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กฎกระทรวง 
วาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน 

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๒๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
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  ระยะเวลาที่สถาบันประกาศใหมีการเรียนการสอนโดยให

เปนไปตามประกาศของสถาบัน 
“คาจาง”  หมายความวา  เงินที่สถาบันและผูปฏิบัติงานตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ

ปฏิบัติงานตามสัญญาจาง  สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายวัน  รายสัปดาห  รายเดือน  หรือ



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ระยะเวลาอื่น  หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ผูปฏิบัติงานทําไดและใหหมายความรวมถึงเงินที่
สถาบันจายใหแกผูปฏิบัติงานในวันหยุด  วันลาหรือกรณีอื่นที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับตามกฎกระทรวงนี้ 

หมวด  ๑ 
การคุมครองการทํางาน 

 
 

ขอ ๒ สัญญาจางระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานใหทําเปนหนังสือ  โดยอยางนอยตองมี
รายการตามที่สภาสถาบันกําหนดและใหคูสัญญาถือไวคนละฉบับ 

ขอ ๓ สถาบันตองจัดทําทะเบียนผูปฏิบั ติงานของสถาบันเปนภาษาไทยใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบได  โดยใหบันทึกขอมูลบุคคลของผูปฏิบติังานลงในทะเบียนภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูปฏิบัติงานเขารับหนาที่ 

รายละเอียดขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อตัว  ชื่อสกุล  และหมายเลขประจําตัวประชาชน  หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 
(๒) เพศ 
(๓) สัญชาติ 
(๔) วันเดือนปเกิด 
(๕) ที่อยูปจจุบัน 
(๖) วุฒิการศึกษา  และประสบการณการทํางาน 
(๗) วันเดือนปที่เร่ิมจางงาน 
(๘) ตําแหนงงาน  และตําแหนงทางวิชาการหรืองานในหนาที่ 
(๙) อัตราคาจาง 
ในกรณีที่ขอมูลบุคคลของผูปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป  ใหสถาบันแกไขเพิ่มเติมทะเบียน

ผูปฏิบัติงานนั้นใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง  หรือภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ผูปฏิบัติงานไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหสถาบันทราบ 

ขอ ๔ สถาบันอาจกําหนดเง่ือนไขในสัญญาจางใหผูปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานเปนเวลา
ไมเกินหนึ่งปก็ได 
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ในกรณีที่สถาบันเห็นวาผูปฏิบัติงานไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและจะไมจาง
ผูปฏิบัติงานนั้น  ใหสถาบันแจงผลการประเมินใหผูปฏิบัติงานทราบและบอกเลิกสัญญาจางลวงหนาไม
นอยกวาสิบหาวัน 

ขอ ๕ หามมิใหสถาบันเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสินเปนประกันการทํางานหรือประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากผูปฏิบติังาน  เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นผูปฏิบัติงานตอง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของสถาบัน  ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถาบันได  
สถาบันอาจพิจารณาใหมีมาตรการปองกันความเสียหายของสถาบัน  โดยเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสิน
ประกันการทํางานในตําแหนงนั้น  ๆ  ได  ทั้งนี้  ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินหรือ
ทรัพยสินประกันการทํางานจากผูปฏิบัติงาน  ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สภาสถาบันกําหนด 

เมื่อผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงหนาที่ที่กําหนดใหมีเงินหรือทรัพยสินประกันการทํางาน  
สถาบันเลิกสัญญาจาง  ผูปฏิบัติงานลาออกจากสถาบัน  หรือสัญญาประกันส้ินอายุ  ใหสถาบันคืนเงิน
หรือทรัพยสินเพื่อประกันการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยถามี  ภายในเจ็ดวันนับ
จากวันที่ผูปฏิบัติงานพนจากตําแหนงหนาที่  สถาบันเลิกสัญญาจาง  ผูปฏิบัติงานลาออกจากสถาบัน  
หรือสัญญาประกันส้ินอายุ  แลวแตกรณี  เวนแตสถาบันเลิกสัญญาจางตามขอ  ๑๗  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  
ใหหักเงินประกันการทํางานเพื่อเปนคาเสียหายได 

ขอ ๖ หามมิใหสถาบันกระทําการใดอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม เปนธรรมตอ
ผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๗ สถาบันอาจประกาศกําหนดวันเวลาทําการปกติสําหรับผูปฏิบัติงานของสถาบัน
โดยเฉพาะ  โดยกําหนดเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดของวันและจํานวนวันทําการประจําสัปดาหที่แตกตางไป
จากวันเวลาทําการปกติของทางราชการก็ได  แตจะกําหนดใหวันหยุดราชการประจําปตามประกาศของ
ทางราชการเปนวันทําการปกติมิได 

การกําหนดวันเวลาทําการปกติของสถาบันที่กําหนดเปนการเฉพาะตามวรรคหนึ่งตองอยู
ภายใตหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ระยะเวลานับแตเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลาสิ้นสุดของวันทําการปกติที่กําหนดวันหนึ่งจะตอง
ไมเกินแปดชั่วโมง  โดยไมนับรวมเวลาพัก 
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(๒) ในสัปดาหหนึ่งใหกําหนดวันทําการปกติโดยถือเอาจํานวนชั่วโมงทํางานรวมทั้งสัปดาห
ไมเกินส่ีสิบแปดชั่วโมงเปนเกณฑ 

ในกรณีที่มีความจําเปนโดยลักษณะหรือสภาพของงานที่มีลักษณะตอเนื่อง  ซ่ึงไมสามารถ
ดําเนินการใหเสร็จส้ินไดภายในระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละวันทําการ  หรือเปนความประสงค
ของผูปฏิบัติงาน  สถาบันอาจตกลงกับผูปฏิบัติงานนั้นกําหนดเวลาทําการตอเนื่อง  ซ่ึงนับจํานวนชั่วโมง
ทําการสี่สิบแปดชั่วโมงเปนหนึ่งสัปดาหทําการ  โดยไมกําหนดวันทําการประจําสัปดาหก็ได 

ขอ ๘ ในวันที่มีการทํางาน  ใหสถาบันจัดใหผูปฏิบัติงานมีเวลาพักระหวางการทํางานวัน
หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ผูปฏิบัติงานทํางานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน  สถาบันและ
ผูปฏิบัติงานอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักคร้ังหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงไดแตเมื่อรวมกันแลววัน
หนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง 

ในกรณีที่สถาบันและผูปฏิบัติงานตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่ง
เปนอยางอื่น  ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานใหขอตกลงนั้นใชบังคับได 

ขอ ๙ ใหสถาบันประกาศกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานซึ่งตองไมนอยกวา
สัปดาหละหนึ่งวัน 

ขอ ๑๐ สถาบันอาจกําหนดใหวันหยุดราชการประจําปตามประกาศของทางราชการเปน
วันหยุดตามประเพณีของสถาบัน  และจะประกาศกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันในวันใดเพิ่มอีกก็ได 

ขอ ๑๑ ในรอบปการศึกษาหนึ่ง  ผูปฏิบัติงานมีสิทธิลาหยุดโดยไดรับคาจางเต็มจํานวน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ลากิจรวมกันไดไมเกินสิบวันทําการ  โดยแจงการลาลวงหนาไมนอยกวาหนึ่งวันสําหรับ
การลาแตละคร้ัง  เวนแตกรณีจําเปนที่ไมอาจแจงการลาลวงหนาได  ใหแจงการลาโดยเร็วที่สุดในโอกาส
แรกที่สามารถทําได 

(๒) ลาปวยไดเทาที่ปวยจริง  โดยแจงการลาในวันแรกที่ลาหรือในโอกาสแรกที่สามารถแจง
ไดหรือในวันแรกที่มาทํางาน  การลาปวยต้ังแตสามวันทําการติดตอกันตองนําใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงดวย  ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานลาปวยครบสามสิบวันทําการแลว  หากยังปวยไม
สามารถมาทํางานได  ก็ใหมีสิทธิลาปวยตอโดยไมไดรับคาจางได 

(๓) ลาเพื่อทําหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและมีใบรับรองของ
แพทย  โดยแจงการลาลวงหนาตามสมควร 
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(๔) ลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกินเกาสิบวัน  โดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มจํานวนไมเกินส่ีสิบหาวัน  
กรณีนี้ใหแจงการลาลวงหนาตามสมควร  เวนแตไมอาจแจงลวงหนาได  ใหแจงภายในสามวันหลัง
คลอดก็ได 

(๕) ลาเพื่ออุปสมบท  หรือลาเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญไดไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  โดยที่
จะตองเปนผูปฏิบัติงานในสถาบันมาแลวไมนอยกวาสามปติดตอกันและไมเคยลาเพื่ออุปสมบทหรือลา
เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญมากอน  ทั้งนี้  ตองแจงการลาลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันและหากสถาบันไม
สามารถหาผูปฏิบัติงานทดแทนไดทัน  สถาบันอาจพิจารณายับย้ังการลาไวกอนเพื่อใหลาในปตอไปก็ได 

(๖) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลอง
ความพร่ังพรอมตามจํานวนวันที่ลา  แตไมเกินหกสิบวัน 

(๗) ลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ  ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด 
วันที่ผูปฏิบัติงานหยุดงานหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามปกติได  เพราะเจ็บปวยหรือไดรับ

อันตรายเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่สถาบันมอบหมาย  ไมนับเปนวันลาตาม  (๒) 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานซึ่งเปนหญิงมีครรภหรือแทงบุตร  หากมีใบรับรองของแพทย

แผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจปฏิบัติงานในหนาที่เดิมตอไปได  ใหผูปฏิบัติงานนั้นมีสิทธิขอให
สถาบันเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวได  และใหสถาบันพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสม
ใหแกผูปฏิบัติงานนั้น 

ขอ ๑๓ ผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหก
วันทําการ  โดยใหสถาบันเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกผูปฏิบัติงานลวงหนาหรือตามที่สถาบัน
และผูปฏิบัติงานตกลงกัน 

ผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยที่มิไดหยุดพักผอนประจําปหรือหยุดพักผอนประจําปไมครบหก
วันทําการ  ใหสถาบันจายคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานดังกลาวเสมือนไดทํางานในวันหยุดตามอัตราใน
ขอ  ๓๘  (๒)  ทั้งนี้  เวนแตสถาบันและผูปฏิบัติงานที่ไมใชคณาจารยตกลงกันใหสะสมและเลื่อน
วันหยุดพักผอนประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอไป 

คณาจารยมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปในระหวางปดภาคการศึกษาไดตามหลักเกณฑที่สภา
สถาบันกําหนด 
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สถาบันอาจมอบหมายภาระงานใหคณาจารยในวันหยุดพักผอนประจําปไดโดยไดรับความ
ยินยอมจากคณาจารย  กรณีเชนวานี้  ใหสถาบันจายคาจางเพิ่มแกคณาจารยนั้นตามที่กําหนดไวใน
ขอกําหนดของสถาบัน 

ขอ ๑๔ ใหสถาบันกําหนดภาระงานใหกับคณาจารยของสถาบันโดยมีภาระการสอน
สัปดาหละไมเกินสิบหาชั่วโมง 

ภาระการสอนหนึ่งชั่วโมงใหเทียบเทากับเวลาทําการปกติตามขอ  ๗  สองชั่วโมง 
สถาบันอาจมอบหมายภาระการสอนใหกับคณาจารยประจําเกินสัปดาหละสิบหาชั่วโมงได   

ในกรณีเชนวานี้ใหสถาบันจายคาตอบแทนการสอนเพิ่มแกคณาจารยนั้นตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของ
สถาบันโดยไมตองจายคาตอบแทนตามขอ  ๓๘  อีก 

ในกรณีที่คณาจารยดํารงตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการหลักสูตร  
หัวหนาสาขาวิชา  หรือตําแหนงทางบริหารอื่น  ใหสถาบันเทียบภาระงานในตําแหนงนั้นในปริมาณที่
เทียบไดกับภาระการสอนตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด 

ขอ ๑๕ ใหสัญญาจางระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงานสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูปฏิบัติงานตาย 
(๒) ผูปฏิบัติงานลาออก 
(๓) ผูปฏิบัติงานถูกถอดถอนจากตําแหนงคณาจารยตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๔) ผูปฏิบัติงานไดทดลองปฏิบัติงานครบตามกําหนดในสัญญาแลว  แตไมผานการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑที่สถาบันกําหนด  และสถาบันบอกเลิกสัญญาจางตามขอ  ๔ 
(๕) สถาบันบอกเลิกสัญญาจาง 
(๖) สถาบันเลิกกิจการ 
(๗) รัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
ขอ ๑๖ เมื่อสถาบันบอกเลิกสัญญาจาง  สถาบันเลิกกิจการ  หรือรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอน

ใบอนุญาตและสถาบันมิไดใหผูปฏิบัติงานทํางานตอไป  ใหสถาบันจายคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติงาน  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยย่ีสิบวันแตไมครบหนึ่งปใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน 
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(๒) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งปแตไมครบสามป  ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายเกาสิบวัน 

(๓) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสามปแตไมครบหกป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

(๔) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบหกปแตไมครบสิบป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสองรอยส่ีสิบวัน 

(๕) ผูปฏิบัติงานซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยวัน 

ความในขอนี้มิใหใชบังคับแกผูปฏิบัติงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิก
สัญญาจางตามกําหนดระยะเวลานั้น  ซ่ึงการจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนจะกระทําได
สําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของสถาบัน  ซ่ึงตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ
ระยะเวลาสิ้นสุดของงานที่แนนอน  หรือในงานอันมีลักษณะเปนคร้ังคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือ
ความสําเร็จของงาน   โดยงานดังกลาวมีระยะเวลาสิ้นสุดของงานไมเกินสองป  ซ่ึงสถาบันและ
ผูปฏิบัติงานไดทําสัญญาเปนหนังสือไวต้ังแตเมื่อเร่ิมจาง 

ขอ ๑๗ สถาบันไมตองจายคาชดเชยแกผูปฏิบัติงานซึ่งบอกเลิกสัญญาจางในกรณีหนึ่งกรณีใด  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกสถาบัน 
(๒) จงใจทําใหสถาบันไดรับความเสียหาย 
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหสถาบันไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๔) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนด  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอันชอบดวย

กฎหมายและเปนธรรมของสถาบัน  และสถาบันไดตักเตือนเปนหนังสือในเร่ืองเดียวกันมาแลวไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่ผูปฏิบัติงานกระทําความผิด  เวนแตกรณีที่รายแรงสถาบันไมจําเปนตองตักเตือน 

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทําการติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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(๗) ไมใหความรวมมือ  ขัดขวาง  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังโดยชอบของพนักงานเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ 

ขอ ๑๘ หัวหนางาน  ผูควบคุมงาน  หรือผูตรวจงานตองไมกระทําการใดอันเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  หรือกระทําการลวงเกิน  คุกคาม  หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอ
ผูปฏิบัติงาน 

คณาจารยตองไมกระทําการใดอันเปนการลวงเกิน  คุกคาม  หรือกอความเดือดรอนรําคาญทาง
เพศตอนักศึกษาหรือผูรวมปฏิบัติงาน  หรือคัดลอกหรือแอบอางผลงานทางวิชาการของผูอื่นเพื่อ
ประโยชนของตนเอง 

การกระทําที่ฝาฝนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจใหสถาบัน
ไดรับความเสียหาย 

ขอ ๑๙ การบอกเลิกสัญญาจางโดยไมตองจายคาชดเชยตามขอ  ๑๗  สถาบันจะกระทําได
ตอเมื่อไดดําเนินการสอบขอเท็จจริงตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภาสถาบันกําหนดและปรากฏจาก
พยานหลักฐานเปนที่นาเชื่อถือวาผูปฏิบัติงานไดกระทําผิดจริงและสถาบันไดระบุเหตุผลการบอกเลิกจาง
ไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง 

ในกรณีที่สถาบันบอกเลิกสัญญาจางตามที่กําหนดในขอ  ๑๗  ใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิย่ืนอุทธรณ
ตอคณะกรรมการคุมครองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาจาง 

การถอดถอนอธิการบดีหรือคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ในกรณีที่สถาบันดําเนินการสอบสวนเพื่อบอกเลิกสัญญาจางตามขอ  ๑๗  และเห็นวาการให 
ผูถูกสอบสวนปฏิบัติหนาที่ตอไประหวางการสอบสวนยังไมเสร็จส้ินจะเกิดความเสียหายแกสถาบัน  
สถาบันอาจสั่งพักงานผูนั้นชั่วคราวไดไมเกินเจ็ดวันโดยใหไดรับคาจางไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของคาจางที่
ไดรับอยูกอนพักงานจนกวาการสอบสวนจะเสร็จส้ิน 

เมื่อการสอบสวนเสร็จส้ิน  หากปรากฏวาผูถูกพักงานระหวางสอบสวนไมมีความผิด  ใหสถาบัน
จายคาจางสวนที่เหลือทั้งหมดคืนใหกับผูปฏิบัติงานพรอมดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 

ขอ ๒๐ การบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา  ตองทําเปนหนังสือแจงใหคูสัญญา
ทราบลวงหนากอน  หรือ  ณ   วันถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด  โดยใหมีผลเมื่อครบ
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กําหนดการจายคาจางในคราวถัดไปเปนอยางนอย  เวนแตการบอกเลิกสัญญาจางตามขอ  ๑๕  (๔)   
ซ่ึงสถาบันไดแจงผลการประเมินใหทราบลวงหนาแลว 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหผูปฏิบัติงานออกจากงานทันทีได 

ขอ ๒๑ ในกรณีที่สถาบันยายสถานที่ทําการไปต้ัง  ณ  สถานที่แหงใหม  หรือสถาบัน
มอบหมายใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่  ณ  ที่ทําการแหงใหมในตางทองที่  อันมีผลกระทบสําคัญตอ
การดํารงชีวิตปกติของผูปฏิบัติงานหรือครอบครัว  สถาบันตองแจงใหผูปฏิบัติงานทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันยายสถานที่ทําการ  หรือกอนไดรับมอบหมายใหปฏิบติัหนาที่  ณ  ที่ทําการแหงใหม  
ในการนี้  ถาผูปฏิบัติงานไมประสงคไปทํางาน   ใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดย
ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ผูปฏิบัติงานพึงมี
สิทธิไดรับตามขอ  ๑๖ 

ในกรณีที่สถาบันไมแจงใหผูปฏิบัติงานทราบการยายสถานที่ทําการลวงหนาหรือการให
ผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่  ณ  ที่ทําการแหงใหมตามวรรคหนึ่ง  ใหสถาบันจายคาชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน 

ขอ ๒๒ สถาบันตองดูแลและสงเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน  โดยอยางนอยตองใหอาคารมีความมั่นคง  แข็งแรง  มีแสงสวางเพียงพอ  จัดใหมีบันไดหนีไฟ
หรือทางออกฉุกเฉิน  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  มีระบบการกําจัดมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ  และมีการดูแลหองน้ํา  หองสวมใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน  ทั้งนี้   
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ใหสถาบันจัดใหมีการตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานเปนคร้ังคราวตามสมควรแกสภาพของงาน 
ขอ ๒๓ ผูปฏิบั ติงานมีสิทธิรองทุกขในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหรือการปฏิบั ติตาม

กฎกระทรวงนี้  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอคณะกรรมการคุมครอง  ระบุชื่อและนามสกุล  ตําแหนงหนาที่  
สถานที่อยูที่สามารถติดตอได  และเร่ืองราวอันเปนเหตุใหรองทุกข  พรอมรายละเอียดขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณ  และเหตุผลประกอบการรองทุกขตามสมควร  โดยที่ผูรองทุกขตองลงลายมือชื่อกํากับไวดวย 

ขอ ๒๔ ใหสภาสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันข้ึนคณะหนึ่ง  
ประกอบดวย 

(๑) ประธานกรรมการ  ซ่ึงสภาสถาบันมีมติแตงต้ังจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน  ซ่ึงเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ
ทางกฎหมาย  การศึกษา  หรือการบริหารงานบุคคล  จํานวนสามคน 

(๓) กรรมการซึ่งเปนผูแทนผูบริหารสถาบัน  จํานวนหนึ่งคน 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน  ซ่ึงไดรับเลือกจากผูปฏิบัติงาน  จํานวน

สองคน 
(๕) กรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่  จํานวนหนึ่งคน 
ใหอธิการบดีมอบหมายใหผูปฏิบัติงานคนหนึ่งทําหนาที่ เปนเลขานุการ  และจะใหมี

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได 
คณะกรรมการคุมครองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  แตอาจไดรับแตงต้ังใหมอีกได 
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการคุมครองวางลงกอนครบวาระ  ใหสภาสถาบันแตงต้ังบุคคลที่

เหมาะสมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเดียวกันดํารงตําแหนงแทน  และใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 

ขอ ๒๕ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒๔  (๒)  และ  (๔)  ตองมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
 (๓) มีความซื่อสัตยและยุติธรรมเปนที่ประจักษ 
(ข) ลักษณะตองหาม 
 (๑) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๒) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  ไมวาจะไดรับโทษจําคุกนั้นหรือไมก็ตาม  เวนแต

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) เคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม  จรรยาบรรณ  และการประกอบวิชาชีพ 
ขอ ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการคุมครองพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๒๕ 
ขอ ๒๗ คณะกรรมการคุมครองมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามขอ  ๑๙  วรรคสอง   และเร่ืองรองทุกขตามขอ   ๒๓   

ของผูปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงนี้  แลวรายงานผลการวินิจฉัย  พรอมทั้งกําหนดแนวทางแกไขให 
สภาสถาบนัและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 

(๒) เรียกเอกสารหลักฐานหรือผูปฏิบัติงานของสถาบันมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขได 

(๓) แตงต้ังบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  เพื่อตรวจสอบหรือดําเนินการเฉพาะเรื่อง
แทนในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการคุมครอง  โดยความเห็นชอบของสถาบันและใหสถาบันเปนผู
ออกคาใชจาย 

ขอ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการคุมครอง  ใหประธานกรรมการเปนผู เรียกประชุม   
ถาประธานกรรมการไมเรียกประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน
เปนผูเรียกประชุม 

ในการประชุมแตละคร้ังตองมีกรรมการตามขอ  ๒๔  (๒)  หรือ  (๕)  ที่มิไดเปนประธานในที่
ประชุมมารวมประชุมดวย  และตองมีกรรมการมาประชุมอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๒๔  (๒)  หรือกรรมการซ่ึงเปนพนักงานเจาหนาที่ 
ตามขอ  ๒๔  (๕)  คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๒๙ ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานกรรมการผูหนึ่งผูใดไดหากกรรมการผูนั้นมี
สวนไดเสียในเร่ืองที่อุทธรณหรือรองทุกข  มีเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ  หรือผูรองทุกข  หรือเปนคู
สมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดา  หรือรวมบิดาหรือรวมมารดาของบุคคลซ่ึงเปน
คูกรณีกับผูอุทธรณหรือผูรองทุกขในเร่ืองที่อุทธรณหรือรองทุกขนั้น  โดยย่ืนคําคัดคานเปนหนังสือ
แสดงขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับเหตุแหงการคัดคานตอนายกสภาสถาบันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่อุทธรณ
หรือรองทุกข 
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ใหนายกสภาสถาบันวินิจฉัยชี้ขาดคําคัดคานภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําคัดคาน  และให
แจงผูอุทธรณหรือผูรองทุกขทราบคําวินิจฉัยชี้ขาดทันที 

ในระหวางการวินิจฉัยชี้ขาดของนายกสภาสถาบัน  กรรมการผูถูกคัดคานจะเขารวมพิจารณา
อุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขนั้นมิได 

ขอ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดรับอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขไวแลวใหดําเนินการ
ตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 

(๑) แจงและสงสําเนาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขใหสถาบันทราบ  เพื่อใหสถาบันดําเนินการ
ชี้แจงขอเท็จจริงในกรณีนั้นตอคณะกรรมการคุมครองพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของภายในสิบวัน
นับจากวันที่ไดรับแจง  ในกรณีที่สถาบันมีความจําเปนที่จะตองใชเวลาในการทําคําชี้แจงมากกวาสิบวัน  
คณะกรรมการคุมครองอาจพิจารณาขยายเวลาการชี้แจงออกไปอีกไดไมเกินสิบวัน 

(๒) เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดรับคําชี้แจงจากสถาบันแลว  ใหสงสําเนาคําชี้แจงของ
สถาบันใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขทราบ  เพื่อใหผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมีโอกาสชี้แจงหรือสง
หลักฐานเพิ่มเติมในสวนที่เห็นวาอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขของตนยังไมชัดเจนพอภายในเจ็ดวัน 

(๓) เมื่อพนกําหนดเวลาของการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  แลว  คณะกรรมการคุมครอง
จะตองดําเนินการประชุมพิจารณาหาแนวทางเพื่อเปนขอยุติสําหรับกรณีขัดแยงนั้นโดยไมชักชา  โดยจะ
ขอใหสถาบัน  ผูอุทธรณหรือผูรองทุกขมาแถลงชี้แจงเพิ่มเติมตอคณะกรรมการคุมครองกอนกไ็ด 

(๔) เมื่อคณะกรรมการคุมครองไดแนวทางสําหรับการแกไขกรณีขัดแยงใหยุติลงไดอยาง
เปนธรรมแกทั้งสองฝายแลว  ใหคณะกรรมการคุมครองเชิญผูที่เกี่ยวของทั้งสองฝายมารับทราบแนวทาง
วินิจฉัยและทําการตกลงกันเพื่อยุติขอขัดแยงนั้น  โดยทําบันทึกขอตกลงยุติกรณีขัดแยงเปนหนังสือให
ทั้งสองฝายลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

(๕) ในกรณีที่ไมมีการตกลงกันตาม  (๔)  ใหคณะกรรมการคุมครองมีคําวินิจฉัยและสงคํา
วินิจฉัยใหผูเกี่ยวของทั้งสองฝายทราบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข   
หากคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการคุมครองที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ตาม
สัญญาจางหรือตามกฎกระทรวง  ใหนําคดีข้ึนสูศาลแรงงานไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
วินิจฉัย 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานใหความรวมมือหรือปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายหรือไดอุทธรณหรือรองทุกขตามกฎกระทรวงนี้  หามมิใหสถาบันนํามาเปนเหตุเลิกสัญญา
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จาง  โยกยายหนาที่การงาน  หรือกระทําการใดในลักษณะที่จะทําใหผูปฏิบัติงานไมอาจปฏิบัติหนาที่
ตอไปได 

ขอ ๓๒ ในระหวางการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขของคณะกรรมการ
คุมครอง  หามมิใหผูปฏิบัติงานคนใดกระทําการย่ัวยุ  ยุยง  ชักชวน  หรือสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานอื่น
หรือนักศึกษากระทําการใดเพื่อสนับสนุนหรือตอตานอีกฝายหนึ่ง  หรือนัดหยุดปฏิบัติหนาที่หรือนัด
หยุดเรียน 

การกระทําตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการกระทําโดยจงใจใหเกิดความเสียหายแกสถาบัน 
หมวด  ๒ 

ผลประโยชนตอบแทน 
 

 

ขอ ๓๓ ใหสถาบันกําหนดอัตราคาจางและผลประโยชนตอบแทนไวในขอกําหนดของ
สถาบันตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และแจงใหผูปฏิบัติงานทราบ  แตจะกําหนด
คาจางตํ่ากวาอัตราคาจางข้ันตํ่าหรือกําหนดผลประโยชนตอบแทนนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยการคุมครองแรงงานไมได 

ขอ ๓๔ สถาบันตองจายคาจาง  หรือผลประโยชนตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานของสถาบัน
อยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ังในวันทําการสุดทายของเดือนเปนอยางชา  ทั้งนี้  ใหสถาบันประกาศกําหนด
วันเวลาใหผูปฏิบัติงานทราบโดยเปดเผย 

ในกรณีที่สถาบันเลิกจางผูปฏิบัติงาน  ใหสถาบันจายคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  
และคาลวงเวลาในวันหยุดตามที่ผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับใหแกผูปฏิบัติงานภายในสามวันนับแตวันที่
เลิกสัญญาจาง 

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานไดรับอนุญาตใหศึกษาตอและมีคุณวุฒิเพิ่มข้ึนใหสถาบัน
บันทึกขอมูลบุคคลตามคุณวุฒิที่เพิ่มข้ึน  และปรับคาจางใหกับผูปฏิบัติงานที่ไดรับคุณวุฒิสูงข้ึน
นับต้ังแตวันที่ผูปฏิบัติงานไดย่ืนคําขอปรับคุณวุฒิ  เวนแตกรณีที่คาจางที่ผูปฏิบัติงานไดรับอยูในขณะที่
ขอปรับคุณวุฒินั้นสูงกวาอัตราคาจางตามคุณวุฒิ  สถาบันจะไมปรับคาจางก็ได 

ขอ ๓๖ ในการจายคาจาง  และผลประโยชนตอบแทนที่จายเปนเงินใหแกผูปฏิบัติงาน  
สถาบันตองจัดใหมีเอกสารแสดงการจายเงินดังกลาวใหผูปฏิบัติงานลงลายมือชื่อรับเงินในเอกสารไว
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ดวยทุกคร้ัง  เวนแตกรณีที่สถาบันจายเงินใหผูปฏิบัติงานโดยการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินอื่น  ใหใชหลักฐานการโอนเงินดังกลาวเปนเอกสารแสดงการจายเงินแทน 

เอกสารแสดงการจายเงินตามวรรคหนึ่ง  อยางนอยใหระบุชื่อผูปฏิบัติงาน  ประเภทคาจางหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น  อัตราและจํานวนเงินที่ผูปฏิบัติงานไดรับ  และการหกัเงินประเภทตาง   ๆ ตามขอ  ๓๗ 

ใหสถาบันเก็บรักษาเอกสารแสดงการจายเงินไวเปนเวลาสองปนับจากวันที่ไดจายเงินดังกลาว  
เวนแตกรณีที่ผูปฏิบัติงานย่ืนอุทธรณหรือเร่ืองรองทุกข  ตามสิทธิที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  หรือ
ฟองรองคดีตอศาล  ใหสถาบันเก็บรักษาไวจนกวาคดีจะถึงที่สุด 

ขอ ๓๗ คาจาง  และผลประโยชนตอบแทนที่จายเปนเงินบรรดาที่ผูปฏิบัติงานไดรับจาก
สถาบันภายใตเง่ือนไขของกฎกระทรวงนี้  ใหถือเปนรายไดเพื่อยังชีพของผูปฏิบัติงาน  สถาบันตองจาย
ใหผูปฏิบัติงานเต็มจํานวนจะหักไวเพื่อการใด  ๆ  มิได  เวนแตการหักไวเพื่อการดังตอไปนี้ 

(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ผูปฏิบัติงานตองจาย  หรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติไวหรือตามคําส่ังศาล 

(๒) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย  หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย  
หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานฝายเดียว  โดยไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากผูปฏิบัติงาน 

(๓) เปนเงินประกันตามขอ  ๕  โดยไดรับความยินยอมจากผูปฏิบัติงาน 
(๔) ชดใชคาเสียหายใหแกสถาบันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึนจากความจงใจ  หรือ

ประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูปฏิบัติงาน  ซ่ึงสถาบันไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงจนไดขอยุติโดย
ไดรับความยินยอมจากผูปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  การหักเงินตาม  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหัก
รวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของคาจางหรือรายไดที่ไดรับในเดือนนั้น  เวนแตไดรับความยินยอมจาก
ผูปฏิบัติงาน 

ขอ ๓๘ สถาบันอาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่นอกเวลาทําการปกติของสถาบัน  
ในวันหยุดทําการของสถาบัน  หรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานไดโดยไดรับความยินยอม
จากผูปฏิบัติงาน  โดยสถาบันตองจายคาตอบแทนการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ 
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(๑) การทํางานกอนหรือหลังเวลาทําการปกติของวันทําการหรือการทํางานที่ เกินกวา 
ส่ีสิบแปดชั่วโมงตามขอ  ๗  วรรคสาม  จายไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่
ทํางาน 

(๒) การทํางานในวันหยุดทําการของสถาบันหรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงาน
ในชวงเวลาทําการปกติในวันทําการ  จายไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน  
เวนแตผูปฏิบัติงานซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด  จายไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํางาน 

(๓) การทํางานในวันหยุดทําการของสถาบันหรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงาน
ในชวงกอนหรือหลังเวลาทําการปกติในวันทําการ  จายไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตามจํานวน
ชั่วโมงที่ทํางาน 

เพื่อประโยชนในการคํานวณอัตราคาจางรายชั่วโมง  ใหนําคาจางหารดวยผลคูณของสามสิบ
และจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทําการปกติตอวันโดยเฉลี่ย 

ผูปฏิบัติงานในตําแหนงอธิการบดี  รองอธิการบดี  หรือผูปฏิบัติงานในตําแหนงบริหารที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงไมมีสิทธิไดรับเงินตอบแทนการทํางานตามขอนี้ 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่สถาบันไมคืนเงินประกันตามขอ  ๕  วรรคสอง  หรือไมจายคาจาง   
คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  คาชดเชย  และคาชดเชยพิเศษภายในเวลาที่กําหนดใหสถาบันเสีย
ดอกเบี้ยใหแกผูปฏิบัติงานในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป 

ในกรณีที่สถาบันจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร   
เมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย  ใหสถาบันเสียเงินเพิ่มใหแกผูปฏิบัติงาน
รอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่สถาบันพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แตผูปฏิบัติงานไม
ยอมรับเงินนั้น  หากสถาบันไดนําเงินไปมอบไวแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อจายใหแกผูปฏิบัติงาน  
สถาบันไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มต้ังแตวันที่สถาบันนําเงินนั้นไปมอบไว 

ขอ ๔๐ สถาบันอาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานไปปฏิบัติหนาที่นอกทองที่ปฏิบัติงานปกติ
ของผูนั้นเปนคร้ังคราวได 
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การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งใหสถาบันจายคาใชจายในการปฏิบัติงานนอกทองที่ใหแก
ผูปฏิบัติงานเปนคาพาหนะเดินทาง  คาที่พัก  คาอาหาร  และคาใชจายอื่นตามหลักเกณฑที่สภาสถาบัน
กําหนด 

ขอ ๔๑ สถาบันตองสนับสนุนและใหโอกาสผูปฏิบัติงานเขารับการฝกอบรมหรือเขารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของและเปนประโยชนโดยตรงกับงานที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ความรูและเพิ่มพูนประสบการณตามที่สถาบันเห็นสมควร  โดยถือเปนการปฏิบัติหนาที่ตามปกติและไม
นับเปนวันลา 

ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานประสงคจะเขารับการฝกอบรม  หรือเขารวมประชุมสัมมนาเพื่อการ
พัฒนาตนเอง  สถาบันอาจอนุญาตหรืออนุญาตโดยมีเง่ือนไขใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติงานทดแทน
ระยะเวลาที่ไปรับการฝกอบรมหรือเขารวมประชุมสัมมนาได 

ขอ ๔๒ สถาบันตองจัดใหมีระเบียบหรือขอบังคับวาดวยทุนการศึกษาและการฝกอบรม  
การลาศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศ   ตลอดจนทุนการวิจัยและการลาเพื่อการวิจัย  ทั้งนี้   
ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด 

ขอ ๔๓ ผลประโยชนตอบแทนใดที่มิไดกําหนดในกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน 

ขอ ๔๔ การไดรับสิทธิหรือประโยชนตามกฎกระทรวงนี้  ไมตัดสิทธิหรือประโยชนที่
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   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ   โดยท่ีมาตรา   ๒๓   วรรคสอง   
แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   พ .ศ .   ๒๕๔๖   บัญญัติใหการคุมครองการทํางาน 
และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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