ขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ. 2553
___________________________
โดยที่ เ ป น การสมควรปรั บ ปรุ ง ข อ บั ง คั บ กองทุ น เงิ น ให กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ว า ด ว ยพนั ก งาน
พ.ศ. 2546 อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 18 (6) แหง พระราชบั ญ ญัติ ก องทุ น เงิน ให กูยื ม เพื่อ การศึ ก ษา
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2553
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วาดวยพนักงาน พ.ศ. 2553”
ขอ 2. ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วาดวยพนักงาน พ.ศ. 2546
ขอ 4. ใหพนักงานและพนักงานทดลองงานตามขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา วาดวย
พนักงาน พ.ศ. 2546 ซึ่งถูกยกเลิกโดยขอบังคับนี้ เปนพนักงานประจําและพนักงานทดลองงานตามขอบังคับนี้
และใหนับระยะเวลาทํางานเดิมรวมกับระยะเวลาการทํางานตามขอบังคับนี้
ขอ 5. ในขอบังคับนี้
หมายความวา
“กองทุน”
“คณะกรรมการ” หมายความวา
“ประธานกรรมการ” หมายความวา
“ผูจัดการ”
หมายความวา
“พนักงาน”
หมายความวา
“ป”

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ประธานกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผูจัดการกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา
พนักงานประจํา พนักงานสัญญาจาง
และพนักงานทดลองงาน
หมายความวา ปงบประมาณ

ขอ 6. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้

2

ขอ 7. ใหผูจัดการมีอํานาจควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีอํานาจออก
ระเบียบที่จําเปนในการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้
ในกรณี ที่ ก องทุ น มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ นี้ ให ค ณะกรรมการเป น
ผูวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 8. พนักงานกองทุน ไดแก
(1) พนั ก งานประจํ า หมายถึ ง พนั ก งานที่ ก องทุ น ได แ ต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง ประจํ า
ภายหลังจากพนระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
(2) พนักงานสัญญาจาง หมายถึง พนักงานที่กองทุนไดแตงตั้งตามสัญญาจาง
(3) พนักงานทดลองงาน หมายถึง ผูที่เริ่มสมัครเปนพนักงานและกองทุนบรรจุและแตงตั้ง
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่เปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน
ขอ 9. บุคคลซึ่งไดบรรจุเปนพนักงานแลว หากพบในภายหลังวามีคุณสมบัติไมครบถวน อันเนื่องจาก
บุคคลนั้น มิไดแจงคุณสมบัติตามความเปนจริง หรือแสดงหลักฐานเท็จ หรือทําใหเขาใจผิดจากขอเท็จจริง ใหถอื วา
ขาดคุณสมบัติการเปนพนักงาน และกองทุนมีสิทธิใหพนจากการเปนพนักงานได และใหถือเสมือนวาบุคคลนั้น
มิเคยเปนพนักงานมากอน

หมวด 2
ตําแหนง ลําดับการบังคับบัญชา และอัตราเงินเดือนของพนักงาน
ขอ 10. ตําแหนงและลําดับการบังคับบัญชาของพนักงาน มีดังนี้
(1) ผูจัดการ
(2) รองผูจัดการ
(3) ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย
(4) หัวหนากลุม
ใหมีตําแหนงที่ปรึกษาเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําการแกไขปญหาตาง ๆ แกผูจัดการ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูจัดการมอบหมาย โดยใหขึ้นตรงตอผูจัดการ
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ขอ 11. โครงสรางตําแหนง และบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานใหเปนไปตามบัญชีหมายเลข 1
และบัญชีหมายเลข 2 แนบทายขอบังคับนี้

หมวด 3
การบรรจุ การแตงตั้ง การพนจากตําแหนง
ขอ 12. พนักงานตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมลี ักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่สมัครเขาเปนพนักงาน
(3) ไมเปนบุคคลที่ถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพยเด็ดขาด
(4) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(5) ไมเคยเปนผูถูกลงโทษทางวินัยถึงตองออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการบริหาร
สวนทองถิ่น หรือองคการอื่น ๆ
(6) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคดังตอไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏ
อาการเปนที่รังเกียจแกสังคม โรคติดยาเสพติดใหโทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(7) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งขาราชการการเมือง ลูกจาง
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเทาพนักงานสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
สภากรุงเทพมหานคร ผูบริหารทองถิ่นและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจอื่น
(8) ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
ขอ 13. ผูสมัครเขาเปนพนักงาน ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ผูจัดการกําหนด
การบรรจุและแตงตั้งผูที่มีประสบการณอันเปนประโยชนแกงานของกองทุน เปนพนักงาน
ในระดั บ และอั ต ราเงิ น เดื อนที่ สูง กว า ระดั บ และอั ต ราเงิ น เดื อ นเริ่ม ต น ของตํ า แหนง นั้ น ให ก ระทํ า ไดต าม
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการกําหนด
ขอ 14. แบบใบสมัคร การยื่นใบสมัคร วิธีการคัดเลือก สอบคัดเลือก หรือสอบแขงขันบุคคลเขาเปน
พนักงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการกําหนด
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ขอ 15. ผูซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานในบางตําแหนง ตองจัดหาหลักประกันเพื่อเปนการ
รับรองวาจะชดใชความเสียหายที่พนักงานนั้นไดกระทําขึ้นแกกองทุนตามที่ผูจัดการกําหนด
ขอ 16. การบรรจุ พ นั ก งานให ก ระทํ า ได ภ ายในจํ า นวนอั ต รากํ า ลั ง ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ
การบรรจุและแตงตั้งพนักงานสัญญาจางครั้งแรกใหมีการจัดทําสัญญาจางปฏิบัติงานคราวละ
ไมเกิน 1 ป เมื่อครบกําหนดสัญญาจางแลว กองทุนอาจพิจารณาตอสัญญาจางไดอีก แตไมเกินคราวละ 5 ป ทั้งนี้
ใหพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินเพื่อตออายุสัญญาที่คณะกรรมการหรือผูจัดการกําหนดแลวแตกรณี
การตออายุสัญญาจาง ใหผูจัดการพิจารณาจากความจําเปนของกองทุนและผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานผูนั้น ตามหลักผลการปฏิบัติงาน (Performance based evaluation) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการหรือผูจัดการแลวแตกรณี
ขอ 17. ผู จั ด การมี อํ า นาจบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง เลื่ อ นตํ า แหน ง เลื่ อ นระดั บ และย า ยพนั ก งานได
ทุก ตํ า แหน ง เว น แต ก ารบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง พนั ก งานตํ าแหน ง รองผู จั ด การ จะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ
ขอ 18. การยาย หรือเลื่อนตําแหนงพนักงานผูใดใหไปดํารงตําแหนงใด ตองใหตรงกับคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
พนักงานผูใดไดรับการเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนระดับตําแหนง ใหไดรับเงินเดือนในอัตราขั้นต่ํา
ของตําแหนงหรือระดับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งนั้น เวนแตผูนั้นไดรับเงินเดือนสูงกวาขั้นต่ําของตําแหนงหรือ
ระดับตําแหนงนั้นอยูแลว ก็ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม
กรณีการยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาเดิม จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากพนักงานผูนั้น
หลักเกณฑและวิธีการในการเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนระดับตําแหนง ใหเปนไปตามที่
ผูจัดการกําหนด
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ขอ 19. หลั ก เกณฑ ใ นการบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ผู ซึ่ ง ได รั บ ปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ ผู มี
ประสบการณหรือความเชี่ยวชาญเปนพิเศษเปนพนักงาน โดยจะใหดํารงตําแหนงใดและไดรับเงินเดือนในอัตราเทาใด
ใหเปนไปตามขอ 11
ขอ 20. ผูที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานสัญญาจางครั้งแรก ใหทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหนงนั้นเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน ในระหวางทดลองปฏิบัติงานนั้น ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นมี
ความประพฤติไมดีหรือไมมีความรูหรือไมมีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
เมื่อครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาทํารายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของผูนั้น เสนอ
ผูจัดการเพื่อพิจารณา หากผูจัดการเห็นวาไมสมควรใหปฏิบัติงานตอไป ผูจัดการอาจสั่งเลิกจาง หรือสั่งให
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงอื่นอีกเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนก็ได
พนักงานผูใดไดรับคําสั่งแตงตั้ง หรือยายใหไปดํารงตําแหนงใด ใหทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหนงนั้นเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือน ในระหวางทดลองปฏิบัติงานนั้น ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้น
มีความประพฤติไมดีหรือไมมีความรูหรือไมมีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
เมื่อครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงาน ใหผูบังคับบัญชาทํารายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของผูนั้น เสนอผูจัดการ
เพื่อพิจารณา ถาเห็นวาไมสมควรใหปฏิบัติงานตอไปก็สั่งใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่น
ที่มีระดับตําแหนงไมสูงกวาเดิม
ผูที่ไดรับการบรรจุเปนพนักงานหรือผานการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงอื่นที่ไดรับ
แตงตั้งแลว ใหนับอายุงานรวมตั้งแตวันที่เริ่มทดลองงาน
ขอ 21. ถาตําแหนงพนักงานวางลง ใหผูจัดการมีอํานาจแตงตั้งพนักงานที่เห็นสมควรรักษาการ
ในตําแหนงนั้นอีกตําแหนงหนึ่งได
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงตั้งแตรองผูจัดการหรือเทียบเทาลงมาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
เปนครั้งคราว ใหผูจัดการมีอํานาจสั่งใหพนักงานที่เห็นสมควรทําการแทนในตําแหนงนั้นชั่วคราวได
ใหผูรัก ษาการในตํา แหนง หรือ ผูทํา การแทนตามวรรคหนึ่ง หรือ วรรคสอง มีอํา นาจ
หนา ที่ตามตําแหนงที่รักษาการหรือทําการแทนนั้น ในกรณีที่มีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนั้นเปนกรรมการหรือใหมี
อํานาจหนาที่อยางใด ก็ใหผูรักษาการในตําแหนงหรือผูทําการแทนทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่
อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนงหรือทําการแทนแลวแตกรณี
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ขอ 22. พนักงานพนจากการเปนพนักงานเมื่อ
(1) ตาย
(2) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(3) ถูกบอกเลิกสัญญาดวยเหตุใดเหตุหนึ่งในขอ 29
(4) ครบกําหนดตามสัญญาจาง และมิไดมีการตออายุสัญญาจาง
(5) มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(6) ถูกลงโทษปลดออก
(7) ถูกลงโทษไลออก
การพ น จากการเป น พนั ก งานเพราะเหตุ ซึ่ ง มี อ ายุ ค รบหกสิ บ ป บ ริ บู ร ณ ให พ น เมื่ อ
สิ้นปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณที่พนักงานผูนั้นมีอายุครบหกสิบป
ขอ 23. ผู จั ดการเป นผู มี อํานาจสั่ งอนุ ญาตการลาออก แต ถ าเป นพนั กงานตํ าแหน งรองผู จั ดการ
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ 24. พนักงานผูใดประสงคจะลาออกจากกองทุน ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนกําหนดวันลาออก เมื่อไดรับคําสั่งอนุญาตแลว
จึงใหออกจากงานตามคําสั่ง
ในกรณีที่พนักงานขอลาออกเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง ใหการ
ลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก
นอกจากกรณีตามวรรคสอง ถาผูจัดการเห็นวาจําเปนเพื่อประโยชนแกกองทุนจะยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินสามเดือน นับตั้งแตวันขอลาออกก็ได
ขอ 25. เมื่อพนักงานผูใดตองไปรับราชการทหารตามกฎหมาย วาดวยการรับราชการทหารใหผูนั้น
ขอลาออก ถาไมขอลาออกใหผูจัดการสั่งใหพนจากการเปนพนักงาน
ขอ 26. ผูซึ่งเคยเปนพนักงาน แตไดลาออกเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมาย วาดวยการรับ
ราชการทหาร เมื่อพนจากการรับราชการทหารโดยไมมีความเสียหายแลว ประสงคจะขอกลับเขาปฏิบัติงานใน
กองทุนตอไปในตําแหนงและอัตราเงินเดือนที่ไมสูงกวาเดิม ถาไดยื่นคําขอภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน
นับตั้งแตวันพนจากราชการทหาร ผูจัดการจะรับเขาปฏิบัติงานตอไปก็ได ในกรณีเชนนี้ หากผูนั้นยังมิไดขอรับ
เงินบําเหน็จพนักงานก็ใหนับอายุการทํางานใหมตอกับอายุการทํางานกอนลาออกไปรับราชการทหาร

7

ขอ 27. พนักงานผูใดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูบริหารทองถิ่น ตองขอลาออกจากตําแหนงหนาที่กอนวัน
สมัครรับเลือกตั้ง ถาไมขอลาออกใหผูจัดการสั่งใหพนจากการเปนพนักงาน
ขอ 28. ถาผูขอลาออกอยูในระหวางการสอบสวนในขอหาวากระทําผิดวินัย หรือทําผิดคดีอาญา
ที่มิใชความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท ใหผูจัดการยับยั้งการอนุญาตใหออกไวเพื่อรอฟงผล
ของเรื่องที่ถูกกลาวหา
ขอ 29. นอกจากการพนจากการเปนพนักงานตามขอ 22 และการสั่งใหพนจากการเปนพนักงาน
ตามขอ 25 และขอ 27 แลว การสั่งใหพนจากการเปนพนักงานใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) พนักงานผูนั้นขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ 12 หรือปรากฏขึ้นในภายหลังวาเปนผูขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการบรรจุ และการเขาทํางานเปนไปโดยไมสุจริต หรือขาดพื้นความรูที่
กําหนดกอนการบรรจุ
(2) พนักงานผูนนั้ หยอนความสามารถดวยเหตุใด ๆ ในอันทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่การงานของตน
(3) พนักงานผู นั้นประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหน งหน าที่ หรื อบกพรองในหน าที่
หรือปฏิบัติงานไมเปนที่นาไววางใจ
(4) พนักงานผูนั้นตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตผลการสอบสวนไมไดความ
เปนสัตยวา ไดกระทําความผิดที่จะตองปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองเนื่องจากการกระทํานั้น
หรือพนักงานผูนั้นถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญา ถาคดีถึงที่สุด ปรากฏวาไมมีความผิดที่จะตอง
ปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมอง ซึ่งหากจะใหปฏิบัติงานตอไปอาจเปนการเสียหายแกกองทุน
(5) พนักงานผูนั้นไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันได
กระทําโดยประมาท หรือลหุโทษ
(6) ในปหนึ่งมีการขาดงานเกินกวายี่สิบวัน หรือมาสายเกินกวาสามสิบวัน โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร
(7) พนั กงานผู นั้ นลาเกิ นกว าระยะเวลาที่ ได กํ าหนดไว ในข อบั งคั บฉบั บนี้ และมิ ได รั บ
อนุญาตใหลาอีกตอไป
(8) มีการยุบหรือเลิกตําแหนงที่พนักงานผูนั้นดํารงตําแหนงอยู
(9) ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง
ในการสั่งใหพนจากการเปนพนักงานตาม (1) (2) และ (3)ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขึ้ น ทํ า การสอบสวน โดยแจ ง ข อ กล า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข อ กล า วหาเท า ที่ มี อ ยู ใ ห
ผูถูกกลาวหาทราบ และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหานําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาดวย เมื่อไดมีการ
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สอบสวนแลว และผูจัดการพิจารณาเห็นวาสมควรใหพนจากการเปนพนักงานก็ใหผูจัดการสั่งใหพนจากการเปน
พนักงานได
ผู จั ด การเป น ผู มี อํ า นาจสั่ ง ให พ น จากการเป น พนั ก งาน แต ถ า เป น พนั ก งานตํ า แหน ง
รองผูจัดการตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ 30. การบรรจุ การแตงตั้ง การอนุญาตการลาออก และการสั่งใหพนจากการเปนพนักงาน ตองทํา
คําสั่งเปนหนังสือ

หมวด 4
การขึ้นเงินเดือนประจําป
ขอ 31. ในแตละปใหกองทุนตั้งงบประมาณรายจายไวสําหรับการขึ้นเงินเดือนประจําป ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรเปนจํานวนไมเกินรอยละสิบหา ของยอดรวมคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงาน
ในปที่ผานมา
ขอ 32. การขึ้นเงินเดือนประจําป ใหขึ้นไดปละหนึ่งครั้ง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปที่ไดขึ้น โดยใหขึ้นได
ไมเกินอัตราสูงสุดของชวงอัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น
พนักงานผูใดซึ่งผูจัดการเห็นสมควรใหไดขึ้นเงินเดือน แตจะตองพนจากตําแหนงไป
เพราะอายุครบหกสิบปบริบูรณ ผูจัดการจะสั่งขึ้นเงินเดือนเพื่อประโยชนในการคํานวณรับเงินบําเหน็จพนักงาน
ใหผูนั้นในวันสิ้นปกอนที่จะพนจากตําแหนงก็ได
ขอ 33. การขึ้นเงินเดือนประจําปของพนักงาน ใหขึ้นตามผลงานแตสูงสุดไมเกินอัตรารอยละสิบหา
ของอัตราเงินเดือนของพนักงาน โดยใหอยูในดุลพินิจและอํานาจของผูจัดการที่จะสั่งขึ้นได
หากผูจัดการเห็นควรที่จะขึ้นเงินเดือนใหพนักงานรายใดเปนกรณีพิเศษมากกวา ตามที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ
การขึ้นเงินเดือนประจําปของผูจัดการ ใหประธานกรรมการกองทุนเปนผูพิจารณาแลว
นําเสนอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 34. การขึ้ น เงิ น เดื อ นให คิ ด ตามเวลาปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานผู นั้ น หากมี เ วลาปฏิ บั ติ ง าน
ในปงบประมาณไมครบสิบสองเดือน ใหขึ้นเงินเดือนตามสัดสวนของเวลาที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณนั้น
ระยะเวลาดังกลาวใหนับรวมชวงเวลาของการทดลองปฏิบัติงานในชวงปงบประมาณของการขึ้นเงินเดือนดวย
และตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 38 ดวย
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ขอ 35. การขึ้นเงินเดือนพนักงาน ใหผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาโดยคํานึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัยตลอดจนความสามารถและความ
อุตสาหะในการปฏิบัติงาน
การพิ จารณาผลงานของพนัก งานผูอยูใ ตบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ งใหผูบังคั บบั ญชา
ชั้น ตนหรื อผู ที่ไ ดรับมอบหมายเปน ผูพิ จ ารณา แลวรายงานผลการพิ จารณานั้น พร อมดวยข อควรพิจารณา
ประกอบอื่น ๆ เชน วันลา วันมาสาย การรักษาวินัย ไปยังผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับจนถึงผูจัดการ
ในการพิจ ารณารายงานตามวรรคสอง ให ผูบั งคับ บัญ ชาชั้ น เหนื อแตล ะระดับ ที่ไ ดรั บ
รายงานเสนอความเห็นไป เพื่อประกอบการพิจารณาของผูจัดการดวย
ขอ 36. ในกรณีที่พนักงานผูใดเลื่อนตําแหนง สับเปลี่ยนหนาที่ หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
นอกเหนือหน าที่ หรื องานพิเศษอื่นใดในรอบปที่แล วมา ก็ใหนําผลงานของผูนั้น ทุก ตําแหนงและทุกแหง
มาประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 37. เมื่อผูจัดการไดรับรายงานการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาตามขอ 35 แลวเห็นวา พนักงาน
ผูใดปฏิบัติงานตามหนาที่ไมไดผลดีเทาที่ควร หรือไมอยูในหลักเกณฑการขึ้นเงินเดือนไดตามขอ 38 ก็ใหงด
ขึ้นเงินเดือนสําหรับผูนั้น
ในกรณีที่ผูจัดการพิจารณาเห็นวา พนักงานผูใดปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีและอยูใน
หลักเกณฑขึ้นเงินเดือนได ก็ใหขึ้นเงินเดือนไดตามขอ 33 โดยพนักงานผูนั้นตองอยูในหลักเกณฑตามขอ 38
หรือขอ 39 แลวแตกรณี
ขอ 38. พนักงานผูซึ่งจะไดขึ้นเงินเดือนประจําปตามขอ 33 จะตองอยูใ นหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ไมอยูในชวงเวลาทดลองปฏิบัติงาน
(2) ในปที่แลวมาจะตองมีเวลาปฏิบัติงานมาแลว เปนเวลาไมนอยกวาแปดเดือน
(3) ในปที่แลวมาไดปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความสามารถและดวยความอุตสาหะ
จนเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกกองทุน ซึ่งผูบังคับบัญชาไดพิจารณาแลวเห็นวาอยูในเกณฑที่สมควรจะไดขึ้น
เงินเดือน
(4) ในปที่แลวมาจนถึงวันออกคําสั่งขึ้นเงินเดือน ตองไมถูกลงโทษทางวินัย เวนแตโทษ
ตักเตือนเปนลายลักษณอักษรหรือโทษภาคทัณฑ
ในกรณีที่พนักงานผูใดอยูในหลักเกณฑที่สมควรไดขึ้นเงินเดือน แตไดถูกงดขึ้นเงินเดือน
เพราะถูกลงโทษทางวินัยหลังปที่แลวมาในกรณีนั้นมาแลว ผูบังคับบัญชาจะขึ้นเงินเดือนใหก็ได แตถาเปนผูซึ่ง
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ถูกลงโทษตัดเงินเดือนหรืองดขึ้นเงินเดือน จะขึ้นเงินเดือนไดตอเมื่อพนโทษตัดเงินเดือนหรืองดขึ้นเงินเดือนแลว
หรือถาเปนผูซึ่งถูกลงโทษลดอัตราเงินเดือน จะขึ้นเงินเดือนไดตอเมื่อไดถูกลงโทษลดอัตราเงินเดือนมาแลวเปน
เวลาไมนอยกวาหกเดือน
(5) ในปที่แลวมาตองไมถูกสั่งพักงานเกินกวาสี่เดือน
(6) ในปที่แลวมาตองไมมีวันลามาก โดยถือเกณฑวันลารวมทั้งลากิจและลาปวยไมเกิน
สี่สิบหาวัน เวนแต
(ก) ลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบียโดย
ไดรับเงินเดือนระหวางลา
(ข) ลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวัน
(ค) ลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากลาคลอดบุตรอีกไมเกินสามสิบวัน
(ง) ลาเนื่องจากราชการทหาร
(จ) ลาปว ย ซึ่ ง จํ า เปน ต อ งรัก ษาตั ว เป น เวลานาน ไม วา คราวเดี ย วหรื อ หลายคราว
รวมกันไมเกินเกาสิบวัน
(ฉ) ลาปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
(7) ในปที่แลวมาตองไมมาทํางานสายกวาเวลาที่กองทุนกําหนดเกินสิบครั้ง
(8) ในปที่แลวมาตองไมมีการขาดงานเกินกวาหาวัน
ขอ 39. พนักงานผูซึ่งจะไดรับการขึ้นเงินเดือนประจําปตามขอ 33 วรรคสอง จะตองอยูใน
หลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในปที่แลวมาจะตองมีเวลาปฏิบัติงานหรือไดรับการเลื่อนตําแหนงแลวแตกรณีมาแลว
ครบสิบสองเดือน เวนแตในกรณีที่กองทุนสงไปฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน จะตองมีเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา
แปดเดือน
กําหนดเวลาสิบสองเดือนตามวรรคแรกนั้น สําหรับผูที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงโดยที่
ผูนั้นไมไดขึ้นเงินเดือน ใหนับเวลาในตําแหนงเดิมของผูนั้นรวมเขากับเวลาในตําแหนงใหมดวย
(2) ในปที่แลวมาไดอุทิศเวลาปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะจนมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในเกณฑดีเดนจนถือเปนตัวอยางที่ดีได หรือปฏิบัติงานเกินกวาตําแหนงหนาที่จนเกิดประโยชนตอกองทุน
เปนพิเศษและปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย หรือปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ตองมีการเสี่ยง
อันตรายเปนกรณีพิเศษ หรือปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดจนสําเร็จเปน
ผลดียิ่งแกกองทุน และประเทศชาติ
(3) ในปที่แลวมาจะตองลากิจและลาปวย รวมกันไมเกินสิบหาวัน
(4) ในปที่แลวมาจะตองไมมาทํางานสายกวาเวลาที่กองทุนกําหนดเกินหาครั้ง
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(5) ในป ที่ แ ล ว มาจนถึ ง วั น ออกคํ า สั่ ง ขึ้ น เงิ น เดื อ น ต อ งไม ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย เว น แต
โทษตักเตือนเปนลายลักษณอักษรหรือโทษภาคทัณฑ
(6) ในปที่แลวมาตองไมมีการขาดงานหรือถูกสั่งพักงาน
ขอ 40. พนักงานผูใดซึ่งผูจัดการเห็นสมควรใหไดขึ้นเงินเดือน ถาผูนั้นอยูในระหวางถูกสอบสวน
วากระทําผิดวินัย หรือถูกฟองในคดีอาญากอนมีคําสั่งขึ้นเงินเดือน ใหรอการขึ้นเงินเดือนไวกอนและใหกันเงิน
สําหรับขึ้นเงินเดือนไวดวย เมื่อสอบสวนพิจารณาเสร็จแลวในปใด ผูนั้นไมถูกลงโทษทางวินัย เวนแตถูกลงโทษ
ภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาใหลงโทษหรือไมมีมลทินหรือมัวหมอง ก็ใหสั่งขึ้นเงินเดือนในปนั้นได และ
ใหสั่งขึ้นเงินเดือนยอนหลังไปในแตละปที่ตองรอการขึ้นเงินเดือนไวใหตามสิทธิดวย
ขอ 41. การขึ้ น เงิ น เดื อ นที่ น อกเหนื อ จากหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดไว ใ นข อ บั ง คั บ นี้
ใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

หมวด 5
วันทํางานและวันหยุดงาน
ขอ 42. วันทํางานและวันหยุดงานของพนักงาน มีดังนี้
(1) วันทํางาน ไดแก วันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ระยะเวลา
ระหวาง 12.00 น. - 13.00 น. เปนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันซึ่งไมนับรวมเปนเวลาทํางาน
(2) วันหยุดงานประจําสัปดาห ไดแก วันเสาร และวันอาทิตย
(3) วันหยุดงานตามประเพณีนิยม ไดแก วันหยุดตามที่ทางราชการกําหนด
(4) วันหยุดงานอื่นตามความจําเปน โดยอยูในดุลพินิจของผูจัดการ
ถาวันหยุ ดงานตามประเพณีนิย มวั นใดตรงกับวั นหยุดงานประจําสัปดาหใหพนักงาน
หยุดงานในวันทํางานถัดไป
ขอ 43. ผูบังคับบัญชาอาจใหพนักงานในสายการบังคับบัญชาทํางานนอกเหนือจากที่กําหนดไวใน
ขอ 42 โดยใหถือวาเปนการทํางานในวันหยุดงานหรือการทํางานลวงเวลา และใหพนักงานทุกระดับ ยกเวน
พนักงานตั้งแตระดับชํานาญการขึ้นไป ไดรับเงินคาตอบแทน โดยใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ผูจัดการกําหนด
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หมวด 6
การลา
ขอ 44. การลาแบงออกเปน 7 ประเภท คือ
(1) การลาปวย
(2) การลากิจสวนตัว
(3) การลาพักผอนประจําป
(4) การลาคลอดบุตร
(5) การลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(7) การลาเนื่องจากราชการทหาร
นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลา สิทธิการลา
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวสําหรับขาราชการพลเรือน โดยอนุโลม
ขอ 45. พนักงานอาจขอลาปวยไดดังนี้
(1) ปวยเจ็บธรรมดา ปละไมเกินเกาสิบวัน เวนแตพนักงานทดลองงานอาจลาปวยไดไมเกินปละ
สิบหาวัน
(2) ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ ปละไมเกินสามรอยหกสิบหาวันตอการปวยเจ็บ
เพราะเหตุครั้งเดียวกัน
การลาปวยติดตอกันตั้งแตสี่วันขึ้นไป จะตองมีใบรับรองแพทยแนบมากับใบลาดวย
ขอ 46. พนักงานที่เปนหญิงอาจขอลาคลอดบุตรไดไมเกินเกาสิบวัน ตอการคลอดบุตรคราวหนึ่ง
และอาจขอลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดอีกไมเกินสามสิบวัน
การลาคลอดบุตรจะตองมีใบรับรองแพทยแนบมากับใบลาดวย
ขอ 47. พนักงานอาจขอลากิจและลาพักผอนประจําปไดดังตอไปนี้
(1) ลากิจปละไมเกินยี่สิบวัน เวนแตพนักงานทดลองงานที่มีเหตุผลจําเปนก็ใหลากิจได
ไมเกินปละหาวัน
(2) ลาพักผอนประจําปไดโดยพนักงานที่มีสิทธิลาพักผอนไดนั้นจะตองปฏิบัติงานติดตอกัน
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งปบริบูรณ และลาไดตามอายุงาน หรือระดับตําแหนงดังตอไปนี้
- พนักงานที่มีอายุงานครบหนึ่งป แตไมถึงสามป มีสิทธิหยุดปละสิบวันทํางาน
- พนักงานที่มีอายุงานครบสามป แตไมถึงสิบป มีสิทธิหยุดปละสิบสองวันทํางาน
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- พนักงานที่มีอายุงานครบสิบปขึ้นไป หรือพนักงาน ตามขอ 10 (1) (2) และ (3)
มีสิทธิหยุดปละสิบหาวันทํางาน
ถาในปใดพนักงานผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไมครบตาม
สิทธิใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได แตวันลาพักผอนสะสมกับวันลาพักผอนในปปจ จุบนั
รวมกันแลวจะตองไมเกินจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปของสามป
1

การอนุญาตใหลาพักผอนประจําป ผูมีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาพักผอนครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ได โดยมิใหเสียหายแกงาน เมื่อไดรับอนุญาตแลว พนักงานจึงจะหยุดงานได
ในระหวางที่พนักงานไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําปและยังไมครบกําหนด หากมี
กรณีจําเปนที่จะตองปฏิบัติงาน ผูอนุญาตหรือผูมีอํานาจจะสั่งระงับการลาและเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงานก็ได
การนับวันลาตามขอ 45 (1) และตามขอนี้ ใหนับเฉพาะวันทําการเทานั้น
ขอ 48. ในระหวางการเปนพนักงาน ผูใดที่นับถือศาสนาพุทธและยังไมเคยอุปสมบท หรือที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม และยังไมเคยไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย จะลาเพื่อการดังกลาวไดไมเกิน
หนึ่งรอยยี่สิบวัน แตผูที่ลานั้นจะตองเปนพนักงานซึ่งไดปฏิบัติงานติดตอกันมาแลวจนถึงวันที่อนุญาตใหลาไมนอยกวา
หนึ่งปบริบูรณ และตองยื่นใบลาตอผูจัดการกอนวันลาอุปสมบทหรือวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ไมนอยกวา
หกสิบวัน
ขอ 49. การลาเนื่องจากราชการทหารมีดังนี้
(1) ลาไปรับการตรวจเลือกเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร
(2) ลาไปเขารับการทดลองความพรั่งพรอมหรือเขารับการระดมพลเมื่อถูกเรียกตัวตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
(3) ลาไปเขารับการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการฝกวิชาทหาร
ขอ 50. พนักงานที่มีสิทธิลาเนื่องจากราชการทหารไดตามกําหนดเวลาที่จําเปนแกทางราชการทหาร
โดยใหรวมถึงวันเดินทางไปและกลับเทาที่จําเปน
การลาเนื่องจากราชการทหาร จะตองมีเอกสารของทางราชการ หรือสําเนาเอกสารดังกลาว
หรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือไดแนบมากับใบลาดวย
ขอ 51. การอนุญาตใหพ นักงานลาปว ย ลากิจ และลาพักผอน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่ง
อนุญาตไดตามอํานาจของผูบังคับบัญชาในการอนุญาตการลา ตามบัญชีแนบทายหมายเลข 3 แนบทายขอ 51
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ตําแหนงผูมีอํานาจ ใหหมายความถึง ผูดํารงตําแหนงที่อยูในระดับเดียวกัน ซึ่งไดรับแตงตัง้
ใหเปนผูบังคับบัญชาดวย
ตําแหนงผูลา ใหหมายความถึง ตําแหนงซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบตามหนาที่ในสายการ
บังคับบัญชาของผูมีอํานาจอนุญาต และใหหมายความรวมถึงผูดํารงตําแหนงที่อยูในระดับเดียวกันทุกตําแหนงดวย
สํ าหรั บอํานาจอนุ ญาตการลาป วยเพราะเหตุปฏิบั ติ งานในหน าที่เฉพาะระยะเวลาสวนที่
เกินอํานาจอนุญาตตามตารางขางตน ใหผูจัดการเปนผูอนุญาต
ขอ 52. อํานาจอนุญาตการลาคลอดบุตรและการลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการ
ลาคลอดบุตร ใหเปนไปเชนเดียวกับอํานาจอนุญาตการลาปวย ตามขอ 51
การลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร ใหเปนอํานาจของผูจัดการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 53. อํานาจอนุญาตการลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย
ใหผูจัดการหรือผูที่ผูจัดการมอบหมายเปนผูอนุญาต และเพื่อประโยชนและความจําเปนของงานผูมีอํานาจ
อนุญาตจะสั่งไมอนุญาตก็ได
ขอ 54. อํานาจอนุญาตการลาเนื่องจากราชการทหาร ใหเปนไปเชนเดียวกับอํานาจอนุญาตการลากิจ
ตามขอ 51 และในกรณีที่วันลาเนื่องจากราชการทหารเกินกวายี่สิบวันในปนั้น ใหผูจัดการหรือผูที่ผูจัดการ
มอบหมายเปนผูอนุญาต
ขอ 55. ในกรณีจําเปนที่ผูจัดการเห็นสมควรใหลาเกินกวาที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหผูจัดการเปน
ผูอนุญาต
กรณีผูจัดการลาเกินกวาที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหประธานกรรมการเปนผูอนุญาต
ขอ 56. การลาตามขอบังคับนี้ ผูลาจะตองยื่นใบลาเปนลายลักษณอักษรหรือวิธีอื่นใด ตามแบบ
ที่กองทุนกําหนดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ภายในเวลาที่กําหนดไวสําหรับการลาแตละประเภท
ขอ 57. พนักงานจะตองแจงการลาปวยทุกครั้งใหผูบังคับบัญชาทราบในวันแรกที่ลา หรือเร็วที่สุด
โดยทางโทรศัพท จดหมาย ฯลฯ หรือหากไมสามารถแจงดวยตนเองได จะใหผูอื่นแจงแทนก็ได และพนักงาน
จะตองยื่นใบลาปวย ตอผูบังคับบัญชาในวันแรกเมื่อกลับเขามาทํางานตามปกติ
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หมวด 7
การจายเงินเดือนในวันหยุดงานและวันลา
ขอ 58. พนักงานมีสิทธิไดรับเงินเดือนเต็มสําหรับวันหยุดงานและวันลาตาง ๆ ดังนี้
(1) วันหยุดงานประจําสัปดาห
(2) วันหยุดงานตามประเพณีนิยมและใหหมายความถึงวันหยุดงานชดเชยดวย
(3) วันลาปวย
(ก) ปวยเจ็บธรรมดา ปละไมเกินหกสิบวัน
(ข) ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันหลังจากนั้น
ใหไดรับเงินเดือนในอัตรารอยละหาสิบ แตระยะเวลารวมกันทั้งสิ้นตองไมเกินสามรอยหกสิบหาวัน
(4) วันลาคลอดบุตรไมเกินเกาสิบวันตอการคลอดบุตรคราวหนึ่ง
(5) วันลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไมเกินสามสิบวัน
(6) วันลากิจ ปละไมเกินยี่สิบวัน
(7) วันลาพักผอนประจําป และวันลาพักผอนสะสมตามสิทธิที่มีอยูแตรวมกันแลว
ตองไมเกินจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปของสามป
(8) วันลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย
ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน
(9) วันลาเนื่องจากราชการทหาร ตามกําหนดเวลาที่จําเปนแกทางราชการทหาร
โดยใหรวมถึงวันเดินทางไปและกลับเทาที่จําเปนดวย
การจ ายเงิ นเดือนในวั นหยุ ดงานหรือวันลาของพนักงานนอกเหนือจากที่กําหนดไว ใน
วรรคแรกจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ 59. ในระหว า งพนักงานลาเนื่องจากราชการทหาร และไดรับเงิน เดือนตามชั้นยศของตน
ทางกระทรวงกลาโหมแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนจากกองทุนอีก
ขอ 60. พนัก งานผู ใ ดขาดงานในวัน ทํ า งานโดยไมไ ดร ับ อนุญ าตใหล า ผู นั ้น ไมมีส ิท ธิไ ดร ับ
เงินเดือนสําหรับวันที่ขาดงานนั้น
การคํานวณเงินเดือนของพนักงานเปนรายวัน เพื่อนํามาหักเงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหคิด
สามสิบวันเปนหนึ่งเดือน
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หมวด 8
คาใชจายในการเดินทาง คารับรอง และคาใชจายอื่น
ขอ 61. ใหผูจัดการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในราชอาณาจักร และในตางประเทศของพนักงาน
การเดินทางไปปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในราชอาณาจักร หรือ ในตางประเทศ
ใหหมายความรวมถึง การเดินทางไปดูงาน ฝกงาน ฝกอบรม ประชุม สัมมนา เจรจาธุรกิจหรือปฏิบัติหนาที่
อยางอื่นซึ่งเกี่ยวของกับกิจการของกองทุนเปนครั้งคราวตามความจําเปน
ขอ 62. ใหประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ตามขอ 61 วรรคสอง ของผูจัดการ
ขอ 63. คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ไดแก
(1) คาเบี้ยเลี้ยง
(2) คาเชาที่พัก
(3) คาพาหนะ
(4) คารับรอง
(5) คาใชจายอื่น ๆ
ขอ 64. คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก
(1) คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พัก ใหเบิกไดตามอัตราเหมาจายที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข 4
และหมายเลข 5 แนบทายขอบังคับนี้
(2) การนับเวลาเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูหรือที่
ทํางานปกติ จนกลับถึงที่อยูหรือที่ทํางานตามปกติแลวแตกรณี เวลาปฏิบัติงานยี่สิบสี่ชั่วโมง นับเปนหนึ่งวัน
เศษของวันเกินกวาแปดชั่วโมง นับเปนหนึ่งวัน โดยนับรวมเวลาเดินทางไปกลับดวย
(3) ในกรณีตองเดินทางโดยใชเวลาเกินกวาสามสิบวัน กองทุนจะกําหนดอัตราเบี้ยเลี้ยง
เดินทางเปนรายเดือนขึ้นใชตามความเหมาะสมเฉพาะคราว
ขอ 65. คาพาหนะ
(1) การเดินทางโดยรถยนตปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะได
เทาที่จายจริงและโดยประหยัด
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กรณีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมี แตตองการความรวดเร็วเพื่อประโยชนแกกิจการงาน
ใหใชยานพาหนะอื่นได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนใหแจงชัด และตองไดรับอนุมัติจาก
ผูจัดการ หรือผูที่ผูจัดการมอบหมายกอนการเดินทาง
(2) กรณีผูเดินทางนําพาหนะไปเอง ใหเบิกเงินชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกผูเดินทางซึ่ง
เปนเจาของหรือผูครอบครองแลวแตกรณี ตามอัตราที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข 6 แนบทายขอบังคับนี้
(3) การเดินทางโดยรถไฟ ใหพนักงานมีสิทธิเบิกคาพาหนะไดดังตอไปนี้
ก. รถนั่ ง /นั่ งนอน ชั้ นที่ ห นึ่ ง สํ า หรั บพนั กงานตั้ ง แต ตํ า แหน ง ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ผูอํานวยการฝาย ขึ้นไป
ข. รถนั่ง/นั่งนอน ชั้นที่สอง สําหรับพนักงานนอกเหนือจากที่กลาวในขอ ก.
(4) การเดินทางโดยเครื่องบิน ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหพนักงานตั้งแตตําแหนง
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย ขึ้นไป เดินทางโดยชั้นประหยัด ยกเวนประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ คณะกรรมการ ผูจัดการ ใหเดินทางในชั้นธุรกิจ หรือชั้นหนึ่งได
ใหผูจัดการเปนผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางโดยเครื่องบินของพนักงานตําแหนงรองผูจัดการ
ในชั้นธุรกิจและพนักงานที่ดํารงตําแหนงอื่นนอกเหนือจากวรรคแรก ในชั้นประหยัดได ในกรณีที่เห็นวามีความจําเปน
หรือเรงดวน
(5) ในการเดิ นทางไปปฏิบัติ งาน ของพนัก งาน ใหมีสิทธิ เ บิก คา ยานพาหนะรั บจาง
ในการเดินทางไปกลับระหวางสถานที่ที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงาน กับสถานีรถไฟ สนามบิน สถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือสถานที่จัดยานพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ไดเทาที่จายจริง
ขอ 66. คารับรอง แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
(1) เงินซึ่งกองทุนจายสําหรับผูเดินทางไปตางประเทศ
(2) เงิ น ซึ่ ง กองทุ น จ า ยเพื่ อ เป น การกุ ศ ล รางวั ล สมนาคุ ณ หรื อ ของชํ า ร ว ย ให แ ก
บุคคลภายนอกในนามของกองทุน หรือจายเพื่อไวซื้อพวงหรีด หรือเพื่อรับรองบุคคลภายนอกดวยความมุงหมาย
ที่จะดําเนินการอันเปนประโยชนตอกองทุน และใหรวมถึงการรับรองในโอกาสที่มีการประชุม/สัมมนาดวย
คารับรองตาม (1) และ (2) ใหเบิกไดตามที่จายจริง ไมเกินอัตราที่กําหนดตามบัญชี
หมายเลข 7 แนบทายขอบังคับนี้
ขอ 67. คาใชจายอื่น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
(1) ค า ใช จ ายอื่ น ๆ ที่ จํา เปน ต องจา ยอั น เนื่อ งมาจากการเดิน ทางไปปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ของ
กองทุน เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ฯลฯ ใหเบิกไดตามที่จายจริง
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(2) คาใชจายเพื่อการปฏิบัติงานกองทุนใหดําเนินไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพอันเปน
ประโยชนตอกองทุน ไดแก คาน้ํามันรถยนตและคาโทรศัพท ใหเบิกจายไดตามอัตราที่กําหนดตามบัญชีหมายเลข 8
แนบทายขอบังคับนี้
ขอ 68. การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
ใหพนักงานยื่นแบบคําขอตามแบบที่กองทุนกําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตอผูบังคับบัญชาเพื่อรับรองความถูกตอง และเมื่อผูบังคับบัญชาไดตรวจสอบแลว ใหลงลายมือชื่อในแบบคําขอ

หมวด 9
สวัสดิการพนักงาน
ขอ 69. กองทุนจัดสวัสดิการใหแกพนักงานประจํา พนักงานสัญญาจาง ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การรักษาพยาบาล
(2) เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร
(3) เงินชวยเหลือในพิธีศพ
(4) เงินบําเหน็จและเงินบําเหน็จพิเศษ
(5) เงินรางวัลประจําป
(6) คาเครื่องแบบพนักงาน
(7) สวัสดิการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
พนักงานทดลองงาน ใหไดรับสวัสดิการการรักษาพยาบาล เงินชวยเหลือในพิธีศพใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการ ที่ผูจัดการกําหนด
ขอ 70. การรักษาพยาบาล
กองทุนจะใหสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแกพนักงาน และบุคคลในครอบครัว
ของพนักงาน ทั้งในสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชน
“การรักษาพยาบาล” หมายถึง การบําบัดใหหายจากการเจ็บปวยดวยโรคตาง ๆ ทั่วไป
รวมทั้งการรักษาโรคฟน การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป
“บุคคลในครอบครัวของพนักงาน” หมายถึงบุคคลดังตอไปนี้
(1) บุตรชอบดวยกฎหมายของพนักงาน ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลว
แตกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา โดยที่บุตรนั้นยังไมมีรายไดเปนของตนเอง แตไมรวมถึงบุตร
ที่พนักงานไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของผูอื่น บุตรบุญธรรม และบุตรที่สมรสแลว
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(2) คูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายของพนักงาน
(3) บิดามารดาของพนักงาน
บุตร คูสมรส และบิดามารดา ตาม (1) (2) และ (3) ตองมีหลักฐานปรากฏในทะเบียน
ประวัติของพนักงาน ซึ่งเก็บไวที่กองทุน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายถึง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของทางราชการ
และใหหมายความถึงสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ สภากาชาด คุรุสภา
สมาคมปราบวัณ โรคแหง ประเทศไทย กรมวิท ยาศาสตรก ารแพทย องคก ารสงเคราะหท หารผา นศึก
และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนด
“สถานพยาบาลเอกชน” หมายถึง สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่มีเตียงผูปวย
ไวคางคืนเกินยี่สิบหาเตียง ซึ่งไดรับอนุญาตใหตั้งหรือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
“คารักษาพยาบาล” หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาลดังนี้
(1) คาบําบัดโรค
(2) คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค รวมทั้งคาซอมแซม
(3) คาบริการทางการแพทย แตไมรวมถึงคาจางผูพยาบาลพิเศษ คาธรรมเนียม และ
คาบริการอื่นทํานองเดียวกันที่มีลักษณะเปนเงินตอบแทน
(4) คาหอง คาอาหาร ตลอดเวลาที่เขารับการรักษาพยาบาล
(5) คารักษาโรคฟน
(6) คาตรวจสุขภาพทั่วไป
(7) คาใชจายอื่น ๆ ตามที่ผูจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ไมรวมคาศัลยกรรมตกแตงหรือเสริมความงาม
“คาบําบัดโรค” หมายถึง
(1.1) คายา ที่ใชบําบัดโรคที่เปนอยูปจจุบัน
(1.2) คาเอกซเรย และคาตรวจสอบในหองทดลอง
(1.3) คาเลือด และสวนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน คาบริการเกี่ยวกับเลือด
และการถายเลือด
(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)
(1.8)

คาออกซิเจน และอื่น ๆ ทํานองเดียวกับที่ใชในการบําบัดโรค
คาหองผาตัด คาอุปกรณเครื่องมือในการผาตัด และคาคลอดบุตร
คายาสลบและบริการวางยาสลบ
คาฉายรังสีเพื่อการรักษาพยาบาล
คากายภาพบําบัดและคายาชีวบําบัด
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(1.9) ค าวั ตถุ มี พิ ษที่ นํามาใชในร างกายตามวิธี การผาตัดตามกระดู ก และวัตถุ อื่นๆ
ที่นํามาใชในรางกายเพื่อชวยผูปวยในการรักษาชีวิต
(1.10) คาใชเครื่องชวยการเตนของหัวใจ
(1.11) คาตรวจและวิเคราะหโรค
(1.12) คาใชจายอื่น ๆ ที่ผูจัดการเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขอ 71. พนักงานมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรไดเพียงคนที่หนึ่ง
ถึงคนที่สาม
การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม ใหนับเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ ไมวา
เปนบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งใด หรืออยูในอํานาจปกครองของตนหรือไม
พนักงานที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูใดมีบุตรเกินสามคนและ
ตอมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจํานวนสามคนตามวรรคหนึ่งนั้นตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเทาจํานวนบุตรที่ตายนั้น โดยใหนับบุตร
คนที่อยูในลําดับถัดไปกอน
ขอ 72. พนักงานที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูใดยังไมมีบุตร หรือมีบุตร
ที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอ 71 ยังไมถึงสามคน ถาตอมามีบุตรแฝดซึ่งทําให
จํานวนบุตรเกินสามคน ใหพนักงานที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูนั้นมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอ 71 สําหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย แตบุตรแฝดดังกลาวจะตอง
เปนบุตรซึ่งเกิดจากคูสมรส หรือเปนบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเปนผูใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล
ในกรณี ที่ บุ ต รคนใดคนหนึ่ ง ของพนั ก งานที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลดังกลาวตามวรรคหนึ่งตายลงกอนที่จะบรรลุนิติภาวะ ก็ใหลดจํานวนบุตรที่ไดรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรัก ษาพยาบาลลงจนกวา จํา นวนบุต รที่ไ ดรับ เงิน สวัส ดิก ารเกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาลเหลือ
ไมเกินสามคน และหลังจากนั้นพนักงานที่มีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกลาวจึงจะมีสทิ ธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นไดตามขอ 71 วรรคสาม
เพื่อประโยชนแหงขอนี้ ขอความใดที่อางถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของพนักงานที่มี
สิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ใหหมายถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทายของพนักงานทีม่ สี ทิ ธิ
ไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ง
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การนับลําดับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดทาย ในกรณีที่ไมอาจทราบลําดับการเกิดกอนหลังของ
บุตรแฝดไดโดยแนชัด ใหมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลทั้งหมด
ขอ 73. การใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(1) กรณีพนักงานมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น หรือบุคคลอื่นดวยและ
ไดใชสิทธิแลวนั้น ถาปรากฏวา เงินคารักษาพยาบาลที่ไดรับต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตาม
ขอบังคับนี้ กองทุนจะใหเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ยังขาดอยูเทานั้น
(2) กรณีที่บุคคลในครอบครัวของพนักงานมีสิทธิไดรับเงินคารักษาพยาบาลจากหนวยงานอื่น
หรื อบุ คคลอื่ นด วย กองทุ นจะไม ให เงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการรั กษาพยาบาลตามข อบั งคั บนี้ เว นแต เงิ นค า
รักษาพยาบาล ที่ไดรับต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิตามขอบังคับนี้ กองทุนจะให
เฉพาะสวนที่ยังขาดอยู แตไมเกินอัตราที่กําหนดในขอบังคับนี้ โดยใหนับเงิน คารัก ษาพยาบาลที่ไ ดรับจาก
หนวยงานอื่นหรือบุคคลอื่น และจากกองทุนรวมกัน
ขอ 74. ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอบังคับนี้หรือบุคคล
ในครอบครัวของผูนั้นไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแลว ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอบังคับนี้ เวนแตคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาลที่
ไดรับนั้น ต่ํากวาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะไดรับตามขอบังคับนี้ ก็ใหมีสิทธิไดรับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะสวนที่ขาดอยูเทานั้น
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอบังคับนี้ไปกอนแลว
ภายหลังไดรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่น มีจํานวนเทาหรือเกินกวาสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับตามขอบังคับนี้ ก็ใหนําเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ไดรับไปนัน้
ส ง คื น แก ก องทุ น แต ถ า เงิ น ค า สิ น ไหมทดแทนที่ ไ ด รั บ จากบุ ค คลอื่ น ต่ํ า กว า วงเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลที่ไดรับตามขอบังคับนี้ ก็ใหสงคืนแกกองทุนเทาจํานวนที่ไดรับจากบุคคลนั้น
ขอ 75. ในกรณีที่คูสมรสของพนักงานเปนพนักงานของกองทุนดวย กองทุนจะใหเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของบุตรแกผูเปนสามี หากไดหยาขาดจากกัน กองทุนจะใหเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของบุตรแกผูใชอํานาจปกครองบุตร
ขอ 76. กองทุ น จะใหเ งิน สวั สดิก ารเกี่ย วกับการรั ก ษาพยาบาล เฉพาะกรณีที่พ นัก งานขอเบิ ก
คารักษาพยาบาลภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่พนักงานไดจายเงินคารักษาพยาบาลไปแลว เวนแตจะ
ไดรับอนุมัติจากผูจัดการ หรือผูที่ผูจัดการมอบหมายเปนราย ๆ ไป
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ขอ 77. ผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งประสงคจะขอรับเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน โดยใหสถานพยาบาลเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลจากกองทุน
โดยตรงใหปฏิบัติดังนี้
(1) ใหพนักงานยื่นคําขอหนังสือรับรองการใหเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามแบบ
ที่กองทุนกําหนดตอผูบังคับบัญชาและนําเสนอผูมีอํานาจออกหนังสือรับรอง
ในกรณีที่ผูมีสิทธิไดรับสวัสดิการถึงแกกรรม หรือไมสามารถที่จะยื่นคําขอหนังสือรับรองการ
มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทตามกฎหมายเปนผูยื่นคําขอ
หนังสือรับรองแทนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการได
(2) ใหพนักงานยื่นหนังสือรับรองตาม (1) ตอสถานพยาบาลของทางราชการที่เขารับการ
รักษาพยาบาลไดทุกแหง หรือตอสถานพยาบาลของเอกชนเฉพาะสถานพยาบาลที่กองทุนไดมีขอตกลงไวเทานั้น
ขอ 78. การรักษาพยาบาลทั่วไป
การให เ งิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาลทั่ ว ไป ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และอัตราดังนี้
(1) พนักงานที่เขารับการรักษาพยาบาลทั่วไปในสถานพยาบาลของทางราชการทั้งประเภท
ผูปวยนอกหรือผูปวยในใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
อัตราดังนี้
ก. คาบําบัดโรคใหเบิกไดตามที่จายจริง
ข. คาห อ งและค า อาหารให เ บิก ได รวมกั น ตามที่จ า ยจริง แตไ ม เ กิน อัต รากํา หนด
ตามบัญชีหมายเลข 9 แนบทายขอบังคับ สําหรับคาหองในหออภิบาลผูปวย (ไอ.ซี.ยู.) และคาอาหารใหเบิกได
รวมกันตามที่จายจริง
ค. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค ใหเบิกไดเทาที่จายจริงแตตอง
เปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(2) พนักงานที่เขารับการรักษาพยาบาลทั่วไปในสถานพยาบาลของเอกชน ทั้งประเภท
ผูปวยนอกหรือผูปวยในใหเบิกคารักษาพยาบาล โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
ก. คาบําบัดโรคใหเบิกไดตามที่จายจริง แตไมเกินอัตรากําหนดตามบัญชีหมายเลข 10
แนบทายขอบังคับ
ข. คาหองและคาอาหารใหเบิกไดรวมกันตามที่จายจริง และคาหองในหออภิบาล
ผูปวย (ไอ.ซี.ยู.) ใหเบิกไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตรากําหนดตามบัญชีหมายเลข 9 แนบทายขอบังคับนี้
ค. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค ใหเบิกไดเทาที่จายจริงแตตอง
เปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
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ขอ 79. การใหเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานให
เปนไปตาม หลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
(1) บุคคลในครอบครัวของพนักงานที่เขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ทั้งประเภทผูปวยนอกหรือผูปวยใน ใหเบิกคารักษาพยาบาลไดเต็มจํานวนที่ไดจายไปจริง โดยใหเปน
ตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
ก. คาบําบัดโรคใหเบิกไดตามที่จายจริง
ข. คาหองและคาอาหารใหเบิกไดรวมกันตามที่จายจริง แตไมเกินอัตรากําหนดตาม
บัญชีหมายเลข 9 แนบทายขอบังคับนี้ สําหรับคาหองในหออภิบาลผูปวย (ไอ.ซี.ยู.) ใหเบิกไดเทาที่จายจริง แตไม
เกินอัตรากําหนดตามบัญชีหมายเลข 9 แนบทายขอบังคับนี้
ค. คาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบําบัดรักษาโรค ใหเบิกไดเทาที่จายจริง แตตอง
เปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
(2) บุคคลในครอบครัวของพนักงานที่เขารับการรักษาพยาบาลทั่วไปในสถานพยาบาล
ของเอกชน ทั้งประเภทผูปวยนอกหรือผูปวยใน ใหพนักงานเบิกคาบําบัดโรค คาหองและคาอาหาร คาอวัยวะเทียม
และอุปกรณในการบําบัดรักษาโรคไดสูงสุดไมเกินอัตรากําหนดตามบัญชีหมายเลข 11 แนบทายขอบังคับนี้
ขอ 80. พนักงานที่เจ็บปวยสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ใหกับกองทุน กองทุนจะใหรับการ
รัก ษาพยาบาลอย า งดี ที่ สุ ด ตามความจํ า เปน แหง โรคหรื อ ตามความเจ็ บ ป ว ย เช น ค า ซ อ มแซมอวั ย วะหรื อ
คาธรรมเนียม การรักษาทางศัลยกรรมตกแตงตาง ๆ เพื่อใหอยูในสภาพดี และสามารถใชงานไดตามปกติ
รวมถึงคารถพยาบาลและหากมีอาการอยูในขั้นอันตรายอยางรายแรง และเปนกรณีฉุกเฉิน ซึ่งแพทยผูใหการ
รักษาพยาบาลใหความเห็นวา จําเปนตองมีการพยาบาลพิเศษเฝาดูแลโดยใกลชิด ใหเบิกคาพยาบาลพิเศษได
ตามที่จายจริง แตไมเกินเจ็ดวันตอการเจ็บปวยหนึ่งครั้ง และใหจางพยาบาลพิเศษไดครั้งละ 1 คน แตถามีความ
จําเปนใหจางพยาบาลพิเศษตอไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน ทั้งนี้ ตองใหแพทยผูใหการรักษาในสถานพยาบาลนั้น ๆ
ชี้แจงใหความเห็นชอบเปนราย ๆ ไปถึงความจําเปน แตละครั้ง
ขอ 81. การรักษาฟน
พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานที่เจ็บปวยเกี่ยวกับโรคฟน ใหไปขอรับการ
ตรวจและการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนได
การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาโรคฟน สําหรับพนักงาน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
แตตองเปนไปตามประเภทและไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
การจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาโรคฟนสําหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
กองทุนจะออกคารักษาโรคฟนสําหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานใหครึ่งหนึ่งแตตองเปนไปตามประเภท
และไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
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ขอ 82. การตรวจสุขภาพประจําป
ใหพนักงานมีการตรวจสุขภาพทั่วไปประจําป ปละหนึ่งครั้ง ณ สถานพยาบาลของทาง
ราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชน โดยเบิกคาใชจายไดเต็มจํานวนเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตรากําหนดตาม
บัญชีหมายเลข 12 แนบทายขอบังคับนี้
สําหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงานไมมีสิทธิตรวจสุขภาพประจําป
ขอ 83. ผูใดกระทําการใดหรือพยายามกระทําการใด เพื่ อใหกองทุนจ ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลตามขอบังคับนี้โดยมิชอบ เพื่อประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นไมวากรณีใด ๆ ถือวาเปนการกระทําที่
ผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาที่และประพฤติชั่วอยางรายแรง จะตองถูกพิจารณาโทษทางวินัยและอาจถูกตัดสิทธิไมให
รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามขอบังคับนี้ตลอดไป รวมทั้งจะตองถูกดําเนินคดีทั้งทางแพงและ
ทางอาญา และหรือตามกฎหมายอื่นดวย
ขอ 84. กรณีที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานเขารับการรักษาพยาบาลประเภท
ผูปวยในของสถานพยาบาลอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ และสถานพยาบาลนั้นเรียกเก็บคารักษาพยาบาล
คาบเกี่ยวถึงวันที่ขอบังคับใชบังคับ ใหไดรับคารักษาพยาบาลตามสิทธิที่เปนคุณประโยชนมากกวา
ขอ 85. เงินชวยเหลือการศึกษาของบุตร
ใหพนักงานไดรับเงินชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามหลักเกณฑและอัตราที่
กํ า หนดในพระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาของบุ ต ร ระเบี ย บ ประกาศ และคํ า สั่ ง ของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวของโดยอนุโลม
ขอ 86. เงินชวยเหลือในพิธีศพ
กองทุนจะจายเงินชวยเหลือในพิธีศพแกพนักงานซึ่งมิไดเสียชีวิตระหวางขาดงานหรือ
หนีการทํางานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน ดังนี้
(1) พนักงาน เงินเดือนสุดทาย 3 เดือน
(2) คูสมรส, บุตรหรือบิดา มารดา รายละ 10,000 บาท
การเบิกเงินชวยเหลือในพิธีศพ ใหผูเบิกแสดงหลักฐานใบมรณบัตรประกอบหลักฐาน
แสดงการเปนพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน กรณีพนักงานเสียชีวิตใหผูจัดการมรดกหรือ
ทายาทตามกฎหมายเปนผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
ขอ 87. เงินบําเหน็จพนักงาน เงินบําเหน็จพนักงาน ไดแก
(1) เงินบําเหน็จปกติ ใหจายไดตามหลักเกณฑ ดังนี้
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(ก) พนักงานที่มีอายุงานตั้งแตสามปขึ้นไป และพนจากการเปนพนักงาน โดยมิไดถูก
ลงโทษไลออก ใหไดรับเงินตอบแทนในอัตราเทากับเงินเดือนเดือนสุดทายคูณดวยจํานวนปที่ปฏิบัติงาน โดยถือ
อายุการทํางานสามรอยหกสิบหาวัน เปนหนึ่งป เศษของปถาถึงหนึ่งรอยแปดสิบสามวัน ใหนับเปนหนึ่งป ถาไมถึง
ใหปดทิ้ง กรณีพนักงานเสียชีวิต ใหผูจัดการมรดกหรือทายาทตามกฎหมายของพนักงานเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน
บําเหน็จของพนักงาน
(ข) กรณีพนักงานที่ ตองออกจากงาน เพราะเหตุมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ โดยได
ปฏิบัติงานในชวงกอนมีอายุครบหกสิบปบริบูรณติดตอกันครบหาปขึ้นไป นอกจากจะไดรับบําเหน็จปกติตาม
(ก) แลว ใหไดรับบําเหน็จปกติเพิ่มอีก เทากับเงินเดือนอัตราสุดทายหกเดือน หากมีอายุงานครบสิบปขึ้นไป
ใหไดรับเงินบําเหน็จปกติเพิ่มอีกเทากับเงินเดือนอัตราสุดทายสิบเดือน
(2) เงินบําเหน็จพิเศษ
พนักงานผูใดไดรับอันตรายจนพิการ เสียแขนหรือขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอดทั้ง
สองขาง หรือไดรับการปวยเจ็บ ซึ่งแพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจแลวและแสดงวาถึงทุพพลภาพ ไม
สามารถปฏิบัติงานตอไปไดอีกเลย ทั้งนี้ เพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่ หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการ
ตามหนาที่ ใหพนักงานผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษในอัตราตามหลักเกณฑที่กองทุนกําหนดตั้งแตหกถึงยี่สิบสี่เทา
ของอัตราเงินดือนเดือนสุดทาย แตหากพนักงานถึงแกความตายเพราะเหตุนั้นเกิดกอนที่จะไดรับบําเหน็จพิเศษ
ใหจายเงินบําเหน็จพิเศษใหแกทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่พนักงานผูนั้นไดแจงตอกองทุนไว เปนจํานวน
เทากับอัตราเงินเดือนสุดทายคูณดวยสามสิบเดือน เวนแต การไดรับอันตราย ไดรับการปวยเจ็บ หรือการถูก
ประทุษรายนั้น เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง หรือจากความผิดของพนักงานผูนั้นเอง
ทั้งนี้ การรับเงินบําเหน็จพิเศษ ไมตัดสิทธิพนักงานผูนั้นในการรับเงินบําเหน็จปกติ
ขอ 88. เงิ น รางวั ล ประจํ า ป ให จา ยแก พ นัก งานผู ซึ่ง ปฏิ บั ติง านมาครบป หรื อ ไม ค รบป แต ไ ด
ปฏิบัติงานมาไมนอยกวาหกเดือนของปนั้น ๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
ขอ 89. ใหพนักงานมีสิทธิเบิกคาใชจายเพื่อเปนคาเครื่องแบบของกองทุน ไดปละไมเกินสองชุด
ตอคนโดยใหเบิกไดตามความเปนจริง ในอัตราชุดละไมเกินสองพันบาท
ขอ 90. การขอรับเงินสวัสดิการทุกประเภท
ใหพนักงานยื่ นแบบคําขอเบิกเงิ นสวัสดิการ ตามแบบที่กองทุนกําหนดพรอมด วยเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของตอผูบังคับบัญชาเพื่อรับรองการใชสิทธิและเมื่อผูบังคับบัญชาไดตรวจสอบแลวใหลงลายมือชื่อ
รับรองในแบบคําขอเบิกเงิน
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การยื่นคําขอเบิกเงินตามวรรคแรก ถาพนักงานถึงแกกรรมกอนยื่นคําขอ ใหผูจัดการมรดก
หรือทายาทตามกฎหมายเปนผูลงลายมือชื่อในแบบคําขอ
การยื่นคําขอเบิกเงินตามวรรคแรก ถาผูมีสิทธิไมอาจลงลายมือชื่อในแบบคําขอดวยตนเองได
ถาผูบังคับบัญชาเห็นสมควรจะลงลายมือชื่อในแบบคําขอและยื่นแทนผูมีสิทธิก็ได

หมวด 10
วินัย การอุทธรณ และการรองทุกข
ขอ 91. วินัยของพนักงานมีดังนี้
(1) ต อ งแต ง กายเรี ย บร อ ยและมี กิ ริ ย าวาจาสุ ภ าพ เชื่ อ ฟ ง และไม แ สดงความกระด า ง
กระเดื่องตอผูบังคับบัญชา
(2) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับของกองทุน หามไมใหขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง
(3) ตอ งปฏิบัต ิง านโดยมิใ หเ ปน การกระทํา การขา มผู บ ัง คับ บัญ ชาเหนือ ตน เวน แต
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งชั่วคราว
(4) ต อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล และต อ งตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ ห เ กิ ด ผลดี แ ละ
กาวหนาดวยความอุตสาหะ เอาใจใสและระมัดระวังรักษาประโยชนของกองทุน
(5) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกกองทุน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่มิได
(6) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม หามมิใหอาศัยหรือยอมให
ผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ของตน ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
(7) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวา
เปนรายงานเท็จดวย
(8) ตองตอนรับใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกผูมาติดตอใน
กิจการอันเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตนโดยไมชักชา ไมดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ตองรักษาความสามัคคี
ตองชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงาน
(9) ตองรักษาความลับของกองทุน
(10) ต อ งรั ก ษาชื่ อ เสี ย งของตน และรั ก ษาเกี ย รติ ศั ก ดิ์ ข องตํ า แหน ง ตนมิ ใ ห เ สื่ อ มเสี ย
โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เชน ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจน
ไมสามารถครองสติได หมกมุนในการพนัน
(11) ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของกองทุน
และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่
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(12) ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของกองทุน โดยไมให
เสียหายแกกองทุน
ขอ 92. พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(1) ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหนาที่ โดยชอบ
ดวยกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของกองทุน อันเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุนอยางรายแรง
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุผล อันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุน
อยางรายแรงหรือละทิ้งหนาที่ติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบหรือขอบังคับของกองทุน
(3) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดประโยชนที่มิควรได
เปนการทุจริตตอหนาที่
(4) รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุนอยางรายแรง
(5) เปดเผยความลับของกองทุน อันเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุนอยางรายแรง
(6) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก หรือไดรับโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(7) ประมาทเลินเลอในหนาที่ อันเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุนอยางรายแรง
(8) ปฏิ บัติห น า ที่ โ ดยจงใจไมปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ และขอบั งคับ ของกองทุ น
อันเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุนอยางรายแรง
ขอ 93. ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริมและดูแลระมัดระวังใหผูอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย
ถาผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินัย จะตองดําเนินการทางวินัยทันที
ถาเห็นวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองไดรับโทษ และอยูในอํานาจของตนที่จะลงโทษไดก็ใหสั่งลงโทษ แตถา
เห็นวาผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของผูกระทําผิดวินัย
ชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อใหพิจารณาสั่งลงโทษตามควรแกกรณี
ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้โดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย
ขอ 94. พนักงานตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถื อวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย จักตองไดรับโทษตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ถามีกรณีกลาวหาหรือกรณีสงสัยวาจะมีการกระทําผิดวินัยหรือความผิดอันเกี่ยวเนื่องกับ
หนาที่การงานใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสอบสวนเพื่อใหทราบขอเท็จจริง
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การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสองใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ผูจัดการกําหนด
ขอ 95. โทษผิดวินัยของพนักงาน มีดังนี้
(1) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หรือภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน หรืองดขึ้นเงินเดือนประจําป
(3) ลดอัตราเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก
ขอ 96. พนักงานผูใ ดถูกกลาวหาวากระทําผิด วินัย อย างร ายแรง และผูจัดการเห็ น วากรณีมีมูล
ใหผูจัดการแตงตั้งคณะกรรมการไมนอยกวา 3 คน ซึ่งมีระดับตําแหนงไมต่ํากวาผูกระทําผิดวินัยขึ้นทําการ
สอบสวนโดยไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
เทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง และนําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
เมื่อไดมีการสอบสวนแลว และผูจัดการพิจารณาเห็นวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรงจริง ก็ใหสั่งลงโทษไลออก
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามขอ 94 (2) และขอ 94 (6) หรือพนักงานผูกระทําผิด
ไดใหถอยคําสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา ผูจัดการจะสั่งลงโทษโดยไมสอบสวนก็ได
ขอ 97. พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามขอ 102 ตามควร
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด หรือกรณีเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันสมควรงดโทษ จะงดโทษ
โดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือก็ได
พนักงานผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก
ตามความรายแรงแกกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอน จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษ
ลงต่ํากวาปลดออก
ขอ 98. พนักงานผูใดถูกฟองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน ถาการใหผูนั้นอยูปฏิบัติงานตอไปจะเปนการเสียหายแกกองทุนจะสั่งใหพักงานก็ได
เมื่อปรากฏวาความผิดที่ถูกฟองหรือถูกกลาวหาในคดีอาญาถึงที่สุดมีผลเปนประการใด
ใหพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ถาปรากฏวามิไดกระทําความผิดและไมมีมลทินมัวหมอง ก็ใหสั่งใหผูนั้น
กลับเขาทํางานตามเดิม การจายเงินเดือนของพนักงานผูถูกสั่งพักงานใหเปนไปตามระเบียบที่ผูจัดการกําหนด
แตถาปรากฏวามีมลทินหรือมัวหมองจะสั่งใหปลดออกตามขอ 29 (5) ก็ได

29

ขอ 99. การสั่งไลออก ปลดออก พักงาน หรือการสั่งใหผูถูกพักงานกลับเขาทํางานตามเดิมใหเปน
อํานาจของผูจัดการ แตถาเปนพนักงานตําแหนงตั้งแต ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝายขึ้นไป ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ 100. พนั กงานผู ใดกระทํ าความผิ ดวิ นั ย แต ยั งไม ถึ งกั บจะต องถู กลงโทษไล ออกหรื อปลดออก
ผูบังคับบัญชาจะสั่งลดอัตราเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได แตถาเห็นวามีเหตุผลอันสมควรลดหยอน หรือในกรณี
กระทํ าผิ ดวิ นั ยแต ยั งไม ถึ งกั บจะต องถู กลงโทษลดขั้ นเงิ นเดื อน หรื อตั ดเงิ นเดื อน ให สั่ งลงโทษตั กเตื อนเป น
ลายลั ก ษณ อั ก ษร หรื อ ภาคทั ณ ฑ ถ า ผู ที่ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย เป น พนั ก งานตํ า แหน ง ตั้ ง แต ผู อํ า นวยการสํ า นั ก
ผูอํานวยการฝายขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในกรณีที่จะตองลงโทษลดอัตราเงินเดือนลงเหลือต่ํากวาอัตราขั้นต่ําของตําแหนง ก็ใหกระทําได
โดยไมถือวาผูนั้นถูกลดตําแหนงดวย
ขอ 101. โทษตัดเงินเดือนหรือลดอัตราเงินเดือน ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษผูกระทําผิดวินัยไดครั้งหนึ่ง
ไมเกินอัตราในบัญชีหมายเลข 13 แนบทายขอบังคับนี้ เวนแตการสั่งลงโทษพนักงานตําแหนงตั้งแต ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการฝาย ขึ้นไป ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ 102. พนักงานผูใดถู กสั่ งพัก งาน ใหงดจ ายเงินเดือนและเงินพึงไดอื่น รวมทั้ งใหระงับสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการตางๆ สําหรับพนักงานผูนั้นตั้งแตวันที่ถูกสั่งใหพักงานเปนตนไป
ขอ 103. เงินเดือน เงินพึงไดอื่น สิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ของพนักงานระหวางถูกสั่ง
พักงานนั้น เมื่อการสอบสวนหรือกรณีที่ถูกกลาวหาถึงที่สุด
(1) ถาปรากฏวาไมมีการลงโทษไลออก และพนักงานนั้นไมมีมลทินหรือมัวหมอง ใหจายเงินเดือน
และเงินพึงไดอื่นใหเต็มรวมทั้งใหไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ เชนเดิม
(2) ถ า ปรากฏว า ไม มี ก ารลงโทษไล อ อก แต พ นั ก งานนั้ น มี ม ลทิ น หรื อ มั ว หมอง หรื อ
พนักงานนั้นถูกลงโทษแตไมถึงกับถูกไลออก ใหจายไดไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตราเงินเดือนและเงินพึงไดอื่นที่พึงไดรับ
กอนวันใหพักงาน สวนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ใหไดรับเชนเดิม
(3) ถ า ปรากฏว า มี ก ารลงโทษไล อ อก มิ ใ ห จ า ยเงิ น เดื อ นและเงิ น พึ ง ได อื่ น รวมทั้ ง
ระงับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ
ขอ 104. หากพนักงานผูถูกสั่งพักงานตายเสียกอนคดีหรือกรณีที่ถูกกลาวหาถึงที่สุดใหผูจัดการ
พิจารณาวาจะสมควรจายเงินเดือนพึงไดอื่น สิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ หรือไมเพียงใดโดยอนุโลมตามขอ 105
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ขอ 105. พนั กงานผู ใดถู กสั่ งลงโทษ ตั กเตื อนเป นลายลั กษณ อั กษร หรื อภาคทั ณฑ ตั ดเงิ นเดื อน
หรืองดขึ้นเงินเดือนตามขอบังคับนี้ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอผูจัดการไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ถา คํ า วิ นิจ ฉั ย ใหล งโทษยื น ตามคํา สั่ ง ของผู สั่ ง ลงโทษเดิ ม หรื อ เบากว า ผู ถู ก ลงโทษจะ
อุทธรณตอไปมิได แตถาคําวินิจฉัยนั้นใหเพิ่มโทษ ผูถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
การอุทธรณคําสั่งลงโทษ ลดอัตราเงินเดือน ปลดออก ไลออก ใหอุทธรณตอคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเปนประการใด ใหผูจัดการสั่งใหเปนไปตาม
มติคณะกรรมการและใหถือเปนที่ยุติ
ขอ 106. พนักงานมีสิทธิรองทุกขได เมื่อเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง
หรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของกองทุนใหผูนั้นรองทุกขตอผูบังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปได
เมื่อผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปที่ไดรับคํารองทุกขวินิจฉัยเปนประการใดใหถือเปนที่ยุติ
ขอ 107. พนักงานผูใดถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษเพราะกระทําผิดวินัย และการสั่งลงโทษนั้น
มิใชเปนกรณีที่สั่งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว เมื่อพนักงานผูนั้นเห็นวาไมเปนธรรมยอมมี
สิทธิรองทุกขได โดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูรองทุกข แลวยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือกวาผูสั่งลงโทษหนึ่ง
ชั้นภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งลงโทษ แตจะตองยื่นหลังจากที่เวลาไดลวงไปแลวไมนอยกวาสี่สิบ
แปดชั่วโมงนับจากวันที่ทราบคําสั่งลงโทษ
ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับคํารองทุกขพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับคํารองทุกข ถาไมสามารถพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรายงาน
ผูจัดการเพื่อพิจารณาขยายเวลาออกไปอีกตามที่เห็นสมควร
ขอ 108. ในกรณีที่ผูจัดการเปนผูสั่งลงโทษ ใหรองทุกขตอคณะกรรมการ โดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ผูรองทุกข แลวยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน และใหผูจัดการนําเรื่องเสนอตอ
คณะกรรมการ
ขอ 109. การสั่งลงโทษทางวินัย การสั่งพักงาน และการสั่งใหผูถูกพักงานกลับเขาทํางานตามเดิม
ตองทําคําสั่งเปนหนังสือ
ขอ 110. นอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการสอบสวนการ
กระทําความผิดทางวินัย และการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
สําหรับขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
โครงสรางตําแหนงพนักงาน แนบทายขอ 11
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ. 2553
ชั้น
กลุม
ระดับ
ตําแหนง
(Band)
1 ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานขับรถ
ทั่วไป
พนักงานแมบาน
พนักงานสงเอกสาร
ฯลฯ
พนักงานพัสดุ
พนักงานธุรการ
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานสื่อสารองคกร
ฯลฯ
2 ปฏิบัติการ ชํานาญงาน พนักงานชํานาญงานดานธุรการ
ทั่วไป
พนักงานชํานาญงานดานพัสดุ
ฯลฯ
2 ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ เจาหนาที่ตรวจสอบ
วิชาชีพและ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร
ชวยบริหาร
เจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล
เจาหนาที่วิเคราะหและจัดสรร
เจาหนาที่ตรวจสอบและกํากับสถานศึกษา
เจาหนาที่วางแผนและพัฒนา
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาที่นิเทศนกิจการเครือขาย
เจาหนาที่กํากับและติดตามเงินคงคาง
นิติกร
ฯลฯ
3 ปฏิบัติการ ชํานาญการ เลขานุการ ฯ
วิชาชีพและ
ผูชํานาญการดานการตรวจสอบ
ชวยบริหาร
ผูชํานาญการดานกฎหมาย
ฯลฯ
หัวหนากลุม
ฯลฯ

บัญชีหมายเลข 1 แนบทายขอบังคับ

ระดับการศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)หรือเทียบเทา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ประสบการณ
ในงานที่เกี่ยวของ
ไมต่ํากวา (ป)
5

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา

10
7

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

4

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
โครงสรางตําแหนงพนักงาน แนบทายขอ 11
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ. 2553

กลุม

ระดับ

ชั้น
(Band)
4 ปฏิบัติการ เชี่ยวชาญ
วิชาชีพและ
ชวยบริหาร
4
บริหาร ระดับตน

5
6

ตําแหนง

ผูเชี่ยวชาญดานตรวจสอบ
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
ฯลฯ
ผูอํานวยการสํานัก ฯลฯ
ผูอํานวยการฝาย ฯลฯ

บริหาร ระดับกลาง ที่ปรึกษา,รองผูจัดการ
ฯลฯ
บริหาร ระดับสูง ผูจัดการ

บัญชีหมายเลข 1 แนบทายขอบังคับ

ระดับการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโทหรือเทียบเทา
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

ประสบการณ
ในงานที่เกี่ยวของ
ไมต่ํากวา (ป)
12
9
6
12
9
6
15
15
ตามที่
คณะกรรมการ
กําหนด

บัญชีหมายเลข 2 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
บัญชีอัตราเงินเดือน แนบทายขอ 11
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ. 2553
ชั้น (Band)
1
2
3
4
5
6

ขั้นตน
7,000
13,200
43,200
66,000
156,000
ตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขั้นสูง*

อัตราเงินเดือนเริ่มตนของวุฒิการศึกษา (ไมมีประสบการณ)
วุฒิ
ต่ํากวา ปวช.
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

อัตราเงินเดือน
7,000
9,000
11,000
13,200
18,000
22,500

*เงินเดือนขั้นสูง อยูระหวางการนําเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา

ชั้น (Band)
1
1
1
2
2
2

บัญชีหมายเลข 3 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อํานาจของผูบังคับบัญชาในการอนุญาตการลา แนบทายขอ 51
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553
กําหนดวันอนุญาตไดปง บประมาณละไมเกิน
ผูมีอํานาจอนุญาต
ประธานกรรมการ
ผูจัดการ

ผูลา
ผูจัดการ
พนักงานทุกตําแหนง

ลาปวย (วัน)

ลากิจ (วัน)

90
90

20
20

ลาพักผอน
(วัน)

ไมเกินตามวัน
ลาสะสม
รองผูจัดการ

ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการฝาย

หัวหนา กลุม

พนักงานตั้งแตระดับ 8
กลุมบริหารระดับตนลงมา
ทุกตําแหนง
พนักงานตั้งแต
กลุมปฏิบัติการวิชาชีพ
และชวยบริหารลงมา
ทุกตําแหนง
พนักงานตั้งแต
กลุมปฏิบัติการลงมา
ทุกตําแหนง

60

20

45

15

15

30

10

10

บัญชีหมายเลข 4 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อัตราคาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักในราชอาณาจักร แนบทายขอ 64
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553

ตําแหนง
1. ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ

อัตราเหมาจาย อัตราเหมาจายคาเชา อัตราคาเชา
ที่พักตอวัน
คาเบี้ยเลี้ยงตอ ที่พักตอวันตอคน
วันตอคน
ตามที่จายจริง
ไมเกินวันละ
ไมเกินวันละ
ตามที่จายจริง
ตามที่จายจริง

2. พนักงานกลุมบริหารระดับสูง

800 บาท

2,500 บาท

3. พนักงานกลุมบริหารระดับกลาง
และระดับตน

600 บาท

2,000 บาท

4. พนักงานกลุมปฏิบัติการวิชาชีพและ
ชวยบริหารและกลุมปฏิบัติการทั่วไประดับ
ชํานาญงาน

400 บาท

1,400 บาท

5. พนักงานกลุมปฏิบัติการทั่วไป

300 บาท

1,000 บาท

บัญชีหมายเลข 5 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อัตราคาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักในตางประเทศ แนบทายขอ 64
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553

ตําแหนง
1.ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการ

ประเภท ก.

ประเภท ข.

คาเชาที่พัก/วัน
ตามที่จายจริง แตไมเกิน
ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค.

ไมเกิน
4,500
บาท

3,100 บาท

10,000 บาท

7,000 บาท

2,100 บาท

7,500 บาท

5,000 บาท 3,100 บาท

เบี้ยเลี้ยง/วัน

4,500 บาท

2. พนักงานกลุมบริหาร
3. พนักงานกลุมปฏิบัติการวิชาชีพ
และชวยบริหาร ลงมา

หมายเหตุ - ประเภท ก. เบิกตามที่จายจริง
- ประเภท ข. เบิกเหมาจาย

หมายเหตุ
ประเทศที่มีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละสี่สิบ ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
๑. ญี่ปุน
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย
๔. สมาพันธรัฐสวิส
๕. สาธารณรัฐอิตาลี
ประเทศที่มีสิทธิเบิกคาเชาทีพ่ ักเพิ่มขึ้นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละยี่สิบหา ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
๒. ราชอาณาจักรสเปน
๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
๔. สหรัฐอเมริกา
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ
๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร

ประเภท ก. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
๑. แคนาดา
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย
๓. ไตหวัน
๔. เติรกเมนิสถาน
๕. นิวซีแลนด
๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา
๗. ปาปวนิวกีนี
๘. มาเลเซีย
๙. ราชรัฐโมนาโก
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก
๑๑. ราชรัฐอันดอรรา
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก
๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน
๑๙. รัฐสุลตานโอมาน
๒๐. โรมาเนีย
๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล
๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย
๒๖. สาธารณรัฐชิลี
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก

๒๘. สาธารณรัฐตุรกี
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต
๓๓. สาธารณรัฐเปรู
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด
๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด
๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต
๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด
๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
๕๔. ฮองกง

ประเภท ข. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง
๑. เครือรัฐบาฮามาส
๒. จอรเจีย
๓. จาเมกา
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม
๕. มาซิโดเนีย
๖. ยูเครน
๗. รัฐกาตาร
๘. รัฐคูเวต
๙. รัฐบาหเรน
๑๐. รัฐอิสราเอล
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน
๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย
๑๖. สหภาพพมา
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
๑๙. สาธารณรัฐกานา
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิววั ร (ไอเวอรี่โคส)
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา
๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี
๒๘. สาธารณรัฐชาด
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว

๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย
๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี
๓๙. สาธารณรัฐเบนิน
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
๔๒. สาธารณรัฐปานามา
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา
๔๔. สาธารณรัฐมาลี
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตินา
๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก
๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค. ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอื่น ๆ นอกจากทีก่ ําหนดในประเภท ก. และประเภท ข.

บัญชีหมายเลข 6 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อัตราชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร แนบทายขอ 65
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553
1. รถยนตสวนบุคคล
2. รถจักรยานยนต

กิโลเมตรละ
กิโลเมตรละ

4 บาท
2 บาท

บัญชีหมายเลข 7 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
บัญชีอัตราคารับรอง แนบทายขอ 66
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ ผู จั ด การ รองผู จั ด การ ที่ ป รึ ก ษา
ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการฝายสามารถเบิกคารับรองทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ในแต ล ะครั้ ง ได เ ท า ที่ จ า ยจริ ง ตามความจํ า เป น และเหมาะสม โดยการเบิ ก จ า ยค า รั บ รองของ
รองผูจัดการ ที่ปรึกษา ผูอํานวยการสํานัก และ ผูอํานวยการฝายใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการ

บัญชีหมายเลข 8 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
บัญชีอัตราคาน้ํามันรถยนตและคาโทรศัพท แนบทายขอ 67
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553

ผูดํารงตําแหนง

คาน้ํามันรถยนต คาโทรศัพท
ใหเบิกไดตามที่จายจริงแตไมเกินเดือนละ
คาน้ํามันรถยนต

คาโทรศัพท

ตามที่จายจริง

ตามที่จายจริง

2. รองผูจัดการ
3. ที่ปรึกษา

4,000 บาท

2,000 บาท

4.ผูอํานวยการสํานัก
ผูอาํ นวยการฝาย

3,000 บาท

1,500 บาท

1. ผูจัดการ

บัญชีหมายเลข 9 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อัตราการเบิกจายคาหองและคาอาหาร แนบทายขอ 78
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553
คาหองและคาอาหาร
ใหเบิกจายไดตามที่จายจริง แตไมเกิน

รายการ
1. เขารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของทางราชการ
1.1 พนักงานกลุมบริหาร
1.2 พนักงานกลุมปฏิบัตกิ ารวิชาชีพและ
ชวยบริหาร
1.3 พนักงานกลุมปฏิบัติการทัว่ ไป
2.เขารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชน
2.1 พนักงานกลุมบริหาร
พนักงานกลุมปฏิบัติการวิชาชีพ และ
ชวยบริหารและกลุมปฏิบัตกิ ารทั่วไประดับ
ชํานาญงาน
2.3 พนักงานกลุมปฏิบัติการทัว่ ไป

พนักงาน

บุคคลในครอบครัว

คาหองและ
คาอาหาร/วัน

คาหอง ไอ.ซี.ยู.
และคาอาหาร/วัน

คาหองและ
คาอาหาร/วัน

คาหอง ไอ.ซี.ยู.
และคาอาหาร/วัน

1,200 บาท

ตามที่จายจริง

600 บาท

1,200 บาท

1,500 บาท
1,000 บาท

800 บาท

2,000 บาท

ใหเบิกจายได
ตามบัญชีหมายเลข 11
แนบทายขอบังคับ

บัญชีหมายเลข 10 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อัตราการเบิกจายคาบําบัดโรคสําหรับพนักงานในสถานพยาบาลของเอกชน แนบทายขอ 78
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ.2553
ตําแหนง
ออกใหเต็ม ออกใหครึ่งหนึ่ง ออกให 3 ใน 4
ออกใหเต็ม
กลุม
ของที่จายจริง ของที่จายจริง
จํานวน
จํานวน
ไมออกให
เทาที่จายจริง
(บาท)
(บาท)
เทาที่จายจริง
(บาท)
(บาท)
วงเงิน 10,000
สวนที่เกิน
สวนที่เกิน
สวนที่เกิน
สวนที่
พนักงาน
เกิน
บาทแรก
10,000 บาท
35,000 บาท
100,000 บาท
กลุมบริหาร
ถึง 35,000 บาท ถึง 100,000
ถึง 200,000 บาท 200,000
บาท
บาท
สวนที่เกิน
สวนที่เกิน
วงเงิน 10,000
สวนที่เกิน
สวนที่
พนักงาน
เกิน
25,000 บาท
75,000 บาท
บาทแรก
10,000 บาท
กลุมปฏิบัติการ
ถึง 25,000 บาท ถึง 75,000 บาท ถึง 200,000 บาท 200,000
วิชาชีพและ
บาท
ชวยบริหารและ
กลุมปฏิบัติการ
ทั่วไประดับ
ชํานาญงาน
พนักงานกลุม วงเงิน 10,000
ปฏิบัติการทั่วไป บาทแรก

สวนที่เกิน
สวนที่เกิน
10,000 บาท
15,000 บาท
ถึง 15,000 บาท ถึง 50,000 บาท

สวนที่เกิน
50,000 บาท
ถึง 200,000 บาท

สวนที่
เกิน
200,000
บาท

บัญชีหมายเลข 11 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อัตราการเบิกจายคารักษาพยาบาลสําหรับบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
ในสถานพยาบาลของเอกชน ทั้งประเภทผูปวยนอกหรือผูปวยใน แนบทายขอ 79
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ. 2553
พนั ก งานสามารถเบิ ก ค า บํ า บั ด โรค ค า ห อ งและค า อาหาร ค า อวั ย วะเที ย ม และ
อุ ป กรณ ใ นการบํ า บั ด รั ก ษาโรค สํ า หรั บ บุ ค คลในครอบครั ว ของพนั ก งาน รวมกั น แล ว ไม เ กิ น
30,000 บาทตอป

บัญชีหมายเลข 12 แนบทายขอบังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อัตราการเบิกจายคาตรวจสุขภาพประจําป แนบทายขอ 82
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ. 2553
พนั ก งานสามารถเบิ ก ค า ตรวจสุ ข ภาพประจํ า ป สํ า หรั บ พนั ก งาน ในสถานพยาบาล
ของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน ไดตามที่จายจริงแตไมเกิน 1,500 บาท/ป

บัญชีหมายเลข 13 แนบทายขอ บังคับ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
อํานาจของผูบังคับบัญชาในการตัดเงินเดือนหรือลดอัตราเงินเดือน แนบทายขอ 101
แหงขอบังคับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
วาดวยพนักงาน
พ.ศ. 2553

ผูบังคับบัญชา

ผูกระทําผิดวินัย

ตัดเงินเดือน

ไมเกิน

ลดอัตรา
กําหนด เงินเดือน
ไมเกิน
เวลา
ไมเกิน

กําหนด
อัตรา

ผูจัดการ

พนักงานทุกระดับ

20 %

4 เดือน

10 %

รองผูจัดการ

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย
ลงมา

15 %

3 เดือน

5%

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการฝาย

พนักงานระดับชํานาญการลงมา

10 %

2 เดือน

-

หัวหนากลุม

พนักงานระดับปฏิบัติการลงมา

5%

1 เดือน

-

