
 
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการสั�งให้ข้าราชการออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

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

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๗ วรรคสี�  มาตรา ๕๘ แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา  ๑๗ 
(๒) และ (๑๓)  แห่งพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.  ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั8 งที�  ๗/๒๕๕๐ เมื�อวนัที�  ๒๘  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี8   

  ขอ้  ๑  ข้อบงัคบันี8 เรียกว่า  “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  วา่ดว้ย  การสั�งใหข้า้ราชการออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

  ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี8 ใหใ้ชบ้งัคบัตั8งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้  ๓  ในขอ้บงัคบันี8  

  “ขา้ราชการ”  หมายความว่า  ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาสังกัด
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “ก.บ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ขอ้  ๔  เมื�อปรากฏขอ้เท็จจริงและหลกัฐานทางการแพทยที์�ชดัเจนเป็นที�ประจกัษว์่า
ข้าราชการผู ้ใดเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ราชการได้โดยสมํ� าเสมอ  หรือเป็นคนวิกลจริต                 
หรือจิตฟั�นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคที�กาํหนดในกฎ ก.พ.อ. ว่าดว้ยโรคที�มีลกัษณะตอ้งห้าม  
เป็นขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา ให้อธิการบดีสั�งให้ขา้ราชการผูน้ั8นออกจากราชการเพื�อรับ
บาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๕๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
 



  หากไม่ปรากฏหลกัฐานที�ชดัเจน  แต่มีพฤติการณ์เป็นที�ปรากฏวา่ขา้ราชการผูใ้ด
เจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ราชการได้โดยสมํ�าเสมอ  หรือเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั�นเฟือน          
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที�กาํหนดในกฎ ก.พ.อ.ว่าดว้ยโรคที�มีลกัษณะตอ้งห้ามเป็นขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั8งคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง  หากผลการสอบ
ขอ้เท็จจริงมีพยานหลกัฐานเป็นที�ประจกัษ ์ให้อธิการบดีสั�งให้ขา้ราชการผูน้ั8นออกจากราชการเพื�อ
รับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนได ้
  ขอ้  ๕  ขา้ราชการผูใ้ดจะสมคัรไปปฏิบติังานใดๆ ตามความประสงค์ของทาง
ราชการจะต้องยื�นคาํขอและรายละเอียดตามแบบคาํขอทา้ยข้อบงัคบันี8 โดยยื�นต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามลาํดับจนถึงอธิการบดีเพื�อพิจารณาอนุญาตและมีคาํสั�งให้ข้าราชการผูน้ั8นออกจากราชการ     
เพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามมาตรา  ๕๗ (๒)  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ทั8งนี8  ให้ยื�นคาํขอก่อนไปปฏิบติังานใดๆ  ตามความ
ประสงคข์องทางราชการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  ๖๐ วนั 
  หากไม่ยื�นคาํขอตามแบบคาํขอ  ให้ทาํเป็นหนงัสือโดยให้มีรายละเอียดตามแบบ  
คาํขอ 
  ความในขอ้นี8 ไม่ใช้บงัคบักบัขา้ราชการผูจ้ะไปปฏิบติังานตามพระราชกฤษฎีกา   
วา่ดว้ย  การกาํหนดหลกัเกณฑ์การสั�งให้ขา้ราชการไปทาํการซึ� งให้นบัเวลาระหวา่งนั8นเหมือนเต็ม
เวลาราชการ 
  ขอ้  ๖  การสั�งให้ขา้ราชการผูใ้ดออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุ
ทดแทนกรณีสมคัรไปปฏิบติังานใด ๆ ตามความประสงคข์องทางราชการตามขอ้ ๕ ให้อธิการบดี
พิจารณาอนุญาตได้เท่าที�จาํเป็นโดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
ผลประโยชน์ของทางราชการ หากมีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยั หรือขา้ราชการ
ผูน้ั8นอยูใ่นระหว่างปฏิบติัราชการชดใชทุ้น หรือปฏิบติัราชการตามขอ้ผูกพนักบัทางราชการจะไม่
อนุญาตก็ได ้
  ขอ้  ๗  เมื�อปรากฏว่าขา้ราชการผูใ้ดเสียสัญชาติไทย  หรือเป็นผูด้าํรงตาํแหน่ง
ขา้ราชการการเมือง หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ที�ในพรรคการเมือง ให้
อธิการบดีสั�งใหข้า้ราชการผูน้ั8นออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๕๗ 
(๓) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ขอ้  ๘  เมื�อศาลสั�งให้ขา้ราชการผูใ้ดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือพิพากษา
ให้เป็น  บุคคลลม้ละลาย ให้อธิการบดีสั�งให้ขา้ราชการผูน้ั8นออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญ  
เหตุทดแทนตามมาตรา ๕๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระ เ บียบข้าราชการพลเ รือน                                   
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 



  ขอ้  ๙  เมื�อมีพฤติการณ์ปรากฏวา่ขา้ราชการผูใ้ดไม่เลื�อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี ให้อธิการบดี
ดําเนินการสอบสวน เมื�อผลการสอบสวนปรากฏว่าผูน้ั8 นไม่เลื�อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี ให้อธิการบดีสั�ง
ให้ข้าราชการผูน้ั8นออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทนตามมาตรา  ๕๗ (๔)         
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  การสอบสวนตามวรรคหนึ� งให้นําข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการตั8 ง
คณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาใชโ้ดยอนุโลม  
  ขอ้  ๑๐  เมื�อมีการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตาํแหน่งที�ขา้ราชการปฏิบติัหน้าที�
หรือดาํรงอยูใ่หอ้ธิการบดีสั�งใหข้า้ราชการผูน้ั8นออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุทดแทน
ตามมาตรา ๕๗ (๖)  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗   เวน้แต่ทางราชการยงัมีความจาํเป็นที�จะใหป้ฏิบติัหนา้ที�ต่อไป  
  ข้อ  ๑๑  เมื�อข้าราชการผูใ้ดถูกจาํคุกในความผิดที�ได้กระทาํโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ ให้อธิการบดีสั�งให้ขา้ราชการผูน้ั8นออกจากราชการเพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญเหตุ
ทดแทนตามมาตรา ๕๗ (๘) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ขอ้  ๑๒  เมื�ออธิการบดีสั�งให้ข้าราชการผูใ้ดออกจากราชการ เพื�อรับบาํเหน็จ
บาํนาญเหตุทดแทนแลว้  ให้รายงาน ก.บ.ม. ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  กรณีที� จะสั�งให้อธิการบดีออกจากราชการตามข้อบังคับนี8  ให้นายกสภา
มหาวทิยาลยั  เป็นผูส้ั�งตามมติสภามหาวทิยาลยั 
  ขอ้  ๑๓  การสั�งให้ขา้ราชการผูใ้ดออกจากราชการ เพื�อรับบาํเหน็จบาํนาญ        
เหตุทดแทนจะตอ้งให้ขา้ราชการผูน้ั8นมีโอกาสที�จะไดท้ราบขอ้เท็จจริงอยา่งเพียงพอ  และมีโอกาส
โตแ้ยง้และแสดงพยานหลกัฐานอยา่งเตม็ที�  
  ขอ้  ๑๔  การสั�งให้ขา้ราชการออกจากราชการตามมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘  
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ห้ามมิให ้        
สั�งใหอ้อกยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกคาํสั�ง เวน้แต่ 

(๑)  การสั�งให้ออกจากราชการตามขอ้ ๗ ให้สั�งให้ออกตั8งแต่วนัที�ขาด
คุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๒)  การสั�งให้ออกจากราชการตามขอ้ ๘ ให้สั�งให้ออกตั8งแต่วนัที�ศาล    
มีคาํสั�งหรือคาํพิพากษา 



(๓)  การสั�งให้ออกจากราชการตามขอ้ ๑๐ ให้สั�งให้ออกตั8งแต่วนัที�มีการ
เลิกหรือยบุหน่วยงานหรือตาํแหน่งที�ขา้ราชการปฏิบติัหนา้ที�หรือดาํรงอยู ่ 

(๔)  การสั�งให้ออกจากราชการตามขอ้ ๑๑ โดยปกติให้สั�งให้ออกตั8งแต่
วนัตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํสั�งของศาล หรือโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดแลว้แต่กรณี 

(๕)  การสั�งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหส้ั�งให้ออกตั8งแต่วนัไปรับราชการ
ทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร 

(๖)  ในกรณีที�ไดมี้การสั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแลว้ 
ถา้จะตอ้งสั�งใหม่หรือเปลี�ยนแปลงคาํสั�งเป็นให้ออกจากราชการ  ตามมาตรา ๒๙  มาตรา ๕๗  หรือ
มาตรา ๕๘   แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗     
ก็ใหส้ั�งใหอ้อกยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ควรตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั8นในขณะที�ออกคาํสั�งเดิม 

(๗)  กรณีใดมีเหตุสมควรสั�งให้ออกจากราชการยอ้นหลงั ก็ให้สั�งให้ออก
ยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ควรจะตอ้งออกจากราชการตามกรณีนั8นได ้

การสั�งให้ออกจากราชการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตอ้ง  
ไม่เป็นการทาํใหเ้สียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถู้กสั�งใหอ้อกนั8น 
  ขอ้  ๑๕  การสั�งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๙ หรือสั�งให้ออกจากราชการ   
ไวก่้อนตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา      
พ.ศ. ๒๕๔๗  จะสั�งใหอ้อกตั8งแต่วนัใด ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั8น 

  ข้อ  ๑๖  ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามข้อบงัคบันี8   และมีอาํนาจวินิจฉัย           
ตีความปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี8  

   ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

 
นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 

 


