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พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗

(พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัตนิ ี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและ
แตงตั้งใหรับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบัน
อุดมศึกษา
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“สภาสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สภามหาวิทยาลัย หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา
แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา แตไมรวมถึงสถานศึกษาของรัฐทีม่ ิใชสวนราชการ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบงั คับกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีวตั ถุประสงคเพือ่ จัด
การศึกษาเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบงั คับได
หมวด ๑
บททัว่ ไป

มาตรา ๗ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมลี ักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(ข) ลักษณะตองหาม
(๑) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
(๒) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคทีก่ ําหนดในกฎ ก.พ.อ.
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(๓) เปนผูอยูใ นระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่
(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๕) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาทีใ่ นพรรคการเมือง
(๖) เปนบุคคลลมละลาย
(๗) เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๙) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินยั ตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่น
(๑๐) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ
มาตรา ๘ อัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิม่ สําหรับตําแหนงทีม่ ีเหตุพิเศษหรือเงิน
เพิ่มพิเศษสําหรับผูที่มีคุณวุฒิหรือความสามารถเปนพิเศษก็ได ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจไดรับเงินเพิม่ คาครองชีพชั่วคราวตามภาวะ
เศรษฐกิจได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๙ วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป และ
การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
แตสภาสถาบันอุดมศึกษาจะกําหนดใหมวี ันหยุดพิเศษเฉพาะกรณีเพิม่ ขึ้นตามความจําเปนเพื่อประโยชน
ของสถาบันอุดมศึกษาก็ได
สภาสถาบันอุดมศึกษามีอาํ นาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ ดํารงตําแหนงวิชาการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรูท างวิชาการหรือ
ตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยถือวา
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เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินอื่นในระหวางลาได ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๑๐ สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ดาํ เนินการใหมกี ารประเมินและพัฒนาขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
หมวด ๒
คณะกรรมการ

มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณะหนึง่ เรียกโดยยอ
วา “ก.พ.อ.” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
(๒) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการโดยตําแหนง
(๓) กรรมการซึ่งจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจากผูท รงคุณวุฒิไมนอยกวาแปดคน
แตไมเกินสิบคน
(๔) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาสองคน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
สองคน และผูแทนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสองคน เปนกรรมการ
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ตองดํารงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารย หรือไมต่ํากวา
อธิบดี หรือเปนผูบริหารจากภาคเอกชนทีป่ ระสบความสําเร็จในการบริหารงานเปนที่ประจักษและไมนอยกวา
กึ่งหนึง่ ตองเปนผูมคี วามรูและความเชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมายหรือดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชือ่ ผูทรงคุณวุฒติ าม (๓) ใหรัฐมนตรี
ดําเนินการเพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
การไดมาซึ่งกรรมการตาม (๓) และ (๔) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ กรรมการซึง่ แตงตั้งจากนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
ตาม (๔) จะตองไมมาจากสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน
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มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) และ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการใหไดมาซึง่ กรรมการใหมแทนภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมา
ซึ่งกรรมการแทนก็ได กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึง่ กรรมการแทนตําแหนงที่วา ง ใหกรรมการผูนั้นอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
กรรมการตามวรรคหนึง่ ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือแตงตั้ง
ใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึง่ พนจากตําแหนงตามวาระ แตยังไมไดดําเนินการใหไดมา
ซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการตาม
มาตรา ๑๑ (๓) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๔) นอกจากตองพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว ใหพน จาก
ตําแหนงเมื่อพนจากตําแหนงนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดี หรือขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา แลวแตกรณี
มาตรา ๑๔ ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(๒) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพือ่ ดําเนินการใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดรับคาตอบแทน สวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลอื่น ใหอยูในสภาพที่เหมาะสม
(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินยั และการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั
การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ เพื่อใหสถาบัน
อุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
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(๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบียบ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําหนดกรอบอัตรากําลัง และอัตราสวนสูงสุดของวงเงินทีจ่ ะพึงใชเพื่อการบริหารงาน
บุคคลของสถาบันอุดมศึกษาแตละสถาบัน
(๖) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการนีใ้ หมีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานจากสถาบันอุดมศึกษา ใหผูแทนของสถาบัน
อุดมศึกษา ขาราชการหรือบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริง
(๗) กําหนดอัตราคาตอบแทนใหกับนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบัน
อุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๘) พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอยางอืน่
เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดอัตราเงินเดือน
คาตอบแทนทีค่ วรไดรับ และระดับตําแหนงที่ควรแตงตัง้
(๙) กําหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตามกฎหมายอืน่ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๑๕ การประชุมของ ก.พ.อ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่ หนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดจึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
ทําหนาที่ประธาน
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดจะรวมประชุมเพื่อพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้นไมได
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข้ าด
มาตรา ๑๖ ก.พ.อ. มีอํานาจตัง้ คณะอนุกรรมการ เพื่อทําการใดแทนได
การแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ รวมทั้งการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
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มาตรา ๑๗ หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ ใหเปนไป
ตามทีก่ ําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อประโยชนในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่งจะไมกําหนดภาระหนาทีข่ องตําแหนงแตละตําแหนง โดยกําหนดภาระหนาที่
ของหนวยงานแทนก็ได
ขอบังคับตามวรรคหนึง่ ตองไมเปนการขัดหรือแยงกับทีบ่ ัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓)
หมวด ๓
การกําหนดตําแหนง การบรรจุและการแตงตั้ง

มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
(ก) ตําแหนงวิชาการ ซึ่งทําหนาที่สอนและวิจยั หรือทําหนาที่วิจยั โดยเฉพาะ ไดแก ตําแหนง
ดังตอไปนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย หรือตําแหนงอืน่ ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มฐี านะเทียบเทาคณะ
(๗) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอืน่ ทีม่ ีฐานะเทียบเทากอง
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
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(๘) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีวิทยาเขตนอกที่ตงั้ ของสถาบันอุดมศึกษา และมีรองอธิการบดี
เปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูช วยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได
การแตงตั้งใหผูทําหนาทีว่ ิจยั โดยเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๑๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีตําแหนงวิชาการระดับศาสตราจารย
หรือระดับรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณใน
สิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปได จนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผนู ั้นมีอายุ
ครบหกสิบหาปบริบูรณ
การตอเวลาราชการตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด
มาตรา ๒๐ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง
และจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีพ่ งึ มีในสถาบันอุดมศึกษานัน้ รวมทัง้ ภาระหนาที่
ความรับผิดชอบของตําแหนง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
การกําหนดตามวรรคหนึง่ ใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ
ความไมซา้ํ ซอน ความประหยัด และตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๑ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใดบังคับบัญชา
ขาราชการในสวนราชการใด ในฐานะใด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ขอบังคับ
ดังกลาวตองไมกอใหเกิดขั้นตอนโดยไมจําเปน
มาตรา ๒๒ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) สอบแขงขัน
(๒) คัดเลือก
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โดยปกติใหดําเนินการโดยวิธีสอบแขงขัน เวนแตในกรณีมีเหตุพเิ ศษเพือ่ ประโยชนของ
สถาบันอุดมศึกษา จะใชวธิ คี ัดเลือกก็ได
หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี ใหเปนไป
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือก ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
โดยคํานึงถึงความเที่ยงธรรม โอกาสที่บุคคลทั่วไปจะเขารับการคัดเลือก และประโยชนสงู สุดที่สถาบัน
อุดมศึกษาจะไดรับ
การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการ
สอบแขงขัน หรือวิธีการคัดเลือก ใหบรรจุและแตงตั้งจากผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีหรือจาก
ผูไดรับคัดเลือก แลวแตกรณี
ขอบังคับตามวรรคสามและวรรคสี่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๓ ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด ตองมีคณ
ุ สมบัติทั่วไป หรือไดรับการยกเวน
ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามที่สภาสถาบัน
อุดมศึกษากําหนดตามมาตรา ๒๐
สําหรับผูมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๑) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะบรรจุ
และแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตําแหนงทีส่ อบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตําแหนง
ขาราชการการเมืองแลว
มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับมาตรา ๒๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไดรับบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตามทีก่ ําหนดไวสําหรับตําแหนงนัน้
การรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งเพื่อประโยชนแกการสอนหรือวิจัย
ก.พ.อ. จะวางหลักเกณฑในการอนุมัติใหสถาบันอุดมศึกษาบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรูความสามารถ
และความชํานาญงานสูงเขารับราชการในตําแหนงวิชาการ โดยใหไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนที่กําหนด
ไวสําหรับตําแหนงนัน้ ก็ได
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มาตรา ๒๖ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดไปดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
ในตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง เวนแตผูดํารง
ตําแหนงอธิการบดี เมื่อไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนงรองศาสตราจารยข้ึนไปในขณะทีด่ ํารงตําแหนง
ดังกลาว ใหไดรับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตําแหนงศาสตราจารยได
ใหผูชวยอธิการบดี และรองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชือ่ อยางอืน่ ทีม่ ฐี านะ
เทียบเทาคณะ ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
เมื่อผูบริหารตามวรรคหนึ่งและวรรคสองพนจากตําแหนงประเภทผูบริหารแลว ใหผนู ั้น
กลับไปปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเดิมและใหรับเงินเดือนตามตําแหนงนั้นในขั้นที่ไดรับอยูในขณะทีพ่ นตําแหนง
ประเภทผูบริหาร
การไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรานี้ ไมตัดสิทธิขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ ดํารงตําแหนงวิชาการในการไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการตามตําแหนง
วิชาการที่ตนครองอยู
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่มกี ารแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึง่ จากบุคคลที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจําตําแหนง
และเงินเพิ่มพิเศษของผูดํารงตําแหนงดังกลาว ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง
รองอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดินจะมีไดไมเกินหาอัตรา
และในกรณีทสี่ ถาบันอุดมศึกษาใดมีวทิ ยาเขต ใหมีรองอธิการบดีดังกลาวเพิ่มไดวิทยาเขตละหนึง่ อัตรา
ผูชวยอธิการบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไมเกินสามอัตรา
รองคณบดีที่จะไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน จะมีไดไมเกินสามอัตรา
มาตรา ๒๘ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหอธิการบดีเปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง เวนแตการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระดับ ๑๐ และตําแหนงศาสตราจารย ใหรัฐมนตรีนําเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อนําความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ ก.พ.อ. กําหนด

- ๑๑ เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที่ ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๒๙ ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดตามมาตรา ๒๒ ใหทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการในตําแหนงนัน้ ตามขอบังคับ
ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการซึ่งถูกสัง่ ใหออกจากราชการ เพราะมีความประพฤติ
ไมดี หรือไมมคี วามรู ความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทีไ่ ดรับแตงตั้ง ใหถือ
เสมือนหนึง่ วาไมเคยเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตทั้งนี้ไมกระทบถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการ
การรับเงินเดือน หรือผลประโยชนอนื่ ใดที่ไดรับจากทางราชการ ในระหวางที่ผนู ั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาตรา ๓๐ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงใด
ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ตามมาตรา ๒๐
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดใหปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพใดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ใหหมายถึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่ ก.พ.อ. รับรองตาม
มาตรา ๑๔ (๘)
มาตรา ๓๑ การเลื่อนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ในระดับสูงขึ้น ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๓๒ การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสามารถกระทําได ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในตางสถาบันอุดมศึกษา อาจกระทําไดเมื่อผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘
ทั้งสองฝายยินยอมในการโอนและเจาตัวสมัครใจ
(๒) การโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภท
ผูบริหารในตางสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๓) การรับโอนขาราชการทีม่ ิใชขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใชขาราชการ
การเมือง และการรับโอนพนักงานสวนทองถิ่นมาเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด ซึ่งตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด

- ๑๒ เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที่ ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

มาตรา ๓๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด
ตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ (๑) แลว หากภายหลังปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนัน้ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ แตงตั้งผูน ั้นไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกัน
ที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะทีผ่ ูนั้นมีอยู ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
มาตรา ๓๔ ผูซึ่งเคยเปนขาราชการอาจขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ออกจากราชการเมื่อถูกสั่งใหไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
เมื่อผูนนั้ พนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย
(๒) ออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด ๆ ซึ่งใหนับเวลา
ระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
(๓) ลาออกจากราชการไปดวยเหตุใด ๆ อันมิใชเปนกรณีออกจากราชการในระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ
การกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับ
ราชการตามวรรคหนึ่งแตละกรณี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
หมวด ๔
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน

มาตรา ๓๕ การเลื่อนขัน้ เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหผูบังคับบัญชา
พิจารณาโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตําแหนงและผลงานที่ไดปฏิบัติมา การรักษาวินัยและ
จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงานตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดซึง่ ตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนตามวรรคหนึ่งใหอธิการบดีมีคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามขอเสนอแนะ
ของผูบังคับบัญชา เวนแตผบู ังคับบัญชาเสนอแนะไมถกู ตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
อธิการบดีจะสัง่ การใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวก็ได

- ๑๓ เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที่ ๗๐ ก
ราชกิจจานุเบกษา
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
มาตรา ๓๖ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหผูนนั้ เปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน
ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญได ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
หมวด ๕
วินัยและการรักษาวินยั

มาตรา ๓๗ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาวินยั และจรรยาบรรณ
ตามที่บัญญัตไิ วในหมวดนีโ้ ดยเครงครัด
มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสทุ ธิ์ใจ
มาตรา ๓๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมัน่ เพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ
หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
การปฏิบัติหรือการละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับ
ประโยชนที่มคิ วรได เปนการทุจริตตอหนาที่ราชการ และเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใสระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิดวินยั
อยางรายแรง
มาตรา ๔๐ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา
การรายงานโดยปกปดขอความซึง่ ควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย

- ๑๔ เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ที่ ๗๐ ก

ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด
วินัยอยางรายแรง
มาตรา ๔๑ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองประพฤติเปนแบบอยางทีด่ ี
มีความสุภาพเรียบรอย วางตนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย อุทิศเวลาใหกับทางราชการ
อยางเต็มที่ รักษาความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูลในการปฏิบัติหนาทีร่ าชการระหวางผูรวมปฏิบัติราชการ
ดวยกัน
การกลัน่ แกลง การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง ผูรวมปฏิบัติราชการ นักเรียน นิสิต
นักศึกษา หรือประชาชนอยางรายแรง เปนความผิดวินยั อยางรายแรง
มาตรา ๔๒ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมกระทําการ หรือยอมใหผูอื่น
กระทําการหาประโยชนอนั อาจทําใหเสื่อมเสียความเทีย่ งธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการของตน การกระทําดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยั
มาตรา ๔๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองไมเปนกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ
หรือดํารงตําแหนงอื่นที่มีลกั ษณะงานคลายคลึงกันนัน้ ในหางหุนสวนหรือบริษัท เวนแตเปนการปฏิบัติราชการ
หรือไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
มาตรา ๔๔ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปน
ผูประพฤติชั่ว
การกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง เปนความผิดวินยั อยางรายแรง
มาตรา ๔๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ในการกําหนดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ใหสภาสถาบันอุดมศึกษารับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบดวย
จรรยาบรรณที่กําหนดขึ้น จะกําหนดวาการประพฤติผิดจรรยาบรรณในเรื่องใดเปนความผิดวินัย
หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรงดวยก็ได
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มาตรา ๔๖ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปน
ความผิดวินัยหรือผิดวินยั อยางรายแรง ใหดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ ถาการประพฤติผิด
จรรยาบรรณนั้นไมเปนความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายใน
เวลาที่กาํ หนด หรือทําทัณฑบน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดไมปฏิบัติตามคําตักเตือน ดําเนินการใหถูกตอง
หรือฝาฝนทัณฑบน ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินยั
หลักเกณฑและวิธีการในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามขอบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด
มาตรา ๔๗ ผูบังคับบัญชาผูใดเมื่อปรากฏวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาผูใดกระทําผิดวินยั ละเลยไมดําเนินการทางวินยั ตามหมวด ๖ ใหถอื วาผูนนั้ กระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชาผูใดกลั่นแกลงผูใตบังคับบัญชาในการกลาวหาหรือดําเนินการทางวินัย ใหถือวา
ผูบังคับบัญชาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
มาตรา ๔๘ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ
(๑) ภาคทัณฑ
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไลออก
ผูใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรานี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนผูนนั้ ลาออก
จากราชการ
หมวด ๖
การดําเนินการทางวินยั

มาตรา ๔๙ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตาม
สมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
กระทําผิดวินยั ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดย
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ไมชักชา เวนแตเปนกรณีการกระทําผิดวินยั ที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจงตามที่ ก.พ.อ. กําหนด จะไมตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได
กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนเบื้องตน
วาการกลาวหานัน้ มีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผูมอี ํานาจในการสั่ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ในกรณีอธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย คําวาผูบงั คับบัญชาตามมาตรานี้ ใหหมายถึง
ผูบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๕๐ ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ
ดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถกู สอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะสัง่ พักราชการ หรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอ น
และผลแหงการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
ที่ออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๑ เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูถกู สอบสวนกระทําผิดวินัยใหผบู ังคับบัญชา
ตามมาตรา ๔๙ ลงโทษตามควรแกกรณี ตามทีก่ ําหนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๒ ใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมี
อํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาเพียงเทาทีเ่ กี่ยวกับ
อํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ
(๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่ วของ
สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๒) เรียกผูถกู กลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
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มาตรา ๕๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ พนจากราชการอันมิใชเพราะเหตุตาย
อาจถูกดําเนินการทางวินยั เพราะมีการกระทําผิดวินยั อยางรายแรงกอนพนจากราชการได แตตองดําเนินการ
ทางวินัยภายในหนึ่งปนับแตวันที่พน จากราชการ ทั้งนี้ ตามทีก่ ําหนดในขอบังคับทีอ่ อกตามมาตรา ๑๗
มาตรา ๕๔ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดเคยถูกกลาวหา หรือกระทําความผิด
วินัยกอนวันโอนมาบรรจุ หากการกระทํานัน้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูบังคับ
บัญชาของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูน นั้ ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้
ตามทีก่ ําหนดในขอบังคับทีอ่ อกตามมาตรา ๑๗
หมวด ๗
การออกจากราชการ

มาตรา ๕๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
มาตรา ๕๖ วิธีการลาออก การอนุญาตใหลาออก และการยับยัง้ การลาออก ใหเปนไป
ตามทีก่ ําหนดในขอบังคับทีอ่ อกตามมาตรา ๑๗
ถาผูมีอาํ นาจตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี มิไดอนุญาต
ใหลาออก และมิไดยับยั้งการลาออกภายในเวลาทีก่ ําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึ่ง ใหการลาออก
มีผลตั้งแตวันขอลาออก
การยับยัง้ การลาออกจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชสิทธิทางการเมืองหรือกอใหเกิด
ความเสียหายแกผูลาออกเกินกวาเหตุมิได
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มาตรา ๕๗ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีดงั ตอไปนี้ ใหผูมีอาํ นาจ
ตามมาตรา ๒๘ หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหออกจากราชการเพือ่ รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
(๑) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
(๒) สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๑) หรือมีลกั ษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๑)
(๒) (๕) หรือ (๖)
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ (ข) (๔)
(๕) หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
(๖) มีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ปฏิบัติหนาทีห่ รือดํารงอยู เวนแตทางราชการยังมีความจําเปนที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป
(๗) ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจ
ของทางราชการได
(๘) ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัย
อยางรายแรงได แตสภาสถาบันอุดมศึกษามีมติวา ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
การสั่งใหออกจากราชการตาม (๔) ใหดําเนินการสอบสวนโดยใหนาํ มาตรา ๔๙ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
การสั่งใหออกจากราชการตาม (๕) หรือ (๗) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ ก.พ.อ. กําหนด
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับที่ออกตาม
มาตรา ๑๗
มาตรา ๕๘ เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดไปรับราชการทหาร ตามกฎหมาย
วาดวยการรับราชการทหาร ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๒๘ สั่งใหผูนนั้ ออกจากราชการ
มาตรา ๕๙ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง
เทียบเทาระดับ ๑๐ ขึ้นไป และตําแหนงศาสตราจารย ใหนาํ ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ใหพน จากตําแหนง เวนแตกรณีที่พน จากตําแหนงเพราะความตาย
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มาตรา ๖๐ เมื่อผูบังคับบัญชาไดดาํ เนินการทางวินยั หรือสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ ในกรณีทสี่ ภาสถาบัน
อุดมศึกษาพิจารณาเห็นวาผูบ ังคับบัญชาซึง่ สัง่ ลงโทษมิไดดําเนินการทางวินัยหรือมิไดสั่งใหออกจากราชการ
โดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งใหผูบงั คับบัญชาทบทวนการดําเนินการ และสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสม
ตอไปก็ได
หมวด ๘
การอุทธรณและการรองทุกข

มาตรา ๖๑ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือน มีสิทธิอทุ ธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษาไดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
มาตรา ๖๒ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดถูกสั่งใหออกจากราชการหรือ
ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก มีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจงคําสั่ง
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารที่ ก.พ.อ. กําหนด
ให ก.พ.อ. พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับของ ก.พ.อ.
ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน
ในกรณีที่ผูอทุ ธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือในกรณีที่ ก.พ.อ. มิไดวินิจฉัยอุทธรณ
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตามหลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
มาตรา ๖๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม
หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษ
หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอ สภาสถาบันอุดมศึกษา ภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําสั่ง
มาตรา ๖๔ ใหผูมีอํานาจสัง่ ลงโทษดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษ ใหเปนไปตามคําวินิจฉัย
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. แลวแตกรณีโดยเร็ว
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มาตรา ๖๕ การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๑ การรองทุกขตามมาตรา
๖๓ และการแกไขคําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗
ในการพิจารณาอุทธรณหรือเรื่องรองทุกข ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอบังคับตามวรรคหนึง่ ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน และใหนําความในมาตรา ๖๒
วรรคสาม มาใชบงั คับโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๖ ใหดําเนินการใหมี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ในระหวางที่ยังไมมี ก.พ.อ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ให ก.ม. ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ทําหนาที่ ก.พ.อ. ไปพลางกอน
ในกรณีที่มกี ฎหมายใดระบุถงึ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ใหถือวากฎหมายดังกลาวหมายถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แลวแตกรณี
มาตรา ๖๗ ในระหวางทีย่ ังมีมหาวิทยาลัยไมนอยกวาหาแหง ใหกรรมการตามมาตรา ๑๑
(๔) ประกอบดวย
(๑) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๒) กรรมการซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๓) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๔) กรรมการซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
(๕) กรรมการซึ่งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันคัดเลือกกันเองสองคน
(๖) กรรมการซึ่งขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเองสองคน
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การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ใหขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คัดเลือกผูแทนสถาบันละหนึง่ คน และใหผแู ทนซึง่ ไดรับคัดเลือก
ประชุมและเลือกกันเองใหเหลือสองคน เปนกรรมการ
การคัดเลือกกรรมการตาม (๖) ใหนาํ วรรคสองมาใชบงั คับโดยอนุโลม
มหาวิทยาลัยตามวรรคหนึง่ หมายความวา มหาวิทยาลัยและสถาบันที่จัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาทีย่ ังเปนสวนราชการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ เปน
สวนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ มีนอ ยกวาหาแหง ใหกรรมการ
ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พนจากตําแหนงในสิ้นปที่มีมหาวิทยาลัยนอยกวาหาแหง และให
กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
มาตรา ๖๙ ในวาระเริ่มแรกจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผูซ ึ่งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ
มาตรา ๗๐ ผูใดเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ อยูในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูนนั้ เปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มกี ฎหมายกอนหรือหลังพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ บัญญัติให
มหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ วรรคสี่ไมเปนสวนราชการ แตกฎหมายดังกลาวกําหนดใหยังมีขา ราชการ
อยูในมหาวิทยาลัยดังกลาว เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหถือวาขาราชการในมหาวิทยาลัย
ดังกลาวเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มิใหนาํ มาตรา ๑๙
มาใชบังคับและใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีตําแหนงตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป
เมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับราชการเพือ่ ทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึง
สิ้นปงบประมาณที่ผนู ั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด
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ใหนาํ ความในวรรคหนึง่ มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครู ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ไดออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามวรรคหนึง่ มีผลใชบงั คับ
สําหรับขาราชการตามวรรคหนึง่ และวรรคสองทีพ่ นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และไดรับ
คําสั่งใหรับราชการตอไป ถากอนออกจากราชการเปนผูที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใหผูนั้นมีสภาพเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการตอไป
และในการออกจากราชการนั้น ถาเปนผูรบั บํานาญใหงดรับบํานาญตัง้ แตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป
รวมทัง้ ใหคนื เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชนของเงินดังกลาวที่ไดรับไปแก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป แตถาเปน
ผูรับบําเหน็จ ใหคืนเงินบําเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนที่ไดรับจากเงินดังกลาวแกทางราชการ
และกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป
สําหรับขาราชการตามวรรคหนึง่ และวรรคสองซึ่งไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป ถากอนออก
จากราชการเปนผูที่อยูในบังคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหผูนั้นอยูใน
บังคับของพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตอไป และในการออกจากราชการนั้น
ถาเปนผูรับบํานาญ ใหงดรับบํานาญตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่งใหรับราชการตอไป แตถาเปนผูรับบําเหน็จ ใหคืน
บําเหน็จแกทางราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรบั คําสั่งใหรับราชการตอไป
ขาราชการตามวรรคหนึง่ และวรรคสองซึ่งไดรับคําสั่งใหรบั ราชการตอไป ใหมีสทิ ธิไดนับเวลา
ราชการตอนกอนออกจากราชการตอเนื่องกับการรับราชการตอไป เพือ่ ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
มาตรา ๗๓ ผูใดเปนขาราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓
หรือขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติงาน
อยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบังคับ ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมีตําแหนงตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กําหนด
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มาตรา ๗๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ การกําหนด
กรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอื่นใดซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบงั คับกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๖๗ อยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐
โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมกี ารออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ.
ระเบียบ ขอบังคับหรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอบังคับ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนง หรือกรณีอนื่ ใด ซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับกับขาราชการครู
และขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งเดิมปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูในวันกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางกอน
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมีการออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ.
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ ก.ม. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ.
เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.อ. และใหอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย อ.ก.ค.กรม อ.ก.พ.
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ.กระทรวง หรือ อ.ก.พ.กรม เปนอํานาจหนาที่ของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และใหอาํ นาจหนาที่ในการสัง่ บรรจุและแตงตั้งของรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครู กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน เปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดี
มาตรา ๗๕ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใ ดมีกรณีกระทําผิดวินัย หรือกรณีที่
สมควรใหออกจากราชการอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูมีอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้
มีอํานาจสั่งลงโทษผูน นั้ หรือสั่งใหผนู ั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู กฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย หรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนที่ใชบงั คับ
อยูในขณะนัน้ สวนการสอบสวน การพิจารณาและการดําเนินการเพือ่ ลงโทษหรือใหออกจากราชการ
ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแต
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(๑) กรณีที่ผบู ังคับบัญชาไดสั่งใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวา
จะเสร็จ
(๒) ในกรณีทไี่ ดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนัน้
เสร็จไปแลวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ใหถือวาการสอบสวนหรือการพิจารณานัน้ แลวแตกรณี
เปนอันใชได
มาตรา ๗๖ ผูใดมีกรณีที่มีสทิ ธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผนู ั้นมีสทิ ธิอุทธรณหรือรองทุกขไดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแต ในกรณีที่มีการยืน่ อุทธรณ หรือรองทุกขไวแลวกอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหมีการพิจารณาอุทธรณหรือรองทุกขตอไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชอยูในขณะที่มีการยืน่
อุทธรณหรือรองทุกข
มาตรา ๗๗ การใดอยูในระหวางดําเนินการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทีเ่ กี่ยวกับ
ขาราชการครู ขาราชการพลเรือนสามัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
การดําเนินการตอไปสําหรับการนัน้ ใหเปนไปตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

