เรื่องเสร็จที่ ๓๘๗/๒๕๔๙
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การไดรับเงินประจําตําแหนงของผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร*
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ ศธ ๐๕๘๑
(กจ.)/๑๔๗๔ ลงวั นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ความว า
สืบเนื่องจากกรณีที่มีการแตงตั้งขาราชการและผูซึ่งมิใชขาราชการใหดํารงตําแหนงผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผูดํารงตําแหนงดังกลาวไดปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนง
ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หรือวันที่ใหรักษาราชการแทน ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงิน
ประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๔๙ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีผลบังคับใชแลว นั้น มหาวิทยาลัยฯ ไดพิจารณา
หลักการตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ดังนี้
ผู ไ ด รั บ แ ต ง ตั้ ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แ ห น งผู บ ริ ห า ร ใ น ส ถ า บั น กา ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนงใด และปฏิบัติหนาที่ของตําแหนงดังกลาว ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงในอัตราที่กําหนดไวตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และผู
ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง กรณีที่เปนตําแหนงวางตําแหนงใด
และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนงดังกลาว ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหนงผูบริหารสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่เขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหรักษา
ราชการแทน หรือรักษาการในตําแหนงแลวแตกรณี เปนตนไป จนถึงวันที่พนจากหนาที่ดังกลาว
แตตองไมเกินหกเดือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอหารือวาจากบทบัญญัติในพระ
ราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปน
ขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม
๒๕๔๙ โดยให มี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป น ต น ไป
มหาวิทยาลัยฯ สามารถดําเนินการใหผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งในตําแหนงตามที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดตามคําสั่งดังกลาว ซึ่งปฏิบัติหนาที่หลัก
ของตําแหนงตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง ไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
*

สงพรอมหนังสือ ดวนมาก ที่ นร ๐๙๐๑/๐๖๙๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
ตั้ ง แต วั น ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง ให ดํ า รงตํ า แหน ง หรื อ ให รั ก ษาราชการแทน เป น การถู ก ต อ งหรื อ ไม
ประการใด
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว ประกอบกับ
ไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) และผูแทน
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแหงชาติ แลว เห็นวา โดยที่มาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเปน
สถาบันอุดมศึกษา ขาราชการหรือผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีฐานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

๑

มาตรา ๗ ให ม หาวิ ท ยาลั ย เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด า นวิ ช าชี พ และเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครู
วิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกสังคม ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเปน
หลัก
๒
มาตรา ๑๘ ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีดังนี้
(ก) ตํ า แหน ง วิ ช าการ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ส อนและวิ จั ย หรื อ ทํ า หน า ที่ วิ จั ย โดยเฉพาะ ได แ ก
ตําแหนงดังตอไปนี้
(๑) ศาสตราจารย
(๒) รองศาสตราจารย
(๓) ผูชวยศาสตราจารย
(๔) อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ข) ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก
(๑) อธิการบดี
(๒) รองอธิการบดี
(๓) คณบดี
(๔) หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๕) ผูชวยอธิการบดี
(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
(๗) ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง
ตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(๘) ตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
(ค) ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
ในกรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดมี วิ ท ยาเขตนอกที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และมี รอง
อธิการบดี เปนผูดูแลรับผิดชอบวิทยาเขต จะกําหนดใหมีตําแหนงผูชวยอธิการบดีสําหรับวิทยาเขตนั้นดวยก็ได
การแตงตั้งใหผูทําหนาที่วิจัยโดยเฉพาะ ใหดํารงตําแหนงตาม (ก) (๑) (๒) หรือ (๓) ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด

๓
ตามบทนิยามในมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตาม
ตําแหนงและอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ หรือบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ในวันที่ไดปฏิบัติหนาที่หลักตามที่ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎี ก าการได รับ เงิ น ประจํ า ตํา แหน งของขา ราชการและผู ดํ า รงตํา แหนง ผูบ ริ ห ารซึ่งไมเป น
ขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘
สําหรับการมีผลใชบังคับของพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของ
ขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น พระ
ราชกฤษฎีกาดังกลาวมีผลเปนเพียงการแกไขประเภท ตําแหนง และการไดรับเงินประจําตําแหนง
ของผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงไปของสถานะ
ของผูบริหารดังกลาวขางตนเท านั้น มิใชมีหลักการเปนการกอตั้งสิทธิในการไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งมีสิทธิไดรับตามฐานะที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘๔
๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งให
รับราชการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา
ฯลฯ
ฯลฯ
๔
เดิมผูไดรับแต งตั้งใหดํารงตําแหนง บริหารในสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคลจะไดรับเงิน
ประจําตําแหนงตามตําแหนงและอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารในสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตําแหนงผูบริหารในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ สําหรับเกณฑการพิจารณาการไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกาการ
ไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ของ
ผูบริหารดังกลาวจะเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับ
ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตอมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึ้นใช
บังคับ สิทธิในการรับเงินประจําตําแหนงของผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดเปลี่ยนแปลงไป โดย
ผูบริหารดังกลาวจะมีฐานะเปนผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามตําแหนง
และอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐ ทายพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และเกณฑการพิจารณาการไดรับเงินประจําตําแหนงตามพระราช
กฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ.
๒๕๓๘ ของผูบริหารดังกลาวจะเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แทน ดังนั้น
พระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงไดแกไขมาตรา ๑๗ โดยตัดตําแหนงผูบริหารในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออก
เพื่ อใหส อดคลองกับสิทธิการไดรับเงิ นประจําตําแหนงของผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่
เปลี่ยนแปลงไปดังกลาว ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนั้น ยังได
ตัดตําแหนงผูบริหารในสถาบันราชภัฏ และผูบริหารในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันออก เพื่อใหสอดคลองกับสิทธิ

๔
กรณีขอเท็จจริงตามขอหารือ เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได
แตงตั้งขาราชการและผูซึ่งมิใชขาราชการใหดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ตามมาตรา ๒๕๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
๒๕๔๘ ผูบริหารซึ่งไดรับการแตงตั้งดังกลาวจึงเปนผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีสิทธิไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามตําแหนงและอัตราที่กําหนดไวในบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบ ริหารใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ ทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ และเมื่อผู
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหารหรือไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนไดปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้ง หรือวันที่ใหรักษาราชการแทนซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการไดรับ
เงินประจําตําแหนงที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๖ และมาตรา ๑๙๗ แหงพระราชกฤษฎีกาการไดรับ
เงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารงตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘

การไดรับเงินประจําตําแหนงของผูบริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.
๒๕๔๗ ดวยเชนกัน
๕
มาตรา ๒๕ อธิ ก ารบดี นั้ น จะทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง โดยการสรรหาตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยจากผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
ฯลฯ
รองอธิการบดีใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งโดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
ฯลฯ
ฯลฯ
๖
มาตรา ๑๘ ผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๗ ตําแหนงใดและปฏิบัติหนาที่
หลักของตําแหนงดังกลาว ใหไดรับเงินประจําตําแหนงในอัตราสําหรับตําแหนงผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษานั้น
ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘
๗
มาตรา ๑๙ ผูไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนงผูบริหารใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๗ ในกรณีที่เปนตําแหนงวางตําแหนงใด และปฏิบัติหนาที่หลักของตําแหนง
ดังกลาว ใหไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัยของรัฐทาย
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. ๒๕๓๘ ในอัตราที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้นนับแต
วันที่เขาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งใหรักษาราชการแทนหรือใหรักษาการในตําแหนง แลวแตกรณี
เปนตนไป จนถึงวันที่พนจากหนาที่ดังกลาว แตทั้งนี้ ตองไมเกินหกเดือน

๕
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการและผูดํารง
ตําแหนงผูบริหารซึ่งไมเปนขาราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนั้น ผูดํารงตําแหนงดังกลาว
จึงมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งและไดปฏิบัติหนาที่หลักนั้นอยูเ ปนตนไป
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
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