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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิตบัิญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  

การออกจากราชการ  และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทาง 
ในการดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ก.พ.อ.  จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่  ก.พ.อ.  มอบหมายก็ได้ 
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การตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง  ก.พ.อ.  จะกําหนดให้คณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการ
ตามที่มอบหมายแล้วเสนอ  ก.พ.อ.  เพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ  แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 

การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ  อํานาจหน้าที่  รวมทั้งการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อบังคับตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้   
หรือหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนดตามมาตรา  ๑๔  (๓)  หรือที่  ก.อ.ร.  กําหนด 
ตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๒/๑  คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
และร้องทุกข์  มาตรา  ๑๗/๑  มาตรา  ๑๗/๒  มาตรา  ๑๗/๓  มาตรา  ๑๗/๔  มาตรา  ๑๗/๕  และมาตรา  ๑๗/๖  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“หมวด  ๒/๑ 
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 
 

มาตรา ๑๗/๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  
“ก.อ.ร.”  ประกอบด้วย  กรรมการตามมาตรา  ๑๑  (๓)  คนหน่ึงซึ่ง  ก.พ.อ.  มอบหมาย  เป็นประธาน   
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง  ก.พ.อ.  แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  ก.พ.อ.  และเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านบริหารการอุดมศึกษา  ด้านกฎหมาย  
และด้านบริหารงานบุคคล  จํานวนไม่เกินห้าคน 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  

ก.พ.อ.  กําหนด 
มาตรา ๑๗/๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗/๑  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  

ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกําหนด  ให้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนภายในกําหนดหกสิบวัน
นับแต่วันที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน  จะไม่ดําเนินการให้ได้มา
ซึ่งกรรมการแทนก็ได้  กรณีที่มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการผู้นั้น 
อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหน่ึงซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการให้ได้มา 

ซึ่งกรรมการใหม่  ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
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มาตรา ๑๗/๓ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา   ๑๗/๒   กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๗/๑  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ก.พ.อ.  มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
มาตรา ๑๗/๔ ก.อ.ร.  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๒  และพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ตามมาตรา  ๖๓ 
(๒) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
มาตรา ๑๗/๕ ก.อ.ร.  จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่  ก.อ.ร.  มอบหมายก็ได้ 
การตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง  ก.อ.ร.  จะกําหนดให้คณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการ

ตามที่มอบหมายแล้วเสนอ  ก.อ.ร.  เพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ  แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 
การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของอนุกรรมการ  อํานาจหน้าที่  รวมทั้งการประชุมของ

คณะอนุกรรมการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.อ.ร.  กําหนด 
มาตรา ๑๗/๖ การประชุมของ  ก.อ.ร.  ให้นํามาตรา  ๑๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
มาตรา ๗ ให้แก้ไขคําว่า  “ก.พ.อ.”  ในหมวด  ๘  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เป็นคําว่า  “ก.อ.ร.”  ทุกแห่ง 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม  

หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชา  ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษ 
หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทําหรือได้รับคําสั่ง  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
วินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๗  ซึ่งต้อง 
ไม่เกินเก้าสิบวัน  โดยจะต้องมีการกําหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  หรือในกรณีที่
สภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้มีสิทธิเสนอ
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เร่ืองร้องทุกข์ต่อ  ก.อ.ร.  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
หรือวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

ให้  ก.อ.ร.  พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
ที่ออกตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ  ก.อ.ร.  หรือในกรณีที่  ก.อ.ร.  มิได้
พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๕ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๑  และการแก้ไขคําสั่ง
ลงโทษตามมาตรา  ๖๔  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๗ 

ในการพิจารณาอุทธรณ์  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับตามวรรคหน่ึงซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน  และให้นํามาตรา  ๖๒  วรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๐ ให้แก้ไขคําว่า  “เลื่อนขั้นเงินเดือน”  และคําว่า  “ลดขั้นเงินเดือน”  ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นคําว่า  “เลื่อนเงินเดือน”  
และคําว่า  “ลดเงินเดือน”  ทุกแห่ง 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับใด  ที่ใช้คําว่า  “เลื่อนขั้นเงินเดือน”   
และคําว่า  “ลดขั้นเงินเดือน”  ในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้ใช้คําว่า  
“เลื่อนเงินเดือน”  และคําว่า  “ลดเงินเดือน”  แทน 

มาตรา ๑๑ ให้ดําเนินการให้มี  ก.อ.ร.  ตามมาตรา  ๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มี  ก.อ.ร.  ตามวรรคหน่ึง  ให้  ก.พ.อ.  ทําหน้าที่  ก.อ.ร.  ไปพลางก่อน 
มาตรา ๑๒ เร่ืองอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและอยู่ในอํานาจการพิจารณาของ  ก.พ.อ.   
ให้  ก.พ.อ.  พิจารณาต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

มาตรา ๑๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้  ให้นําข้อบังคับ  ก.พ.อ.  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  กรณีถูกสั่ง 
ให้ออกจากราชการ  หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  พ.ศ.  ๒๕๔๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

จนกว่าจะได้มีการออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๗/๔  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์
เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์  รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษามีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการของคณะอนุกรรมการเพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น  
และแก้ไขถ้อยคําให้สอดคล้องกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยแก้ไข
จากคําว่า  “เลื่อนขั้นเงินเดือน”  เป็นคําว่า  “เลื่อนเงินเดือน”  และแก้ไขคําว่า  “ลดขั้นเงินเดือน”  เป็นคําว่า   
“ลดเงินเดือน”  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้    

เ พ่ือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๓ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตตุาย  

มีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการว่า  ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใด 

อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือตอ่ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น

หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า   ในขณะรับราชการได้กระท า

ความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่ไม่เกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ   

ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา  ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษ

ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๗  ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ   

แต่ต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นการกล่าวหา  หรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดออกจากราชการแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัย  

มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรอืพิจารณา  ด าเนินการทางวินัย  และสั่งลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัที่

ออกตามมาตรา  ๑๗  ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ  โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวน

ภายในหนึ่งปีนบัแตว่ันที่ผู้นัน้ออกจากราชการ  และตอ้งสั่งลงโทษภายในสามปนีับแต่วนัที่ผู้นั้นออกจากราชการ  

ส าหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามมาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  จะต้องสั่งลงโทษภายในสามปี 

นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 

ในกรณีที่ศาลปกครองมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ  หรือองค์กรพิจารณา

อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินยัหรือองค์กรตรวจสอบรายงานการด าเนินการทางวนิัยมคี าวนิิจฉยัถึงทีสุ่ดหรอื

มีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัย 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่

วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด  หรือมีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ถ้าผลการสอบสวนพิจารณา

ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ” 

มาตรา ๔ ให้เพิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๕๓/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หรือ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มลูความผิดข้าราชการพลเรือนในสถาบนั 

อุดมศึกษาผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว  การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันปรากฏปัญหาความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือนประเภทต่าง ๆ  ส่งผล 
ให้เกิดความไม่เป็นธรรม  และไม่เสมอภาคในการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  
นอกจากนี้  ยังมีปัญหาความแตกต่างระหว่างกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการทางวินัยของข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต  ซึ่งท าให้การด าเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณาลงโทษแก่ข้าราชการ
ที่ถูกองค์กรตรวจสอบการทุจริตชี้มูลความผิดหลังออกจากราชการไปแล้วในบางกรณีไม่อาจด าเนินการตามฐาน
ความผิดที่ชี้มูลได้  ดังนั้น  สมควรให้การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ซึ่งออกจากราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรตรวจสอบการทุจริต  อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เ พิ ่มความต่อไปนี ้เป็นมาตรา  ๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา ๘/๑ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น  เพ่ือเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม  ก.พ.อ.  อาจก าหนดให้
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ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง

ตามที่เห็นสมควรเปน็กรณี ๆ  ไปก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ของข้าราชการประเภทต่าง ๆ  ได้ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทนั้น ๆ   
มีอ านาจเสนอมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนดได้  แต่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ยังไม่มีบทบัญญัติเช่นว่านั้น  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เพ่ือให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามีอ านาจเสนอมาตรการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนหรือ
เงินประจ าต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามควรแก่กรณีเช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอ่ืน  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  ทั้งนี้  ในการด าเนินการดังกล่าวให้ค านึงถึงเงินเดือนหรือเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการประเภทอ่ืนประกอบด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๖๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๔๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   เมษายน   ๒๕๖๒


