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สรุป 10 ค ำถำมส ำคัญกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 

1. มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการจ่ายเงินให้กับข้าราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างไร 

 ตอบ ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ่ายเงินให้กับ

  ข้าราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1.4 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายท่ี

  ได้รับก่อนการเปล่ียนสถานภาพ 

 2. การ Undo กบข. กับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

 ตอบ ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

  Undo ต้องตัดสินใจยื่นภายใน 30 มิถุนายน 2558  หาก Undo จะได้รับบ านาญตาม พ.ร.บ. 2494 

  กรณีไม่ Undo จะได้รับบ านาญสูตร กบข. 

  กำรเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับ ข้าราชการท่ียื่นความจ านงขอเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  จะมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและเป็นข้าราชการบ านาญ การรับเงินบ านาญจะแบ่งออก 

  เป็น 2 กลุ่ม 

  1. ข้าราชการท่ีไม่เป็นสมาชิก กบข. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

   และรับเงินบ านาญรายเดือนตามสูตรเดิม 

  2. ข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก กบข. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

   2.1 พ้นจากสมาชิก กบข. ด้วยเหตุทดแทนฯ รับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและรับเงินบ านาญ 

    รายเดือนตามสูตร กบข. 

   2.2 คงสมาชิก กบข. ต่อ รับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและส่งเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา

    ตามกฎกระทรวงก าหนด รับสิทธิสวัสดิการทางราชการเสมือนข้าราชการบ านาญ และให้นับ 

    เวลาราชการต่อเนื่องกับการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้รับเงินบ านาญ เมื่อพ้นจากการ 

    เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ต้องมีอายุงาน 25 ปีขึ้นไป หรืออายุตัวครบ 50 ปีบริบูรณ์  

    และไม่ถึงแก่ความตายก่อนมีสิทธิได้รับเงินบ านาญ 

3. ข้าราชการท่ีเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วถ้าเลือกท่ีจะส่ง กบข. ต่อไป สามารถหยุด 

     ส่งเงินก่อนเกษียณได้หรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ ไม่สามารถหยุดส่งได้ จะหยุดส่งและรับบ านาญได้ เมื่อลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ 

   มีอายุงาน 25 ปีขึ้นไป หรือมีอายุตัวครบ 50 ปีบริบูรณ์ เนื่องจาก พ.ร.บ. กบข. บัญญัติให้สมาชิก 

  ซึ่งเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยส่งเงินสะสมเข้ากองทุน และให้มหาวิทยาลัยส่งเงิน

        สมทบและเงินชดเชยเข้ากองทุนในอัตราตามกฎกระทรวงก าหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการ 

  ค านวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชยและบ าเหน็จบ านาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
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4. ข้าราชการท่ีจะเปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะได้เป็นข้าราชการบ านาญหรือไม่ 

 ตอบ ตาม พ.ร.บ. มาตรา 83 บัญญัติให้ถือว่าเป็นข้าราชการบ านาญ และมีสิทธิได้รับสวัสดิการจาก 

  ทางราชการเช่นเดียวกับผู้ได้รับบ านาญตามกฎหมาย  

5. บ าเหน็จด ารงชีพคืออะไร 

 ตอบ บ าเหน็จด ารงชีพ คือ เงินจ่ายให้ผู้รับบ านาญเพื่อช่วยเหลือการด ารงชีพ จ่ายให้ 15 เท่าของบ านาญ

  รายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท โดยขอรับได้ต้ังแต่วันท่ีรับบ านาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท 

  ส่วนท่ีเกินนั้นขอรับเมื่ออายุ 65 ปีบริบูรณ์ 

  ตัวอย่ำง นาย ก เปล่ียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วได้รับเงินบ านาญเดือนละ 35,000 บาท 

  บ าเหน็จด ารงชีพ = 35,000 x 15 = 525,000 บาท (จะได้เพียง 400,000 บาท) ขอรับได้พร้อมกับ

  รับบ านาญทันที 200,000 บาท ท่ีเหลืออีก 200,000 บาท จะขอรับได้เมื่ออายุครบ 65 ปี 

6. พนักงานมหาวิทยาลัยก่อนเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐกับหลังเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยใน

 ก ากับของรัฐ มีความแตกต่างกันอย่างไร 

 ตอบ สำยวิชำกำร มีการประเมินโดยการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต าแหน่ง

  อาจารย์ต้องเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน 5 ปี ยังไม่ได้ต าแหน่ง ต่อสัญญาอีก 2 ปี โดย

  ไม่เล่ือนค่าจ้าง เมื่อครบ 7 ปีแล้วไม่สามารถเข้าสู่ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ให้เลิกจ้าง        

  สำยสนับสนุน ท า TOR และ JA ทุกคน 

7. ลูกจ้างประจ าควรเปล่ียนสถานภาพหรือไม่ 

 ตอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดลแนะน าว่าไม่ควรเปล่ียนสถานภาพเนื่องจากเสีย

  สิทธิสวัสดิการท่ีทางราชการจัดให้ท้ังหมด เช่น การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลท้ังตัวเองและบุคคลใน

  ครอบครัว ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น โดยต้องมาใช้สิทธิประกันสังคมแทน 

8. ถ้าลูกจ้างประจ าขอเปล่ียนสถานภาพภายหลังจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับแล้ว 5 ปี จะมีข้อเสีย

 อย่างไรบ้าง 

 ตอบ เมื่อลูกจ้างประจ าแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพภายหลังจากการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับแล้ว 5 ปีแล้ว 

  ส่วนงานจะต้องมีกรอบรองรับ เมื่อลูกจ้างประจ าแสดงเจตนาแล้วกรอบของลูกจ้างประจ านั้นจะถูก

  ยุบทันที การท าสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะถูกประเมินทดลองปฏิบัติงานก่อนบรรจุหากไม่

  ผ่านการประเมินจะพ้นจากการเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยทันทีและไม่สามารถกลับไปเป็นลูกจ้างประจ าได้ 
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9. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้เมื่อมหาวิทยาลัยเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแล้วจะเป็น

 อย่างไร 

 ตอบ พนักงานเงินรายได้ในอนาคตจะเปล่ียนเป็นพนักงานส่วนงาน ส าหรับค่าตอบแทนและสวัสดิการ

  เป็นไปตามท่ีส่วนงานก าหนด 

10. มาตรา 13 มีความหมายอย่างไร 

 ตอบ มาตรา 13 ระบุว่า “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

  และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่พนักงานมหาวิทยาลัยต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์

  ตอบแทนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” 

  กฎหมายคุ้มครองแรงงานระบุไว้ 

  1. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตรา

   ค่าจ้างเดือนสุดท้ายจ านวน 1 เดือน 

  2. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 

   จ านวน 3 เดือน 

  3. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 

   จ านวน 6 เดือน 

  4. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบหกป ีแต่ไม่ครบสิบปี ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย 

   จ านวน 8 เดือน 

  5. เมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้น ให้ได้รับเงินชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายจ านวน 

   10 เดือน 

  ท้ังนี้ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลด้วย เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่เป็นมหาวิทยาลัยใน 

   ก ากับของรัฐ ปี 2551 จ่ายเงินในลักษณะนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 


