
  

 
“ ราง ” 

  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวย สิทธิและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-------------------------- 

   

 เพื่ออนุวัตตามมาตรา ๑๕(๖) , (๗) และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 
๒๕๕๑ ในสวนที่เกี่ยวกับสวสัดิการและสทิธิประโยชนของพนักงานมหาวิทยาลัย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕(๖) , (๗)  และมาตรา ๒๕(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม คร้ังที่ ……. เมื่อวันที่ ………….…… จึงออก
ขอบังคับ วาดวยสิทธิและสวัสดิการพนกังานมหาวิทยาลัยไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ขอบังคับฉบับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย สิทธิและสวสัดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓  ในขอบังคับฉบับนี้   

 “สวนงาน” หมายความวา  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  สํานักงานมหาวิทยาลัย 

  สวนงานวิชาการและสวนงานอื่นที่จัดตั้งขึน้ตาม      
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

“มหาวิทยาลัย”                 หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“สภามหาวิทยาลัย”          หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  พนักงานมหาวิทยาลัยประจาํ ตามขอบังคับของ 
             มหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยการบรหิารงานบุคคล 
 “กองทุนสวัสดิการ”         หมายความวา  กองทุนสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 “คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
“ ก.บ.”                             หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ขอ ๔   ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้   

  
 
 
 

พิจารณา 13/5/51 



 

 

๒  
 

หมวด ๑ 
สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
 

ขอ ๕   พนักงานมหาวิทยาลยัมีสิทธิดังนี ้
๕.๑  สิทธิการไดรับการเสนอชื่อใหไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
๕.๒  สิทธิการลา   
๕.๓  สิทธิหยดุงานเพื่อพกัผอน 

ขอ ๖   สิทธิการไดรับการเสนอชื่อใหไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหเปนไปตาม
ระเบียบวาดวย การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ
อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย 

ขอ ๗  สิทธิการลามีดังนี้ 
๗.๑   ลาปวย 
๗.๒  ลากิจสวนตัว 
๗.๓  ลาพักผอนประจําป 
๗.๔  ลาคลอดบุตร 
๗.๕  ลาอุปสมบท  หรือลาไปประกอบพธีิฮัจย 
๗.๖  ลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพลตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
๗.๗  ลาไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือปฏิบัติการวิจัย 
๗.๘  ลาไปเพิม่พูนความรูทางวิชาการ 
๗.๙  อ่ืนๆ  ตามที่ ก.บ. โดยความเหน็ชอบของสภามหาวทิยาลัยกําหนด 

หลักเกณฑ วิธีการ  จํานวนวนั  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลา  ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.บ. โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยกําหนด  

 

หมวด ๒ 
ประโยชนตอบแทนของพนกังานมหาวิทยาลัย 

--------------------------------- 
 

 ขอ ๘.  พนักงานมหาวิทยาลยั  นอกจากไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  รวมทั้งคาตอบแทนอื่น 
ตามที่กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคลแลว อาจไดรับประโยชนตอบแทน ดังนี ้
  ๘.๑   เบี้ยประชุม  

๘.๒  คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาหรือปฏิบัติงานในวันหยุด 
๘.๓  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ปฏิบัติงานปกติ 

  ๘.๔  คาตอบแทนอื่นๆ    



 

 

๓  
 
 ขอ ๙.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  และอตัราการจายประโยชนตอบแทนใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย โดยใหคํานึงถึงความประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานหรือการบริหารงานดวย 
 

หมวด ๓ 
สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

-------------------------- 
 

ขอ ๑๐  ใหจัดตั้งกองทุนสวสัดิการพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม   เพื่อสนับสนุน 
การจัดสวัสดกิารของมหาวิทยาลัย  โดยจัดสรรเงินที่ไดรับอุดหนุนจากรัฐสวนหนึ่งและจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยอีกสวนหนึ่งมาตั้งเปนทุนและหักเงินเดือนพนักงานในแตละเดือนเขาสมทบ และใหมีคณะกรรมการ
กองทุนเปนผูบริหารและรับผิดชอบกองทุนสวัสดิการ 

การจัดตั้ง  คณะกรรมการกองทุนและการบริหารกองทุนสวัสดิการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลยั  

ขอ ๑๑  นอกจากที่กําหนดไวตามขอบังคับนี้  พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการใด และ
ภายใตเงื่อนไขใด ใหคณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหทาํเปนระเบยีบ
กองทุนสวัสดกิาร 

ขอ ๑๒ พนกังานมหาวิทยาลยัไดรับสวัสดกิารดังนี ้
๑๒.๑   คารักษาพยาบาล 
๑๒.๒  คาสงเคราะหศพ  
 ๑๒.๓  อ่ืนๆ    

ขอ  ๑๓  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลของตนเอง  ดังนี้ 
๑๓.๑  พนกังานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการและเปนผูรับบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบาํนาญขาราชการ ไมวาจะเปน
สมาชิกกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ (ก.บ.ข.) ตอไปหรือไมก็ตาม ใหใชสิทธติามที่กําหนดในกฎหมาย
ดังกลาว 

๑๓.๒  พนกังานมหาวิทยาลยัที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ  แตไมเปนผูรับบํานาญ   
โดยเลือกรับบาํเหน็จตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการ หรือตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากลูกจางประจาํ ใหใชสิทธิตามที่กําหนด      
ในกฎหมายวาดวยการประกนัสังคม  

สําหรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่ไมมีสิทธิไดรับตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หาก
สามารถใชสิทธิในฐานะขาราชการหรือในฐานะลกูจางประจําได  ใหไดรับสวัสดิการในสวนนี้จากกองทุน
สวัสดิการ ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหทําเปนระเบียบ
กองทุนสวัสดกิาร 



 

 

๔  
 

๑๓.๓   พนักงานมหาวิทยาลยัที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากพนักงานมหาวทิยาลัยในสังกดั
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๓๐  ทั้งที่จางจากเงนิงบประมาณแผนดินและ       
ที่ จางจากงบประมาณเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย ใหใชสิทธิตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

๑๓.๔  พนกังานมหาวิทยาลยัที่ไดรับการบรรจุและแตงตัง้ตามพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัย 
เชียงใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ใหใชสิทธิตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

๑๓.๕   พนกังานมหาวิทยาลยัที่สวนงานจางจากเงินรายไดของสวนงานใหใชสิทธิตามที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการประกนัสังคม  ทั้งนี้  เงินที่ตองจายสมทบไมวากรณีใดๆ ใหจายจากสวนงาน  

ทั้งนี้  กองทุนสวัสดิการอาจจัดสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานมหาวิทยาลยัเพิ่มเติมจากที่
กําหนดขางตนก็ได  

ขอ  ๑๔  ภายใตบังคับขอ ๑๓ พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลของ         
คูสมรส บุตร บิดาและมารดา ดังนี้ 

๑๔.๑  พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๓.๑ ใหมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ในฐานะเปนผูรับบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

๑๔.๒  พนักงานมหาวิทยาลยันอกเหนือจากขอ ๑๓.๑ ตองใหคูสมรส  บุตร  บิดาและมารดา  
ใชสิทธิรับสวัสดิการของคูสมรส บุตร บิดาและมารดา เชน สิทธิตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือสิทธิ
ตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนตน  กอนที่จะใชสิทธิตามขอบังคับนี้ 

สําหรับสวนทีไ่มมีสิทธิไดรับนอกเหนือจากวรรคกอน ใหไดรับสวสัดกิารในสวนนีจ้ากกองทุน
สวัสดิการ  ตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และใหทําเปนระเบยีบ
กองทุนสวัสดกิาร 

ขอ ๑๕  พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๓.๑  ผูใดถึงแกกรรมในขณะที่มีสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ใหคูสมรสหรือทายาทไดรับเงินคาสงเคราะหศพหรือ  เงนิชวยพิเศษกรณีถึงแกกรรม ในฐานะเปน
ผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบาํนาญขาราชการ ในอัตราเทากับสทิธิของขาราชการ 

ขอ ๑๖  พนักงานมหาวิทยาลยันอกเหนือจากขอ ๑๓.๑  ผูใดถึงแกกรรมในขณะที่มีสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ใหคูสมรสหรือทายาทของผูนั้นไดรับเงินคาสงเคราะหศพจากกองทุนสวัสดิการตามที่
คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัยและใหทําเปนระเบียบกองทุนสวัสดิการ 

ขอ  ๑๗  พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๓.๑ และขอ ๑๓.๒ นอกจากสวัสดิการตามขอ ๑๓ , ๑๔ , ๑๕
และขอ ๑๖ แลว อาจมีสิทธิไดรับสวัสดิการอื่น ดังนี ้

๑๗.๑  พนกังานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๓.๑  มีสิทธิไดรับสวัสดิการคาเชาบานในอัตราเทากับ
สิทธิของขาราชการโดยเบกิจากกองทุนสวัสดิการ และมีสิทธิไดรับสวัสดิการคาเลาเรียนของบุตร และคาชวยเหลือ
บุตร ในฐานะเปนผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

 
 



 

 

๕  
 
๑๗.๒ พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๓.๒  มีสิทธิไดรับสวัสดิการคาเชาบาน คาเลาเรียนของ

บุตร และคาชวยเหลือบุตร ตามอัตราที่ไดรับอยูเดิมกอนที่จะเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเบิก
จากกองทุนสวัสดิการ 

ขอ ๑๘  ในกรณีที่คูสมรสของพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีสิทธิไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาลของ
บุตร  คาเลาเรียนของบุตร หรืออ่ืนๆ  จากสวนราชการหรอืรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ใหพนกังานมหาวิทยาลัย 
ผูนั้นใชสิทธิของคูสมรส   

ขอ ๑๙  มหาวทิยาลัยอาจจดัใหมีกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ และหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติมใหแกพนกังาน
มหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม 

ขอ  ๒๐ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่………เดอืน………………..พ.ศ……… 
 

 
 

 (ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชยั) 
                                นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 



 

 

๖  
 

หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจาก  มาตรา ๑๕(๖)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. …....  กําหนดให
มหาวิทยาลัยจดัใหมีสิทธิและสวัสดิการใหแกผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมาตรา ๒๔(๒) แหงพระราช 
บัญญัติฉบับเดียวกันกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบงัคับวาดวย สิทธิและสวัสดกิารพนักงานมหาวิทยาลัย       
ซ่ึงเปนสิทธิและสวัสดิการที่จะไดรับจากมหาวทิยาลัยในฐานะพนักงานมหาวิทยาลยัคือ การที่จะเสนอขอเพื่อให
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  สิทธิการลา  สิทธิหยุดงานเพือ่พักผอน หรือใหไดรับสวสัดิการในเรื่อง  
คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาจัดการศพกรณีถึงแกกรรม และอื่นๆ  ตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

ดังนั้น   เพื่อใหการใชสิทธิและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 
เปนไปในทางเดียวกันและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว สภามหาวิทยาลัยเชยีงใหมจึงจําเปนตองออกขอบังคับนี้     
 

------------------------------- 
  

 


