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พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็ นปี ที ๕๙ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติน= ีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ซึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข= ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี=
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน= ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน= ีให้ใช้บงั คับตั=งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน= ี
“ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึงได้รับบรรจุและแต่งตั=งให้รับ
ราชการตามพระราชบัญญัติน= ี โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
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“สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย หรื อสภาสถาบันอุดมศึกษา
แล้วแต่กรณี ทั=งนี= ตามพระราชบัญญัติจดั ตั=งมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษานั=น
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทีจดั การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริ ญญา แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐทีมิใช่ส่วนราชการ
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน= ี
มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน= ีมิให้ใช้บงั คับกับสถาบันอุดมศึกษาทีมีวตั ถุประสงค์เพือจัดการศึกษา
เกียวกับการอาชีวศึกษาและการอืนตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน= ี และมีอาํ นาจ
ออกกฎกระทรวงเพือปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน= ี
กฎกระทรวงนั=น เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด ๑
บททัว ไป

มาตรา ๗ ผูท้ ีจะเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีคุณสมบัติ
ทัว ไปและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี=
(ก) คุณสมบัติทวั ไป
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตาํ กว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(๓) เป็ นผูเ้ ลือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(๒) เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟันเฟื อนไม่สมประกอบ เป็ นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรื อเป็ นโรคทีกาํ หนดในกฎ ก.พ.อ.
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(๓) เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง พักราชการ หรื อถูกสัง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติน= ี หรื อกฎหมายอืน
(๔) เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(๕) เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
(๖) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิด
ทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามพระราชบัญญัติน= ี
หรื อกฎหมายอืน
(๑๐) เป็ นผูเ้ คยกระทําการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการหรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
มาตรา ๘ อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษหรื อเงิน
เพิมพิเศษสําหรับผูท้ ีมีคุณวุฒิหรื อความสามารถเป็ นพิเศษก็ได้ ทั=งนี= ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ.
กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัว คราวตามภาวะ
เศรษฐกิจได้ ทั=งนี= ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขทีกาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปี และ
การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็ นไปตามทีคณะรัฐมนตรี กาํ หนด
แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดให้มีวนั หยุดพิเศษเฉพาะกรณี เพิมขึ=นตามความจําเป็ นเพือประโยชน์
ของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้
สภาสถาบันอุดมศึกษามีอาํ นาจกําหนดข้อบังคับในการอนุญาตให้ขา้ ราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึงดํารงตําแหน่งวิชาการลาหยุดราชการเพือไปเพิมพูนความรู ้ทางวิชาการหรื อ
ตามโครงการแลกเปลียนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั=งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือว่า
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เป็ นการปฏิบตั ิหน้าทีราชการและได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินอืนในระหว่างลาได้ ทั=งนี=
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๑๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าทีดาํ เนินการให้มีการประเมินและพัฒนาข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ทาํ งานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพือความเป็ นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั=งนี= ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการ

มาตรา ๑๑ ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึง เรี ยกโดยย่อว่า
“ก.พ.อ.” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เป็ นกรรมการโดยตําแหน่ง
(๓) กรรมการซึงจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั=งจากผูท้ รงคุณวุฒิไม่นอ้ ยกว่าแปดคน
แต่ไม่เกินสิ บคน
(๔) กรรมการซึงแต่งตั=งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
สองคน และผูแ้ ทนข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เป็ นกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๓) ต้องดํารงหรื อเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ หรื อไม่ตาํ กว่า
อธิบดี หรื อเป็ นผูบ้ ริ หารจากภาคเอกชนทีประสบความสําเร็ จในการบริ หารงานเป็ นทีประจักษ์และไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึงต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้และความเชียวชาญด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านกฎหมายหรื อด้านการบริ หาร
จัดการภาครัฐ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชือผูท้ รงคุณวุฒิตาม (๓) ให้รัฐมนตรี
ดําเนินการเพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั=ง
การได้มาซึงกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ.
กําหนด ทั=งนี= กรรมการซึงแต่งตั=งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตาม (๔)
จะต้องไม่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน
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มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี
ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนด ให้ดาํ เนินการให้ได้มาซึงกรรมการใหม่แทนภายในกําหนดหกสิ บวัน
นับแต่วนั ทีตาํ แหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิ บวัน จะไม่ดาํ เนินการให้ได้มา
ซึงกรรมการแทนก็ได้ กรณี ทีมีการดําเนินการให้ได้มาซึงกรรมการแทนตําแหน่งทีวา่ ง ให้กรรมการผูน้ = นั อยูใ่ น
ตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีเหลืออยูข่ องผูซ้  ึงตนแทน
กรรมการตามวรรคหนึงซึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั=ง หรื อแต่งตั=ง
ใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณี ทีกรรมการตามวรรคหนึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยงั ไม่ได้ดาํ เนินการให้ได้มา
ซึงกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั=นปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที
มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตาม
มาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากตําแหน่งเมือ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก
กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากต้องพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึงแล้ว ให้พน้ จาก
ตําแหน่งเมือพ้นจากตําแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี หรื อข้าราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔ ก.พ.อ. มีอาํ นาจหน้าที ดังต่อไปนี=
(๑) เสนอแนะและให้คาํ ปรึ กษาแก่คณะรัฐมนตรี เกียวกับนโยบายการบริ หารงานบุคคล
ของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
(๒) ประสานกับหน่วยงานทีเกียวข้องเพือดําเนินการให้ขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื=อกูลอืน ให้อยูใ่ นสภาพทีเหมาะสม
(๓) กําหนดมาตรฐานการบริ หารงานบุคคล วินยั และการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ เพือให้สถาบัน
อุดมศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินการเกียวกับเรื องดังกล่าว
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(๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรื อข้อบังคับตามพระราชบัญญัติน= ี
(๕) กําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราส่วนสูงสุดของวงเงินทีจะพึงใช้เพือการบริ หารงาน
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน
(๖) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการนี=ให้มีอาํ นาจเรี ยกเอกสารและหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ให้ผแู ้ ทนของสถาบัน
อุดมศึกษา ข้าราชการหรื อบุคคลใดมาชี=แจงข้อเท็จจริ ง
(๗) กําหนดอัตราค่าตอบแทนให้กบั นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบัน
อุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๘) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไ้ ด้รับปริ ญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อคุณวุฒิอย่างอืน
เพือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั=งเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดอัตราเงินเดือน
ค่าตอบแทนทีควรได้รับ และระดับตําแหน่งทีควรแต่งตั=ง
(๙) กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณทีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
(๑๐) ปฏิบตั ิการอืนตามพระราชบัญญัติน= ี ตามกฎหมายอืน หรื อตามทีคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมของ ก.พ.อ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทั=งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้าประธานไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทีประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง
ทําหน้าทีประธาน
กรรมการซึงมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดจะร่ วมประชุมเพือพิจารณาหรื อลงมติในเรื องนั=นไม่ได้
การวินิจฉัยชี=ขาดของทีประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึงให้มีเสี ยงหนึงในการ
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึ=นอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชี=ขาด
มาตรา ๑๖ ก.พ.อ. มีอาํ นาจตั=งคณะอนุกรรมการ เพือทําการใดแทนได้
การแต่งตั=งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ รวมทั=งการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
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มาตรา ๑๗ หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล วินยั และการรักษาวินยั การดําเนินการ
ทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ ให้เป็ นไป
ตามทีกาํ หนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพือประโยชน์ในการบริ หารงานให้เกิดประสิ ทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารงานบุคคลตามวรรคหนึงจะไม่กาํ หนดภาระหน้าทีของตําแหน่งแต่ละตําแหน่ง โดยกําหนดภาระหน้าทีของ
หน่วยงานแทนก็ได้
ข้อบังคับตามวรรคหนึงต้องไม่เป็ นการขัดหรื อแย้งกับทีบญั ญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน= ี
หรื อหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)
หมวด ๓
การกําหนดตําแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั=ง

มาตรา ๑๘ ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา มีดงั นี=
(ก) ตําแหน่งวิชาการ ซึงทําหน้าทีสอนและวิจยั หรื อทําหน้าทีวจิ ยั โดยเฉพาะ ได้แก่ ตําแหน่ง
ดังต่อไปนี=
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์ หรื อตําแหน่งอืนตามที ก.พ.อ. กําหนด
(ข) ตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร ได้แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหน้าหน่วยงานทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๕) ผูช้ ่วยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรื อรองหัวหน้าหน่วยงานทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ
(๗) ผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อหัวหน้าหน่วยงานทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่ากอง
ตามที ก.พ.อ. กําหนด
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(๘) ตําแหน่งอืนตามที ก.พ.อ. กําหนด
(ค) ตําแหน่งประเภททัว ไป วิชาชีพเฉพาะ หรื อเชียวชาญเฉพาะตามที ก.พ.อ. กําหนด
ในกรณี ทีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวทิ ยาเขตนอกทีต=งั ของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี
เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดให้มีตาํ แหน่งผูช้ ่วยอธิการบดีสาํ หรับวิทยาเขตนั=นด้วยก็ได้
การแต่งตั=งให้ผทู ้ าํ หน้าทีวจิ ยั โดยเฉพาะ ให้ดาํ รงตําแหน่งตาม (ก) (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๑๙ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาซึงมีตาํ แหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์
หรื อระดับรองศาสตราจารย์ซ ึงสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า เมืออายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ในสิ=น
ปี งบประมาณ อาจให้รับราชการเพือทําหน้าทีสอนหรื อวิจยั ต่อไปได้ จนถึงสิ=นปี งบประมาณทีผนู ้ = นั มีอายุครบหก
สิ บห้าปี บริ บูรณ์
การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ.
กําหนด
มาตรา ๒๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหน่ง อันดับเงินเดือนของตําแหน่ง
และจํานวนของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาทีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั=น รวมทั=งภาระหน้าที
ความรับผิดชอบของตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
การกําหนดตามวรรคหนึงให้กาํ หนดคราวละสี ปี โดยต้องคํานึงถึงความมีประสิ ทธิภาพ
ความไม่ซ= าํ ซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๑ ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใดบังคับบัญชา
ข้าราชการในส่วนราชการใด ในฐานะใด ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ข้อบังคับ
ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดขั=นตอนโดยไม่จาํ เป็ น
มาตรา ๒๒ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้บรรจุและแต่งตั=งโดยวิธีการใดวิธีการหนึง ดังต่อไปนี=
(๑) สอบแข่งขัน
(๒) คัดเลือก
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โดยปกติให้ดาํ เนินการโดยวิธีสอบแข่งขัน เว้นแต่ในกรณี มีเหตุพิเศษเพือประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา จะใช้วธิ ีคดั เลือกก็ได้
หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิ น การขึ=นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
โดยคํานึงถึงความเทียงธรรม โอกาสทีบุคคลทัว ไปจะเข้ารับการคัดเลือก และประโยชน์สูงสุดทีสถาบัน
อุดมศึกษาจะได้รับ
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการ
สอบแข่งขัน หรื อวิธีการคัดเลือก ให้บรรจุและแต่งตั=งจากผูส้ อบแข่งขันได้ตามลําดับทีในบัญชีหรื อจาก
ผูไ้ ด้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณี
ข้อบังคับตามวรรคสามและวรรคสี ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที
ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๓ ผูส้ มัครสอบแข่งขันในตําแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทวั ไป หรื อได้รับการยกเว้น
ในกรณี ทีขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั=นตามทีสภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนดตามมาตรา ๒๐
สําหรับผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้แต่จะบรรจุ
และแต่งตั=งเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหน่งทีสอบแข่งขันได้ต่อเมือพ้นจากตําแหน่ง
ข้าราชการการเมืองแล้ว
มาตรา ๒๔ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๕ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดได้รับบรรจุ
และแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ตามทีกาํ หนดไว้สาํ หรับตําแหน่งนั=น
การรับเงินเดือนหรื อเงินประจําตําแหน่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที
ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณี ทีมีเหตุผลและความจําเป็ นอย่างยิง เพือประโยชน์แก่การสอนหรื อวิจยั
ก.พ.อ. จะวางหลักเกณฑ์ในการอนุมตั ิให้สถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแต่งตั=งบุคคลทีมีความรู ้ความสามารถ
และความชํานาญงานสูงเข้ารับราชการในตําแหน่งวิชาการ โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนทีกาํ หนด
ไว้สาํ หรับตําแหน่งนั=นก็ได้

- ๑๐ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๒๖ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดไปดํารงตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หาร
ในตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรื อหัวหน้าหน่วยงานทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง เว้นแต่ผดู ้ าํ รง
ตําแหน่งอธิการบดี เมือได้รับเงินเดือนถึงขั=นสูงสุดของตําแหน่งรองศาสตราจารย์ข= นึ ไปในขณะทีดาํ รงตําแหน่ง
ดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั=นสูงสุดของตําแหน่งศาสตราจารย์ได้
ให้ผชู ้ ่วยอธิการบดี และรองคณบดีหรื อรองหัวหน้าหน่วยงานทีเรี ยกชืออย่างอืนทีมีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
เมือผูบ้ ริ หารตามวรรคหนึงและวรรคสองพ้นจากตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หารแล้ว ให้ผนู ้ = นั
กลับไปปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งเดิมและให้รับเงินเดือนตามตําแหน่งนั=นในขั=นทีได้รับอยูใ่ นขณะทีพน้ ตําแหน่ง
ประเภทผูบ้ ริ หาร
การได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หารตามมาตรานี= ไม่ตดั สิ ทธิขา้ ราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึงดํารงตําแหน่งวิชาการในการได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการตามตําแหน่ง
วิชาการทีตนครองอยู่
มาตรา ๒๗ ในกรณี ทีมีการแต่งตั=งบุคคลให้ดาํ รงตําแหน่งประเภทผูบ้ ริ หารตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึงจากบุคคลทีมิได้เป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง
และเงินเพิมพิเศษของผูด้ าํ รงตําแหน่งดังกล่าว ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง
รองอธิการบดีทีจะได้รับเงินประจําตําแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินจะมีได้ไม่เกินห้าอัตรา
และในกรณี ทีสถาบันอุดมศึกษาใดมีวทิ ยาเขต ให้มีรองอธิการบดีดงั กล่าวเพิมได้วทิ ยาเขตละหนึงอัตรา
ผูช้ ่วยอธิการบดีทีจะได้รับเงินประจําตําแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา
รองคณบดีทีจะได้รับเงินประจําตําแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา
มาตรา ๒๘ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
และการแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่ง ให้อธิการบดีเป็ นผูส้ งั บรรจุและแต่งตั=ง เว้นแต่การแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ระดับ ๑๐ และตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้รัฐมนตรี นาํ เสนอนายกรัฐมนตรี เพือนําความกราบบังคมทูล
เพือทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั=ง
การแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่งตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไข
ที ก.พ.อ. กําหนด

- ๑๑ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๒๙ ผูไ้ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
และแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่งใดตามมาตรา ๒๒ ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งนั=น ตามข้อบังคับ
ทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ผูอ้ ยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการซึงถูกสัง ให้ออกจากราชการ เพราะมีความประพฤติ
ไม่ดี หรื อไม่มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมทีจะปฏิบตั ิหน้าทีราชการในตําแหน่งทีได้รับแต่งตั=ง ให้ถือ
เสมือนหนึงว่าไม่เคยเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ท= งั นี=ไม่กระทบถึงการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
การรับเงินเดือน หรื อผลประโยชน์อืนใดทีได้รับจากทางราชการ ในระหว่างทีผนู ้ = นั ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
มาตรา ๓๐ ผูไ้ ด้รับแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใด
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั=นตามมาตรา ๒๐
ในกรณี ทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดให้ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพใดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้หมายถึงปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรที ก.พ.อ. รับรองตาม
มาตรา ๑๔ (๘)
มาตรา ๓๑ การเลือนข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาขึ=นแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ในระดับสูงขึ=น ให้เป็ นไปตามข้อบังคับทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๓๒ การโอนข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระทําได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี=
(๑) การโอนข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่งข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระทําได้เมือผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๒๘
ทั=งสองฝ่ ายยินยอมในการโอนและเจ้าตัวสมัครใจ
(๒) การโอนข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่งประเภท
ผูบ้ ริ หารในต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
(๓) การรับโอนข้าราชการทีมิใช่ขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ขา้ ราชการ
การเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถินมาเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด

- ๑๒ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๓๓ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดได้รับแต่งตั=งให้ดาํ รงตําแหน่งใด
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งนั=น ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๒๘ แต่งตั=งผูน้ = นั ไปดํารงตําแหน่งเดิมหรื อตําแหน่งในระดับเดียวกัน
ทีตอ้ งใช้คุณสมบัติเฉพาะทีผนู ้ = นั มีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๓๔ ผูซ้  ึงเคยเป็ นข้าราชการอาจขอกลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี=
(๑) ออกจากราชการเมือถูกสัง ให้ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมือผูน้ = นั พ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสี ยหาย
(๒) ออกจากราชการโดยได้รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี เพือไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ซึงให้นบั เวลา
ระหว่างนั=นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ
(๓) ลาออกจากราชการไปด้วยเหตุใด ๆ อันมิใช่เป็ นกรณี ออกจากราชการในระหว่างทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
การกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนทีจะได้รับของผูข้ อกลับเข้ารับ
ราชการตามวรรคหนึงแต่ละกรณี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
หมวด ๔
การเลือนขั=นเงินเดือน

มาตรา ๓๕ การเลือนขั=นเงินเดือนข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริ มาณงานของตําแหน่งและผลงานทีได้ปฏิบตั ิมา การรักษาวินยั และ
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบตั ิงานตามข้อบังคับทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดซึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด
การเลือนขั=นเงินเดือนตามวรรคหนึงให้อธิการบดีมีคาํ สัง เลือนขั=นเงินเดือนตามข้อเสนอแนะ
ของผูบ้ งั คับบัญชา เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขตามวรรคหนึง
อธิการบดีจะสัง การให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขดังกล่าวก็ได้

- ๑๓ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
มาตรา ๓๖ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดถึงแก่ความตายเนืองจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลือนขั=นเงินเดือนให้ผนู ้ = นั เป็ นกรณี พิเศษ เพือประโยชน์
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
หมวด ๕
วินยั และการรักษาวินยั

มาตรา ๓๗ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาวินยั และจรรยาบรรณ
ตามทีบญั ญัติไว้ในหมวดนี=โดยเคร่ งครัด
มาตรา ๓๘ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิPใจ
มาตรา ๓๙ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบตั ิหน้าทีราชการด้วยความ
ซือสัตย์สุจริ ต เทียงธรรม ขยันหมัน เพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
ห้ามมิให้อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ืนอาศัยอํานาจหน้าทีราชการของตนไม่วา่ จะโดยทางตรง
หรื อทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ืน
การปฏิบตั ิหรื อการละเว้นการปฏิบตั ิหน้าทีราชการโดยมิชอบ เพือให้ตนเองหรื อผูอ้ ืนได้รับ
ประโยชน์ทีมิควรได้ เป็ นการทุจริ ตต่อหน้าทีราชการ และเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ
การปฏิบตั ิหน้าทีราชการโดยจงใจ หรื อประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ หรื อขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อันเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๐ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา
การรายงานโดยปกปิ ดข้อความซึงควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็ นการรายงานเท็จด้วย

- ๑๔ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา
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การรายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา อันเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็ นความผิด
วินยั อย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๑ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องประพฤติเป็ นแบบอย่างทีดี
มีความสุภาพเรี ยบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กบั ทางราชการอย่าง
เต็มที รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื=อกูลในการปฏิบตั ิหน้าทีราชการระหว่างผูร้ ่ วมปฏิบตั ิราชการ
ด้วยกัน
การกลัน แกล้ง การดูหมิน เหยียดหยาม กดขี ข่มเหง ผูร้ ่ วมปฏิบตั ิราชการ นักเรี ยน นิสิต
นักศึกษา หรื อประชาชนอย่างร้ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๒ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่กระทําการ หรื อยอมให้ผอู ้ ืน
กระทําการหาประโยชน์อนั อาจทําให้เสื อมเสี ยความเทียงธรรมหรื อเสื อมเสี ยเกียรติศกั ดิPของตําแหน่งหน้าที
ราชการของตน การกระทําดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นการกระทําผิดวินยั
มาตรา ๔๓ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ
หรื อดํารงตําแหน่งอืนทีมีลกั ษณะงานคล้ายคลึงกันนั=น ในห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิราชการ
หรื อได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
มาตรา ๔๔ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาชือเสี ยงของตนและรักษา
เกียรติศกั ดิPของตําแหน่งหน้าทีราชการของตนมิให้เสื อมเสี ย โดยไม่กระทําการใด ๆ อันได้ชือว่าเป็ น
ผูป้ ระพฤติชวั
การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อกระทําการอืนใดอันได้ชือว่า
เป็ นผูป้ ระพฤติชวั อย่างร้ายแรง เป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๕ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณตามที
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย
จรรยาบรรณทีกาํ หนดขึ=น จะกําหนดว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื องใดเป็ นความผิดวินยั
หรื อเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงด้วยก็ได้

- ๑๕ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก
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มาตรา ๔๖ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดประพฤติผิดจรรยาบรรณทีเป็ น
ความผิดวินยั หรื อผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้ดาํ เนินการทางวินยั ตามพระราชบัญญัติน= ี ถ้าการประพฤติผิด
จรรยาบรรณนั=นไม่เป็ นความผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาดําเนินการตักเตือน สัง ให้ดาํ เนินการให้ถูกต้องภายในเวลา
ทีกาํ หนด หรื อทําทัณฑ์บน
ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําตักเตือน ดําเนินการให้ถูกต้อง
หรื อฝ่ าฝื นทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็ นการกระทําผิดวินยั
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีคาํ สัง หรื อการทําทัณฑ์บนตามวรรคหนึง ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับทีสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
มาตรา ๔๗ ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดเมือปรากฏว่ามีมูลทีควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดกระทําผิดวินยั ละเลยไม่ดาํ เนินการทางวินยั ตามหมวด ๖ ให้ถือว่าผูน้ = นั กระทําผิดวินยั
ผูบ้ งั คับบัญชาผูใ้ ดกลัน แกล้งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการกล่าวหาหรื อดําเนินการทางวินยั ให้ถือว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาผูน้ = นั กระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
มาตรา ๔๘ โทษทางวินยั มี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั=นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
ผูใ้ ดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี= ให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จบํานาญเสมือนผูน้ = นั ลาออก
จากราชการ
หมวด ๖
การดําเนินการทางวินยั

มาตรา ๔๙ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตาม
สมควรว่าได้กระทําผิดวินยั หรื อความปรากฏต่อผูบ้ งั คับบัญชาว่าข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ด
กระทําผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตั=งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดย

- ๑๖ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ไม่ชกั ช้า เว้นแต่เป็ นกรณี การกระทําผิดวินยั ทีมิใช่ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรื อเป็ นกรณี ความผิดที
ปรากฏชัดแจ้งตามที ก.พ.อ. กําหนด จะไม่ต=งั คณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ก่อนตั=งคณะกรรมการสอบสวน ผูบ้ งั คับบัญชาจะมอบหมายให้บุคคลใดสื บสวนเบื=องต้น
ว่าการกล่าวหานั=นมีหลักฐานตามสมควรหรื อไม่ก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขเกียวกับการสอบสวนพิจารณา และผูม้ ีอาํ นาจในการสัง
ตั=งคณะกรรมการสอบสวน ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดในข้อบังคับทีออกตามมาตรา ๑๗
ในกรณี อธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั คําว่าผูบ้ งั คับบัญชาตามมาตรานี= ให้หมายถึง
ผูบ้ งั คับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๕๐ ในระหว่างการสอบสวน จะนําเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็ นข้ออ้างในการ
ดําเนินการใดให้กระทบต่อสิ ทธิของผูถ้ ูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาจะสัง พักราชการ หรื อสัง ให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขการสัง พักราชการหรื อการสัง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และผลแห่งการสัง พักราชการหรื อสัง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดในข้อบังคับ
ทีออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๑ เมือผลการสอบสวนปรากฏว่าผูถ้ ูกสอบสวนกระทําผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแก่กรณี ตามทีกาํ หนดในข้อบังคับทีออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๒ ให้กรรมการสอบสวนเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอาํ นาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าทีเกียวกับ
อํานาจและหน้าทีของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอาํ นาจดังต่อไปนี=ดว้ ย คือ
(๑) เรี ยกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอืนของรัฐ
หรื อนิติบุคคลอืนทีเกียวข้องกับเรื องทีสอบสวน ชี=แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้อง
ส่งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัดมาชี=แจงหรื อให้ถอ้ ยคําเกียวกับเรื องทีสอบสวน
(๒) เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อบุคคลใด ๆ มาชี=แจงหรื อให้ถอ้ ยคํา หรื อให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกียวกับเรื องทีสอบสวน

- ๑๗ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก
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มาตรา ๕๓ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาซึงพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
อาจถูกดําเนินการทางวินยั เพราะมีการกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการได้ แต่ตอ้ งดําเนินการทาง
วินยั ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีพน้ จากราชการ ทั=งนี= ตามทีกาํ หนดในข้อบังคับทีออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๔ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดเคยถูกกล่าวหา หรื อกระทําความผิด
วินยั ก่อนวันโอนมาบรรจุ หากการกระทํานั=นเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติน= ี ให้ผบู ้ งั คับ
บัญชาของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูน้ = นั ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัติน= ี
ตามทีกาํ หนดในข้อบังคับทีออกตามมาตรา ๑๗
หมวด ๗
การออกจากราชการ

มาตรา ๕๕ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมือ
(๑) ตาย
(๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก
(๔) ถูกสัง ให้ออกตามมาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๕๘
(๕) ถูกสัง ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
มาตรา ๕๖ วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับยั=งการลาออก ให้เป็ นไป
ตามทีกาํ หนดในข้อบังคับทีออกตามมาตรา ๑๗
ถ้าผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๒๘ หรื อสภาสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี มิได้อนุญาต
ให้ลาออก และมิได้ยบั ยั=งการลาออกภายในเวลาทีกาํ หนดในข้อบังคับตามวรรคหนึง ให้การลาออก
มีผลตั=งแต่วนั ขอลาออก
การยับยั=งการลาออกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สิทธิทางการเมืองหรื อก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ผลู ้ าออกเกินกว่าเหตุมิได้

- ๑๘ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๕๗ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดมีกรณี ดงั ต่อไปนี= ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
ตามมาตรา ๒๘ หรื อสภาสถาบันอุดมศึกษาสัง ให้ออกจากราชการเพือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
(๑) เจ็บป่ วยจนไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีราชการของตนได้โดยสมําเสมอ
(๒) สมัครไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑)
(๒) (๕) หรื อ (๖)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๔)
(๕) หย่อนความสามารถในอันทีจะปฏิบตั ิหน้าทีราชการ บกพร่ องในหน้าทีราชการ
หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีราชการ
(๖) มีการเลิกหรื อยุบหน่วยงานหรื อตําแหน่งทีขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบตั ิหน้าทีหรื อดํารงอยู่ เว้นแต่ทางราชการยังมีความจําเป็ นทีจะให้ปฏิบตั ิหน้าทีต่อไป
(๗) ไม่สามารถปฏิบตั ิราชการให้มีประสิ ทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็ นทีพอใจ
ของทางราชการได้
(๘) ถูกจําคุกในความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(๙) ถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรงได้ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติวา่ ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสี ยหายแก่ราชการ
การสัง ให้ออกจากราชการตาม (๔) ให้ดาํ เนินการสอบสวนโดยให้นาํ มาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
การสัง ให้ออกจากราชการตาม (๕) หรื อ (๗) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไข
ที ก.พ.อ. กําหนด
การสัง ให้ออกจากราชการตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดในข้อบังคับทีออกตาม
มาตรา ๑๗
มาตรา ๕๘ เมือข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผมู ้ ีอาํ นาจตามมาตรา ๒๘ สัง ให้ผนู ้ = นั ออกจากราชการ
มาตรา ๕๙ การออกจากราชการของข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึ กษาตําแหน่ง
เที ยบเท่าระดับ ๑๐ ขึ=นไป และตําแหน่งศาสตราจารย์ ให้นาํ ความกราบบังคมทูลเพือมีพระบรมราชโองการ
ให้พน้ จากตําแหน่ง เว้นแต่กรณี ทีพน้ จากตําแหน่งเพราะความตาย

- ๑๙ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๖๐ เมือผูบ้ งั คับบัญชาได้ดาํ เนินการทางวินยั หรื อสัง ให้ขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบัน
อุดมศึกษาออกจากราชการในเรื องใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณี ทีสภาสถาบัน
อุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าผูบ้ งั คับบัญชาซึงสัง ลงโทษมิได้ดาํ เนินการทางวินยั หรื อมิได้สงั ให้ออกจากราชการ
โดยเคร่ งครัดหรื อเป็ นธรรม จะสัง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และสัง การใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม
ต่อไปก็ได้
หมวด ๘
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

มาตรา ๖๑ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดถูกสัง ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน
หรื อลดขั=นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับแจ้งคําสัง
มาตรา ๖๒ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดถูกสัง ให้ออกจากราชการหรื อ
ถูกสัง ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ได้ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งคําสัง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.พ.อ. กําหนด
ให้ ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีกาํ หนดไว้ในข้อบังคับของ ก.พ.อ.
ซึงต้องไม่เกินเก้าสิ บวัน
ในกรณี ทีผอู ้ ทุ ธรณ์ไม่พอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ์ หรื อในกรณี ที ก.พ.อ. มิได้วนิ ิจฉัยอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็ จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ทีกาํ หนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั=งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๖๓ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็ นธรรม
หรื อมีความคับข้องใจเนื องจากการกระทําหรื อคําสังของผูบ้ ังคับบัญชา ยกเว้นกรณี การสังลงโทษ
หรื อการตั=งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั ให้ผนู ้ = นั มีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ได้รับแจ้งถึงการกระทําหรื อได้รับคําสัง
มาตรา ๖๔ ให้ผมู ้ ีอาํ นาจสัง ลงโทษดําเนินการแก้ไขคําสัง ลงโทษ ให้เป็ นไปตามคําวินิจฉัย
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรื อ ก.พ.อ. แล้วแต่กรณี โดยเร็ ว

- ๒๐ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๖๕ การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ การร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๓
และการแก้ไขคําสัง ลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให้เป็ นไปตามทีกาํ หนดในข้อบังคับทีออกตามมาตรา ๑๗
ในการพิจารณาอุทธรณ์หรื อเรื องร้องทุกข์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให้แล้วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาทีกาํ หนดในข้อบังคับตามวรรคหนึงซึงต้องไม่เกินเก้าสิ บวัน และให้นาํ ความในมาตรา ๖๒
วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๖ ให้ดาํ เนิ นการให้มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัติน= ี ภายในหนึ งร้อยยีสิบวัน
นับแต่วนั ที พระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ
ในระหว่างที ยงั ไม่มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัติน= ี ให้ ก.ม. ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบ
ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ทําหน้าที ก.พ.อ. ไปพลางก่อน
ในกรณี ทีมีกฎหมายใดระบุถึงข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยหรื อคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากฎหมายดังกล่าวหมายถึงข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาหรื อ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๗ ในระหว่างทียงั มีมหาวิทยาลัยไม่นอ้ ยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔)
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการซึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๒) กรรมการซึงนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๓) กรรมการซึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๔) กรรมการซึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๕) กรรมการซึงข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๖) กรรมการซึงข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน

- ๒๑ เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที ๗๐ ก
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ให้ขา้ ราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผูแ้ ทนสถาบันละหนึงคน และให้ผแู ้ ทนซึงได้รับคัดเลือก
ประชุมและเลือกกันเองให้เหลือสองคน เป็ นกรรมการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ให้นาํ วรรคสองมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึงหมายความว่า มหาวิทยาลัยและสถาบันทีจดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที
ยังเป็ นส่วนราชการอยูใ่ นวันทีพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับและในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เป็ นส่วนราชการสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ ในกรณี ทีมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีนอ้ ยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการ
ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พ้นจากตําแหน่งในสิ=นปี ทีมีมหาวิทยาลัยน้อยกว่าห้าแห่ง และให้กรรมการตาม
มาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยูใ่ นตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
มาตรา ๖๙ ในวาระเริ มแรกจะได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั=งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผูซ้  ึงกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ
มาตรา ๗๐ ผูใ้ ดเป็ นข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ อยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ ให้ผนู ้ = นั เป็ นข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน= ี
มาตรา ๗๑ ในกรณี ทีมีกฎหมายก่อนหรื อหลังพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ บัญญัติให้มหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสี ไม่เป็ นส่วนราชการ แต่กฎหมายดังกล่าวกําหนดให้ยงั มีขา้ ราชการ
อยูใ่ นมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพือประโยชน์ในการบริ หารงานบุคคล ให้ถือว่าข้าราชการในมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวเป็ นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน= ี
มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ทีพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ มิให้นาํ มาตรา ๑๙
มาใช้บงั คับและให้ขา้ ราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาซึงมีตาํ แหน่งตั=งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ข= ึนไป
เมืออายุครบหกสิ บปี บริ บูรณ์ในสิ=นปี งบประมาณ อาจให้รับราชการเพือทําหน้าทีสอนหรื อวิจยั ต่อไปได้จนถึง
สิ=นปี งบประมาณทีผนู ้ = นั มีอายุครบหกสิ บห้าปี บริ บูรณ์ ทั=งนี= ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ.
กําหนด
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ให้นาํ ความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทีได้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการตั=งแต่วนั ที
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั=งนี= จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือนไขที ก.พ.อ. กําหนดตามวรรคหนึงมีผลใช้บงั คับ
สําหรับข้าราชการตามวรรคหนึงและวรรคสองทีพน้ จากราชการเพราะเกษียณอายุ และได้รับ
คําสัง ให้รับราชการต่อไป ถ้าก่อนออกจากราชการเป็ นผูท้ ีอยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผนู ้ = นั มีสภาพเป็ นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการต่อไป
และในการออกจากราชการนั=น ถ้าเป็ นผูร้ ับบํานาญให้งดรับบํานาญตั=งแต่วนั ทีได้รับคําสัง ให้รับราชการต่อไป
รวมทั=งให้คืนเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทีได้รับไปแก่
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสัง ให้รับราชการต่อไป แต่ถา้ เป็ น
ผูร้ ับบําเหน็จ ให้คืนเงินบําเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ทีได้รับจากเงินดังกล่าวแก่ทางราชการ
และกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสัง ให้รับราชการต่อไป
สําหรับข้าราชการตามวรรคหนึงและวรรคสองซึงได้รับคําสัง ให้รับราชการต่อไป ถ้าก่อนออก
จากราชการเป็ นผูท้ ีอยูใ่ นบังคับของพระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้ผนู ้ = นั อยูใ่ นบังคับ
ของพระราชบัญญัติบาํ เหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ต่อไป และในการออกจากราชการนั=น
ถ้าเป็ นผูร้ ับบํานาญ ให้งดรับบํานาญตั=งแต่วนั ทีได้รับคําสัง ให้รับราชการต่อไป แต่ถา้ เป็ นผูร้ ับบําเหน็จ ให้คืน
บําเหน็จแก่ทางราชการภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับคําสัง ให้รับราชการต่อไป
ข้าราชการตามวรรคหนึงและวรรคสองซึงได้รับคําสัง ให้รับราชการต่อไป ให้มีสิทธิได้นบั เวลา
ราชการตอนก่อนออกจากราชการต่อเนืองกับการรับราชการต่อไป เพือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
มาตรา ๗๓ ผูใ้ ดเป็ นข้าราชการครู ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
หรื อข้าราชการพลเรื อนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึงปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุ มวัน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา อยู่ในวันก่อนวันที พระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ ให้ผนู ้ = นั เป็ นข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน= ี และมีตาํ แหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ.
กําหนด
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มาตรา ๗๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ การกําหนด
กรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง หรื อกรณี อืนใดซึงได้ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีใช้บงั คับกับข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยูใ่ นวัน
ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ ให้คงใช้บงั คับกับข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐
โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติน= ี จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ.
ระเบียบ ข้อบังคับหรื อข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติน= ี
บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง หรื อกรณี อืนใด ซึงได้ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีใช้บงั คับกับข้าราชการครู
และข้าราชการพลเรื อนสามัญซึงเดิมปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูใ่ นวันก่อนวันทีพระราชบัญญัติน= ี
ใช้บงั คับ ให้คงใช้บงั คับกับข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางก่อน
เท่าทีไม่ขดั หรื อแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน= ี จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ
ข้อบังคับ หรื อข้อกําหนดตามพระราชบัญญัติน= ี
ในกรณี ตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้บรรดาอํานาจหน้าทีของ ก.ม. หรื อ ก.ค. หรื อ ก.พ.
เป็ นอํานาจหน้าทีของ ก.พ.อ. และให้อาํ นาจหน้าทีของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย อ.ก.ค.กรม อ.ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ.กระทรวง หรื อ อ.ก.พ.กรม เป็ นอํานาจหน้าทีของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ให้อาํ นาจหน้าทีในการสัง บรรจุและแต่งตั=งของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ หรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบ
ข้าราชการครู กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย หรื อกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน เป็ นอํานาจหน้าทีของอธิการบดี
มาตรา ๗๕ ข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ้ ดมีกรณี กระทําผิดวินยั หรื อกรณี ที
สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน= ี ใช้บงั คับ ให้ผูม้ ีอาํ นาจตามพระราชบัญญัติน= ี
มีอาํ นาจสังลงโทษผูน้ = นั หรื อสัง ให้ผนู ้ = นั ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย หรื อกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนทีใช้บงั คับ
อยูใ่ นขณะนั=น ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการดําเนินการเพือลงโทษหรื อให้ออกจากราชการ
ให้ดาํ เนินการตามพระราชบัญญัติน= ี เว้นแต่
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(๑) กรณี ทีผบู ้ งั คับบัญชาได้สงั ให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใช้อยูใ่ นขณะนั=นไปแล้ว
ก่อนวันทีพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ และยังสอบสวนไม่เสร็ จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั=นต่อไปจนกว่า
จะเสร็จ
(๒) ในกรณี ทีได้มีการสอบสวนหรื อพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายทีใช้อยูใ่ นขณะนั=น
เสร็ จไปแล้วก่อนวันทีพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรื อการพิจารณานั=น แล้วแต่กรณี
เป็ นอันใช้ได้
มาตรา ๗๖ ผูใ้ ดมีกรณี ทีมีสิทธิอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรื อนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรื อพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผนู ้ = นั มีสิทธิอุทธรณ์หรื อร้องทุกข์ได้ตามพระราชบัญญัติน= ี เว้นแต่ ใน
กรณี ทีมีการยืน อุทธรณ์ หรื อร้องทุกข์ไว้แล้วก่อนวันทีพระราชบัญญัติน= ีใช้บงั คับ ให้มีการพิจารณาอุทธรณ์หรื อ
ร้องทุกข์ต่อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อข้อบังคับทีใช้อยูใ่ นขณะทีมีการยืน อุทธรณ์หรื อร้องทุกข์
มาตรา ๗๗ การใดอยูใ่ นระหว่างดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทีเกียวกับ
ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรื อนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
การดําเนินการต่อไปสําหรับการนั=นให้เป็ นไปตามที ก.พ.อ. กําหนด
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

