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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗   
    

 
(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗   
เป็นปีที่  ๕๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า   
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัตบิางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัตแิห่งกฎหมาย 
 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา  ดังต่อไปนี้   
 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ” 
 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ 
 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
                   “ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้รับ
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา 
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 “สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา 
แล้วแต่กรณ ีทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อจัดการศึกษา
เก่ียวกับการอาชีวศึกษาและการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคบัได ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
 มาตรา ๗  ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องมีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี ้
 (ก)  คุณสมบัตทิั่วไป 
  (๑) มีสัญชาติไทย 
  (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ ์
  (๓) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 
 
 (ข) ลักษณะต้องห้าม 
  (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  (๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 
หรือเป็นโรคที่ก าหนดในกฎ ก.พ.อ. 
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  (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน 
  (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
  (๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (๖) เป็นบคุคลล้มละลาย 
  (๗) เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
  (๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอ่ืน 
     (๑๐) เปน็ผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบตัิงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ 
 
 มาตรา ๘  อัตราเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
             ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษหรือเงิน
เพิ่มพิเศษส าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถเป็นพิเศษก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. 
ก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะ 
เศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
 มาตรา ๙  วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และ 
การลาหยุดราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามทีค่ณะรัฐมนตรีก าหนด  
แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดให้มีวันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพิ่มขึ้นตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ 
ของสถาบันอุดมศึกษาก็ได้ 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีอ านาจก าหนดข้อบังคับในการอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงด ารงต าแหน่งวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือ   
ตามโครงการแลกเปล่ียนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถือว่า 
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เป็นการปฏบิัติหน้าที่ราชการและได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และเงินอ่ืนในระหว่างลาได้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 มาตรา ๑๐  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการประเมินและพัฒนาข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 
 มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า 
“ก.พ.อ.” ประกอบด้วย 
 (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน 
 (๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 (๓) กรรมการซ่ึงจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าแปดคน 
แต่ไม่เกินสิบคน 
 (๔) กรรมการซ่ึงแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
สองคน และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เป็นกรรมการ 
 (๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ต้องด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ หรือไม่ต่ ากว่า 
อธิบด ีหรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์และไม่น้อยกว่า  
ก่ึงหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายหรือด้านการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) ให้รัฐมนตรี 
ด าเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
 การได้มาซ่ึงกรรมการตาม (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้ กรรมการซ่ึงแต่งตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาตาม (๔) 
จะต้องไม่มาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน 
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 มาตรา ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนด ให้ด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการใหม่แทนภายในก าหนดหกสิบวัน  
นับแตว่ันทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ได้มา 
ซ่ึงกรรมการแทนก็ได้ กรณีที่มีการด าเนินการให้ได้มาซ่ึงกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้นั้นอยู่ใน
ต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
 กรรมการตามวรรคหนึ่งซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรือแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งตดิต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  แต่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มา 
ซ่ึงกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าทีต่่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 
 มาตรา ๑๓  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตาม 
มาตรา ๑๑ (๓) พ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก  
 (๓) เป็นบคุคลล้มละลาย 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากต้องพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พ้นจาก
ต าแหน่งเม่ือพ้นจากต าแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา แล้วแต่กรณี 
 
 มาตรา ๑๔  ก.พ.อ. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 (๒) ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ได้รับค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม 
 (๓) ก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย 
การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ เพื่อให้สถาบัน 
อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 
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 (๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ก าหนดกรอบอัตราก าลัง และอัตราส่วนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละสถาบัน 
 (๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการนี้ให้มีอ านาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้แทนของสถาบัน 
อุดมศึกษา ข้าราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงข้อเทจ็จริง 
 (๗) ก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้กับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบัน  
อุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๘) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเปน็ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดอัตราเงินเดือน  
ค่าตอบแทนที่ควรได้รับ และระดับต าแหน่งที่ควรแต่งตั้ง 
 (๙) ก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
                (๑๐) ปฏบิัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอ่ืน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๕  การประชุมของ ก.พ.อ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่ง 
ท าหน้าที่ประธาน 
 กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดจะร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองนั้นไม่ได้ 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ 
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
 มาตรา ๑๖  ก.พ.อ. มีอ านาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อท าการใดแทนได ้
 การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่งของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมของคณะอนุกรรมการ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
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 มาตรา ๑๗  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การด าเนินการ 
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาต าแหน่งวิชาการ ให้เปน็ไป 
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไม่ก าหนดภาระหน้าที่ของต าแหน่งแต่ละต าแหน่ง โดยก าหนดภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานแทนก็ได้ 
 ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) 
 

หมวด ๓ 
การก าหนดต าแหน่ง การบรรจุและการแต่งตั้ง 

   
 
           มาตรา ๑๘  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้  
 (ก)  ต าแหน่งวิชาการ ซ่ึงท าหน้าที่สอนและวิจัย หรือท าหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ ได้แก่ ต าแหน่ง 
ดังต่อไปนี ้
   (๑) ศาสตราจารย์  
  (๒) รองศาสตราจารย์ 
  (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  (๔) อาจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 (ข) ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 
  (๑) อธิการบดี 
  (๒) รองอธิการบดี 
  (๓) คณบด ี
  (๔) หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๕) ผู้ช่วยอธิการบดี 
  (๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  (๗) ผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
ตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
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  (๘) ต าแหน่งอ่ืนตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 (ค) ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด  
 ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกทีต่ั้งของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี 
เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบวทิยาเขต จะก าหนดให้มีต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีส าหรับวิทยาเขตนัน้ด้วยก็ได้ 
 การแต่งตั้งให้ผู้ท าหน้าที่วิจัยโดยเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
              มาตรา ๑๙  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีต าแหน่งวิชาการระดับศาสตราจารย์
หรือระดับรองศาสตราจารย์ซ่ึงส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เม่ืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในส้ิน
ปีงบประมาณ อาจให้รับราชการเพื่อท าหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้ จนถึงส้ินปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหก
สิบห้าปีบริบูรณ ์
 การต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 
 มาตรา ๒๐  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง 
และจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
 การก าหนดตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดคราวละส่ีปี โดยต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ 
ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 มาตรา ๒๑  ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งใดบังคบับัญชา 
ข้าราชการในส่วนราชการใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตามข้อบังคบัที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ข้อบังคับ 
ดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดขั้นตอนโดยไม่จ าเป็น 

 
 มาตรา ๒๒  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ให้บรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
 (๑) สอบแข่งขัน 
 (๒) คัดเลือก 
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 โดยปกติให้ด าเนินการโดยวิธีสอบแข่งขัน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา จะใช้วิธีคดัเลือกก็ได้ 
 หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคบัที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามข้อบังคบัที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
โดยค านึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเข้ารับการคัดเลือก และประโยชน์สูงสุดที่สถาบนั 
อุดมศึกษาจะได้รับ 
 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการ 
สอบแข่งขัน หรือวิธีการคัดเลือก ให้บรรจุและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ตามล าดับที่ในบัญชีหรือจาก 
ผู้ได้รับคัดเลือก แล้วแต่กรณ ี
 ข้อบังคับตามวรรคสามและวรรคส่ี ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 มาตรา ๒๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต าแหน่งใด ต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป หรือได้รับการยกเว้น 
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัตติามมาตรา ๗ และต้องมีคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาก าหนดตามมาตรา ๒๐ 
 ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันไดแ้ต่จะบรรจุ 
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งที่สอบแข่งขันได้ต่อเม่ือพ้นจากต าแหน่ง 
ข้าราชการการเมืองแล้ว 
 
 มาตรา ๒๔  ภายใต้บังคบัมาตรา ๒๕ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับบรรจุ
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับต าแหน่งนั้น 
 การรับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที ่ 
ก.พ.อ. ก าหนด 

 
 มาตรา ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างย่ิงเพื่อประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย  
ก.พ.อ. จะวางหลักเกณฑ์ในการอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
และความช านาญงานสูงเข้ารับราชการในต าแหน่งวิชาการ โดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนที่ก าหนด 
ไว้ส าหรับต าแหน่งนั้นก็ได้ 
 

 

 

 

 



 

- ๑๐ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 

 
 มาตรา ๒๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ในต าแหน่งอธิการบด ีรองอธิการบดี คณบด ีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้
ได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี เม่ือได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะทีด่ ารงต าแหน่ง 
ดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของต าแหน่งศาสตราจารย์ได้ 
 ให้ผู้ช่วยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ 
เทียบเท่าคณะ ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
 เม่ือผู้บริหารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพ้นจากต าแหน่งประเภทผู้บริหารแล้ว ให้ผู้นั้น 
กลับไปปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งเดิมและให้รับเงินเดือนตามต าแหน่งนั้นในขั้นที่ได้รับอยู่ในขณะที่พน้ต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร 
 การได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรานี้ ไม่ตัดสิทธิข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงด ารงต าแหน่งวิชาการในการได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิชาการตามต าแหน่ง 
วิชาการที่ตนครองอยู่ 
 
 มาตรา ๒๗  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๒๖  
วรรคหนึ่งจากบุคคลที่มิไดเ้ป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
และเงินเพิ่มพิเศษของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
 รองอธิการบดีที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินจะมีได้ไม่เกินห้าอัตรา 
และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขต ให้มีรองอธิการบดีดังกล่าวเพิ่มได้วิทยาเขตละหนึ่งอัตรา 
 ผู้ช่วยอธิการบดีที่จะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา 
 รองคณบดีทีจ่ะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดิน จะมีได้ไม่เกินสามอัตรา 
 
 มาตรา ๒๘  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้อธิการบดีเป็นผู้ส่ังบรรจุและแต่งตั้ง เว้นแต่การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ระดับ ๑๐ และต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้รัฐมนตรีน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อน าความกราบบังคมทูล 
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง  
 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 

 

 

 

 



- ๑๑ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๒๙  ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใดตามมาตรา ๒๒ ให้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น ตามข้อบังคับ 
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 ผู้อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซ่ึงถูกส่ังให้ออกจากราชการ เพราะมีความประพฤต ิ
ไม่ดี หรือไม่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ถือ 
เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
การรับเงินเดือน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับจากทางราชการ ในระหว่างที่ผู้นั้นทดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ 
 
 มาตรา ๓๐  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งใด 
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นตามมาตรา ๒๐ 
 ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดให้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใดเป็น 
คุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง ให้หมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที ่ก.พ.อ. รับรองตาม 
มาตรา ๑๔ (๘) 
 
 มาตรา ๓๑  การเล่ือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับสูงขึ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซ่ึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 
              มาตรา ๓๒  การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระท าได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
 (๑) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในต่างสถาบันอุดมศึกษา อาจกระท าได้เม่ือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘  
ทั้งสองฝ่ายยินยอมในการโอนและเจ้าตัวสมัครใจ 
                (๒) การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 (๓) การรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการ 
การเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เปน็ไปตาม 
ข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ซ่ึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 

 

 

 

 

 



- ๑๒ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๓๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด 
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แล้ว หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับ 
ต าแหน่งนั้น ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ แต่งตั้งผู้นั้นไปด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งในระดับเดียวกัน 
ที่ต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ผู้นั้นมีอยู่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
 มาตรา ๓๔  ผู้ซ่ึงเคยเป็นข้าราชการอาจขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ออกจากราชการเม่ือถูกส่ังให้ไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
เม่ือผู้นั้นพ้นจากราชการทหารโดยไม่มีความเสียหาย 
 (๒) ออกจากราชการโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบตัิงานใด ๆ ซ่ึงให้นับเวลา 
ระหว่างนั้นส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการ 
 (๓) ลาออกจากราชการไปด้วยเหตุใด ๆ อันมิใช่เป็นกรณีออกจากราชการในระหว่างทดลอง 
ปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
 การกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนทีจ่ะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับ 
ราชการตามวรรคหนึ่งแต่ละกรณี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. ก าหนด 

 
หมวด ๔ 

การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
   

 
 มาตรา ๓๕  การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของต าแหน่งและผลงานที่ได้ปฏบิัติมา การรักษาวินัยและ 
จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ 
ในการปฏิบัติงานตามข้อบังคบัที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดซ่ึงต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. ก าหนด  
 การเล่ือนขั้นเงินเดือนตามวรรคหนึ่งให้อธิการบดีมีค าส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้บังคับบัญชา เว้นแต่ผู้บังคบับัญชาเสนอแนะไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง 
อธิการบดีจะส่ังการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขดังกล่าวก็ได้ 
 

 

 

 

 



- ๑๓ - 
 

เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๓๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัต ิ
หน้าที่ราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ 
ในการค านวณบ าเหนจ็บ านาญได ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด ๕ 
วินัยและการรักษาวินัย 

   
 
 มาตรา ๓๗  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัด 
 
 มาตรา ๓๘  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 
 มาตรา ๓๙  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าจะโดยทางตรง 
หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน 
 การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับ 
ประโยชน์ที่มิควรได ้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน 
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เปน็ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๐  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา  
การรายงานโดยปกปิดข้อความซ่ึงควรต้องแจ้ง ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 
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 การรายงานเท็จต่อผู้บังคบับัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๑  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ด ี 
มีความสุภาพเรียบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่าง
เต็มที ่รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเก้ือกูลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
ด้วยกัน 
 การกล่ันแกล้ง การดูหม่ิน เหยียดหยาม กดขี ่ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา หรือประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๒  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่กระท าการ หรือยอมให้ผู้อ่ืน 
กระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เส่ือมเสียความเที่ยงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ 
ราชการของตน การกระท าดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

 
 มาตรา ๔๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ  
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่เป็นการปฏบิัติราชการ 
หรือได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 
 
 มาตรา ๔๔  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา 
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย โดยไม่กระท าการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็น 
ผู้ประพฤติชั่ว 
 การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต ่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่า 
เป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต้องปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณตามที่ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 ในการก าหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 
 จรรยาบรรณที่ก าหนดขึ้น จะก าหนดว่าการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดเป็นความผิดวินัย 
หรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยก็ได้ 
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 มาตรา ๔๖  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็น 
ความผิดวินัยหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าการประพฤติผิด 
จรรยาบรรณนั้นไม่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตักเตือน ส่ังให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลา
ที่ก าหนด หรือท าทัณฑ์บน  
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือน ด าเนินการให้ถูกต้อง  
หรือฝ่าฝืนทัณฑ์บน ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการตักเตือน การมีค าส่ัง หรือการท าทัณฑ์บนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป 
ตามข้อบังคบัที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 
 มาตรา ๔๗  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดเม่ือปรากฏว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยละเลยไม่ด าเนินการทางวินัยตามหมวด ๖ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 
 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดกล่ันแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาในการกล่าวหาหรือด าเนินการทางวินัย ให้ถือว่า 
ผู้บังคับบัญชาผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 
 มาตรา ๔๘  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
 (๑) ภาคทัณฑ์ 
 (๒) ตัดเงินเดือน 
 (๓) ลดขั้นเงินเดือน 
 (๔) ปลดออก 
 (๕) ไล่ออก 
 ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหนจ็บ านาญเสมือนผู้นั้นลาออก 
จากราชการ 

 
หมวด ๖ 

การด าเนินการทางวินัย 
   

 
  มาตรา ๔๙  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตาม 
สมควรว่าได้กระท าผิดวินัย หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใด
กระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดย 
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ไม่ชักช้า เว้นแตเ่ปน็กรณีการกระท าผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดที ่
ปรากฏชัดแจ้งตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด จะไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
 ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้บุคคลใดสืบสวนเบื้องต้น 
ว่าการกล่าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้ 
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณา และผู้มีอ านาจในการส่ัง 
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ค าว่าผู้บังคบับัญชาตามมาตรานี้ ให้หมายถึง 
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 มาตรา ๕๐  ในระหว่างการสอบสวน จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการ 
ด าเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคบับัญชาจะส่ังพักราชการ หรือส่ังให้ 
ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน  
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการส่ังพักราชการหรือการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
และผลแห่งการส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคบั 
ที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๑  เม่ือผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกสอบสวนกระท าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชา 
ตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแก่กรณี ตามที่ก าหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๒  ให้กรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอ านาจ
เช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเท่าที่เก่ียวกับ 
อ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
 (๑) เรียกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือนิติบุคคลอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกับเร่ืองที่สอบสวน ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 
 (๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน 
เก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 
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           มาตรา ๕๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
อาจถูกด าเนินการทางวินัยเพราะมีการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการได้ แต่ต้องด าเนินการทาง
วินัยภายในหนึ่งปีนับแตว่ันที่พ้นจากราชการ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในข้อบังคบัที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๔  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเคยถูกกล่าวหา หรือกระท าความผิด 
วินัยก่อนวันโอนมาบรรจุ หากการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บังคับ 
บัญชาของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 

หมวด ๗ 
การออกจากราชการ 
   

 
 มาตรา ๕๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเม่ือ 
 (๑) ตาย 
 (๒) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 
 (๓) ได้รับอนุญาตให้ลาออก 
 (๔) ถูกส่ังให้ออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ 
 (๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
 
 มาตรา ๕๖  วิธีการลาออก การอนุญาตให้ลาออก และการยับย้ังการลาออก ให้เป็นไป 
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗  
 ถ้าผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี มิได้อนุญาต 
ให้ลาออก และมิได้ยับย้ังการลาออกภายในเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง ให้การลาออก 
มีผลตั้งแต่วันขอลาออก 
 การยับย้ังการลาออกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้สิทธิทางการเมืองหรือก่อให้เกิด 
ความเสียหายแก่ผู้ลาออกเกินกว่าเหตุมิได้ 
 

 

 

 

 

 



 

- ๑๘ - 
 

เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๕๗  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้มีอ านาจ 
ตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาส่ังให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตทุดแทน 
 (๑) เจ็บปว่ยจนไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ าเสมอ 
 (๒) สมัครไปปฏบิัติงานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการ 
 (๓) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๑)  
(๒) (๕) หรือ (๖) 
 (๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ (ข) (๔) 
 (๕) หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏบิัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ  
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 (๖) มีการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือต าแหน่งที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ปฏิบตัิหน้าที่หรือด ารงอยู่ เว้นแต่ทางราชการยังมีความจ าเป็นที่จะให้ปฏบิัติหน้าที่ต่อไป 
 (๗) ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดบัอันเป็นที่พอใจ 
ของทางราชการได้ 
 (๘) ถูกจ าคุกในความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         (๙) ถูกสอบสวนว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัย 
อย่างร้ายแรงได้ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ 
 การส่ังให้ออกจากราชการตาม (๔) ให้ด าเนินการสอบสวนโดยให้น ามาตรา ๔๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
 การส่ังให้ออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 
ที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 การส่ังให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับที่ออกตาม 
มาตรา ๑๗ 
 
 มาตรา ๕๘  เม่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๒๘ ส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
 
 มาตรา ๕๙  การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่ง 
เทียบเท่าระดับ ๑๐ ขึ้นไป และต าแหน่งศาสตราจารย์ ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ 
ให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย 
 

 

 

 



- ๑๙ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๖๐  เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการทางวินัยหรือส่ังให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาออกจากราชการในเร่ืองใดไปแล้ว ให้รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีที่สภาสถาบัน 
อุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชาซ่ึงส่ังลงโทษมิได้ด าเนินการทางวินัยหรือมิได้ส่ังให้ออกจากราชการ 
โดยเคร่งครัดหรือเป็นธรรม จะส่ังให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการด าเนนิการ และส่ังการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม 
ต่อไปก็ได้ 

 
หมวด ๘ 

การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
   

 
 มาตรา ๖๑  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจง้ค าส่ัง 
 
 มาตรา ๖๒  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดถูกส่ังให้ออกจากราชการหรือ 
ถูกส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าส่ัง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 ให้ ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ ก.พ.อ. 
ซ่ึงต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 
 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค าวินิจฉัยอุทธรณ ์หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิได้วินิจฉัยอุทธรณ ์
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
 มาตรา ๖๓  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 
หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการส่ังลงโทษ 
หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าส่ัง 
 
 มาตรา ๖๔  ให้ผู้มีอ านาจส่ังลงโทษด าเนินการแก้ไขค าส่ังลงโทษ ให้เป็นไปตามค าวินิจฉัย 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แล้วแต่กรณีโดยเร็ว 
 
 

 

 



 

- ๒๐ - 
 
เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๖๕  การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๑ การร้องทุกข์ตามมาตรา ๖๓ 
และการแก้ไขค าส่ังลงโทษตามมาตรา ๖๔ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคบัที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
 ในการพิจารณาอุทธรณ์หรือเร่ืองร้องทุกข์ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคบัตามวรรคหนึ่งซ่ึงต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และให้น าความในมาตรา ๖๒ 
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

 มาตรา ๖๖  ให้ด าเนินการให้มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคับ 
 ในระหว่างที่ยังไม่มี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ ก.ม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ท าหน้าที ่ก.พ.อ. ไปพลางก่อน 
 ในกรณีที่มีกฎหมายใดระบุถึงข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการ  
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ให้ถือว่ากฎหมายดังกล่าวหมายถึงข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี 
 
 มาตรา ๖๗  ในระหว่างที่ยังมีมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) 
ประกอบด้วย 
 (๑) กรรมการซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๒) กรรมการซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๓) กรรมการซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคดัเลือกกันเองสองคน 
 (๔) กรรมการซ่ึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๕) กรรมการซ่ึงข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน 
 (๖) กรรมการซ่ึงข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน 
 

 

 

 

 



- ๒๑ - 
 

เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ให้ข้าราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยี 
ราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผู้แทนสถาบันละหนึ่งคน และให้ผู้แทนซึ่งได้รับคดัเลือก
ประชุมและเลือกกันเองให้เหลือสองคน เปน็กรรมการ 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ให้น าวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มหาวทิยาลัยตามวรรคหนึ่งหมายความว่า มหาวทิยาลัยและสถาบนัทีจ่ัดการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาที่
ยังเป็นส่วนราชการอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและในวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นส่วนราชการสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 

 
 มาตรา ๖๘  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีน้อยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการ 
ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พ้นจากต าแหน่งในส้ินปีที่มีมหาวิทยาลัยน้อยกว่าห้าแห่ง และให้กรรมการตาม
มาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 
 
 มาตรา ๖๙  ในวาระเร่ิมแรกจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผู้ซ่ึงกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ 
 
 มาตรา ๗๐  ผู้ใดเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗  อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มีกฎหมายก่อนหรือหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั บัญญัติให้มหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๖๗ วรรคส่ีไม่เป็นส่วนราชการ แต่กฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ยังมีข้าราชการ 
อยู่ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ถือว่าข้าราชการในมหาวิทยาลัย 
ดังกล่าวเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๗๒  ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบ้ังคบั มิให้น ามาตรา ๑๙ 
มาใช้บังคับและให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
เม่ืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในส้ินปีงบประมาณ อาจให้รับราชการเพื่อท าหน้าที่สอนหรือวิจัยต่อไปได้จนถึง 
ส้ินปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปบีริบูรณ ์ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
 

 

 

 

 



- ๒๒ - 
 

เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคบัแก่ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และข้าราชการครูตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการตั้งแต่วันที ่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัที่หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขที ่ก.พ.อ. ก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 
 ส าหรับข้าราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และได้รับ 
ค าส่ังให้รับราชการต่อไป ถ้าก่อนออกจากราชการเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผู้นั้นมีสภาพเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการต่อไป  
และในการออกจากราชการนั้น ถ้าเป็นผู้รับบ านาญให้งดรับบ านาญตั้งแตว่ันที่ได้รับค าส่ังให้รับราชการต่อไป 
รวมทั้งให้คืนเงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่ได้รับไปแก่ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัที่ได้รับค าส่ังให้รับราชการต่อไป แต่ถ้าเป็น 
ผู้รับบ าเหน็จ ให้คืนเงินบ าเหนจ็ เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินดังกล่าวแก่ทางราชการ 
และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการภายในเก้าสิบวันนบัแตว่ันที่ได้รับค าส่ังให้รับราชการต่อไป 
 ส าหรับข้าราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองซ่ึงได้รับค าส่ังให้รับราชการต่อไป  ถ้าก่อนออก
จากราชการเป็นผู้ที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้ผู้นั้นอยู่ในบังคับ
ของพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ต่อไป และในการออกจากราชการนั้น  
ถ้าเป็นผู้รับบ านาญ ให้งดรับบ านาญตั้งแต่วันที่ได้รับค าส่ังให้รับราชการต่อไป แต่ถ้าเปน็ผู้รับบ าเหนจ็ ให้คืน
บ าเหน็จแก่ทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าส่ังให้รับราชการต่อไป 
 ข้าราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองซ่ึงได้รับค าส่ังให้รับราชการต่อไป ให้มีสิทธิได้นับเวลา 
ราชการตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับการรับราชการต่อไป  เพื่อประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการ 
 
 มาตรา ๗๓  ผู้ใดเป็นข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
หรือข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงปฏบิตัิงาน 
อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ให้ผู้นั้นเป็นข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมีต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด 
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เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 มาตรา ๗๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ การก าหนด 
กรอบอัตราก าลัง การจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใดซ่ึงได้ออกโดยอาศัยอ านาจตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยู่ในวัน 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐  
โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ การก าหนดกรอบอัตราก าลัง การจัดท ามาตรฐาน 
ก าหนดต าแหน่ง หรือกรณีอ่ืนใด ซ่ึงได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับกับข้าราชการครู 
และข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงเดิมปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใช้บังคบั ให้คงใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางก่อน
เท่าที่ไม่ขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ ก.ม. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ. 
เป็นอ านาจหน้าทีข่อง ก.พ.อ. และให้อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย   อ.ก.ค.กรม  อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม เป็นอ านาจหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และ
ให้อ านาจหน้าที่ในการส่ังบรรจุและแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการครู กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน เป็นอ านาจหน้าทีข่องอธิการบดี 
 
 มาตรา ๗๕  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัย หรือกรณีที่ 
สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัตินี้ 
มีอ านาจส่ังลงโทษผู้นั้นหรือส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนที่ใช้บังคบั 
อยู่ในขณะนั้น ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการด าเนินการเพื่อลงโทษหรือให้ออกจากราชการ  
ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต ่
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เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ ที่  ๗๐ ก         ราชกิจจานุเบกษา           ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗ 
 
 (๑) กรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้ส่ังให้สอบสวนโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้นไปแล้ว 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตามกฎหมายนั้นต่อไปจนกว่า 
จะเสร็จ 
 (๒) ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
เสร็จไปแล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น แล้วแต่กรณี  
เป็นอันใช้ได้ 
 
 มาตรา ๗๖  ผู้ใดมีกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต ่ใน
กรณีที่มีการย่ืนอุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคบั ให้มีการพิจารณาอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ต่อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มีการย่ืนอุทธรณ์หรือร้องทุกข ์
 
 มาตรา ๗๗  การใดอยู่ในระหว่างด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่เก่ียวกับ 
ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
การด าเนินการต่อไปส าหรับการนั้นให้เป็นไปตามที ่ก.พ.อ. ก าหนด 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตรี         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


