ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การเปลี่ยนสถานภาพขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑
---------------------------เพื่อใหการแสดงเจตนาของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการซึง่ สังกัดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความ
เรียบรอย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวยการเปลี่ยนสถานภาพ
ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“ผูบริหาร” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และใหรวมถึงหัวหนาและรองหัวหนาสวนงานระดับคณะที่สภา
มหาวิทยาลัยมีประกาศจัดตั้ง
“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติราชการที่
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒
“ลูกจางของสวนราชการ” หมายความวา ลูกจางของสวนราชการที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ตามความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามความใน
มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัยตามความในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ลูกจางของมหาวิทยาลัย” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีคําสั่งจางหรือมีสัญญาจางโดยใหไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๕ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
การแสดงเจตนาเปลีย่ นสถานภาพ
ขอ ๖ ใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ในวันที่ ๖
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ ยังคง
ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาหรือขอผูกพันในสถานภาพและตําแหนงเดิมตอไป
ผูปฏิ บั ติง านในมหาวิท ยาลัย ที่เ ปน ขา ราชการหรื อลู ก จ า งของส ว นราชการซึ่ ง ประสงค จ ะ
เปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ใหยื่นหนังสือแสดง
เจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามแบบที่กําหนดทายขอบังคับนี้ตอหนวยงานที่รับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของวิทยาเขตที่สวนงานนั้นตั้งอยู เมื่อหนวยงานดังกลาวลงทะเบียนรับหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพแลว จะถอนเรื่องคืนมิได
ขอ ๗ แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของ
มหาวิทยาลัยตามขอ ๖ มีดังนี้
(๑) แบบสําหรับผูบ ริหาร ใหยนื่ ภายในหกสิบวันนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
สําหรับผูดํารงตําแหนงบริหารตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๑ ใหยื่นภายในเกาสิบวันนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
(๓) แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๒ ใหยื่นภายหลังเกาสิบวันแตไมเกินสองปนับจากวันที่
๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
(๔) แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๓ ใหยื่นภายหลังสองปแตไมเกินหาปนับจากวันที่
๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ

๓
(๕) แบบสําหรับบุคลากรกลุมที่ ๔ ใหยื่นภายหลังหาปนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
หมวด ๒
การบรรจุและการแตงตั้ง
ขอ ๘ ขาราชการที่แสดงเจตนาโดยใชแบบสําหรับผูบริหารตามขอ ๗ (๑) และไดยื่นแบบ
แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในหกสิบวันนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหอธิการบดีสั่งให
ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตัง้ แตวันที่
ระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทและระดับที่เทียบเทาตําแหนงที่ผแู สดงเจตนาดํารงอยูในวันทีไ่ ดรับคําสั่งใหออกจาก
ราชการ
ใหผูไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวรรคหนึง่ ดํารงตําแหนงบริหารในตําแหนง
เดิมที่ดํารงอยูก อนไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดในมาตรา ๗๒ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๙ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาโดยใชแบบสําหรับบุคลากรกลุมที่
๑ ตามขอ ๗ (๒) และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายในเกาสิบวันนับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหอธิการบดีสั่งใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี โดยไมตองทดลองปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่
ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับที่เทียบเทากับตําแหนงที่ผูแสดงเจตนา
ดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ
ข อ ๑๐ ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง คณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด ว ย อธิ ก ารบดี ห รื อ
รองอธิก ารบดีที่ อธิ ก ารบดี ม อบหมายเป น ประธานและผูบริห ารหรือผู ทรงคุ ณวุฒิอื่น ภายในหรื อ ภายนอก
มหาวิทยาลัยอีกสี่คนเปนกรรมการ ทําหนาที่ประเมินคุณสมบัติและความรูความสามารถของขาราชการหรือ
ลู ก จ า งของส ว นราชการที่ แ สดงเจตนาเปลี่ ย นสถานภาพภายหลั ง เก า สิ บ วั น นั บ จากวั น ที่ ๖ กุ ม ภาพั น ธ
พ.ศ. ๒๕๕๑

๔
คณะกรรมการในวรรคหนึง่ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๑๑
(๒) ประเมินความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงที่คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคลกําหนด
กระบวนการประเมินตองเปนระบบเปด โปรงใส และเปนธรรม โดยคณะกรรมการประเมิน
ตองแจงเกณฑและมาตรฐานการประเมินกอนดําเนินการประเมิน
ขอ ๑๑ ผูท ี่จะไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย ตองมี
คุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
(๕) ไมเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนไรความสามารถ หรือเปนโรคที่
กําหนดไวในระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสัง่ พักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากงานไวกอนในลักษณะ
เดียวกันกับการพักงานหรือพักราชการ
(๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๘) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๙) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(๑๑) ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย ตามขอบังคับนี้
(๑๒) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน
ของรัฐ

๕
ขอ ๑๒ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพโดยใชแบบ
สําหรับบุคลากรกลุมที่ ๒ ตามขอ ๗ (๓) และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเกาสิบวันแตไม
เกินสองป นับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๑๐ เห็นวามีคุณสมบัติ
และความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหอธิการบดีสั่งใหออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยโดยไมตอง
ทดลองปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับที่เทียบเทา
กับตําแหนงที่ ผูแสดงเจตนาดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ
ขอ ๑๓ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพโดยใชแบบ
สําหรับบุคลากรกลุมที่ ๓ ตามขอ ๗ (๔) และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังสองปแตไมเกิน
หาป นับจากวันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๑๐ เห็นวามีคุณสมบัติและ
ความรูความสามารถตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหอธิการบดีสั่งใหออกจากราชการเพราะทาง
ราชการเลิกหรือยุบตําแหนงและสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยโดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานเปนเวลาหนึ่งป ตั้งแตวันที่ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยน
สถานภาพ และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับ
ที่เทียบเทากับตําแหนงที่ ผูแสดงเจตนาดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ เมื่อพนกําหนดหนึ่งป
แลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยก็ใหอธิการบดีสั่งบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี
การทดลองปฏิบัติงานและการประเมินการทดลองปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๑๔ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพโดยใชแบบ
สําหรับบุคลากรกลุมที่ ๔ ตามขอ ๗ (๕) และไดยื่นแบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพภายหลังหาป นับจาก
วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๑๐ เห็นวาการรับผูแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเข า ทํ า งานจะเป น ประโยชน ต อ มหาวิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย มี อั ต ราที่ จ ะรั บ เข า ทํ า งานได
ให อ ธิ ก ารบดี สั่ ง ให อ อกจากราชการเพราะทางราชการเลิ ก หรื อ ยุ บ ตํ า แหน ง และสั่ ง บรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยโดยใหทดลองปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ตั้งแตวันที่ผูแสดงเจตนาระบุในแบบแสดงเจตนาใหเปนวันแรกของการเปลี่ยนสถานภาพ และแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยประเภทและระดับที่เทียบเทากับตําแหนงที่ผูแสดง
เจตนาดํารงอยูในวันที่ไดรับคําสั่งใหออกจากราชการ เมื่อพนกําหนดการทดลองปฏิบัติงานตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนดแลวเห็นวามีความเหมาะสมที่จะเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยก็
ใหอธิการบดีสั่งบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย แลวแต
กรณี

๖
ขอ ๑๕ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพและไดรับผล
การประเมินในระดับไมผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยไดโดยยื่น
เรื่องเปนหนังสือที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับทราบผลการประเมิน
ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะบุคคลเพื่อพิจารณาวินจิ ฉัยคําอุทธรณในวรรคแรก คําวินิจฉัย
ของคณะบุคคลดังกลาวใหเปนที่สุด
ขอ ๑๖ ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่อยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยสามารถยื่น
แบบแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางของมหาวิทยาลัยได แตมหาวิทยาลัย
จะพิจารณาและมีคําสั่งใหเปลี่ยนสถานภาพก็ตอเมื่อผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว
หมวด ๓
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชน
ขอ ๑๗ เงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ
และของลูกจางของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางของสวนราชการใหเปนไปตามบัญชีแนบทาย
ของ ขอบังคับนี้
ขอ ๑๘ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ปลีย่ นสถานภาพจากขาราชการ ซึ่งมีสทิ ธิไดรับเงิน
ประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูมีเงินประจําตําแหนง ดังตอไปนี้ ใหยงั คงมีสทิ ธิดังกลาว
ตอไป
(๑) เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ
(๒) เงินประจําตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๓) เงินประจําตําแหนงประเภทบริหาร
(๔) เงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูมีเงินประจําตําแหนง
ขอ ๑๙ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามขอ ๑๘ (๑) (๒) หรือ
(๓)มากกวาหนึ่งประเภท ใหไดรับเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูมีเงินประจําตําแหนงตามขอ ๑๘ (๔) เทากับ
เงินประจําตําแหนงตามขอ ๑๘ (๑) (๒) หรือ (๓) ประเภทใดประเภทหนึ่งในอัตราสูงสุดเพียงประเภทเดียว
ขอ ๒๐ เงินประจําตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการ ให
เปนไปตามบัญชีแนบทายขอบังคับนี้
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนพิเศษสําหรับผูมเี งินประจํา
ตําแหนง ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๗
ขอ ๒๑ สิทธิประโยชนอนื่ นอกจากเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนพิเศษ
สําหรับผูมีเงินประจําตําแหนง ใหเปนไปตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบ หรือมติสภา
มหาวิทยาลัย วาดวยการนั้น
ขอ ๒๒ กรณีมีปญหาเกีย่ วกับการตีความตามขอบังคับนี้ ใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูวนิ ิจฉัย

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(ศาสตราจารย ดร.สุจนิ ต จินายน)
นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ

๘

ขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
วาดวย การเปลี่ยนสถานภาพขาราชการหรือ
ลูกจางของสวนราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

