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กฎ  ก.พ.อ. 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการกลับเขารับราชการ  การนับวันรับราชการ 

และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  (๔)  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.พ.อ.  จึงออกกฎ  ก.พ.อ.  ไว
ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดออกจากราชการเพื่อไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
เพื่อไปปฏิบัติงานใด  ๆ  ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลา
ราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ใหสถาบันอุดมศึกษาสงวนตําแหนงไวใหแก
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้น 

ขอ ๒ เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการเพื่อไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารพนจากราชการทหารโดยไมมีความเสียหาย  ใหมีสิทธิ
ขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  โดยทําคํารองขอพรอมดวยหนังสือ
รับรองประวัติการรับราชการทหารยื่นตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันพนจากราชการทหาร  และเมื่อส่ังบรรจุและแตงต้ังแลวใหนับวันรับราชการกอนถูกส่ังใหออกจาก
ราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและวันรับราชการเมื่อไดรับ
บรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเพื่อประโยชนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ทั้งนี้   
ใหส่ังบรรจุและแตงต้ังและใหไดรับเงินเดือน  ดังนี้ 

  (๑) ใหบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่เทียบเทากับระดับเดิม  โดยใหปรับ
เงินเดือนใหปละหนึ่งข้ันแตเมื่อรวมแลวตองไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น   
ในกรณีที่รับราชการทหารไมถึงหนึ่งปแตครบแปดเดือนก็ใหปรับเงินเดือนใหหนึ่งข้ัน   

  (๒) การบรรจุและแตงต้ังที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑตาม  (๑)  ใหกระทําไดเมื่อ 
มีความจําเปนและไดรับความเห็นชอบจาก  ก.พ.อ.   

ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการโดยไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเพื่อไปปฏิบัติงานใด  ๆ  ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ
เหมือนเต็มเวลาราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  ถาผูนั้นขอกลับเขารับราชการ
ภายในหกสิบวันภายหลังครบกําหนดเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติซ่ึงตองไมเกินส่ีปนับแตวันไป
ปฏิบัติงานดังกลาว  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง  ส่ังบรรจุและแตงต้ังและใหไดรับเงินเดือน 
ในอันดับที่เทียบเทากับระดับเดิม  เวนแตการไปปฏิบัติงานดังกลาวเปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษา
เปนอยางย่ิง  สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติใหปรับเงินเดือนใหสูงกวาเดิมไมเกินปละหนึ่งข้ันก็ไดแต
ตองไมเกินข้ันสูงของอันดับเงินเดือนสําหรับตําแหนงนั้น 

ขอ ๔ ขาราชการซึ่งลาออกจากราชการไปดวยเหตุใด  ๆ  อันมิใชเปนกรณีออกจากราชการ  
ตามขอ   ๒   และขอ   ๓   หากประสงคจะขอกลับเข า รับราชการเปนข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  ใหย่ืนคํารองตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

การบรรจุและแตงต้ังตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงประโยชนของสถาบันอุดมศึกษาเปนสําคัญ  
และใหบรรจุกลับในระดับและขั้นเงินเดือนไมสูงกวาเดิม 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.พ.อ. 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ.อ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไดบัญญัติใหการกลับเขารับราชการ   
การนับวันรับราชการ  และเงินเดือนท่ีจะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  ก.พ.อ.  กําหนด  จึงจําเปนตองออกกฎ  
ก.พ.อ.  นี้ 
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