
บทเฉพาะกาล 
                    

  
มาตรา ๖๖ ให้ดาํเนินการให้มี ก.พ.อ. ตามพระราชบญัญติันี ภายในหนึงร้อยยสิีบ

วนันบัแต่วนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั 
ในระหว่างทียงัไม่มี ก.พ.อ. ตามพระราชบญัญติันี ให้ ก.ม. ตามพระราชบญัญติั

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ ทาํหนา้ที ก.พ.อ. ไปพลางก่อน 
ในกรณีทีมีกฎหมายใดระบุ ถึงข้าราชการพลเ รือนในมหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั ใหถื้อว่ากฎหมายดงักล่าวหมายถึงขา้ราชการ พล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๖๗ ในระหว่างทียงัมีมหาวิทยาลยัไม่นอ้ยกว่าห้าแห่ง ให้กรรมการตาม

มาตรา ๑๑ (๔) ประกอบดว้ย 
(๑) กรรมการซึงนายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล และ

สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลือกกนัเองสองคน 
(๒) กรรมการซึงนายกสภามหาวิทยาลยัคดัเลือกกนัเองสองคน 
(๓) กรรมการซึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยรีาช

มงคล และอธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลือกกนัเองสองคน 
(๔) กรรมการซึงอธิการบดีมหาวิทยาลยัคดัเลือกกนัเองสองคน 
(๕) กรรมการซึงขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยี

ราชมงคล และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลือกกนัเองสองคน 
(๖) กรรมการซึงขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัคดัเลือกกนัเองสองคน 
การคดัเลือกกรรมการตาม (๕) ให้ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัราชภฏั 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลและสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั คดัเลือกผูแ้ทนสถาบนัละหนึงคน และ
ใหผู้แ้ทนซึงไดรั้บคดัเลือกประชุมและเลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน เป็นกรรมการ 

การคดัเลือกกรรมการตาม (๖) ใหน้าํวรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
มหาวิทยาลยัตามวรรคหนึงหมายความว่า มหาวิทยาลยัและสถาบนัทีจดัการศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษาทียงัเป็นส่วนราชการอยู่ในวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบัและในวนัที ๓๐ 
กนัยายน ๒๕๔๕ เป็นส่วนราชการสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั 

  



มาตรา ๖๘ ในกรณีทีมหาวิทยาลยัตามมาตรา ๖๗ มีนอ้ยกว่าห้าแห่ง ใหก้รรมการ
ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พน้จากตาํแหน่งในสินปีทีมีมหาวิทยาลยันอ้ยกว่าหา้แห่ง และให้
กรรมการตามมาตรา ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยูใ่นตาํแหน่งต่อไปจนกวา่จะครบวาระ 

  
มาตรา ๖๙ ในวาระเริมแรกจะไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตงักรรมการ

ผูท้รงคุณวฒิุตามมาตรา ๑๑ (๓) จากผูซึ้งกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) เสนอแนะ 
  
มาตรา ๗๐ ผูใ้ดเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใช้
บงัคบั ใหผู้น้นัเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี 

  
มาตรา ๗๑ ในกรณีทีมีกฎหมายก่อนหรือหลงัพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั บญัญติั

ให้มหาวิทยาลยัตามมาตรา ๖๗ วรรคสีไม่เป็นส่วนราชการ แต่กฎหมายดงักล่าวกาํหนดให้ยงัมี
ขา้ราชการอยูใ่นมหาวิทยาลยัดงักล่าว เพือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ใหถื้อว่าขา้ราชการใน
มหาวิทยาลยัดงักล่าวเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี 

  
มาตรา ๗๒ ภายในระยะเวลาสิบปีนบัแต่วนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั มิให้นาํ

มาตรา ๑๙ มาใชบ้งัคบัและให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึงมีตาํแหน่งวิชาการตงัแต่
ตาํแหน่งรองศาสตราจารยขึ์นไป เมืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และจะพน้จากราชการในสิน
ปีงบประมาณทีผูน้นัมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ หากสถาบนัอุดมศึกษามีความจาํเป็นเพือประโยชน์
แก่การสอนหรือวิจยั และมีความประสงคที์จะใหผู้น้นัรับราชการอยูต่่อไป สถาบนัอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาให้ผูน้ันรับราชการต่อไปจนถึงสินปีงบประมาณทีผูน้ันมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได ้
โดยการต่อเวลาราชการให้แก่ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด และในระหว่างการต่อเวลาราชการดงักล่าว ขา้ราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึงได้รับการต่อเวลาราชการจะดาํรงตาํแหน่งหรือปฏิบัติหน้าทีใน
ตาํแหน่งประเภทผูบ้ริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) และงานบริหารอืนตามที ก.พ.อ. กาํหนดมิได ้

ในระหว่างที ก.พ.อ. ยงัมิไดป้ระกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขตาม
วรรคหนึงใหน้าํหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเงือนไขทีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิมมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมเพียงเท่าที
ไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติันีจนกว่าจะไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขตาม
พระราชบญัญติันี 

  



มาตรา ๗๓ ผูใ้ดเป็นขา้ราชการครูตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. 
๒๕๒๓ หรือขา้ราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซึงปฏิบติังานอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบนั
เทคโนโลยปีทุมวนั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใช้
บงัคบั ใหผู้น้นัเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี และมีตาํแหน่ง
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
มาตรา ๗๔ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั การ

กาํหนดกรอบอตัรากาํลงั การจดัทาํมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง หรือกรณีอืนใดซึงไดอ้อกโดยอาศยั
อาํนาจตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ และ
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีใชบ้งัคบักบัขา้ราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลยัตามมาตรา ๖๗ อยู่ในวนัก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั ให้คงใชบ้งัคบักบั
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๐ โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าทีไม่ขดัหรือ
แยง้กบัพระราชบญัญติันี จนกว่าจะไดมี้การออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือ
ขอ้กาํหนดตามพระราชบญัญติันี 

บรรดากฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั การกาํหนดกรอบอตัรากาํลงั การจดัทาํ
มาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง หรือกรณีอืนใด ซึงไดอ้อกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีใช้
บงัคบักับขา้ราชการครูและขา้ราชการพลเรือนสามญัซึงเดิมปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวนั สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั ใหค้งใชบ้งัคบักบัขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษาตามมาตรา ๗๓ โดยอนุโลมไปพลางก่อนเท่าทีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัแห่ง
พระราชบญัญติันี จนกวา่จะไดมี้การออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้กาํหนด
ตามพระราชบญัญติันี 

ในกรณีตามวรรคหนึงและวรรคสอง ให้บรรดาอาํนาจหนา้ทีของ ก.ม. หรือ ก.ค. 
หรือ ก.พ. เป็นอาํนาจหนา้ทีของ ก.พ.อ. และใหอ้าํนาจหนา้ทีของ อ.ก.ม. มหาวิทยาลยั อ.ก.ค. กรม 
อ.ก.พ. สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ.ก.พ. กระทรวง หรือ อ.ก.พ. กรม เป็นอาํนาจ
หน้าทีของสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้อาํนาจหน้าทีในการสังบรรจุและแต่งตังของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลดักระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลยั หรือกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน เป็นอาํนาจหนา้ทีของอธิการบดี 

  



มาตรา ๗๕ ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาผูใ้ดมีกรณีกระทาํผิดวินัย 
หรือกรณีทีสมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั ให้ผูมี้อาํนาจตาม
พระราชบญัญติันีมีอาํนาจสังลงโทษผูน้ันหรือสังให้ผูน้ันออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบขา้ราชการครู กฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั หรือกฎหมาย ว่า
ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนทีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนนั ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการ
ดาํเนินการเพือลงโทษหรือใหอ้อกจากราชการ ใหด้าํเนินการตามพระราชบญัญติันี เวน้แต่ 

(๑) กรณีทีผูบ้งัคบับญัชาไดส้ังให้สอบสวนโดยถูกตอ้งตามกฎหมายทีใชอ้ยู่ใน
ขณะนนัไปแลว้ก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั และยงัสอบสวนไม่เสร็จก็ให้สอบสวนตาม
กฎหมายนนัต่อไปจนกวา่จะเสร็จ 

(๒) ในกรณีทีไดมี้การสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตอ้งตามกฎหมายทีใชอ้ยูใ่น
ขณะนนัเสร็จไปแลว้ก่อนวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั ใหถื้อว่าการสอบสวนหรือการพิจารณา
นนั แลว้แต่กรณีเป็นอนัใชไ้ด ้

  
มาตรา ๗๖ ผูใ้ดมีกรณีทีมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ได้ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู พ.ศ. 
๒๕๒๓ หรือพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหผู้น้นัมีสิทธิอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกขไ์ดต้ามพระราชบญัญติันี เวน้แต่ในกรณีทีมีการยนือุทธรณ์ หรือร้องทุกขไ์วแ้ลว้ก่อนวนัที
พระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั ให้มีการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกขต่์อไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือขอ้บงัคบัทีใชอ้ยูใ่นขณะทีมีการยนือุทธรณ์หรือร้องทุกข ์

  
มาตรา ๗๗ การใดอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ

ทีเกียวกบัขา้ราชการครู ขา้ราชการพลเรือนสามญัในมหาวิทยาลยัราชภฏั สถาบนัเทคโนโลยีราช
มงคล และสถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือขา้ราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลยั การดาํเนินการต่อไปสาํหรับการนนัใหเ้ป็นไปตามที ก.พ.อ. กาํหนด 

  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พนัตาํรวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ โดยทีสถานศึกษาของรัฐทีจดั
การศึกษาระดบัปริญญาจะตอ้งมารวมอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่เนืองจากขา้ราชการในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐอยู่ภายใตร้ะบบการ
บริหารงานบุคคลทีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ. ดงันนั เพือใหก้ารบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐมีความเสมอภาค เป็นเอกเทศ และสอดคลอ้งกบัภารกิจโดย
คาํนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ จึงสมควรกาํหนดให้มีองคก์ร
กลางบริหารงานบุคคลของขา้ราชการในสถาบนัอุดมศึกษาขึนเป็นการเฉพาะ โดยใหค้ณาจารยแ์ละ
บุคลากรทีเป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษามาสังกดัองคก์รกลางบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี 
  
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบบัที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  

มาตรา  ๑๔  บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติันีไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาทีไดรั้บการต่อเวลาราชการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๗๒ 
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึงมีอยู่ก่อน
วนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั 

  
มาตรา ๑๕ ในระหว่างทียงัมิไดมี้ประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเงือนไข

ตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติันี การกาํหนดตาํแหน่ง การ
แต่งตงั และการเลือนขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาขึนแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่งใน
ระดบัสูงขึน ใหเ้ป็นไปตามประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเงือนไขทีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที
พระราชบญัญติันีใชบ้งัคบัต่อไป จนกว่าจะไดแ้ต่งตงัขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาให้
ดาํรงตาํแหน่งใหม่ตามพระราชบญัญติันี 

  
มาตรา ๑๖ ในระหว่างทียงัมิได้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือนและเงินประจาํ

ตาํแหน่งของขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํ
ตาํแหน่งให้สอดคลอ้งกบัตาํแหน่งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี 
ให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษายงัคงได้รับเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตาม
กฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งทีใชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพระราชบญัญติันีใชบ้งัคบั
จนกวา่จะไดมี้การปรับปรุงอตัราเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงินเดือนและ



เงินประจาํตาํแหน่ง หรือตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน ใหส้อดคลอ้งกบัตาํแหน่ง
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี 

การไดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตามวรรคหนึงของขา้ราชการพลเรือน
ในสถาบนัอุดมศึกษาตามพระราชบญัญติันี ตาํแหน่งใดใหไ้ดรั้บเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง
ในอตัราใด ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเงือนไขที ก.พ.อ. กาํหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ทงันี ให้เทียบเคียงกบับญัชีเงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ย
เงินเดือนและเงินประจาํตาํแหน่ง หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน แลว้แต่กรณี 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี คือ โดยทีพระราชบญัญติัระเบียบ
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นระยะเวลาหนึงแลว้ 
บทบญัญติัแห่งกฎหมายดงักล่าวบางส่วนไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั สมควรปรับปรุงการ
กาํหนดระบบตาํแหน่งและประเภทตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน และปรับปรุงการกาํหนด
หลกัเกณฑ์การต่อเวลาราชการของผูด้าํรงตาํแหน่งวิชาการเสียใหม่เพือให้การต่อเวลาราชการ
เป็นไปตามความจํา เ ป็นเพือประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัยและตามความต้องการของ
สถาบนัอุดมศึกษาเท่านนั นอกจากนี สมควรทีจะใหมี้บทบญัญติัเกียวกบัการเลือนขนัเงินเดือนของ
อธิการบดีและบทบญัญติัเพือรองรับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาให้
ชดัเจนยงิขึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี 
 


