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คํานํา 
   ----------------------    

 
ดวยปจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เปนองคกร
กลางในการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกขถือเปนเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แตเนื่องจากปจจุบันภารกิจอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.อ. มีเปน
จํานวนมากเปนผลทําใหเร่ืองอุทธรณท่ีเสนอตอ ก.พ.อ. ตองลาชาออกไป และแมวาจะมีการตั้ง
คณะอนุกรรมการของ ก.พ.อ. เก่ียวกับการอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ เพื่อทําการแทน 
ในเรื่องดังกลาว แตสุดทายก็จะตองนําเสนอให ก.พ.อ. พิจารณาอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือใหเปนไปโดยถูกตอง
ตามกฎหมายตามนัยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จ ท่ี  ๓๘๙/๒๕๕๗  
และเรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๔/๒๕๕๗ จึงเปนเหตุใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหคณะอนุกรรมการ
ของ ก.พ.อ. มีอํานาจปฏิบัติการแทน ก.พ.อ. จนเสร็จการ โดยเฉพาะกรณีการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
รวมท้ังการแกไขถอยคําจากคําวา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” เปน “เล่ือนเงินเดือน” และ “ลดขั้น
เงินเดือน” เปน “ลดเงินเดือน” เพ่ือใหสอดคลองกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาในปจจุบัน   

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ไดพิ จารณาแลว เพ่ือแก ไขปญหาดังกลาวจึงเห็นสมควรกําหนดให มี
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) เพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนการเฉพาะโดยไมตองเสนอเรื่อง 
ให ก.พ.อ. พิจารณาวินิจฉัยอีก เพ่ือใหกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขรวดเร็วยิ่งข้ึน 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับความเปนธรรมจากการพิจารณา
ที่มีความรวดเร็วและมีขั้นตอนที่นอยลง สวนการแกไขถอยคําในเรื่องขั้นเงินเดือนจะเปนการสอดคลองกับ
ระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมีความสอดคลองกับระบบ
การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งจะทําใหระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ
ในแตละประเภทเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

สําหรับการพิจารณารางพระราชบัญญัติในชั้นสภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีการแกไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใหมีหลักประกันความเปนธรรมเพ่ือคุมครองผูรองทุกขมิใหถูกกลั่นแกลงหรือ
ไดรับการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากการรองทุกข เพื่อใหผูรองทุกขมีความกลาที่จะเรียกรอง
ความเปนธรรมใหแกตนเองโดยไมเกรงกลัวตอการใชอํานาจโดยมิชอบของผูบังคับบัญชา ซึ่งในคราว
ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมไดมีมติ
เห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายและตอมาพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดประกาศใชบังคับแลว 
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ในการนี้  จึงไดมีการจัดทําเจตนารมณของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้ึน เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงค ความเปนมา 
รายมาตรา แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายอันจะเปนประโยชนตอการทําความเขาใจกฎหมายและ
เปนขอมูลประกอบการบังคบัใชและตีความกฎหมาย  

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรมหวังเปนอยางยิ่ งวา เจตนารมณแห ง 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ น้ี  
จะเปนประโยชนและใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและคนควาสําหรับการปฏิบัติงานของขาราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงประชาชนท่ีเกี่ยวของตอไป 

 
กองกฎหมายการศกึษาและวัฒนธรรม 

กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 

   หนา 
 

สวนที่ ๑  ความเปนมาและหลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๑. ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ................................................................  ๑ 

๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ .................  ๓ 

๓. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่ผานการตรวจพิจารณา 

 ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ....................................................................  ๓ 

๔. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี 

 เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ...................................................................................  ๖ 

๕. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

 ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  .........................................................  ๗ 
 

สวนที่ ๒  คําอธิบายรายมาตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มาตรา ๑  ชื่อพระราชบัญญัติ .......................................................................................  ๙ 

มาตรา ๒  วันใชบังคับ ..................................................................................................  ๙ 

มาตรา ๓  แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๓) (อํานาจหนาที่ของ ก.พ.อ.) ..........................  ๑๐ 

มาตรา ๔  แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ (การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ) ...........................  ๑๒ 

มาตรา ๕  แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗ วรรคสาม (การออกขอบังคับ 

ของสภาสถาบันอุดมศึกษา) .........................................................................  ๑๔ 

มาตรา ๖  เพิ่มหมวด ๒/๑ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

และรองทุกข (ก.อ.ร.) ..................................................................................  ๑๕ 

มาตรา ๗  แกไขคําวา “ก.พ.อ.” เปนคําวา “ก.อ.ร.”.......................................... ๒๖ 

มาตรา ๘  แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓ (สิทธิรองทุกข) ....................................................  ๒๗ 

มาตรา ๙  แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๕ (การอุทธรณ การพิจารณาอุทธรณ  

 และการแกไขคําสั่งลงโทษ) .........................................................................  ๓๓ 

มาตรา ๑๐  แกไขคําวา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” และ “ลดขั้นเงินเดือน”  

เปนคําวา “เลื่อนเงินเดือน” และ “ลดเงินเดือน” ...................................  ๓๔ 

มาตรา ๑๑  การตั้ง ก.อ.ร. ...........................................................................................  ๓๕  
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สารบัญ (ตอ) 

   หนา 
 

มาตรา ๑๒  เรื่องอุทธรณที่ยื่นไวตามกฎหมายเดิม ......................................................  ๓๖ 

มาตรา ๑๓  การนําขอบังคับ ก.พ.อ. มาใชบังคับโดยอนุโลม .......................................  ๓๗ 

มาตรา ๑๔  ผูรักษาการตามกฎหมาย ..........................................................................  ๓๙ 

 

บรรณานุกรม ...................................................................................................................................  ๔๐ 
 

สวนที่ ๓  ภาคผนวก 

๑. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ .....  ก 

๒. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ...........................................................................................  ข 

๓. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ....................................................  ค 

๔. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว (เร่ืองเสร็จท่ี ๒๐๖๔/๒๕๕๘) 

รางบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบรางพระราชบัญญัติฯ  

รางบันทึกวิเคราะหสรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ  

และตารางเปรียบเทียบ ............................................................................................  ง 
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สวนท่ี ๑ 
ความเปนมาและหลักการ 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ----------------------     

 
๑. ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ..) พ .ศ. .... ต อคณะรัฐมนตรีเพื่ อ พิจารณาอนุมัติหลักการ  
โดยมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสองประเด็น โดยมีความเปนมาในการเสนอแกไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ดังตอไปนี้ 

๑.๑ การแกไขเพ่ิมเติมอํานาจในการตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกําหนดให ก.พ.อ. มีอํานาจ 
ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการใดแทนจนเสร็จการได และกําหนดใหคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหทําหนาท่ีแทน ก.พ.อ. มีอํานาจพิจารณาอุทธรณได โดยความเปนมาในการเสนอแกไขเพ่ิมเติม 
ในเร่ืองน้ี เนื่องมาจากการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับขอโตแยงจากสถาบัน 
อุดมศึกษาเกี่ยวกับอํานาจของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ  รองทุกข และจรรยาบรรณ  
(อ.ก.พ.อ. เก่ียวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ) วาไมมีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณ 
ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก
หรือไลออกแทน ก.พ.อ. ได เนื่องจากมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให ก.พ.อ. มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ ถูกสั่ งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก  
แตเน่ืองจากมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติให ก.พ.อ. มีอํานาจ 
ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใดแทนได ซึ่งในทางขอเท็จจริงก็ปรากฏวา ก.พ.อ. ไดมีมติแตงตั้ง  
อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ เพ่ือทําการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๒ 
แทน ก.พ.อ. มาโดยตลอด จนกระทั่งไดรับขอโตแยงจากสถาบันอุดมศึกษาดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดหารือมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวา ก.พ.อ. จะมอบให 
อ.ก.พ.อ. เกี่ ยวกับ อุทธรณ  รองทุ กข  และจรรยาบรรณ ที่ ตั้ ง ข้ึนตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาอุทธรณ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งใหลงโทษปลดออก 
หรอืไลออกตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แทน ก.พ.อ. ไดหรือไม 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๙) ได พิจารณาขอหารือดังกลาวแลว  
มีความเห็นวา มาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดบัญญัติให ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอุทธรณในกรณีขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาถูกสั่งใหออกจากราชการหรือถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ซึ่งเปนกรณี 
ที่มีผลกระทบตอสิทธิและประโยชนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการใชสิทธิ
อุทธรณหรือฟองคดีตอศาลปกครอง อํานาจหนาที่ดังกลาวจึงเปนเรื่องสําคัญและเปนอํานาจหนาท่ี
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กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

โดยเฉพาะของ ก.พ.อ. แม ก.พ.อ. จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ในการตั้ง อ.ก.พ.อ. เก่ียวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ เพ่ือทําการพิจารณาอุทธรณ
แทน ก.พ.อ. ตามที่กําหนดในขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  
กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม  
แต อ.ก.พ.อ. เก่ียวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ก็มีเพียงอํานาจในการพิจารณาดําเนินการ
ตามข้ันตอนตาง ๆ ที่เก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.อ. ที่กําหนดในขอบังคับ ก.พ.อ.  
เพื่อรวบรวมขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอ ก.พ.อ. เทานั้น โดยไมมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
แทน ก.พ.อ. แตอยางใด (เร่ืองเสร็จท่ี ๓๘๙/๒๕๕๗) 

หลังจากท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๙) ไดมีความเห็นดังกลาวไปแลว 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเสนอขอทบทวนความเห็นดังกลาวอีกคร้ังหน่ึง โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีความเห็นวา มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให ก.พ.อ. มีอํานาจต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใดแทนได 
ซึ่งคําวา “ทําการใด” ตองหมายความตามความหมายทั่ว ๆ ไป วารวมถึงอํานาจในการวินิจฉัย
อุทธรณดวย ประกอบกับคําพิพากษาของศาลปกครองขอนแกนในคดีหมายเลขแดงที่ ๕๔๘/๒๕๕๖๑  
ไดอธิบายคําวา “อํานาจในการทําแทน ก.พ.อ.” หมายถึงอํานาจในการดําเนินการทั้งหลายทั้งปวง 
ที่ ก.พ.อ. มีอํานาจกระทําการ ซึ่งรวมถึงอํานาจในการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๖๒ ดวย 
จึงไดมีการเสนอใหคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมรวมกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๒ คณะที่ ๘ 
และคณะที่ ๙) พิจารณา ซึ่งที่ประชุมรวมฯ พิจารณาแลวเห็นพองดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๙) (เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๑๔/๒๕๕๗) 

จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดเสนอแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพื่อใหคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. ตั้งข้ึน มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณแทน ก.พ.อ. ได 

๑ .๒  การแก ไข เพ่ิม เติมถอยคํ าจากคํ าว า “เลื่ อน ข้ัน เงิน เดื อน” เปนคํ าว า  
“เลื่อนเงินเดือน” โดยความเปนมาในการเสนอแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ เนื่องมาจากพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดระบบการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนเชนเดียวกับระบบ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ ตอมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี  
๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ไดมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนระบบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ
จากข้ัน เปน รอยละของฐานในการคํานวณตามชวงเงินเดือน จึงไดเสนอแกไขถอยคําเพ่ือใหมีผล 
เปนการปรับปรุงระบบการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเชนเดียวกับระบบ
การเลือ่นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนสามัญ 

คณ ะรั ฐมนต รีได มี ม ติ เมื่ อวั นที่  ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๕ ๘  อนุ มั ติ หลั กการ 
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ตามท่ี

                                           
๑ในปจจุบัน คดีดังกลาวยังไมถึงที่สุด เน่ืองจากคูความไดมีการอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด 

ตามคดีหมายเลขดํา ท่ี อ.๑๑๗๓/๒๕๕๖ 
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กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

 
๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ มีสาระสําคัญเปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังตอไปนี้ 

๒.๑ แกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง โดยกําหนดอํานาจในการตั้ ง
คณะอนุกรรมการของ ก.พ.อ. ใหชัดเจนขึ้น โดยให ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําการใดแทน
จนเสร็จการได (รางมาตรา ๓) 

๒.๒ แกไขชื่อหมวด ๔ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และบทบัญญัติในหมวด ๔ ทั้งหมวด 
รวมถึงมาตราอื่นที่ เก่ียวของกับการเลื่อนเงินเดือน ไดแก มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘  
และมาตรา ๖๑ โดยแกไขถอยคําจากคําวา “เลื่อนข้ันเงินเดือน” และ “ลดข้ันเงินเดือน” เปนคําวา 
“เลื่ อนเงินเดือน” และ “ลดเงินเดือน” ตามลําดับ (รางมาตรา ๔ รางมาตรา ๕ รางมาตรา ๖  
และรางมาตรา ๗) 

๒.๓ แกไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๖๒ โดยกําหนดใหคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. 
ตั้งข้ึนเพ่ือทําหนาที่แทน ก.พ.อ. มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแทน ก.พ.อ. ได (รางมาตรา ๘) 
 
๓. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลว สรุปผลการพิจารณาได ดังตอไปนี้ 

๓.๑ การตั้ งคณะอนุกรรมการ ไดแกไขอํานาจในการตั้ งคณะอนุกรรมการ 
ของ ก.พ.อ. ใหชัดเจนย่ิงขึ้น เนื่องจากเห็นวาการกําหนดให ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อทําการใดแทนจนเสร็จการตามรางที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอมาน้ัน ยังไมมีความชัดเจน  
และการดําเนินการของคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. ตั้งขึ้นจะตองเปนไปเพื่อการพิจารณารวบรวม
ขอเท็จจริงและเสนอความเห็นตอ ก.พ.อ. เพ่ือพิจารณาตามอํานาจหน าท่ี  หากประสงคจะให
คณะอนุกรรมการดําเนินการไดจนเสร็จสิ้นกระบวนการโดยไมตองเสนอให ก.พ.อ. พิจารณาอีก  
จะตองต้ังคณะกรรมการข้ึนใหมใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ เปนการเฉพาะ  ดังนั้น  
จึงไดแกไขใหในการตั้งคณะอนุกรรมการ ก.พ.อ. จะกําหนดใหคณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการ
ตามที่ ก.พ.อ. มอบหมาย แลวเสนอ ก.พ.อ. เพ่ือพิจารณาหรือเพื่อทราบก็ได และกําหนดใหการแตงตั้ง
และการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ อํานาจหนาที่  และการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  ทั้งนี้ เพื่อให ก.พ.อ. สามารถกําหนด
หลักเกณฑ ในการดําเนินการของคณะอนุกรรมการใหมีความสอดคลองกับ อํานาจหน า ท่ี 
ของคณะอนุกรรมการแตละคณะได (รางมาตรา ๔ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖)) 
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๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และรองทุกข  ได เพ่ิมเติมให มี
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขขึ้นใหมคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.อ.ร.”  
เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขเปนการเฉพาะ (รางมาตรา ๖ (เพ่ิมหมวด ๒/๑ 
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๗/๒ มาตรา ๑๗/๓ 
มาตรา ๑๗/๔ มาตรา ๑๗/๕ และมาตรา ๑๗/๖)) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

๓.๒.๑ องคประกอบ กําหนดให ก.อ.ร. ประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) 
แหงพระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ง ก.พ.อ. 
มอบหมายเปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคนซึ่ง ก.พ.อ. แตงตั้งจาก 
ผูซึ่งมิไดเปนกรรมการใน ก.พ.อ. และใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกรรมการ 
และเลขานุการ 

๓.๒.๒ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง กําหนดใหกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได และใหพนจาก
ตําแหนงเมื่อตาย ลาออก ก.พ.อ. มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด เนื่องจากบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
เปนบุคคลลมละลาย เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือถูกจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจําคุก 

๓.๒.๓ อํานาจหนาที่ กําหนดให ก.อ.ร. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ และ เรื่อ งรองทุ กข  ออกขอบั งคับ เกี่ ยวกับการอุทธรณ และการรองทุ กข  และตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่ ก.อ.ร. มอบหมาย 

๓.๒.๔ การประชุม กําหนดใหนําบทบัญญัติเร่ืองการประชุมของ ก.พ.อ.  
มาใชบังคับกับการประชุมของ ก.อ.ร. โดยอนุโลม 

ในการนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เห็นวา เม่ือไดกําหนดใหมี ก.อ.ร. 
เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข รวมทั้งออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ
และการรองทุกขแทน ก.พ.อ. แลว จะตองแก ไขเพิ่ม เติมบทบัญญัติ เกี่ ยวกับอํานาจหนา ท่ี 
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.อ. กระบวนการในการพิจารณาเร่ืองรองทุกข และการออก
ขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหมีความสอดคลองกันดวย จึงไดมีการแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

(๑) ตัดอํานาจหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข
ของ ก.พ.อ. ออก เนื่องจากไดกําหนดให ก.อ.ร. มีอํานาจในการออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ 
และการรองทุกขแลว (รางมาตรา ๓ (แกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๑๔ (๓)) 

(๒) เพ่ิมเติมใหในการออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาจะตองไม เปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข 
ที่ ก.อ.ร. กําหนดดวย (รางมาตรา ๕ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ วรรคสาม)) 
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(๓) แกไขคําวา “ก.พ.อ.” ในหมวด ๘ การอุทธรณและการรองทุกข เปนคําวา 
“ก.อ.ร.” ทุกแหง เนื่องจากไดกําหนดให ก.อ.ร. เปนผูมี อํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
และรองทุกขแทน ก.พ.อ. แลว (รางมาตรา ๗ (แกไขถอยคาํในหมวด ๘ การอุทธรณและการรองทุกข)) 

(๔) แกไขกระบวนการในการพิจารณาเรื่องรองทุกข จากเดิมที่กําหนดให 
ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
หรือในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองได โดยกําหนดใหในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณา
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหผูรองทุกขเสนอเรื่องรองทุกขตอ ก.อ.ร. กอน หากผูรองทุกขไมพอใจ 
ในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือ ก.อ.ร. มิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด แลวจึงใหผูรองทุกขมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  ทั้งนี้ เพ่ือใหมีการพิจารณาทบทวน 
เรื่องรองทุกขโดย ก.อ.ร. อีกชั้นหนึ่ง กอนที่ผูรองทุกขจะใชสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง (รางมาตรา ๘ 
(แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓)) 

(๕) ตัดการกําหนดเรื่องการรองทุกขตามมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ออก เนื่องจากไดกําหนดกระบวนการ
ในการพิจารณาเร่ืองรองทุกขไวเปนการเฉพาะในมาตรา ๖๓ แลว (รางมาตรา ๙ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๕)) 

๓.๓ การแกไขถอยคําเรื่องข้ันเงินเดือน ไดแกไขถอยคําเร่ืองข้ันเงินเดือน จากเดิม 
ที่ใหแกไขเปนรายมาตรา เปนกําหนดไวในมาตราเดียว โดยกําหนดใหแกไขคําวา “เลื่อนข้ันเงินเดือน” 
และคํ าว า “ลดขั้น เงินเดือน” เป นคํ าว า “เลื่อนเงินเดือน” และคําว า “ลดเงินเดือน” ทุกแห ง 
ของพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

นอกจากนี้ ไดกําหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใด 
ที่ใชคําวา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” และคําวา “ลดขั้นเงินเดือน” ในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ใหใชคําวา “เลื่อนเงินเดือน” และคําวา “ลดเงินเดือน” แทน เพื่อจะไดไมตอง
ดําเนินการแกไขกฎหมายฉบับอ่ืนที่มีการใชถอยคําดังกลาว (รางมาตรา ๑๐) 

๓.๔ บทเฉพาะกาล ไดเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อเปนการรองรับการดําเนินการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขตามกฎหมายเดิม ดังตอไปนี ้

๓.๔.๑ กําหนดใหดําเนินการตั้ง ก.อ.ร. ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ โดยในระหวางที่ยังไมมี ก.อ.ร. ให ก.พ.อ. ทําหนาที่ ก.อ.ร. ไปพลางกอน 
(รางมาตรา ๑๑) 

๓ .๔ .๒  กําหนดให  ก .พ .อ . พิจารณ าเรื่ องอุท ธรณ ที่ ได ย่ืน ไวก อน วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคบัตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ (รางมาตรา ๑๒) 

๓ .๔ .๓  กําหนดให ในระหวางที่ ยั งมิ ไดออกขอบั งคับเก่ียวกับการอุทธรณ 
ตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ที่ ได เพิ่มเติมขึ้นใหม น้ี  ใหนํ าขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและ 
การพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก  
พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม (รางมาตรา ๑๓) 
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๔. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันที่  ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รับทราบสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  และใหเสนอรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อบรรจุ
ระเบียบวาระเปนเรื่องดวน โดยรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนรางพระราชบัญญัติที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) โดยไมไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมแตอยางใด ซึ่งกอนที่จะมีการเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเพื่อพิจารณานั้น ไดมีการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการดังกลาวไดมีขอสังเกตเก่ียวกับรางพระราชบัญญัตินี้ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) การกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.)  
มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
จะทําใหคณะกรรมการมีภาระงานมากเนื่องจากเร่ืองรองทุกขของสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนมาก  
จึงควรพิจารณาวาสมควรจะกําหนดให ก.อ.ร. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข
ดวยหรือไม และไดเสนอใหเพ่ิมจํานวนกรรมการใน ก.อ.ร. ใหมีจํานวนมากขึ้น 

(๒) การกําหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
มีมติใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.อ.ร. ออก ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ  
จะทําใหการถอดถอนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเกิดข้ึนไดยาก เนื่องจากกรรมการใน ก.พ.อ. มีจํานวนมาก 

(๓) การกําหนดให ก.อ.ร. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ และจะกําหนดให
คณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการตามที่มอบหมายแลวเสนอ ก.อ.ร. เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 
แลวแตกรณี อาจทําใหเกิดความไมชัดเจน 

สภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวการประชุมวาระที่หนึ่ง เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  
ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัตินี้ ดังตอไปนี้ 

(๑) การท่ีรางมาตรา ๖ (เพ่ิมเติมมาตรา ๑๗/๑) กําหนดใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนไมเกินหาคนนั้น หากมีกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิบางคนพนจากตําแหนงไป อาจจะทําให  
ก.อ.ร. ไมสามารถประชุมได และจะมีผลตอการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข เนื่องจาก 
มีจํานวนกรรมการนอย 

(๒) การที่รางมาตรา ๘ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓) ไดเพ่ิมอํานาจ ก.อ.ร. ใหพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดวยนั้น เปนการเพ่ิมขั้นตอน 
ในการพิจารณาจากเดิมที่ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษารองทุกขตอสภาสถาบัน 
อุดมศกึษาแลวใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดเลย ซึ่งการกําหนดให ก.อ.ร. พิจารณาเรื่องรองทุกข
ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจผลการพิจารณาของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ไมได พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้น จะเปนการเพิ่มจํานวนเร่ืองที่จะเขาสู 
การพิจารณาของ ก.อ.ร. ซึ่งในที่สุดแลว ก.อ.ร. อาจจะไมสามารถพิจารณาเร่ืองรองทุกขดังกลาวได 
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และควรจะกําหนดมาตรการเพ่ือเปนการคุมครองผูรองทุกขใหไดรับความคุมครองไมใหถูกกลั่นแกลง
หรอืถูกปฏิบัติดวยความไมเปนธรรมจากผูบังคบับัญชาเนื่องจากไดมกีารรองทุกข 

ทั้ งน้ี  สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยใหรับขอสังเกตของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ไปประกอบการพิจารณาดวย 

 
๕. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้
๕.๑ แกไขเพ่ิมเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา (ก.พ.อ.) โดยให ก.พ.อ. สามารถกําหนดใหคณะอนุกรรมการปฏิบัติการตามที่มอบหมาย
แลวเสนอ ก.พ.อ. เพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบได 

๕.๒ กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข เรียกโดยยอวา 
“ก.อ.ร.” ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ. คนหนึ่งซึ่ง ก.พ.อ. มอบหมาย เปนประธาน 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง ก.พ.อ. แตงต้ังจากผูซึ่งมิไดเปนกรรมการใน ก.พ.อ. จํานวนไมเกินหาคน 
และให เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ โดยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

๕.๓ กําหนดให  ก.อ.ร. มีอํานาจตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามท่ี  
ก.อ.ร. มอบหมาย รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและพิจารณาวินิจฉัย 
เรื่องรองทุกข และออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข โดยไดตัดอํานาจหนาที่ 
ของ ก.พ.อ. ในการกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกขออก เนื่องจากไดใหอํานาจ 
ก.อ.ร. ในการออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกขแลว และกําหนดใหขอบังคับท่ี 
สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดตองไมเปนการขัดหรือแยงกับขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข
ของ ก.อ.ร. ดวย 

๕.๔ แกไขเพ่ิมเติมกระบวนการในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข โดยกําหนด
เพิ่มเติมใหเมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข จะตองมีการกําหนดหลักประกัน
ความเปนธรรมเพ่ือคุมครองผูรองทุกขมิ ให ถูกกลั่นแกลงหรือได รับการปฏิบัติที่ ไมเปนธรรม 
อันเนื่องมาจากการรองทุกข เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขแลว ผูรองทุกข 
ไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษา
ไมไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูรองทุกขมีสิทธิเสนอ
เรื่องรองทุกขตอ ก.อ.ร. และให ก.อ.ร. มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขดังกลาว 

๕.๕ แกไขถอยคําเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือนและการลดขั้นเงินเดือน เปน  
การเลื่อนเงินเดือนและการลดเงนิเดือน และกําหนดใหใชคําดังกลาวในกฎหมายหรืออนบุัญญัติอ่ืนดวย 
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๕.๖ กําหนดใหตองดําเนินการใหมี ก.อ.ร. ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคบั โดยในระหวางท่ียังไมมี ก.อ.ร. ให ก.พ.อ. ทําหนาที่ ก.อ.ร. ไปพลางกอน 

๕.๗ กําหนดรองรับใหเรื่องอุทธรณท่ีไดเคยยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และอยู ใน อํานาจการพิจารณาของ ก.พ.อ. ให  ก.พ .อ. พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  
และในระหวางที่ยังไมไดออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําขอบังคับ 
ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมจนกวาจะไดมีการออกขอบังคับ
เกี่ยวกับการอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
   ----------------------     
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สวนท่ี ๒ 
คําอธิบายรายมาตรา 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ----------------------     

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ช่ือพระราชบัญญัติ 

 
๑. หลักการ 

เพื่อกําหนดชื่อของพระราชบัญญัติใหสอดคลองกับสาระของบทบัญญัติ 
 

๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 
 

๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

วันใชบังคับ 

 
๑. หลักการ 

กําหนดวันใชบังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยกําหนดใหมีผลใชบังคับตั้งแต 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
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๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไมมีประเด็นพิจารณา 

 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 

๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
ไมมีประเด็นพิจารณา 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการ
รักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และการพิจารณา
ตําแหนงวิชาการ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว” 

 
 
 
 

อํานาจหนาที ่
ของ ก.พ.อ. 

 

๑. หลักการ 
แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.อ. โดยตัดอํานาจหนาที่ในการกําหนดมาตรฐาน

การอุทธรณและการรองทุกข ออก  
 

๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ไดพิจารณาเห็นวา ควรกําหนดใหมี

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขเพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข  
รวมทั้งออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณและรองทุกข๒ จึงตองแกไขอํานาจหนาที่ของ ก.พ.อ. โดยตัด
อํานาจหนาที่ ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการอุทธรณและการรองทุกขออก เพื่อให
สอดคลองกับการกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขมีอํานาจหนาที่ 
ในการออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข 

                                           
๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศกุร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 - ๑๑ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๓) กําหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดาํเนินการ

ทางวินัย การออกจากราชการ และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปน
แนวทางในการดาํเนินการเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว” 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี  ..) พ.ศ. .... สภานิติ บัญญัติแหงชาติ  ได พิจารณาเหตุผลของ 
การตัดอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.อ. ในการกําหนดมาตรฐานในการอุทธรณและการรองทุกข ออก  
โดยมีเหตุผลเนื่องจากในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหอํานาจหนาที่ดังกลาวเปนอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.)๓ จึงตองแกไขใหสอดคลองกัน 
(หมายเหตุตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
การอุทธรณและการรองทุกขเปนของ ก.พ.อ. แตในทางปฏิบัติเดิม ก.พ.อ. มิไดดําเนินการเองกลับมอบหมายให
คณะอนุกรรมการท่ี ก.พ.อ. แตงตั้ง (อ.ก.พ.อ.) เปนผูดําเนินการซึ่งเม่ือ อ.ก.พ.อ. ดําเนินการเปนอยางใดแลว 
มิไดเสนอให ก.พ.อ. เปนผูพิจารณาอีก จนเกิดการโตแยงการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว และมีการหารือไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงในช้ันท่ีสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยสรุปความไดวา๔ การพิจารณาอุทธรณเปนเรื่อง
สําคัญจึงเปนอํานาจของ ก.พ.อ. เองท่ีตองพิจารณาวินิจฉัย สวนการดําเนินการท่ีเปนเรื่องรายละเอียดนั้นอาจ
มอบหมายให อ.ก.พ.อ. ดําเนินการได จึงเปนเหตุใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอแกกฎหมายครั้งน้ีเพื่อให มี
คณะกรรมการซึ่งทําหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขโดยเฉพาะอันน้ีจริง ๆ เปนเหตุผลของการมี ก.อ.ร. 
(รางมาตรา ๔ แกมาตรา ๑๖)) 

 
 
 
 
 

                                           
๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ วันจันทร ท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๔บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง อํานาจของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอุทธรณ 

รองทุกข และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (เรื่องเสร็จท่ี ๓๘๙/๒๕๕๗) 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอทบทวนอํานาจของคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
แทนคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๓๑๔/๒๕๕๗) 



 - ๑๒ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๖   ก .พ .อ . จะ ต้ั งคณ ะอนุกรรมการเพ่ื อ
ปฏิบัติการตามที่ ก.พ.อ. มอบหมายก็ได  

  ก าร ต้ั งคณ ะอนุ กรรม การต ามวรรคห น่ึ ง  ก .พ .อ .  
จะกําหนดใหคณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการตามที่มอบหมายแลวเสนอ 
ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาหรือเพ่ือทราบ แลวแตกรณี ก็ได 

 
 
 
 

การแตงต้ัง
อนุกรรมการ 

 
๑. หลักการ 

ใหคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. แตงตั้ง สามารถทําการแทน ก.พ.อ. ไดจนเสร็จสิ้น 
โดย ก.พ.อ. ไมจําเปนตองกลับมาพิจารณารายละเอียดในเร่ืองที่คณะอนุกรรมการไดพิจารณาไปแลว 
ซึ่งทําใหเกิดความลาชาไมคลองตัว  ท้ังนี้ สืบเนื่องจากปญหาที่ ก.พ.อ. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสถาบันอุดมศึกษาแหงหนึ่งไดโตแยงการใชอํานาจในเร่ือง
ดังกลาววาเปนอํานาจของ ก.พ.อ. โดยเฉพาะ ไมอาจมอบใหคณะอนุกรรมการทําการแทนได  
และคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นในเร่ืองเสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๕๗๕ และเรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๔/
๒๕๕๗๖ วินิจฉัยไววา การวินิจฉัยอุทธรณเปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.อ. โดยเฉพาะ ก.พ.อ. จึงไมอาจ
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการทําการแทนได  ดวยเหตุนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงไดเสนอแกไขมาตรานี้เพ่ือใหคณะอนุกรรมการที่ ก.พ.อ. ตั้งข้ึน สามารถดําเนินการแทน ก.พ.อ.  
ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ 
หรอืถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกแทน ก.พ.อ. ได 

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖  ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําการใดแทนจนเสร็จการได” 
 
 

                                           
๕บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง อํานาจของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับอุทธรณ 

รองทุกข และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแทนคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (เรื่องเสร็จท่ี ๓๘๙/๒๕๕๗) 

๖บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ขอทบทวนอํานาจของคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
แทนคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา (เร่ืองเสร็จท่ี ๑๓๑๔/๒๕๕๗) 
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เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นวา การเพ่ิมคําวา “จนเสร็จการ” 

เพียงคําเดียวคงแกปญหาไมได เพราะคําวา “จนเสร็จการ” จะหมายถึงจนเสร็จการในสวนของ
คณะอนุกรรมการเท าน้ัน มิไดหมายถึงการใชอํานาจแทน ก.พ.อ. ได  ประกอบกับแนวทาง 
การพิจารณาอุทธรณของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนใหญจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาอุทธรณ โดยเมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาเสร็จแลว จะเสนอใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลรับรองกอน แตในกรณีของ ก.พ.อ. น้ัน ปรากฏขอเท็จจริงวา เมื่อ อ.ก.พ.อ. 
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวจะถือวาเสร็จกระบวนการโดยไมเสนอกลับมาให ก.พ.อ. พิจารณาอีก 
แตอยางใด เนื่องจากหากจะตองเสนอให ก.พ.อ. พิจารณาอีกจะเปนการลาชา เพราะ ก.พ.อ. มีเร่ือง
อ่ืน ๆ ท่ีตองพิจารณาอีกเปนจํานวนมาก แตการดําเนินการในเรื่องนี้ไดถูกรองเรียนจากมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ วาเปนการดําเนินการท่ีไมเปนไปตามกฎหมายดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาไดวินิจฉัยไปแลว๗ 

การกําหนดให ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการชุดอื่น เพื่อทําการใดแทน 
จนเสร็จการไดทุกกรณีตามความประสงคของ สกอ. นั้น จะขัดกับหลักการที่ให ก.พ.อ. มีอํานาจหนาที่
ในเร่ืองนั้น ๆ แตถาแยกลักษณะงานออกไดวางานใดเปนงานประจําและงานใดไมใชงานประจําแลว 
ใหงานประจําสามารถมอบได สวนงานอ่ืนยังคงเปนอํานาจของ ก.พ.อ. ซึ่งจะทําให ก.พ.อ. ยังคงมี
อํานาจหนาที่อยู  มิฉะนั้นจะเกิดคําถามถึงความมีอยูของ ก.พ.อ. ได จึงเห็นควรกําหนดให มี
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนการเฉพาะและไมตองเสนอผลการพิจารณาให ก.พ.อ. 
พิจารณาตอไปอีก๘ 

จากการพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันเร่ืองที่ ก.พ.อ. ตองวินิจฉัยเองก็คือเร่ืองอุทธรณ
ตามมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และการเทียบคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษา สวนเร่ืองอ่ืนกฎหมายไมไดกําหนดใหตองเสนอ ก.พ.อ. 
พิจารณา จึงสามารถกําหนดให  อ.ก.พ.อ. สามารถปฏิบัติหนาที่ตามท่ี ก.พ.อ. มอบหมายได  
โดยไมตองเสนอให ก.พ.อ. พิจารณาอีก  ทั้งนี้ การกําหนดหลักการในเรื่องนี้มีความสอดคลองกับ
หลักการที่กําหนดไวในมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
ซึ่งกําหนดให ก.พ. มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยยอวา “อ.ก.พ. วิสามัญ”  
เพื่อทําการใด ๆ แทนได และในวรรคสองไดกําหนดใหจํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.๙ 

 
 
 

                                           
๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑ วันศกุร ท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ วันศุกร ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 



 - ๑๔ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖  ก.พ.อ. จะตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการตามที่  ก.พ.อ. 

มอบหมายก็ได  
การตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ก.พ.อ. จะกําหนดใหคณะอนุกรรมการ 

คณะใดปฏิบัติการตามที่มอบหมายแลวเสนอ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาหรือเพ่ือทราบ แลวแตกรณี ก็ได 
 
๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ไดอภิปรายเก่ียวกับบทบาทของคณะอนุกรรมการ 
ที่ ก.พ.อ. ไดแตงตั้ง โดยในปจจุบัน ก.พ.อ. ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหนาที่ในดานตาง ๆ 
เชน การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระบบการบริหารงานบุคคล กฎหมายและระเบียบบริหาร
ราชการ เปนตน และเมื่อไดดําเนินการตามที่มอบหมายแลว คณะอนุกรรมการตองรายงานกลับมายัง 
ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาหรอืเพ่ือทราบแลวแตกรณีท่ีไดมอบหมายไป๑๐ 
 

มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“ขอบั งคับตามวรรคหนึ่ งตองไม เป นการขัดหรือแยง 
กับที่บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติน้ี หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือท่ี ก.อ.ร. กําหนดตามมาตรา 
๑๗/๔ (๒)” 

 
 
 
 

การออกขอบังคบัของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา 

 
๑. หลักการ 

แกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการรองทุกข ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ตองไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขกําหนด  

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

                                           
๑๐บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิตบัิญญัตแิหงชาติ ครั้งท่ี ๓ วันจันทร ท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



 - ๑๕ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณ ะที่  ๒ ) ไดพิ จารณาเห็นวา ควรกํ าหนดให มี

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขเพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข  
รวมท้ังออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกข๑๑ และมีการกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข เรียกโดยยอวา “ก.อ.ร.”๑๒ จึงตองกําหนดเพ่ิมเติมใหการออกขอบังคับ 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาตองไมขัดหรือแยงกับขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
ที่ ก.อ.ร. กําหนด 

 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ บั งคั บตามวรรคหนึ่ งต องไม เป นการขัดหรือแย งกั บที่ บั ญ ญั ติ ไวแล ว 

ในพระราชบัญญัตินี้ หรือหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา ๑๔ (๓) หรือที่ 
ก.อ.ร. กําหนดตามมาตรา ๑๗/๔ (๒)”” 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาเหตุผลของการเพ่ิมความ 
“หรือที่ ก.อ.ร. กําหนดตามมาตรา ๑๗/๔ (๒)” โดยมีเหตุผลเนื่องจากมีแกไขเพิ่มเติมใหมี ก.อ.ร.  
เพื่ อทํ าหน าที่ เกี่ ยวกับการอุทธรณ และรองทุกข จึงตองแก ไขให สอดคลองกัน และเพ่ือให 
สภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับท่ีไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑท่ี ก.อ.ร. กําหนด๑๓ 

 
ม าต รา ๖   ให เพิ่ ม ค วาม ต อ ไป นี้ เป น ห ม วด  ๒ /๑ 

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข  มาตรา ๑๗/๑  
มาตรา ๑๗/๒ มาตรา ๑๗/๓ มาตรา ๑๗/๔ มาตรา ๑๗/๕ และมาตรา ๑๗/๖ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๑๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ วันศกุร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๑๓บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๙ วันจันทร ท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 



 - ๑๖ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

“หมวด ๒/๑ 
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข 

   
 
มาตรา ๑๗/๑  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

และรองทุกขคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.อ.ร.” ประกอบดวย กรรมการ
ตามมาตรา ๑๑ (๓ ) คนหนึ่ ง ซ่ึ ง ก .พ .อ . มอบหมาย เป นประธาน  
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง ก.พ.อ. แตงตั้งจากผูซึ่งมิไดเปนกรรมการ 
ใน  ก .พ .อ . แล ะเป น ผู มี ค วามรู  คว าม สามารถ  ความ เชี่ ย วช าญ  
และประสบการณเปนที่ประจักษในดานบริหารการอุดมศึกษา ดานกฎหมาย 
และดานบริหารงานบุคคล จํานวนไมเกินหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการ 

การไดมาซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด 

 

มาตรา ๑๗/๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑  
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกาํหนด 
ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการใหมแทนภายในกําหนดหกสิบวันนับแต
วัน ท่ีตําแหนงกรรมการวางลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือไม ถึง 
เกาสิบ วัน  จะไมดํ าเนินการให ไดมาซึ่ งกรรมการแทนก็ ได  กรณี ที่ มี 
การดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการผูนั้น 
อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
แตยังไมไดดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการน้ันปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ 

 
 
 
 
 

การกําหนดใหมี
คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณและรองทุกข 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วาระการดํารง
ตําแหนงของ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรา ๑๗/๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตาม

มาตรา ๑๗/๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ก.พ.อ. มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสอง 

ในส ามข องจํ านวนก รรมการทั้ งห มด  เพ ราะบ กพ ร อ งต อห น า ท่ี  
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 

การพนจากตําแหนง
กอนวาระของ
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 



 - ๑๗ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ถูกจําคกุโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 

มาตรา ๑๗/๔  ก.อ.ร. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๖๒ และพิจารณา

วินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา ๖๓ 
(๒) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
 

มาตรา ๑๗/๕  ก .อ .ร. จะ ต้ั งคณ ะอนุกรรมการเพื่ อ
ปฏิบัติการตามที่ ก.อ.ร. มอบหมายก็ได  

การต้ังคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ก.อ.ร. จะกําหนดให
คณะอนุกรรมการคณะใดปฏิบัติการตามท่ีมอบหมายแลวเสนอ ก.อ.ร.  
เพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ แลวแตกรณี ก็ได 

การแตงตั้งและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ 
อํานาจหนาท่ี รวมท้ังการประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.อ.ร. กําหนด  

 

มาตรา ๑๗/๖  การประชุมของ ก.อ.ร. ใหนํามาตรา ๑๕ 
มาใชบังคบัโดยอนุโลม” 

 
 
 
 
อํานาจหนาท่ี 
ของ ก.อ.ร.  
 
 
 
 

การต้ัง
คณะอนุกรรมการ 
ของ ก.อ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุม 
ของ ก.อ.ร 

 
๑. หลักการ 

กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข เรียกโดยยอวา  
“ก.อ.ร.” เพื่อทําหนาที่ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ และรองทุกข เปนการเฉพาะ จากเดิมท่ี 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนอํานาจของ ก.พ.อ. และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขเปนอํานาจ 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา และเมื่อกําหนดใหมี ก.อ.ร. แลว จึงไดกําหนดองคประกอบของ ก.อ.ร.  
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงกอนวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ อํานาจหนาที่ 
การตั้งคณะอนุกรรมการ และการประชุมของ ก.อ.ร. ไวดวย 

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแกไขใหคณะอนุกรรมการ 
ที่ ก.พ.อ. ตั้งข้ึน มีอํานาจทําการแทน ก.พ.อ. จนเสร็จการ โดยเฉพาะกรณีการตั้งคณะอนุกรรมการ 
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เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาถูกสั่งใหออกจาก
ราชการหรือ ถูกสั่ งลงโทษปลดออกหรือไลออก ประกอบกับคําชี้แจงของผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันที่ ก.พ.อ. ตองพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๆ ที่ไดมีการตั้ง อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับอุทธรณ  
รองทุกข และจรรยาบรรณ ซึ่งสืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องเสร็จท่ี  
๓๘๙/๒๕๕๗ และเร่ืองเสร็จที่  ๑๓๑๔/๒๕๕๗ แลว คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เห็นวา  
เพื่อแกปญหาดังกลาว อาจพิจารณาใชตามแนวทางของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม หรืออาจใชแนวทางที่กําหนดให
อุทธรณไปยังองคกรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่กําหนดขึ้นมาโดยเฉพาะ เพราะหากแกไขตามรางฯ  
ที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอมาวา ก.พ.อ. มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทําการใดแทนจนเสรจ็การได 
ก็อาจเกิดการตีความไดอีกวา เรื่องที่ ก.พ.อ. จะมอบใหคณะอนุกรรมการทําการแทนจนเสร็จการได 
ก็ตองเปนเร่ืองที่มอบไดซึ่งไมใชเรื่องที่เปนอํานาจเฉพาะของ ก.พ.อ. เวนแตจะเขียนใหชัดเจนเลยวา 
เรื่ องอุทธรณ ให เส ร็จสิ้ นที่ คณะอนุ กรรมการ  นอกจากนี้  ท่ีประชุมยั งไดพิ จารณาแนวทาง 
จากรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ มีน ายมี ชัย  ฤชุ พัน ธุ  เป นประธานในการพิ จารณายกราง  
ซึ่งมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณข้ึนมาโดยเฉพาะดวย๑๔ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมแลวเห็นวา ควรใช
รูปแบบใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณโดยเฉพาะ แตไมเรียกวาคณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม เพราะคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเปนเหมือนศาลปกครองชั้นตนโดยทํางาน
เต็มเวลา มีเงินเดือน และกําหนดลักษณะตองหามตาง ๆ  ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณแยกตางหากจาก ก.พ.อ. โดยแยกอํานาจในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.อ. 
และรวมถึงเรื่องรองทุกขดวยใหมาเปนอํานาจของคณะกรรมการชุดนี้ โดยใชชื่อวาคณะกรรมการ
พิจารณ าวินิจ ฉัย อุทธรณ และรองทุกข  เรียกโดยยอวา ก .อ .ร. ซึ่ งการกําหนดให มี  ก .อ.ร.  
ตามรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... น้ี  
เปนแกปญหาเฉพาะหนาไปกอน เนื่องจากรางพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ที่อยูระหวางการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คงตองใช เวลาดําเนินการอีกนาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ เห็นดวยในบางสวนของราง  
แตก็มีบางสวนของรางที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ยังไมเห็นดวย๑๕ 

 
ชื่อหมวด ๒/๑ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาในประเด็นที่วา ในการกําหนดใหมี

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข ควรเพ่ิมเปนหมวดใหม หรือกําหนดเพ่ิมเติม 

                                           
๑๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๑ วันศุกร ท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๑๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๑ วันศุกร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
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เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในหมวด ๒ ที่ มีอยู แล วซึ่ งใชชื่ อหมวดวา “คณะกรรมการ” โดยถ าเพ่ิ มเข าไปในหมวด ๒ 
คณะกรรมการ ก็จะประกอบดวยเร่ืองของ ก.พ.อ. และเรื่องของ ก.อ.ร. แตที่ประชุมเห็นวา  
เมื่อไดกําหนดเรื่อง ก.อ.ร. โดยเฉพาะแยกจาก ก.พ.อ. แลว หากเพ่ิมเปนหมวดใหมจะมีความชัดเจน 
และจะทําใหมีความชัดเจนสําหรับผูที่จะตองปฏิบัติดวย๑๖ 
 

มาตรา ๑๗/๑ (การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
และรองทุกข) 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ไดมีการพิจารณาในเร่ืององคประกอบ 
ของ ก.อ.ร. วา เมื่อเร่ืองอุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีไมมากนัก
เนื่องจากปจจุบันขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีจํานวนลดนอยลง สวนเรื่องการอุทธรณ
และรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัยในปจจุบันเปนไปตามขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัย 
ซึ่งแตกตางกัน ซึ่งหากจะรวมระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเขาดวยกันจะตองมี
กฎหมายกลาง  ดังนั้น ในชั้นนี้จึงเห็นวา ก.อ.ร. ซึ่งจะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณและรองทุกข 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจไมจําเปนตองมีองคประกอบจํานวนมากนัก เนื่องจาก
ยังไมไดกําหนดให ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณและรองทุกขของพนักงานมหาวิทยาลัย๑๗ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาวา ก.อ.ร. ควรมีองคประกอบ 
จากกรรมการใน ก.พ.อ. ดวยหรือไม หรืออาจใหมีกรรมการโดยตําแหนงที่มีความเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัย เชน กรรมการที่มาจากอธิการบดีและประธานสภาคณาจารยของมหาวิทยาลัยตาง ๆ 
เลือกกันเอง หรือควรมีเฉพาะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไมไดเปนกรรมการใน ก.พ.อ. โดยที่ประชุม 
ไดมีการพิจารณาวา กรรมการโดยตําแหนงท่ีมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอาจไมเหมาะสม 
เพราะจะอภิปรายในเร่ืองที่ตนเกี่ยวของ และมีตัวอยางคณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ โดยมีองคประกอบเปนผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนศาสตราจารยในสาขาวิชา
ตาง ๆ และมีประธานท่ีมาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ.  ดังนั้น ในชั้นท่ีสุดท่ีประชุมเห็นควร
กําหนดให  ก.อ.ร. ประกอบดวยประธานกรรมการ ซึ่ งเปนกรรมการ ก.พ .อ. ผูทรงคุณ วุฒิ 
ที่ ก.พ.อ. มอบหมาย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง ก.พ.อ. แตงตั้งจากผูซึ่งมิไดเปนกรรมการ 
ใน ก.พ.อ. และเปนผูมีที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษ 
ในดานการบริหารการอุดมศึกษา กฎหมาย และการบริหารงานบุคคล จํานวนหาคน โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ และเมื่อกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนห าคนมาจากสามดาน จึงอาจมีด าน ใดด านหนึ่ งที่ มี จํานวนสองคน และที่ กํ าหนด 
ดานการบริหารการอุดมศึกษาไวก็เพ่ือใหศาสตราจารยในสาขาวิชาตาง ๆ สามารถเขามาเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิได  นอกจากนี้ เมื่อให ก.พ.อ. เปนผูแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จึงใหเปนไป

                                           
๑๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศกุร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๑๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  



 - ๒๐ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งในทางปฏิบัติเลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก็จะเปนผูเสนอรายชื่อให ก.พ.อ. เห็นชอบและแตงตั้ง๑๘ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ยังไดพิจารณาในประเด็นวา ก.อ.ร. ที่กําหนด 
ใหมีขึ้นจะถือวาเปนกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือเปนคณะอนุกรรมการประเภทหนึ่ ง 
ซึ่ง ก.พ.อ. ตั้งขึ้น และจะมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมในอัตราใด ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) 
เห็นวา ก.อ.ร. เปนคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายจึงควรจะไดรับเงินตามอัตราของคณะกรรมการ 
แม ก.พ.อ. จะเปนผูแตงตั้งกรรมการ แตก็เปนเพียงวิธีการในการแตงตั้งซึ่งไมไดทําใหกรรมการชุดน้ี 
มีสถานะเชนเดียวกับคณะอนุกรรมการ และเห็นควรใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หารือกรมบัญชีกลางวาควรจะกําหนดเบ้ียประชุมให ก.อ.ร. เทาใดจึงจะเหมาะสม๑๙ 

 
มาตรา ๑๗/๒ (วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคณุวุฒิ) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) พิจารณาเห็นวา ควรกําหนดใหกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปซึ่งเทากับวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการใน ก.พ.อ.๒๐ โดยการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงดังกลาวไมรวมถึง 
ประธานกรรมการ เน่ืองจากประธานกรรมการจะมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของ ก.พ.อ.๒๑   

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เห็นวา ก.อ.ร. เปนคณะกรรมการที่มิได 
มีอํานาจหนาท่ีในทางบริหาร แตมีลักษณะเปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่ก่ึงตุลาการ มีความเชี่ยวชาญ
เปนการเฉพาะ จึงไมควรหามการดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระ ซึ่งกรณีน้ีจะแตกตางจาก
คณะกรรมการที่ทําหนาที่ในทางบริหารซึ่งควรจะมีการกําหนดหามการดํารงตําแหนงติดตอกันไว 
เพื่อไมใหมีการครองอํานาจในการบริหารเปนระยะเวลานานเกินสมควร๒๒ 

 
มาตรา ๑๗/๓ (การพนจากตําแหนงกอนวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) พิจารณาเห็นวา ควรกําหนดเหตุพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ ในกรณีที่ ก.พ.อ. มีมติใหออกเพราะบกพรอง 
ตอหนาที่  มีความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถไวดวย โดยกําหนดมติใหออก 
ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพราะหากกําหนดใหใชคะแนนเสียง
เปนเอกฉันทจะทําใหมีมติใหออกจากตําแหนงไดยาก๒๓ 

                                           
๑๘รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๑๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ วันศุกร ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
๒๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร ที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๒๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๔ วันศุกร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๒๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ วันศกุร ท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๒๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศกุร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  



 - ๒๑ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ยังไดพิจารณาในประเด็นที่วา ประธาน ก.อ.ร. 
มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ. วาระการดํารงตําแหนงของประธาน ก.อ.ร. จึงเปนไปตาม
วาระการดํารงตําแหนงของ ก.พ.อ. หากประธาน ก.อ.ร. ไมไดเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ. แลว 
ก็จะตองพนจากการเปนประธาน ก.อ.ร. เนื่องจากการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ.อ.  
เปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของประธาน ก.อ.ร. สวนในกรณีที่ประธาน ก.อ.ร. ลาออกจากตําแหนง
ประธาน ก.อ.ร. จะทําให ก.อ.ร. ขาดองคประกอบในสวนของประธานกรรมการ ทําใหไมสามารถ
ประชุมและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ได  แตโดยที่ประธาน ก.อ.ร. มาจากการมอบหมาย 
ของ ก.พ.อ. หากประธาน ก.อ.ร. ประสงคจะลาออกก็สามารถทําได ซึ่ง ก.พ.อ. ก็จะมอบหมาย
กรรมการผูทรงคุณวุฒิคนอ่ืนมาเปนประธาน ก.อ.ร. แทน ก.อ.ร. ก็จะไมขาดองคประกอบ หลักการคือ
กรรมการที่ มาจากการมอบหมายไม มี ความจําเป นตองกํ าหนดวาระการดํ ารงตํ าแหน งไว  
หากผูมอบหมายไมประสงคจะมอบหมายและมีการตั้งกรรมการคนอ่ืนมาดํารงตําแหนงแทนแลว 
กรรมการคนเดิมก็จะตองพนจากตําแหนง และเหตุที่ไมกําหนดเรื่องการพนจากตําแหนงกอนวาระ 
ของประธาน ก.อ.ร. ไวในลักษณะเดียวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรานี้เนื่องจากจะทําให 
ก.พ.อ. ไมสามารถเปลี่ยนตัวประธาน ก.อ.ร. จะตองรอใหเกิดเหตุในเรื่องความบกพรองตอหนาท่ี  
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ และหากจะกําหนดใหประธาน ก.อ.ร. พนจาก
ตําแหนงเม่ือพนจากตําแหนงกรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) หรือ ก.พ.อ. มอบหมายใหผูอ่ืนทําหนาท่ี
ประธาน ก.อ.ร. แทน ก็อาจจะไมเหมาะสม เพราะหลักการคือผูที่มอบหมายยอมมีอํานาจในการยุติ
การมอบหมายไดอยูแลวแมไมไดกําหนดไว๒๔ 

 
มาตรา ๑๗/๔ (อาํนาจหนาที่ของ ก.อ.ร.) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) พิจารณาเห็นวา เมื่อกําหนดใหมี ก.อ.ร.  

เพื่อทําหนาที่ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข เปนการเฉพาะแลว ขอบังคับเกี่ยวกับ 
การอุทธรณและการรองทุกขซึ่งเดิมออกโดย ก.พ.อ. ควรแยกออกมาให ก.อ.ร. เปนผูออกขอบังคับ 
ในเรื่องดังกลาว๒๕ 

 
มาตรา ๑๗/๕ (การต้ังคณะอนุกรรมการของ ก.อ.ร.) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาเห็นวา จําเปนตองกําหนดให ก.อ.ร.  

มีอํานาจตั้งคณะอนุกรรมการได เนื่องจากการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. จะมีลักษณะที่เปนระบบ 
ไตสวน ทําใหในบางครั้งมีความจําเปนตองหาขอเท็จจริงเพิ่มเติม และเมื่อคณะอนุกรรมการดําเนินการ
เสร็จแลวก็ตองรายงานกลับไปยัง ก.อ.ร. สวนการกําหนดให ก.อ.ร. จะตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือปฏิบัติการตามที่ ก.อ.ร. มอบหมายก็ได นั้น การที่กําหนดวา “เพ่ือปฏิบัติการ” อาจไมชัดเจนวา 
พิจารณาจนเสร็จสิ้นแลวเสนอ ก.อ.ร. ผูมอบเพื่อทราบ หรือพิจารณาแลวทําความเห็นเสนอให ก.อ.ร.  

                                           
๒๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๔ วันศุกร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
๒๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังที่ ๓ วันศกุร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  



 - ๒๒ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผูมอบพิจารณาอีกคร้ังเพราะเปนอํานาจของ ก.อ.ร. โดยแท  ฉะนั้น เพ่ือความชัดเจนไมใหเกิด 
การตีความ จึงเพ่ิมความในวรรคสองใหชัดเจนขึ้น๒๖ 
 

มาตรา ๑๗/๖ (การประชุมของ ก.อ.ร.) 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ไดพิจารณาเก่ียวกับการเรียงลําดับมาตรา

ระหวางมาตรา ๑๗/๕ (การตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.อ.ร.) และมาตรา ๑๗/๖ (การประชุม 
ของ ก.อ.ร.) วาควรเรียงลําดับมาตราอยางไร ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) เห็นวา 
การเรียงลําดับมาตรา ๑๗/๕ (การตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.อ.ร.) มากอนมาตรา ๑๗/๖  
(การประชุมของ ก.อ.ร.) นั้น มีความเหมาะสมแลว๒๗ 

 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๒/๑ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณและรองทุกข มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๗/๒ มาตรา ๑๗/๓ มาตรา ๑๗/๔ มาตรา ๑๗/๕  
และมาตรา ๑๗/๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
“หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข 
   

 
มาตรา ๑๗/๑  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขคณะหนึ่ง 

เรียกโดยยอวา “ก.อ.ร.” ประกอบดวย กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๓) คนหนึ่งซึ่ง ก.พ.อ. มอบหมาย 
เปนประธาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง ก.พ.อ. แตงตั้งจากผูซึ่งมิไดเปนกรรมการใน ก.พ.อ.  
และเปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเปนที่ประจักษในดานบริหาร 
การอุดมศึกษา ดานกฎหมาย และดานบรหิารงานบุคคล จํานวนไมเกินหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 
การไดมาซึ่งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขท่ี ก.พ.อ. กําหนด 
 
มาตรา ๑๗/๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๗/๑ มีวาระอยูในตําแหนง 

คราวละสามป ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนด ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการใหมแทน
ภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการวางลง เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึง 

                                           
๒๖รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศกุร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
๒๗รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ วันศุกร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  



 - ๒๓ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนก็ได กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการ
แทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังไมไดดําเนินการ 

ใหไดมาซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่ 
 
มาตรา ๑๗/๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๗/๒ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒติามมาตรา ๑๗/๑ พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ก.พ.อ. มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
 
มาตรา ๑๗/๔  ก.อ.ร. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๖๒ และพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข 

ตามมาตรา ๖๓ 
(๒) ออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณและการรองทุกข 
 
มาตรา ๑๗/๕  ก.อ.ร. จะตั้ งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการตามที่  ก.อ.ร. 

มอบหมายก็ได  
การตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ก.อ.ร. จะกําหนดใหคณะอนุกรรมการคณะใด

ปฏิบัติการตามท่ีมอบหมายแลวเสนอ ก.อ.ร. เพ่ือพิจารณาหรือเพื่อทราบ แลวแตกรณี ก็ได 
การแตงตั้ งและการพนจากตําแหนงของอนุกรรมการ อํานาจหนาที่  รวมทั้ ง 

การประชุมของคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.อ.ร. กําหนด  
 
มาตรา ๑๗/๖  การประชุมของ ก.อ.ร. ใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 

๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ตามหลักการที่กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข 

เรียกโดยยอวา “ก.อ.ร.” เพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขเปนการเฉพาะ  
จากเดิมที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเปนอํานาจของ ก.พ.อ. และการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข 



 - ๒๔ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เปนอํานาจของสภาสถาบันอุดมศึกษา นั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีประเด็น
อภิปรายในการพิจารณารางมาตรา ๘ (แก ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓) เก่ียวกับความเหมาะสม 
ของการกําหนดใหผูรองทุกขมีสิทธิรองทุกขตอ ก.อ.ร. โดยในรางมาตรา ๘ (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๖๓) 
ไดกําหนดใหในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
หรือในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
ใหผูรองทุกขเสนอเร่ืองรองทุกขตอ ก.อ.ร. กอน หากผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัย 
ของ ก.อ.ร. หรือ ก.อ.ร. มิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด แลวจึงให 
ผูรองทุกขมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 

 
ชื่อหมวด ๒/๑ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข 
ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๑๗/๑ (การกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

และรองทุกข) 
ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๑๗/๒ (วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคณุวุฒิ) 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมของการกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  
ซึ่งเมื่อที่ประชุมไดพิจารณาวา ในองคประกอบของ ก.อ.ร. ผูที่ เปนประธานมาจากกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ. โดยกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ. มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
เชนกัน จึงเห็นวาการกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.อ.ร. มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
มีความสอดคลองกันและเหมาะสมแลว๒๘    

นอกจากน้ี ที่ประชุมยังไดพิจารณาเก่ียวกับกรณีที่กําหนดไววา “เวนแตวาระของ
กรรมการเหลือไมถึงเกาสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนก็ได” นั้น มีความเหมาะสม
หรือไม เนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนไมเกินหาคน หากมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิลาออกแลว
ไมดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทน ในขณะที่ ก.อ.ร. จะตองทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
และรองทุกขซึ่งเปนเร่ืองสําคัญ  อยางไรก็ดี ที่ประชุมไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมรางมาตรานี้แตอยางใด๒๙    

 

                                           
๒๘บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ วันจันทร ท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
๒๙บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ วันจันทร ท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  



 - ๒๕ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มาตรา ๑๗/๓ (การพนจากตําแหนงกอนวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดมีการพิจารณากรณีที่กําหนดให
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ ก.พ.อ. มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้ งหมด เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ วาการกําหนดให ก.พ.อ. เปนผูมีมติใหออกนั้นมีความเหมาะสมเนื่องจาก ก.พ.อ.  
เปนผูแตงตั้ ง ก.อ.ร. แตในปฏิบัติ ก.พ.อ. จะไมสามารถมีมติใหออกได เพราะตองใชจํานวน 
คะแนนเสียงมาก โดยเห็นวาอาจแกไขเปนมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด หรือแกไขเปนมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 
ที่มาประชุม และไดมีการเสนอความเห็นวา เมื่อพิจารณาเหตุใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี  
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ ก็สมควรใหออกจากตําแหนงโดยเร็ว แตเมื่อ 
ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา การกําหนดเก่ียวกับมติใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิออกจากตําแหนง 
ไดยากนั้น เนื่องจากตองการให ก.อ.ร. มีความม่ันคงในการปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับมีกฎหมาย 
หลายฉบับท่ีกําหนดเกี่ยวกับการมีมติใหออกในลักษณะเดียวกันกับรางมาตรานี้ รวมทั้งไดพิจารณาแลว
เห็นวา ก.อ.ร. มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขซึ่งเปนอํานาจหนาที่ที่สําคัญ 
การกําหนดเก่ียวกับมติใหออกจากตําแหนงไดยากตามรางมาตรานี้จึงเหมาะสมแลว  ดังน้ัน ที่ประชุม
จึงไมไดมีการแกไขเพ่ิมเติมในเรื่องน้ีแตอยางใด๓๐ 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังไดพิจารณาเก่ียวกับกรณีที่ เมื่อเปรียบเทียบรางมาตราน้ี 
กับกรณีการพนจากตําแหนงกอนวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.อ. ตามมาตรา ๑๓  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ปรากฏวา 
มีการเรียงลําดับอนุมาตราท่ีแตกตางกัน จึงควรเรียงลําดับอนุมาตราในรางมาตรานี้ใหมโดยนําความใน 
(๓) เดิมไปเปนอนุมาตราสุดทายหรือไม แตที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา รูปแบบการเรียงลําดับ
เหตุแหงการพนจากตําแหนงในกฎหมายหลายฉบับก็ไดเรียงลําดับเหมือนกับรางมาตรานี้  ดังนั้น  
จึงเห็นควรคงไวตามรางเดิม๓๑  

 
มาตรา ๑๗/๔ (อาํนาจหนาที่ของ ก.อ.ร.) 
ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๑๗/๕ (การต้ังคณะอนุกรรมการของ ก.อ.ร.) 
ไมมีประเด็นพิจารณา 

                                           
๓๐บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๙ วันจันทร ท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
และคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ วันจันทร ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  

๓๑บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๔/๒๕๕๙ วันจันทร ท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  
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มาตรา ๑๗/๖ (การประชุมของ ก.อ.ร.) 
ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
ม าต รา  ๗   ให แ ก ไข คํ าว า  “ก .พ .อ .” ใน ห มว ด  ๘  

การอุทธรณและการรองทุกข แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคําวา “ก.อ.ร.” ทุกแหง 

การแกไขคําวา  
“ก.พ.อ.” เปนคําวา 
“ก.อ.ร.  

 
๑. หลักการ 

แกไขถอยคําใหสอดคลองกับการกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย 
อุทธรณและรองทุกข 

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ไดพิจารณาเห็นวา ควรกําหนดใหมี

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขเพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและ 
รองทุกข รวมทั้งออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณและรองทุกข๓๒ และมีการกําหนดใหคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข เรียกโดยยอวา “ก.อ.ร.”๓๓ จึงตองแกไขเพ่ิมเติมคําวา 
“ก.พ.อ.” ในหมวด ๘ ทั้งหมวด เปนคําวา “ก.อ.ร.” ใหสอดคลองกับการกําหนดใหมี ก.อ.ร. โดยไม
ตองแกไขเปนรายมาตรา  

 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๗  ใหแกไขคําวา “ก.พ.อ.” ในหมวด ๘ การอุทธรณและการรองทุกข  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนคําวา  
“ก.อ.ร.” ทุกแหง 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
 

                                           
๓๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๓๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ วันศกุร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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ม าต รา  ๘   ให ย ก เลิ ก ค ว าม ใน ม าต รา  ๖ ๓  แ ห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา ๖๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใด
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือมีความคับของใจเน่ืองจากการกระทํา
หรือคําสั่ งของผูบั งคับบัญชา ยกเวนกรณีการส่ังลงโทษหรือการตั้ ง
คณ ะกรรมการสอบสวนทางวินั ย  ให ผู นั้ นมี สิ ทธิ รองทุ กข ต อสภา
สถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได รับแจงถึงการกระทํา 
หรือไดรับคําสั่ง และใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗  
ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน โดยจะตองมีการกําหนดหลักประกันความเปนธรรม
เพื่อคุมครองผูรองทุกขมิใหถูกกล่ันแกลงหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
อันเนื่องมาจากการรองทุกข 

ในกรณีที่ ผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัย 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา ห รือในกรณี ที่ สภาสถาบันอุดมศึ กษา 
มิได พิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ใหมีสิทธิเสนอเร่ืองรองทุกขตอ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจง
ผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันท่ีพนกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ให  ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒)  
ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัย 
ของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. มิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ให มีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง” 

 
 
 
 

สิทธิรองทุกขตอ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สิทธิรองทุกข 
ตอ ก.อ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 

 

กําหนดระยะเวลา
พิจารณาของ ก.อ.ร. 
 
 

สิทธิฟองคดี 
ตอศาลปกครอง 

 
๑. หลักการ 

เพื่ อกําหนดสิท ธิและกระบวนการในการรองทุกขของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทํา
หรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา โดยไดกําหนดกระบวนการรองทุกขไวตามลําดับ คือ การรองทุกขตอ 
สภาสถาบันอุดมศึกษา การรองทุกขตอ ก.อ.ร. และการฟองคดีตอศาลปกครอง ตามลําดับ เพ่ือเปด
โอกาสใหมีการบริหารจัดการกันภายในอุดมศึกษาใหเปนท่ีพอใจ กอนท่ีจะนําเร่ืองขึ้นสูการพิจารณา
ของศาลปกครอง  
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๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
ไมมีการเสนอรางมาชั้นที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ แตเนื่องจากมีการกําหนดใหมี  

ก.อ.ร. ขึ้นมาโดยเฉพาะแลว จึงมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกระบวนการในเร่ืองการรองทุกข 
ในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดวย๓๔ 

 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ไดเคยมีการเสนอที่ประชุม

พิจารณาใหผูรองทุกขมีทางเลือกในการรองทุกขได ๒ ทาง กลาวคือ รองทุกขตอสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา หรือรองทุกขตอ ก.อ.ร. ก็ได เนื่องจากเห็นวาการรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม ใหรองทุกขไปที่สภาสถาบันอุดมศึกษา และถาผูรอง 
ยังไมพอใจในความเห็นของสภาสถาบันอุดมศึกษา ก็สามารถฟองศาลปกครองไดเลย ซึ่งกรณีดังกลาว
จะเปนภาระของศาลปกครองเพราะทําใหเร่ืองขึ้นสูศาลปกครองงายเกินไป จึงไดเสนอใหเปน
ทางเลือกของผูรองทุกขสามารถเลือกไดวาจะรองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ ก.อ.ร. หรือไม 
กอนท่ีจะฟองศาลปกครองไดทันที  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาขอเสนอดังกลาวแลวเห็นวา หากเปดชอง
ใหมีการรองทุกขไดสองทาง หากผูรองทุกขเลือกรองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษาแลว ก็จะเปน 
การตัดชองทางการรองทุกขตอ ก.อ.ร. หรือถาผูรองทุกขเลือกรองทุกขตอ ก.อ.ร. ก็จะเปนการ 
ขามขั้นตอนที่ควรใหสภาสถาบันอุดมศึกษาไดพิจารณาวินิจฉัยกอน จึงควรกําหนดเพียงชองทางเดียว 
ใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่รองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษาแลวไมพอใจในผลการ
พิจารณาสามารถรองทุกขตอ ก.อ.ร. ได หากผลการพิจารณาเปนท่ีพอใจและเรื่องเสร็จสิ้นที่ ก.อ.ร.  
ก็จะไดไมตองฟองศาลปกครองตอไป การเพ่ิมกระบวนการในฝายบริหารดังกลาวแมจะสรางขั้นตอน
เพิ่มขึ้นแตก็จะชวยใหเกิดความเปนธรรมเพ่ิมขึ้น เพราะเม่ือผูรองทุกขไมพอใจผลการพิจารณาของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ก็ยังมี ก.อ.ร. ที่เขามาชวยดูแลอีกชั้นหนึ่งกอน ซึ่งถาเปนที่พอใจของผูรองทุกข
ก็ไมตองไปฟองเปนคดีตอศาลปกครองอีก อีกทั้งกระบวนการรองทุกขดังกลาวยังจะมีผลทําให 
สภาสถาบันอุดมศึกษาตองพิจารณาเรื่องรองทุกขอยางระมัดระวังและรอบคอบยิ่งขึ้นดวย ซึ่งในกรณีน้ี
มีผูใหขอสังเกตวา หากกําหนดกระบวนการการรองทุกขไวเชนน้ี ในกรณีของกลุมมหาวิทยาลัย 
ที่มีความพรอมที่มีการวางระบบอุทธรณและรองทุกขไวแลวจะไมมีปญหา แตอาจมีปญหาในกรณีของ
กลุมมหาวิทยาลัยที่ไมมีความพรอมเน่ืองจากยังไมมีการวางระบบอุทธรณและรองทุกขไว  แตอยางไรก็ดี 
ที่ประชุมเห็นวา ปญหาดังกลาวเปนเร่ืองของการบริหารจัดการซึ่ งสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาสามารถประสานการดําเนินการกับมหาวิทยาลัยตาง ๆ ไดอยูแลว จึงไมมีปญหา 
แตอยางใด๓๕ 

                                           
๓๔รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๓๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๓  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความ

เปนธรรม หรือมีความคับของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่ง
ลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําสั่ง และใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับท่ีออกตามมาตรา ๑๗ 
ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
หรือในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษามิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ใหมีสิทธิเสนอเร่ืองรองทุกขตอ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงผลการพิจารณาวินิจฉัย
ของสภาสถาบันอุดมศกึษา หรือวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ให ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีที่ผูรองทุกขไมพอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือในกรณีที่ ก.อ.ร. 
มิไดพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง 
ไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” 
 
๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานติิบัญญัติแหงชาติ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาแลวเห็นวา การที่รางมาตรานี้ไดแกไขขั้นตอน 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขของขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดใหเมื่อ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขแลว หากผูรองทุกขไมพอใจผลการพิจารณา
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือสภาสถาบันอุดมศึกษาไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด ผูรองทุกขมีสิทธิรองทุกขตอ ก.อ.ร. ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดรับแจงผลการวินิจฉัย 
หรือวันที่พนกําหนดระยะเวลาการพิจารณา กอนที่จะใชสิทธิในการนําคดีมาฟองตอศาลปกครองตอไป 
ซึ่งตามกฎหมายเดิมไมไดกําหนดใหผานกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการใด ๆ ภายหลังจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาแลว โดยใหสิทธิผูรองทุกขในการนําคดีไปฟองศาลปกครองไดโดยตรง 
ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงไดเกิดประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับหลักการดังกลาว
คอนขางมาก วาควรเสนอเร่ืองรองทุกขตอ ก.อ.ร. กอนฟองคดีไปยังศาลปกครอง หรือไม ดังนี ้

๑) หากกําหนดใหสามารถนําเร่ืองรองทุกขทั้งหมดท่ีมิใชเฉพาะกรณีโทษทางวินัย
รายแรงเขามาสูการพิจารณาของ ก.อ.ร. ยอมเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีใหแก ก.อ.ร. เพราะเร่ือง 
รองทุกขมีเปนจํานวนมาก อาจสงผลใหเกิดความลาชาในการทํางาน จนทําใหผูรองทุกขไมประสงค 
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จะเสนอเรื่องรองทุกขเขามายัง ก.อ.ร. แตนําเรื่องรองทุกขไปฟองเปนคดีตอศาลปกครองโดยตรงแทน 
ซึ่งจะเปนการกลับเขาสูกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายเดิม ทําใหการแกไขกฎหมายในครั้งนี้ 
อาจไมสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท่ีตองการใหการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขเปนไป 
ดวยความรวดเร็ว  ซึ่งในกรณีนี้มีผูชี้แจงวา เหตุที่กําหนดใหสามารถนําเร่ืองรองทุกขเสนอตอ ก.อ.ร.  
กอนที่จะนําไปฟองเปนคดีตอศาลปกครองนั้น เกิดจากแนวความคิดท่ีวา เม่ือเร่ืองอุทธรณวินัยรายแรง
ซึ่ งเปน เรื่องที่มีความสําคัญ  ยั งสามารถนํามาให  ก.อ.ร. พิ จารณากอนนําไปฟองเปนคดีตอ 
ศาลปกครองได  ดังนั้น ในกรณีของเรื่องรองทุกขซึ่งเปนเรื่องที่มีความรุนแรงนอยกวาก็ควรนําเขาสู
การพิจารณาของ ก.อ.ร. ไดเชนกัน เพ่ือใหไดรบัการพิจารณาแกไขเยียวยาโดยเร็ว  

๒) การเสนอเร่ืองรองทุกขไปยัง ก.อ.ร. กอนฟองคดีไปยังศาลปกครอง เปนเรื่องท่ี 
ไมเหมาะสม เนื่องจาก ก.อ.ร. มีสถานะเปนอนุกรรมการของ ก.พ.อ. ซึ่งเม่ือเทียบกับหลักการ 
ของกฎหมายปจจุบัน ในกรณีของโทษที่ไมใชโทษวินัยรายแรง ก.พ.อ. จะมอบหมายใหอนุกรรมการ
ของ ก.พ.อ. เปนผูพิจารณา เมื่ออนุกรรมการพิจารณาเสร็จแลว ก็ยังจะตองสงสํานวนการพิจารณานั้น
กลับไปยัง ก.พ.อ. เพ่ือพิจารณามีคําสั่งอีกคร้ังหนึ่ง เพราะอนุกรรมการไมสามารถมีคําสั่งใด ๆ ได  
และเมื่อ ก.พ.อ. มีคําสั่งเปนเชนไร หากผูอุทธรณไมพอใจผลการพิจารณาจึงจะสามารถนําไปฟอง 
เปนคดีตอศาลปกครองได  ซึ่งในกรณีนี้มีผูชี้แจงวา จากปญหาดังกลาว จึงนํามาซึ่งการตั้ง ก.อ.ร. ขึ้น 
เพื่อทําหน าที่ น้ี โดยตรง โดยไมตองเสนอกลับไปยัง ก .พ.อ. เพ่ือพิจารณามีคําสั่ งอีก อีกทั้ ง 
การกําหนดให ก.อ.ร. มีอํานาจพิจารณาเรื่องรองทุกข ก็เพ่ือใหกระบวนการพิจารณามีความรอบคอบ
ผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการท่ีเปนองคกรกลาง ซึ่งเปนการยกระดับการพิจารณาเร่ืองรองทุกข
ของสถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานเดียวกันได 

๓) การดําเนินการในเร่ืองใดก็ตามที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดรับความเปนธรรม  
ควรกําหนดใหเปนคุณกับผูท่ีอยูในกระบวนการ การสรางกระบวนการที่เพ่ิมขึ้นทําใหเกิดความลาชา 
ยอมเกิดความไมเปนธรรม กระบวนการที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการควรอยูบนหลักการพื้นฐาน
ของการมีข้ันตอนนอย ใชระยะเวลาสั้น สะดวก และรวดเร็ว การพิจารณาเร่ืองรองทุกขจึงควร 
มีขั้นตอนกระบวนการพิจารณาท่ีกระชับไมยืดเยื้อ และไมควรสรางขั้นตอนกระบวนการพิจารณา
เพิ่มเติม เพราะแทนที่ผูรองทุกขจะสามารถนําคดีไปฟองตอศาลปกครองไดเลย กลับตองมาผาน  
ก.อ.ร. ทําใหยุงยาก เสียเวลา และอาจทําใหผูรองทุกขเสียประโยชน  นอกจากนี้ แมจะมีการตั้ง  
ก.อ.ร. ขึ้นมาพิจารณาเร่ืองรองทุกขโดยตรง แตเนื่องจากเร่ืองรองทุกขมีเปนจํานวนมาก ก็นาจะสงผล
ใหการทํางานของ ก.อ.ร. เกิดความลาชาอยูดี  ซึ่งมีผูชี้แจงวา สิทธิในการรองทุกขยังเปนไปตาม
หลักการเดิมในกฎหมาย เพียงแตเพ่ิมกลไกบางสวนข้ึนมาเพ่ือใหสอดคลองกับการตั้ง ก.อ.ร. ขึ้นมาใหม
เทานั้น เพราะผูรองทุกขก็ยังมีสิท ธินําคดีไปฟองตอศาลปกครองไดเชนเดิม อีกท้ังหลักการ 
ตามกฎหมายเดิม ที่กระบวนการเสนอเรื่องรองทุกขยังตองเสนอกลับมาให ก.พ.อ. พิจารณา ก็อาจทําให
เกิดความลาชาไมเปนธรรมตอผูอุทธรณไดเชนกัน  ดังนั้น หากสามารถแกไขหลักการดังกลาวเพื่อให
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ยุติในชั้นการพิจารณาของ ก.อ.ร. ได เร่ืองก็จะไมขึ้นสูศาลปกครอง ก็ยอมทําใหกระบวนการพิจารณา
กระชับย่ิงขึ้น๓๖ 

โดยในชั้นการพิจารณา ไดมีผูเสนอคําแปรญัตติไว ดังนี้ “มาตรา ๖๓ ขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม หรือมีความคับของใจเนื่องจาก
การกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชายกเวนกรณีการสั่งลงโทษ หรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึง 
การกระทําหรือไดรับคําสั่งและใหสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน โดยการ 
รองทุกขดังกลาวจะตองมีการคุมครองมิใหผูรองทุกขตองถูกกลั่นแกลง หรือกระทําการใด ๆ  
จากผูบังคับบัญชาดวย” โดยใหเหตุผลวา ผูใตบังคับบัญชามักไมกลารองทุกขตอผูบังคับบัญชา
เนื่องจากเกรงวาจะถูกกลั่นแกลง หรือไมไดรับความเปนธรรม หรืออาจเกิดปญหาที่กระทบกับการ
ทํางานในระบบราชการ เชน การแตงตั้ง โยกยาย การปกครอง หรือการพิจารณาความดีความชอบ  
ดังน้ัน กระบวนการขอความเปนธรรม ไมวาบุคคลกลุมใดก็ควรไดรับการคุมครองดวย และโดยเฉพาะ
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เก่ียวของกับการอุทธรณและรองทุกขและใชบังคับกับขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีทั้งอาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนองคกรที่มีหนาท่ี 
ใหการศึกษา หากกระบวนการภายในหนวยงานมีมาตรการคุมครองที่เปนธรรมยอมจะทําใหเกิดการ
พัฒนาของสังคมตอไป 

ในชั้นการตรวจพิจารณา ที่ประชุมไดมีมติยอมรับตามหลักการผูขอแปรญัตติ  
แตในสวนของถอยคําไดมีการหารือเพื่อแกไขในหลายสวน ดังนี้ ความวา “โดยการรองทุกขดังกลาว
จะตองมีการคุมครองมิใหผูรองทุกขตองถูกกล่ันแกลง หรือกระทําการใด ๆ จากผูบังคับบัญชาดวย” 
ควรตัดคําวา “หรือกระทําการใด ๆ” เพื่อจํากัดขอบเขตไมใหใชถอยคําที่มีความหมายกวางเกินไป 
เพราะอาจเกิดปญหาวา เมื่อมีการรองทุกขแลว หากผูรองทุกขไดกระทําความผิดเรื่องอ่ืนที่ไมเก่ียวของ
กับเรื่องที่รองทุกข ผูบังคับบัญชาจะไมสามารถตักเตือนหรือกระทําการใด ๆ ได ซึ่งผูขอแปรญัตติ 
ไดชี้แจงวา การใชคําวา “หรือกระทําการใด ๆ” นั้น เพ่ือใหมีความหมายความครอบคลุมวา จะไมเกิด
การปฏิบัติดวยวิธีการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมตอผูรองทุกข ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นควรใหเพิ่ม
ความวา “หรือไดรับความไมเปนธรรม” ไว เพื่อจํากัดการตีความคําวา “หรือกระทําการใด ๆ”  
ใหแคบลง ประกอบกับเปนถอยคําทํานองเดียวกับมาตรา ๑๐๓/๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีใชความวา “อาจถูกกลั่นแกลง
ห รือ ได รับ การป ฏิ บั ติ โดย ไม เป น ธรรม  อั น เนื่ อ งจากการกล าวห า” และ ให ตั ดความ ว า  
“จากผู บั งคับบัญชา” ดวย เพราะการปฏิบัติ โดยไม เปนธรรมนั้นอาจเกิดจากบุคคล ท่ีไม ใช

                                           
๓๖บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
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ผูบังคับบัญชาโดยตรง การคงความดังกลาวไวจะทําใหความหมายแคบลง  ดังนั้น ในเบื้องตน  
ที่ประชุมมีมติใหแกความของผูแปรญัตติ เปนดังนี้ “โดยการรองทุกขดังกลาว จะตองมีหลักประกัน 
เพื่อคุมครองผูรองทุกขมิ ให ถูกกลั่นแกลงหรือได รับการปฏิบัติที่ ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจาก 
การรองทุกข” 

ตอมา ที่ประชุมไดพิจารณาแลวเห็นวา ควรแกไขความดังกลาวในรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติอีกสองฉบับท่ีกําลังอยู ในระหวางการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ คือ รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. .... ที่มีหลักการเดียวกัน  โดยในการตรวจพิจารณาราง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ของคณะกรรมการตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ที่อยูในวงงานของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น มีขอสังเกตวา ถอยคําดังกลาวยังไม ส่ือใหเห็นวา 
ผูรองทุกขจะไดรับการคุมครองมิใหถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติโดยไมเปนธรรม จึงเสนอให
ปรับป รุงถอยคํ าเพ่ือ ใหการคุ มครองผู รองทุกขมีความชัดเจนยิ่ งขึ้น  โดยเสนอให ใช คํ าว า 
“หลักประกัน” เพราะมีความหมายครอบคลุมมากกวา และตัดคําวา “คุมครอง” ออก เพราะการใช
คําวา “คุมครอง” ทําใหตองมีการกําหนดรายละเอียดของการคุมครองไวดวย แตผูแปรญัตติไมเห็น
ดวยกับการใชคําวา “หลักประกัน” ซึ่งผลการพิจารณาไดขอยุติใหใชถอยคําวา “หลักประกัน 
เพื่อคุมครองผูรองทุกข” และทายท่ีสุดของการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ  
ไดมีมติใหใชความวา “โดยจะตองมีการกําหนดหลักประกันความเปนธรรมเพื่อคุมครองผูรองทุกข 
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอันเน่ืองมาจากการรองทุกข” ซึ่งในการประชุม
เพื่อ พิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ มีผู ไม เห็นดวยกับความดังกลาวโดยเสนอใหตัดคําว า  
“ความเปนธรรม” ในถอยคําแรกออก เนื่องจากมีคําวา “เปนธรรม” ในถอยคําหลังบงชี้ไวอยูแลว  
แตที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ไมควรแกไข เพื่อใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้สอดคลองกับ 
รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ที่ผานการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแหงชาติไปแลว๓๗ 

ในทายที่สุด ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ใหคงขอความดังกลาวไว ดังนี้ 
“โดยจะตองมีการกําหนดหลักประกันความเปนธรรมเพื่อคุมครองผูรองทุกขมิใหถูกกลั่นแกลง 
หรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมอันเนื่องมาจากการรองทุกข” และใหตั้งขอสังเกตในประเด็น
ขั้นตอนการเสนอเรื่องรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไมพอใจผลการพิจารณา
วินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาไมแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ใหมีสิทธิเสนอเรื่องรองทุกขตอ ก.อ.ร. ได ดังนี้ “เมื่อรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีผลใชบังคับแลว ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไมพอใจผลการพิจารณาวินิจฉัยของ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด อาจจะเสนอเร่ืองรองทุกขตาง ๆ เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและ 

                                           
๓๗บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ และครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 
วันจันทรท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  
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รองทุกข (ก.อ.ร.) ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขจํานวนมาก เปนการสรางภาระหนาที่ ใหแก
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) อาจสงผลกระทบ ทําใหเกิดความลาชา
ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเกี่ยวกับการถูกสั่งใหออกจากราชการหรือ ถูกส่ังลงโทษปลดออก  
หรอืไลออก ซึ่งเปนภารกิจหลักที่สาคัญ”๓๘ 

โดยในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติในวาระสุดทาย ไมมีการแกไข 
 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๕  การอุทธรณ และการพิจารณาอุทธรณ 
ตามมาตรา ๖๑ และการแกไขคําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตาม 
ที่กําหนดไวในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 

ในการพิจารณ าอุทธรณ  ให สภาสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับตามวรรคหนึ่ง 
ซึ่ งตองไม เกินเกาสิบวัน และใหนํามาตรา ๖๒ วรรคสาม มาใช บังคับ 
โดยอนุโลม” 

 
 
 
 

การอุทธรณ การพิจารณา
อุทธรณ และการแกไข
คําส่ังลงโทษ 
 

กําหนดระยะเวลา 
ในการพิจารณาอุทธรณ 
 

 
๑. หลักการ 

แกไขถอยคําใหสอดคลองกับการแกไขหลักเกณฑการรองทุกขท่ีกําหนดใหสามารถ
รองทุกขตอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขได 
 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) ไดพิจารณาเห็นวา ควรกําหนดใหมี

คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขเพื่อทําหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข  
โดยกําหนดเพิ่มเติมกระบวนการรองทุกขตอคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข 

                                           
๓๘บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
และคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙   



 - ๓๔ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ในมาตรา ๖๓๓๙ จึงตองแกไขถอยคําในมาตรา ๖๕ ใหสอดคลองกันโดยตัดเร่ืองเกี่ยวกับการรองทุกข 
ในมาตรา ๖๕ ออก เน่ืองจากไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการรองทกุขไวในมาตรา ๖๓ แลว๔๐ 

 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
“มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๕  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๖๑ และการแกไข

คําสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๔ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
ในการพิจารณาอุทธรณ ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอบังคับตามวรรคหนึ่งซึ่งตองไมเกินเกาสิบวัน และใหนํามาตรา ๖๒ วรรคสาม 
มาใชบังคับโดยอนุโลม”” 

 
๔. การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๑๐  ใหแกไขคําวา “เล่ือนข้ันเงินเดือน” และคําวา 

“ลดขั้น เงิน เดื อน” ในพระราชบัญญั ติ ระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก ไขเพ่ิ มเติม เปน คําวา  
“เลื่อนเงินเดือน” และคาํวา “ลดเงินเดือน” ทุกแหง 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใด 
ที่ใชคําวา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” และคําวา “ลดขั้นเงินเดือน” ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใหใชคําวา “เล่ือน
เงินเดือน” และคําวา “ลดเงินเดือน” แทน 

การแกไขคําวา  
“เล่ือนข้ันเงินเดือน” 
และคําวา “ลดขั้น
เงินเดือน” เปนคําวา 
“เล่ือนเงินเดือน” 
และคําวา  
“ลดเงินเดือน” 

 
๑. หลักการ 

แกไขถอยคําใหสอดคลองกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 
 
 

                                           
๓๙รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๔๐รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ วันศกุร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่  ๒) พิจารณาเห็นวา ในคร้ังท่ีสํานักงาน ก.พ.  

ไดเสนอแกไขคําวา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” หรือ “ลดข้ันเงินเดือน” เปนคําวา “เลื่อนเงินเดือน” หรือ 
“ลดเงินเดือน” ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ไดมีการเสนอใหแกไข
กฎหมายอื่นที่กําหนดเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการลดขั้นเงินเดือนเพื่อใหสอดคลองกัน
จํานวนหลายฉบับ ในตอนน้ันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอใหสํานักงาน ก.พ. เสนอเร่ือง
ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือตีความวาบรรดากฎหมายที่กลาวถึงการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือการลดขั้น
เงินเดือนใหหมายถึงการเลื่อนเงินเดือนหรือการลดเงินเดือน ซึ่งเปนการแกไขปญหาในทางบริหาร  
ในครั้งนี้จึงเห็นควรแกปญหาดังกลาว จึงไดเพ่ิมบทบัญญัติขึ้นใหม โดยกําหนดใหบรรดากฎหมาย 
และอนุ บัญญัติใดที่มีการใชคําวา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” หรือ “ลดขั้นเงินเดือน” ใหแก ไขเปน  
“เล่ือนเงินเดือน” หรือ “ลดเงินเดือน” เพ่ือจะไดไมตองแกไขกฎหมายหรืออนุบัญญัติเปนรายฉบับ 

 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐  ใหแกไขคําวา “เลื่อนขั้นเงินเดือน” และคําวา “ลดข้ันเงินเดือน”  

ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
เปนคําวา “เลื่อนเงินเดือน” และคําวา “ลดเงินเดือน” ทุกแหง 

บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับใด ท่ีใชคําวา “เลื่อนขั้น
เงินเดือน” และคําวา “ลดข้ันเงินเดือน” ในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ใหใชคําวา “เลื่อนเงนิเดือน” และคําวา “ลดเงนิเดือน” แทน 
 
๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 

ไมมีประเด็นพิจารณา 
 
มาตรา ๑๑  ใหดําเนินการใหมี ก.อ.ร. ตามมาตรา ๑๗/๑ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแต
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ ยังไม มี ก.อ.ร. ตามวรรคหน่ึง ให  ก.พ.อ.  
ทําหนาที่ ก.อ.ร. ไปพลางกอน 

กําหนดระยะเวลา 
ต้ัง ก.อ.ร. 
 
 
 

หากยังไมมี ก.อ.ร.  
ให ก.พ.อ. ทําหนาที่ 
ก.อ.ร. ไปพลางกอน 

 
๑. หลักการ 

กรณีการอุทธรณและรองทุกขเปนเรื่องที่กระทบสิทธิของผูอุทธรณและรองทุกข
โดยตรง ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการพิจารณาวินิจฉัยเพื่อความถูกตองโดยเร็ว จึงไดกําหนดระยะเวลา
เรงรัดใหมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข (ก.อ.ร.) ไว และในระหวาง 
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เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ที่ยังต้ัง ก.อ.ร. ไมแลวเสร็จ ก็ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
ทําหนาที่ ก.อ.ร. ไปพลางกอน 

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไมมีประเด็นพิจารณา๔๑ 
 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๑  ใหดําเนินการใหมี ก.อ.ร. ตามมาตรา ๑๗/๑ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ยังไมมี ก.อ.ร. ตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ.อ. ทําหนาท่ี ก.อ.ร. ไปพลางกอน 
 

๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
ไมมีประเด็นพิจารณา  
 
มาตรา ๑๒  เรื่องอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบัน  อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับและอยู ในอํานาจการพิจารณาของ ก.พ.อ.  
ให ก.พ.อ. พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

เร่ืองอุทธรณที่ย่ืนไว
แลวตามกฎหมายเดิม 
ให ก.พ.อ. พิจารณา
ตอไปจนแลวเสร็จ 

 
๑. หลักการ 

เพื่อเปนการรองรับสิทธิของผูอุทธรณที่ไดเสนอไวแลวตามกฎหมายเดิมใหยังคง
ดําเนินตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 
 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

- 
 
 
 

                                           
๔๑รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

และคร้ังท่ี ๔ วันศุกร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



 - ๓๗ -  
 

เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) พิจารณาแลวเห็นพองกับผูแทน สกอ. วา  

เรื่องอุทธรณใดที่คางการพิจารณาของ ก.พ.อ. ควรให ก.พ.อ. พิจารณาตอไปจนแลวเสร็จ แมจะมีการ
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกขแลว ท้ังนี้เพราะในข้ันตอนของการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.อ. จะมีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาไวอยูแลววาตองพิจารณา 
ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาใด จึงมักจะใชเวลาไมนาน เวนแตจะเปนเรื่องที่มีรายละเอียดซับซอน
หรือมีประเด็นขอกฎหมายที่มีความเห็นขัดแยงกัน ประกอบกับจํานวนเรื่องท่ีเขาสูการพิจารณา 
ของ ก.พ.อ. ก็มี จํานวนไมมาก อีกทั้ งการกําหนดให ก.พ.อ. พิจารณาตอไปจะทําใหผู อุทธรณ 
และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมตองเร่ิมตนเสนอเรื่องตอคณะกรรมการชุดใหมอีก๔๒ 

 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๒  เร่ืองอุทธรณตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน  

อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีไดยื่นไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและอยูในอํานาจการพิจารณา
ของ ก.พ.อ. ให ก.พ.อ. พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

 
๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 

ไมมีประเด็นพิจารณา 
 

มาตรา ๑๓  ในระหวางที่ยังมิไดออกขอบังคับเกี่ยวกับการ
อุทธรณตามมาตรา ๑๗/๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พล เรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา พ .ศ . ๒๕๔๗  ซ่ึ งแก ไข เพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติ น้ี ใหนําขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกส่ังลงโทษ 
ปลดออกหรือไลออก พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใชบังคับโดยอนุโลมจนกวาจะได 
มี การออกข อ บั งคับ เกี่ ย วกั บการอุท ธรณ ต ามมาตรา ๑๗ /๔  (๒ )  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนําขอบังคับ ก.พ.อ. 
มาใชในระหวางที่ยัง 
ไมมีขอบังคบัเก่ียวกบั 
การอุทธรณ 

 
๑. หลักการ 

เพื่อไมใหเกิดชองวางของกระบวนการอุทธรณในชวงรอยตอระหวางที่ยังมิไดมีการ
ออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหนําขอบังคับเดิมที่ออกโดย ก.พ.อ.  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                           
๔๒รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

และคร้ังท่ี ๔ วันศุกร ท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 
- 
 

๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไมมีประเด็นพิจารณา๔๓ 
 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๓  ในระหวางท่ียังมิไดออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณตามมาตรา  

๑๗/๔ (๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหนําขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณา
อุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออกจากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก พ.ศ. ๒๕๔๙  
มาใชบังคับโดยอนุโลมจนกวาจะไดมีการออกขอบังคับเก่ียวกับการอุทธรณตามมาตรา ๑๗/๔ (๒)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีผูใหขอสังเกตวา ควรกําหนดระยะเวลา
ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเรงดําเนินการออกขอบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณตามรางมาตรา ๑๗/๔ (๒) 
ภายใน ๙๐ วัน เพื่อเปนการเรงรัดใหสภาสถาบันอุดมศึกษารีบดําเนินการออกขอบังคับโดยเร็ว 
หรือไม  ซึ่งมีผูชี้แจงวา รางมาตราน้ีเปนเรื่องของการกระจายอํานาจใหสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ไปดําเนินการออกขอบังคับเก่ียวกับการพิจารณาอุทธรณ มิใชเปนเรื่องของกระบวนการในการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข เม่ือความในรางมาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๕ กําหนดให
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ และการแกไขคําสั่งลงโทษ เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ  
ดังนั้น เมื่อ ก.อ.ร. มีอํานาจหนาที่อาจออกขอบังคับกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง
ดําเนินการออกขอบังคับเก่ียวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณและรองทุกข แลวใหสภาสถาบันอุดมศึกษา
รายงานผลการดําเนินการกลับมายัง ก.อ.ร. ภายในระยะเวลาที่ ก.อ.ร. กําหนด เพ่ือเปนการตรวจสอบ
การดําเนินการของสภาสถาบันอุดมศึกษาไปพรอมกันดวย จึงยอมจะเหมาะสมมากกวาการท่ี 
จะกําหนดมาตรการเรงรัดไวในกฎหมาย ท่ีประชุมจึงมีมติไมแกความดังกลาว๔๔ 

                                           
๔๓รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๔๔บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙  
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มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ผูรักษาการ 
ตามกฎหมาย 

 
๑. หลักการ 

เพื่อใหมีผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลใหการปฏิบัติการเปนไปตามที่กฎหมาย
กําหนด จึงได กํ าหนด ให รัฐมน ต รีวาก ารก ระทรวงศึกษ าธิการเป นผู มี อํ าน าจรักษ าการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้  

 
๒. รางที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการ 

มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
๓. การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไมมีประเด็นพิจารณา๔๕ 
 
รางที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

๔. การพิจารณาของสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
ไมมีประเด็นพิจารณา  

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

                                           
๔๕รายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๒) ครั้งท่ี ๓ วันศุกร ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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บรรณานุกรม 
   

 
กฎหมาย 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- ขอบังคับ ก.พ.อ. วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ กรณีถูกสั่งใหออก

จากราชการ หรือกรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรอืไลออก พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

การประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา : รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๒๐๖๔/๒๕๕๘) 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งท่ี ๑  
วันศุกร ที ่๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งท่ี ๒  
วันศุกร ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งท่ี ๓  
วันศุกร ที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- บันทึกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ครั้งท่ี ๔  
วันศุกร ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภานติิบัญญัติแหงชาติ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 
วันจันทรที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ 
วันจันทรที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
วันจันทรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
วันจันทรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
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- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ 
วันจันทรที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ 
วันจันทรที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
บันทึกเร่ืองพิจารณาเสร็จ 

- บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อํานาจของคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับอุทธรณ  รองทุกข  และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา แทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เรื่องเสร็จที่  
๓๘๙/๒๕๕๗) 

- บั นทึกสํ านัก งานคณ ะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง ขอทบทวนอํ านาจของ
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับอุทธรณ รองทุกข และจรรยาบรรณ ในการวินิจฉัยอุทธรณของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แทนคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(เรื่องเสร็จที่ ๑๓๑๔/๒๕๕๗) 

 



เจตนารมณพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
ท่ีปรึกษา 

 
นายดิสทัต  โหตระกิตย   เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ    ผูอํานวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  

รักษาการในตําแหนงกรรมการรางกฎหมายประจํา 
นางสุริศา  ไขวพันธุ           ผูอํานวยการฝายกฎหมายการอุดมศึกษาและวัฒนธรรม 
 

ผูจัดทํา 
 

ฝายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม 
 

 


