
 
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยอาํนาจการสั�งลงโทษ  วธีิการออกคําสั�ง 

และการแก้ไขคําสั�งเกี�ยวกบัการลงโทษ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

………………………………………. 

  เพื�อกําหนดขอบอาํนาจการสั�งลงโทษของผูบ้ ังคับบัญชาให้มีความเหมาะสม  
สอดคลอ้งกบับทบาทอาํนาจบงัคบับญัชาที�มีอยู ่ ตลอดจนกาํหนดวิธีการออกคาํสั�งลงโทษทางวินยั
แก่ขา้ราชการ  พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัให้เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม  ถูกตอ้ง  
เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗  มาตรา ๕๑  มาตรา ๖๐  มาตรา  ๖๔                        
แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   มาตรา ๑๗ (๒)  
และ (๑๓) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘   สภามหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั@ งที�  ๗/๒๕๕๐  เมื�อวนัที�            
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐   จึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี@  
  ขอ้  ๑  ขอ้บงัคบันี@ เรียกวา่  “ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วา่ดว้ยอาํนาจการสั�งลงโทษ วธีิการออกคาํสั�งและการแกไ้ขคาํสั�งเกี�ยวกบัการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ” 
  ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี@ ใหใ้ชบ้งัคบัตั@งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้  ๓  ในขอ้บงัคบันี@  
  “ก.พ.อ.”  หมายความวา่  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
  “ก.บ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจาํมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ก.อ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจาํมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “ข้า รา ชก าร”  หม าย ความ ว่า   ข้าราชการพลเรือนในสถ าบันอุดม ศึก ษ า                    
ในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 



  “หวัหนา้ส่วนราชการ”  หมายความวา่  คณบดี  ผูอ้าํนวยการสถาบนั  ผูอ้าํนวยการสํานกั  
ผูอ้าํนวยการวิทยาลยั  ผูอ้าํนวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนราชการที�เรียกชื�ออยา่งอื�นที�มีฐานะเทียบเท่า
คณะหรือกอง  และผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการที�จดัตั@งตามมติสภามหาวทิยาลยั 
  ขอ้  ๔  ขา้ราชการผูใ้ดกระทาํผิดวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง  ให้ผูบ้งัคบับญัชาสั�งลงโทษ
ภาคทณัฑ ์ ตดัเงินเดือน  หรือลดขั@นเงินเดือนใหเ้หมาะสมกบักรณีความผิด 
  ขอ้  ๕  ขา้ราชการผูใ้ดกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้ผูบ้งัคบับญัชา  สั�งลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
  ขอ้  ๖  อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการซึ� งเป็นผูบ้งัคบับญัชาของขา้ราชการ
ผูก้ระทาํผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงมีอาํนาจสั�งลงโทษภาคทณัฑ์  หรือตดัเงินเดือนครั@ งหนึ� งไม่เกิน  
ร้อยละหา้ และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน  หรือลดขั@นเงินเดือนครั@ งหนึ�งไม่เกินหนึ�งขั@น 
  ขอ้  ๗  อธิการบดีเป็นผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษขา้ราชการผูก้ระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 
ยกเวน้ เรื�องที�อธิการบดีเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในเรื�องที�สอบสวน  ให้ส่งเรื�องให้ ก.บ.ม. พิจารณาเมื�อ 
ก.บ.ม. มีมติเป็นประการใด ใหอ้ธิการบดีสั�งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั@น 
  ข้อ  ๘  กรณีอธิการบดีเป็นผูก้ระทาํผิดวินัย  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นผูมี้อาํนาจสั�งลงโทษตามสถานโทษและอตัราโทษที�กาํหนดในขอ้ ๔  ขอ้ ๕  และ   
ขอ้ ๖ 
  ขอ้  ๙  การสั�งลงโทษทางวินยั  สั�งลงโทษตอ้งสั�งลงโทษให้เหมาะสมกบัความผิด  
และมิให้เป็นไปโดยพยาบาทโดยอคติ  หรือโดยโทสะจริตหรือลงโทษผูที้�ไม่มีความผิด  ถา้มีเหตุ  
อนัควรลดหยอ่น จะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่หากเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  
หา้มมิใหล้ดโทษลงตํ�ากวา่ปลดออก 
  ในกรณีกระทาํผิดวินัยครั@ งแรกหรือกระทาํผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควร
ลดหย่อนโทษ จะงดโทษโดยให้ทาํทณัฑ์บนเป็นหนังสือตามแบบท้ายขอ้บงัคบันี@ หรือว่ากล่าว
ตกัเตือนก็ได ้
  เหตุควรลดหย่อนโทษ  ได้แก่  การมีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและ
พยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั@น  รับสารภาพหรือให้ขอ้มูลความรู้แก่ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
คณะกรรมการสอบสวนอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาสอบสวน หรือเหตุอื�นที�ผูมี้อาํนาจ         
สั�งลงโทษเห็นวา่มีลกัษณะทาํนองเดียวกนั 
  ขอ้  ๑๐  การสั�งลงโทษขา้ราชการผูก้ระทาํผิดวินยั  ให้ทาํเป็นคาํสั�งตามแบบทา้ย
ขอ้บงัคบันี@   โดยในคาํสั�งลงโทษให้แสดงว่าผูถู้กลงโทษกระทาํผิดวินยัในกรณีใด  ตามมาตราใด 
พร้อมทั@งแจง้สิทธิหลกัเกณฑ ์ วธีิการ ระยะเวลาในการอุทธรณ์โตแ้ยง้คาํสั�งลงโทษ 
  ขอ้  ๑๑  การสั�งลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน  หรือลดขั@นเงินเดือน  ห้ามมิให้สั�ง
ลงโทษยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกคาํสั�ง  เวน้แต่การสั�งลงโทษผูถู้กสั�งพกัราชการ หรือให้ออกจาก



ราชการไวก่้อน ในกรณีที�ขอ้บงัคบัว่าดว้ยการสั�งพกัราชการและการสั�งให้ออกจากราชการไวก่้อน 
ได้กําหนดให้สั�งลงโทษย้อนหลังได้ ก็ให้สั�งลงโทษย้อนหลังได้ และให้ทําคําสั�งดังกล่าว             
ตามตวัอยา่งที� ๑  ตวัอยา่งที� ๒ หรือตวัอยา่งที�  ๓  ทา้ยขอ้บงัคบันี@  
  ขอ้  ๑๒  การสั�งลงโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ ใหท้าํคาํสั�งตามตวัอยา่ง
ที� ๔ ทา้ยขอ้บงัคบันี@  ทั@งนี@  หา้มมิใหส้ั�งปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกคาํสั�ง เวน้แต่ 

(๑)  ในกรณีที�ได้มีคาํสั�งให้พกัราชการหรือให้ออกจากราชการไวก่้อน 
เมื�อจะสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  ใหส้ั�งปลดออกหรือไล่ออกตั@งแต่วนัพกัราชการ
หรือวนัใหอ้อกจากราชการไวก่้อนแลว้แต่กรณี 

(๒)  การสั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาํ
ความผิดอาญาจนไดรั้บโทษจาํคุก หรือโทษที�หนกักว่าจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกหรือ
ให้รับโทษที�หนกักว่าจาํคุก ให้สั�งปลดออกหรือไล่ออกตั@งแต่วนัตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษา
ถึงที�สุด หรือวนัตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุด หรือวนัถูกคุมขงัติดต่อกนัจนถึงวนัตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุด
แลว้แต่กรณี 

(๓)  ในกรณีที�ได้มีการสั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ        
ไปแลว้ ถา้จะตอ้งสั�งใหม่หรือเปลี�ยนแปลงคาํสั�ง  การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกในกรณีเช่นนี@     
ให้สั�งยอ้นหลงัไปถึงวนัออกจากราชการตามคาํสั�งเดิม  แต่ถ้าวนัออกจากราชการตามคาํสั�งเดิม      
ไม่ถูกตอ้ง  ก็ให้สั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ควรตอ้งออกจากราชการตาม
กรณีนั@นในขณะที�ออกคาํสั�งเดิม 

(๔)  ในกรณีที�ไดมี้การสั�งให้ออกจากราชการตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๗ 
หรือมาตรา ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                
พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแลว้ ถา้จะตอ้งสั�งใหม่หรือเปลี�ยนแปลงคาํสั�งเป็นลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ ให้สั�งปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัที�ควรตอ้งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก
ตามกรณีนั@นในขณะที�ออกคาํสั�งเดิม 

(๕)  การสั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  ในกรณีที�ผูซึ้� ง
จะตอ้งถูกสั�งนั@นได้ออกจากราชการโดยถูกสั�งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั�งให้ออก     
จากราชการในกรณีอื�น หรือไดรั้บอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแลว้ ให้สั�งปลดออกหรือ  
ไล่ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัออกจากราชการนั@น 

(๖)  การสั�งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที�ผูซึ้� ง
จะตอ้งถูกสั�งนั@นได้พน้จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการไปก่อนแล้ว       
ใหส้ั�งปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลงัไปถึงวนัสิ@นปีงบประมาณที�ผูน้ั@นมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์ 



(๗)  กรณีใดมีเหตุสมควรสั�งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการยอ้นหลงั   
ก็ให้สั�งปลดออกหรือไล่ออกยอ้นหลังไปถึงวนัที�ควรจะต้องออกจากราชการตามกรณีนั@ นได ้        
แต่ทั@งนี@ตอ้งไม่เป็นการทาํใหเ้สียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถู้กสั�งลงโทษนั@น 
  ขอ้  ๑๓  การสั�งเพิ�มโทษ หรือลดโทษ เป็นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตาม
คาํสั�งของอธิการบดี   หรือมติของ ก.บ.ม.  หรือ ก.พ.อ. จะสั�งให้มีผลใช้บงัคบัตั@งแต่วนัใด ให้นาํ   
ขอ้ ๑๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
  ขอ้  ๑๔  การสั�งเพิ�มโทษ  หรือลดโทษ  เป็นลดขั@นเงินเดือน ตดัเงินเดือนหรือ
ภาคทณัฑ์ ให้สั�งยอ้นหลงัไปถึงวนัที�คาํสั�งลงโทษเดิมใช้บงัคบั  ทั@งนี@  การสั�งยอ้นหลงัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที�ผูถู้กสั�งลงโทษไดรั้บไปแลว้ 
  ขอ้  ๑๕  การสั�งลดโทษปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการเป็นลดขั@นเงินเดือน   
ตดัเงินเดือน หรือภาคทณัฑ์ตามมติ ก.บ.ม.หรือ ก.พ.อ.  จะสั�งให้มีผลใช้บงัคบัตั@งแต่วนัใดให้นาํ   
ขอ้ ๑๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  ข้อ  ๑๖  คําสั�งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ�มโทษ ที�สั�งตามมติ ก.บ.ม.         
ตามมาตรา ๖๐  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ใหท้าํคาํสั�งตามตวัอยา่งที� ๕  ทา้ยขอ้บงัคบันี@  
  ข้อ  ๑๗  คําสั� งยกโทษ  งดโทษ  ลดโทษ  หรือเพิ�มโทษผู ้อุทธรณ์ที�สั� ง                   
ตามคาํวินิจฉัยของ  ก.อ.ม. ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน                   
ในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ใหท้าํคาํสั�งตามตวัอยา่งที� ๖ ทา้ยขอ้บงัคบันี@  
  ขอ้  ๑๘  การสั�งยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ�มโทษแก่ผูอุ้ทธรณ์ และการสั�ง         
ให้ผู ้อุทธรณ์กลับเข้ารับราชการ ตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ให้ทําคําสั�งตามตัวอย่างที�  ๗              
ทา้ยขอ้บงัคบันี@  
  ข้อ  ๑๙  การแก้ไขเปลี�ยนแปลงคําสั�งเกี� ยวกับการลงโทษ ให้ทําเป็นคําสั�ง              
มีสาระสําคญัแสดงเลขที�  และวนั เดือน ปี  ที�ออกคาํสั�งเดิมขอ้ความเดิมตอนที�แกไ้ขเปลี�ยนแปลง  
และขอ้ความที�แกไ้ขเปลี�ยนแปลงแลว้ 
  ขอ้  ๒๐  การดาํเนินการแก้ไขเปลี�ยนแปลงคาํสั�งลงโทษเดิม ให้ผูบ้งัคบับญัชา       
ซึ� งเป็นผูส้ั�งลงโทษตามขอ้ ๖ หรือขอ้ ๗ เป็นผูด้าํเนินการ เวน้แต่โทษที�จะลงเพิ�มแก่ผูก้ระทาํผิดวินยั
ตามคาํวินิจฉยัของ  ก.บ.ม.หรือ ก.อ.ม.หรือ ก.พ.อ.  ระดบัโทษเกินกวา่อาํนาจของผูส้ั�งลงโทษเดิม 
ใหอ้ธิการบดีเป็นผูด้าํเนินการ 
  ขอ้  ๒๑  การดาํเนินการแก้ไขคาํสั�งลงโทษ ให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จภายใน        
สิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บแจง้ผลการวนิิจฉยัจาก ก.บ.ม. หรือ ก.อ.ม. หรือ ก.พ.อ. แลว้แต่กรณี 
  ขอ้  ๒๒  เมื�อไดมี้คาํสั�งเพิ�มโทษ ลดโทษ งดโทษ  หรือยกโทษ  ถา้เพิ�มโทษเป็น
สถานโทษ ที�หนกัขึ@น  หรือลดโทษเป็นสถานโทษที�เบาลง  หรืองดโทษ  หรือยกโทษ คาํสั�งลงโทษ



เดิมให้เป็นอนัยกเลิก   ถ้าลดโทษเป็นอตัราโทษที�เบาลง  อตัราโทษส่วนที�เกินก็ให้เป็นอนัยกเลิก  
ในกรณีที�คาํสั�งลงโทษตดัเงินเดือนหรือลดขั@นเงินเดือนเป็นอนัยกเลิก  หรืออตัราโทษส่วนที�เกิน 
เป็นอนัยกเลิก ให้คืนเงินเดือนที�ได้ตดัหรือลดไปแล้วตามคาํสั�งที�เป็นอนัยกเลิก หรืออตัราโทษ
ส่วนเกินที�เป็นอนัยกเลิกนั@นใหแ้ก่ผูถู้กลงโทษ 
  ขอ้  ๒๓  ให้อธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบันี@   และมีอาํนาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี@  

   ประกาศ    ณ   วนัที�   ๒๘  มิถุนายน    พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
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