
1 
 

 

ร่าง 

พระราชบัญญัต ิ

ระเบยีบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที…่…) 

พ.ศ. .... 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว้ ณ วันที ่......... ...........พ.ศ. ......... 

เป็นปีที ่๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู มีพระราชโองการโปรด

เกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพล

เรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัิขึน้ไวโ้ดย

ค าแนะน าและยินยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี ้

------------------------------------------ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี ้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี ....) พ.ศ. .... 

มาตรา ๒ พระราชบญัญัตินีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป 

มาตรา ๓ ใหย้กเลิกบทนิยามค าว่า “พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามค าว่า

“ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” และค าว่า “สภาสถาบนัอุดมศึกษา” ในมาตรา ๔

แห่งพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใ้ช ้

บทนิยามนีแ้ทน “พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งไดร้บัการจา้งตาม

สัญญาจา้งใหท้ างานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดร้บัเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภท

เงินเดือนในสถาบนัอดุมศกึษา” 
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มาตรา ๔ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรอืนใน 

สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน  

“(๔) กรรมการซึ่งแต่งตัง้จากผูแ้ทนนายกสภามหาวิทยาลยัของกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเลือก

กนัเองจ านวนสองคน ผูแ้ทนนายกสภามหาวิทยาลยัของกลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

เลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน และผูแ้ทนนายกสภามหาวิทยาลยัของกลุ่มมหาวิทยาลยัอ่ืนเลือก

กนัเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ   และ 

ผูแ้ทนอธิการบดีของกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัเลือกกนัเองจ านวนสองคน ผูแ้ทนอธิการบดีของ

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน และผูแ้ทนอธิการบดีของ

กลุ่มมหาวิทยาลยัอ่ืนเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และ  

ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลือกกันเองจ านวนสองคน ผู้แทน

ประธานสภาคณาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนยีราชมงคลเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน และผูแ้ทน

ประธานสภาคณาจารยม์หาวิทยาลยัอ่ืนเลือกกนัเองจ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ” 

 

มาตรา ๕ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรอืนใน 

สถาบนัอดุมศกึษา (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๖๕/๑ การบรหิารงานบคุคลของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา ใหด้  าเนินการดงันี ้

(๑) การก าหนดต าแหน่งของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา ใหน้  าความตามมาตรา 

๒๐ มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(๒) ระบบการจา้งและสัญญาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.พ.อ. ก าหนด โดยค านงึถึงความมั่นคงของอาชีพ 
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(๓) อัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนอ่ืนของพนักงานใน

สถาบนัอุดมศึกษาโดยใชเ้งินงบประมาณแผ่นดินใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี ก.พ.อ. ก าหนด โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ส่วนการจ่ายเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ

ค่าตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานในสถาบันอุดมศึกษาโดยใชเ้งินรายไดข้องสถาบนัอุดมศึกษา ให้

เป็นไปตามระเบียบท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด แต่ไม่น้อยกว่าท่ี ก.พ.อ. ก าหนด

สถาบันอุดมศึกษาใดมีเงินงบประมาณท่ีจัดสรรในหมวดเงินเดือน ค่าจา้ง หรือค่าตอบแทน

ส าหรบัพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาเป็นเงินเหลือจ่าย ใหส้ถาบนัอดุมศึกษาน าเงินเหลือจ่าย

นั้นไปสมทบเป็นเงินสวัสดิการภายในสถาบันอุดมศึกษาหรือเงินส ารองเลี ้ยงชีพตาม

วตัถปุระสงคไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคืนคลงัในกรณีท่ีขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษาไดร้บั

เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เบีย้เส่ียงภัย หรือสิทธิ

ประโยชน์อย่าง อ่ืนเพิ่มขึ ้นตามกฎหมายหรือตามมติคณะรัฐมนตรี  ให้พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่ าจ้าง หรือค่าตอบแทนจาก

งบประมาณแผ่นดิน ไดร้บัเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เบีย้เส่ียงภยั หรือสิทธิ

ประโยชนด์งักล่าวเพิ่มขึน้ในอตัราเดียวกัน และใหร้ฐับาลจดัสรรงบประมาณเพ่ือการดงักล่าว

ใหแ้ก่สถาบนัอุดมศึกษาไปพรอ้มกับการจดัสรรงบประมาณเพ่ือการดงักล่าวใหแ้ก่ขา้ราชการ

พลเรอืนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรอืน ส่วนพนกังานในสถาบนัอดุมศึกษาซึ่ง

ไดร้บัเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจา้ง หรือค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินรายไดข้อง

สถาบนัอดุมศกึษา ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาใชเ้งินรายไดใ้นการดงักล่าว 

(๔) การบรรจุ การแต่งตั้ง การเล่ือนต าแหน่งใหสู้งขึน้ การเปล่ียนและโอนยา้ย

ต าแหน่งของพนกังานในสถาบนัอดุมศึกษา ใหน้  าความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 

มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา 

๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มา

บงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 
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(๕) หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคล วินยัและการรกัษาวินยั การด าเนินการ

ทางวินยั การออกจากราชการ การอทุธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์และการพจิารณาต าแหน่งวิชาของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้น าความตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(๖) การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้น าความในมาตรา ๙ แห่ง

พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบงัคบัใชโ้ดย

อนโุลม 

(๗) จรรยาบรรณ วินยัและการรกัษาวินยั การด าเนินการทางวินยัของพนกังานใน

สถาบนัอดุมศึกษา ใหน้  าความในมาตราท่ีบงัคบัใชก้บัขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา

มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(๘) เครื่องแบบและการแต่ง เครื่องแบบของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้

เป็นไปตามประกาศของ ก.พ.อ. 

(๙) การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือนเงินเดือนของพนักงานใน

สถาบนัอดุมศึกษา ใหน้  าความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบญัญัติ

ระเบียบขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

(๑๐) การออกจากงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหน้  าความในมาตรา 

๑๙ มาตรา ๕๕ มาตรา๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่ง

พระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบงัคบัใชโ้ดย

อนุโลม ยกเวน้มาตรา ๕๕ (๒)ส าหรบัมาตรา ๕๕ (๒) ใหพ้นักงานในสถาบนัอุดมศึกษาออก

จากงานเม่ืออายคุรบหกสิบปีบรบิรูณใ์นปีงบประมาณนัน้” 
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มาตรา ๖ ใหเ้พิ่มหมวด ๑๐ ว่าดว้ยสิทธิประโยชนข์องพนกังานในสถาบนัอดุมศึกษา ดงัความ

ตามมาตราต่อไปนี ้    

มาตรา ๖๕/๓ ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ เพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา ในกรณีออกจากงานเพื่อ

ประโยชน์ในการจัดตั้งและด าเนินการของกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า

สถาบันอุดมศึกษาเป็นนายจา้งและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นลูกจา้งตามกฎหมาย

ดงักล่าวพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาผูใ้ดเป็นสมาชิกกองทนุเลีย้งชีพท่ีจดัตัง้ขึน้ตามวรรคหนึ่ง 

ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ภายในบงัคบักฎหมายว่าดว้ยประกนัสมัคม แต่ไม่ตดัสิทธิท่ีจะประกนั

ตนดว้ยความสมคัรใจ 

ในกรณีท่ีพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาเขา้ประกนัตนดว้ยความสมคัรใจตามกฎหมายว่าดว้ย

การประกันสงัคม สถาบนัอดุมศึกษาจะจ่ายเงินสมทบในฐานะนายจา้งตามขอ้บงัคบัของสภา

สถาบนัอดุมศกึษาก็ไดโ้ดยค านงึถึงสถานะทางการเงินของสถาบนัอดุมศกึษานัน้ 

มาตรา  ๖๕ /๔  ให้สถาบันอุดมศึกษาจัด ให้มี การประกันสุขภาพแ ก่พนักงานใน

สถาบนัอดุมศกึษาทกุคนซึง่ปฏิบตัิงานใหแ้ก่สถาบนัอดุมศกึษา 

มาตรา ๖๕/๕ เพ่ือเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้ารปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบงัเกิด 

ประสิทธิผล สถาบนัอุดมศึกษาอาจจดัใหมี้สวสัดิการ การสงเคราะห ์สิทธิประโยชนห์รือความ

ช่วยเหลืออย่างใดๆ เพิ่มเติมแก่พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ตลอดจนบิดา มารดา คู่สมรส 

หรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เงินรายได้ของ

สถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสภาสถาบนัอดุมศกึษา 

มาตรา ๖๕/๖ บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับใดท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาจะก าหนดขึน้ตาม

พระราชบัญญัตินีห้รือตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา หากมีหรืออาจมี

ผลกระทบต่อสิท ธิประโยชน์หรือสวัสดิการของพนักง านในสถาบันอุดมศึกษา ให้

สถาบันอุดมศึกษาจัด ให้มีการให้ข้อมูลและรับ ฟังความคิ ด เห็นของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยเปิดเผยและอย่างทั่ วถึงก่อน และให้น าความคิดเห็นดังกล่าวมา



6 
 

 

ประกอบการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาดว้ยใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสภาคณาจารยแ์ละ

ขา้ราชการท่ีจะศึกษาระเบียบและขอ้บังคบัของสภาสถาบนัอุดมศึกษา ในกรณีท่ีเห็นว่าควร

แก้ไขปรบัปรุงในเรื่องใด ใหจ้ัดท าขอ้เสนอแนะพรอ้มเหตุผลต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ

พจิารณาด าเนินการต่อไป 

_____________ 


