัติงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิก
สัญญาจางตามกําหนดระยะเวลานั้น ซึ่งการจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนน อนจะกระทําได
สําหรั บการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใ ชงานปกติข องสถาบัน ซึ่ง ตองมี ระยะเวลาเริ่ม ต น และ
ระยะเวลาสิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือ
ความสํ า เร็ จ ของงาน โดยงานดั ง กล า วมี ร ะยะเวลาสิ้ น สุ ด ของงานไม เ กิ น สองป ซึ่ ง สถาบั น และ
ผูปฏิบัติงานไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
ขอ ๑๗ สถาบันไมตองจายคาชดเชยแกผูปฏิบัติงานซึ่งบอกเลิกสัญญาจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสถาบัน
(๒) จงใจทําใหสถาบันไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสถาบันไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอันชอบดวย
กฎหมายและเปนธรรมของสถาบัน และสถาบันไดตักเตือนเปนหนังสือในเรื่องเดียวกันมาแลวไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่ผูปฏิบัติงานกระทําความผิด เวนแตกรณีที่รายแรงสถาบันไมจําเปนตองตักเตือน
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทําการติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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(๗) ไมใหความรวมมือ ขัดขวาง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของพนักงานเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้
ขอ ๑๘ หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานตองไมกระทําการใดอันเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปน ธรรม หรือกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอ
ผูปฏิบัติงาน
คณาจารยตองไมกระทําการใดอันเปนการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทาง
เพศตอ นักศึ กษาหรือผู รว มปฏิบัติ งาน หรื อคั ดลอกหรือ แอบอา งผลงานทางวิช าการของผู อื่น เพื่ อ
ประโยชนของตนเอง
การกระทําที่ฝาฝนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจใหสถาบัน
ไดรับความเสียหาย
ขอ ๑๙ การบอกเลิกสัญญาจางโดยไมตองจายคาชดเชยตามขอ ๑๗ สถาบันจะกระทําได
ตอเมื่อไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่สภาสถาบัน กําหนดและปรากฏจาก
พยานหลักฐานเปนที่นาเชื่อถือวาผูปฏิบัติงานไดกระทําผิดจริงและสถาบันไดระบุเหตุผลการบอกเลิกจาง
ไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง
ในกรณีที่สถาบันบอกเลิกสัญญาจางตามที่กําหนดในขอ ๑๗ ใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิยื่นอุทธรณ
ตอคณะกรรมการคุมครองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจาง
การถอดถอนอธิการบดีหรือคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในกรณีที่สถาบันดําเนินการสอบสวนเพื่อบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๗ และเห็นวาการให
ผูถูกสอบสวนปฏิบัติหนาที่ตอไประหวางการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้นจะเกิดความเสียหายแกสถาบัน
สถาบันอาจสั่งพักงานผูนั้นชั่วคราวไดไมเกินเจ็ดวันโดยใหไดรับคาจางไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของคาจางที่
ไดรับอยูกอนพักงานจนกวาการสอบสวนจะเสร็จสิ้น
เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น หากปรากฏวาผูถูกพักงานระหวางสอบสวนไมมีความผิด ใหสถาบัน
จายคาจางสวนที่เหลือทั้งหมดคืนใหกับผูปฏิบัติงานพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
ขอ ๒๐ การบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา ตองทําเปนหนังสือแจงใหคูสัญญา
ทราบล ว งหน า ก อ น หรื อ ณ วั น ถึ ง กํ า หนดจ า ยค า จ า งคราวหนึ่ ง คราวใด โดยให มี ผ ลเมื่ อ ครบ
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กําหนดการจายคาจางในคราวถัดไปเปน อยางนอย เวน แตการบอกเลิกสัญญาจางตามขอ ๑๕ (๔)
ซึ่งสถาบันไดแจงผลการประเมินใหทราบลวงหนาแลว
การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคหนึ่ง สถาบันอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหผูปฏิบัติงานออกจากงานทันทีได
ขอ ๒๑ ในกรณี ที่ส ถาบัน ยา ยสถานที่ทํ าการไปตั้ง ณ สถานที่แ หง ใหม หรือ สถาบั น
มอบหมายใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหมในตางทองที่ อันมีผลกระทบสําคัญตอ
การดํารงชีวิตปกติของผูปฏิบัติงานหรือครอบครัว สถาบันตองแจงใหผูปฏิบัติงานทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันยายสถานที่ทําการ หรือกอนไดรับมอบหมายใหปฏิบตั ิหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหม
ในการนี้ ถ า ผูป ฏิบั ติ งานไม ประสงคไ ปทํ า งาน ให ผู ปฏิ บัติ ง านมีสิ ท ธิบ อกเลิก สัญ ญาจ างไดโ ดย
ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ผูปฏิบัติงานพึงมี
สิทธิไดรับตามขอ ๑๖
ในกรณีที่สถาบัน ไมแ จง ใหผูป ฏิบัติง านทราบการยายสถานที่ทําการลว งหนา หรือการให
ผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่ ณ ที่ทําการแหงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหสถาบันจายคาชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน
ขอ ๒๒ สถาบันตองดูแลและสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน โดยอยางนอยตองใหอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง มีแสงสวางเพียงพอ จัดใหมีบันไดหนีไฟ
หรือทางออกฉุกเฉิน มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง มีระบบการกําจัดมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ และมีการดูแลหองน้ํา หองสวมใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน ทั้งนี้
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ใหสถาบันจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานเปนครั้งคราวตามสมควรแกสภาพของงาน
ขอ ๒๓ ผู ป ฏิ บั ติ ง านมี สิ ท ธิ ร อ งทุ ก ข ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การทํ า งานหรื อ การปฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงนี้ โดยทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการคุมครอง ระบุชื่อและนามสกุล ตําแหนงหนาที่
สถานที่อยูที่สามารถติดตอได และเรื่องราวอันเปนเหตุใหรองทุกข พรอมรายละเอียดขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณ และเหตุผลประกอบการรองทุกขตามสมควร โดยที่ผูรองทุกขตองลงลายมือชื่อกํากับไวดวย
ขอ ๒๔ ใหสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันมีมติแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซึ่งเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ
ทางกฎหมาย การศึกษา หรือการบริหารงานบุคคล จํานวนสามคน
(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนผูบริหารสถาบัน จํานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน ซึ่งไดรับเลือกจากผูปฏิบัติงาน จํานวน
สองคน
(๕) กรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ จํานวนหนึ่งคน
ให อ ธิ ก ารบดี ม อบหมายให ผู ป ฏิ บั ติ ง านคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก าร และจะให มี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได
คณะกรรมการคุมครองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการคุม ครองวางลงกอนครบวาระ ใหสภาสถาบัน แตงตั้งบุคคลที่
เหมาะสมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเดียวกันดํารงตําแหนงแทน และใหผูนั้น อยูในตําแหนงเพียง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๒๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒๔ (๒) และ (๔) ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) มีความซื่อสัตยและยุติธรรมเปนที่ประจักษ
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนบุคคลลมละลาย
(๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจําคุกนั้นหรือไมก็ตาม เวนแต
ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ
ขอ ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการคุมครองพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๒๕
ขอ ๒๗ คณะกรรมการคุมครองมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ ต ามข อ ๑๙ วรรคสอง และเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ต ามข อ ๒๓
ของผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงนี้ แลวรายงานผลการวินิจฉัย พรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไขให
สภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
(๒) เรียกเอกสารหลักฐานหรือผูปฏิบัติงานของสถาบันมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขได
(๓) แตงตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการเฉพาะเรื่อง
แทนในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการคุมครอง โดยความเห็นชอบของสถาบันและใหสถาบันเปนผู
ออกคาใชจาย
ขอ ๒๘ การประชุ ม คณะกรรมการคุ ม ครอง ให ป ระธานกรรมการเป น ผู เรี ย กประชุ ม
ถาประธานกรรมการไมเรียกประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน
เปนผูเรียกประชุม
ในการประชุมแตละครั้งตองมีกรรมการตามขอ ๒๔ (๒) หรือ (๕) ที่มิไดเปนประธานในที่
ประชุมมารวมประชุมดวย และตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุม เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๒๔ (๒) หรือกรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามขอ ๒๔ (๕) คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๒๙ ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการผูหนึ่งผูใดไดหากกรรมการผูนั้นมี
สวนไดเสียในเรื่องที่อุทธรณหรือรองทุกข มีเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ หรือผูรองทุกข หรือเปน คู
สมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือรวมมารดาของบุคคลซึ่งเปน
คูกรณีกับผูอุทธรณหรือผูรองทุกขในเรื่องที่อุทธรณหรือรองทุกขนั้น โดยยื่น คําคัดคานเปน หนังสือ
แสดงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับเหตุแหงการคัดคานตอนายกสภาสถาบันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่อุทธรณ
หรือรองทุกข
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ใหนายกสภาสถาบันวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคานภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําคัดคาน และให
แจงผูอุทธรณหรือผูรองทุกขทราบคําวินิจฉัยชี้ขาดทันที
ในระหวางการวินิจฉัยชี้ขาดของนายกสภาสถาบัน กรรมการผูถูกคัดคานจะเขารวมพิจารณา
อุทธรณหรือเรื่องรองทุกขนั้นมิได
ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดรับอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขไวแลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
(๑) แจงและสงสําเนาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขใหสถาบันทราบ เพื่อใหสถาบันดําเนินการ
ชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีนั้นตอคณะกรรมการคุมครองพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของภายในสิบวัน
นับจากวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่สถาบันมีความจําเปนที่จะตองใชเวลาในการทําคําชี้แจงมากกวาสิบวัน
คณะกรรมการคุมครองอาจพิจารณาขยายเวลาการชี้แจงออกไปอีกไดไมเกินสิบวัน
(๒) เมื่อคณะกรรมการคุม ครองไดรับคําชี้แ จงจากสถาบัน แลว ใหส งสําเนาคําชี้แ จงของ
สถาบั น ใหผู อุท ธรณ หรื อผู รอ งทุ ก ขท ราบ เพื่อ ใหผู อุท ธรณห รือ ผู รอ งทุ กข มีโ อกาสชี้ แ จงหรือ ส ง
หลักฐานเพิ่มเติมในสวนที่เห็นวาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขของตนยังไมชัดเจนพอภายในเจ็ดวัน
(๓) เมื่อพนกําหนดเวลาของการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) แลว คณะกรรมการคุมครอง
จะตองดําเนินการประชุมพิจารณาหาแนวทางเพื่อเปนขอยุติสําหรับกรณีขัดแยงนั้นโดยไมชักชา โดยจะ
ขอใหสถาบัน ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมาแถลงชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมการคุมครองกอนก็ได
(๔) เมื่อคณะกรรมการคุม ครองไดแ นวทางสําหรับการแกไขกรณีขัดแยงใหยุติลงไดอยาง
เปนธรรมแกทั้งสองฝายแลว ใหคณะกรรมการคุมครองเชิญผูที่เกี่ยวของทั้งสองฝายมารับทราบแนวทาง
วินิจฉัยและทําการตกลงกันเพื่อยุติขอขัดแยงนั้น โดยทําบันทึกขอตกลงยุติกรณีขัดแยงเปนหนังสือให
ทั้งสองฝายลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(๕) ในกรณีที่ไมมีการตกลงกันตาม (๔) ใหคณะกรรมการคุมครองมีคําวินิจฉัยและสงคํา
วินิจฉัยใหผูเกี่ยวของทั้งสองฝายทราบภายในหกสิบวันนับ แตวัน ที่ไดรับอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข
หากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการคุมครองที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาจางหรือตามกฎกระทรวง ใหนําคดีขึ้นสูศ าลแรงงานไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
วินิจฉัย
ขอ ๓๑ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือหรือปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายหรือไดอุทธรณหรือรองทุกขตามกฎกระทรวงนี้ หามมิใหสถาบันนํามาเปนเหตุเลิกสัญญา
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จาง โยกยายหนาที่การงาน หรือกระทําการใดในลักษณะที่จะทําใหผูปฏิบัติงานไมอาจปฏิบัติหนาที่
ตอไปได
ขอ ๓๒ ในระหว า งการพิจ ารณาวิ นิจ ฉั ย อุท ธรณห รื อเรื่ อ งร อ งทุก ข ของคณะกรรมการ
คุมครอง หามมิใหผูปฏิบัติงานคนใดกระทําการยั่วยุ ยุยง ชักชวน หรือสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานอื่น
หรือนักศึกษากระทําการใดเพื่อสนับสนุนหรือตอตานอีกฝายหนึ่ง หรือนัดหยุดปฏิบัติหนาที่หรือนัด
หยุดเรียน
การกระทําตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน
หมวด ๒
ผลประโยชนตอบแทน
ขอ ๓๓ ใหสถาบัน กําหนดอัตราคาจางและผลประโยชนตอบแทนไวใ นขอกําหนดของ
สถาบัน ตามกฎหมายวาดวยสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน และแจงใหผูปฏิบัติงานทราบ แตจะกําหนด
คาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้น ต่ําหรือกําหนดผลประโยชนตอบแทนนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานไมได
ขอ ๓๔ สถาบันตองจายคาจาง หรือผลประโยชนตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานของสถาบัน
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งในวันทําการสุดทายของเดือนเปนอยางชา ทั้งนี้ ใหสถาบันประกาศกําหนด
วันเวลาใหผูปฏิบัติงานทราบโดยเปดเผย
ในกรณีที่สถาบันเลิกจางผูปฏิบัติงาน ใหสถาบันจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
และคาลวงเวลาในวันหยุดตามที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับใหแกผูปฏิบัติงานภายในสามวันนับแตวันที่
เลิกสัญญาจาง
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานไดรับอนุญาตใหศึกษาตอและมีคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น ใหสถาบัน
บัน ทึ กข อ มู ลบุ ค คลตามคุณ วุ ฒิ ที่เ พิ่ ม ขึ้น และปรับ ค าจ า งให กั บ ผูป ฏิ บั ติง านที่ไ ด รั บคุ ณ วุ ฒิสู ง ขึ้ น
นับตั้งแตวันที่ผูปฏิบัติงานไดยื่นคําขอปรับคุณวุฒิ เวนแตกรณีที่คาจางที่ผูปฏิบัติงานไดรับอยูในขณะที่
ขอปรับคุณวุฒินั้นสูงกวาอัตราคาจางตามคุณวุฒิ สถาบันจะไมปรับคาจางก็ได
ขอ ๓๖ ในการจายคาจา ง และผลประโยชน ตอบแทนที่จ ายเป น เงิน ใหแ ก ผูปฏิบั ติงาน
สถาบันตองจัดใหมีเอกสารแสดงการจายเงินดังกลาวใหผูปฏิบัติงานลงลายมือชื่อรับเงินในเอกสารไว
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ดวยทุกครั้ง เวนแตกรณีที่สถาบันจายเงินใหผูปฏิบัติงานโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินอื่น ใหใชหลักฐานการโอนเงินดังกลาวเปนเอกสารแสดงการจายเงินแทน
เอกสารแสดงการจายเงินตามวรรคหนึ่ง อยางนอยใหระบุชื่อผูปฏิบัติงาน ประเภทคาจางหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น อัตราและจํานวนเงินที่ผูปฏิบัติงานไดรับ และการหักเงินประเภทตาง ๆ ตามขอ ๓๗
ใหสถาบันเก็บรักษาเอกสารแสดงการจายเงินไวเปนเวลาสองปนับจากวันที่ไดจายเงินดังกลาว
เวนแตกรณีที่ผูปฏิบัติงานยื่นอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข ตามสิทธิที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ หรือ
ฟองรองคดีตอศาล ใหสถาบันเก็บรักษาไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด
ขอ ๓๗ คาจาง และผลประโยชนตอบแทนที่จายเปนเงิน บรรดาที่ผูปฏิบัติงานไดรับจาก
สถาบันภายใตเงื่อนไขของกฎกระทรวงนี้ ใหถือเปนรายไดเพื่อยังชีพของผูปฏิบัติงาน สถาบันตองจาย
ใหผูปฏิบัติงานเต็มจํานวนจะหักไวเพื่อการใด ๆ มิได เวนแตการหักไวเพื่อการดังตอไปนี้
(๑) ชําระภาษีเงิน ไดตามจํานวนที่ผูปฏิบัติงานตองจาย หรือชําระเงิน อื่น ตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติไวหรือตามคําสั่งศาล
(๒) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย
หรือ หนี้ ที่เ ปน ไปเพื่อ สวั สดิก ารที่เ ปน ประโยชน แ กผู ปฏิ บัติ งานฝา ยเดีย ว โดยไดรั บความยิน ยอม
ลวงหนาจากผูปฏิบัติงาน
(๓) เปนเงินประกันตามขอ ๕ โดยไดรับความยินยอมจากผูปฏิบัติงาน
(๔) ชดใชคาเสียหายใหแ กสถาบัน ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จากความจงใจ หรื อ
ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูปฏิบัติงาน ซึ่งสถาบันไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงจนไดขอยุติโดย
ไดรับความยินยอมจากผูปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ การหักเงินตาม (๒) (๓) และ (๔) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหัก
รวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของคาจางหรือรายไดที่ไดรับในเดือนนั้น เวนแตไดรับความยินยอมจาก
ผูปฏิบัติงาน
ขอ ๓๘ สถาบันอาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่นอกเวลาทําการปกติของสถาบัน
ในวันหยุดทําการของสถาบัน หรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานไดโดยไดรับความยินยอม
จากผูปฏิบัติงาน โดยสถาบันตองจายคาตอบแทนการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้
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(๑) การทํ า งานก อ นหรื อ หลั ง เวลาทํ า การปกติ ข องวั น ทํ า การหรื อ การทํ า งานที่ เ กิ น กว า
สี่สิบแปดชั่วโมงตามขอ ๗ วรรคสาม จายไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่
ทํางาน
(๒) การทํางานในวันหยุดทําการของสถาบันหรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงาน
ในชวงเวลาทําการปกติในวันทําการ จายไมนอ ยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน
เวนแตผูปฏิบัติงานซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด จายไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํางาน
(๓) การทํางานในวันหยุดทําการของสถาบันหรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงาน
ในชวงกอนหรือหลังเวลาทําการปกติในวันทําการ จายไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตามจํานวน
ชั่วโมงที่ทํางาน
เพื่อประโยชนในการคํานวณอัตราคาจางรายชั่วโมง ใหนําคาจางหารดวยผลคูณของสามสิบ
และจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทําการปกติตอวันโดยเฉลี่ย
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี หรือผูปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงไมมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนการทํางานตามขอนี้
ขอ ๓๙ ในกรณีที่ ส ถาบัน ไม คื น เงิ น ประกั น ตามข อ ๕ วรรคสอง หรื อไม จ า ยค า จ า ง
คาลวงเวลา คาทํางานในวัน หยุด คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษภายในเวลาที่กําหนดใหสถาบันเสีย
ดอกเบี้ยใหแกผปู ฏิบัติงานในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป
ในกรณีที่สถาบันจงใจไมคืน หรือไมจายเงิน ตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน สมควร
เมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย ใหสถาบันเสียเงินเพิ่มใหแกผูปฏิบัติงาน
รอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน
ในกรณีที่สถาบันพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แตผูปฏิบัติงานไม
ยอมรั บเงิน นั้น หากสถาบัน ได นํา เงิ น ไปมอบไว แ ก พนั กงานเจ าหนา ที่เ พื่อ จา ยใหแ กผู ปฏิ บัติ งาน
สถาบันไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแตวันที่สถาบันนําเงินนั้นไปมอบไว
ขอ ๔๐ สถาบันอาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่นอกทองที่ปฏิบัติงานปกติ
ของผูนั้นเปนครั้งคราวได
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การปฏิ บัติง านตามวรรคหนึ่ง ใหส ถาบัน จ ายคา ใชจ ายในการปฏิบั ติง านนอกทองที่ใ หแ ก
ผูปฏิบัติงานเปนคาพาหนะเดินทาง คาที่พัก คาอาหาร และคาใชจายอื่นตามหลักเกณฑที่สภาสถาบัน
กําหนด
ขอ ๔๑ สถาบันตองสนับสนุนและใหโอกาสผูปฏิบัติงานเขารับการฝกอบรมหรือเขารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของและเปนประโยชนโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความรูและเพิ่มพูนประสบการณตามที่สถาบันเห็นสมควร โดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติและไม
นับเปนวันลา
ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานประสงคจะเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม สัมมนาเพื่อการ
พัฒ นาตนเอง สถาบั น อาจอนุ ญ าตหรื อ อนุ ญ าตโดยมี เงื่ อ นไขให ผู ปฏิ บั ติ ง านปฏิ บัติ ง านทดแทน
ระยะเวลาที่ไปรับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนาได
ขอ ๔๒ สถาบัน ตองจัดใหมีระเบียบหรือขอบังคับวาดวยทุนการศึกษาและการฝกอบรม
การลาศึ กษาต อ ในประเทศหรือ ต า งประเทศ ตลอดจนทุ น การวิ จั ย และการลาเพื่ อ การวิจั ย ทั้ ง นี้
ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด
ขอ ๔๓ ผลประโยชนตอบแทนใดที่มิไดกําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน
ขอ ๔๔ การไดรับสิ ทธิหรื อประโยชน ตามกฎกระทรวงนี้ ไมตัดสิ ทธิหรื อประโยชน ที่
ผูปฏิบัติงานพึงไดรับตามกฎหมายอื่น
ขอ ๔๕ บรรดาสัญญาจางที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ ใหสถาบันตกลงกับผูปฏิบัติงาน
แกไขเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๔๖ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๒๓ วรรคสอง
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บั ญ ญั ติ ใ ห ก ารคุ ม ครองการทํ า งาน
และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุด มศึก ษาเอกชน เปน ไปตามหลักเกณฑที่กํา หนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

