
 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
………………………. 

  โดยท่ีเห็นสมควรวางหลักเกณฑ์เก่ียวกับการร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
เพ่ือเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗  มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๓) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์  ในการประชุมครั้งท่ี  ๗ /๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ  ๑  ข้อบังคับน้ี เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ข้อ  ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓  ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “ก.อ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  ข้อ  ๔  กรณีท่ีอาจร้องทุกข์  การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์             
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบังคับน้ี 
  ข้อ  ๕  ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.อ.ม.  เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ 
  ข้อ  ๖  ข้าราชการอาจร้องทุกข์ได้ในกรณีดังน้ี 

(๑)  กรณีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา  เป็นต้นว่า  ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 



( ๒ )   ก ร ณี มี ค ว า ม คั บ ข้ อ ง ใ จ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร ก ร ะ ทํ า ห รื อ คํ า สั่ ง                    
ของผู้บังคับบัญชาต่อตนดังน้ี 

(ก)  บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  เพราะเหตุ
แห่งความแตกต่าง ในเรื่องถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะ   
ของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 

(ข)  ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ  หรือ 
(ค)  ประวิงเวลาหรือหน่วงเหน่ียวการดําเนินการบางเรื่อง เป็นเหตุ

ให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
  ข้อ  ๗  ในกรณีท่ีข้าราชการไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจท่ีอาจร้อง
ทุกข์ได้ตามข้อ ๖ ให้ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้แจ้งถึงการกระทําหรือได้รับ
คําสั่ง หรือทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์  โดยหนังสือร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งตรง ต่อประธาน  ก.อ.ม. 
หรือผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้ 
  ข้อ  ๘  การร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเองเท่าน้ัน จะร้องทุกข์แทนผู้อ่ืนหรือ
มอบหมายให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทนไม่ได้ 
  คําร้องทุกข์ให้ทําเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้ร้อง
ทุกข์  และต้องมีสาระสําคัญท่ีแสดงข้อเท็จจริง  และปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรือมีความคับข้องใจเน่ืองจากการกระทําหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างไรพร้อมท้ังระบุความ
ประสงค์ของการร้องทุกข์  และให้ยื่นหรือส่งท่ีมหาวิทยาลัย 
  ผู้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมสําเนารับรองถูกต้องจํานวนหน่ึงชุด
ผ่านผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ก็ได้  และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวดําเนินการ  ตามข้อ ๑๔ 
วรรคสอง 
  ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ม. ให้แจ้งไว้
ในหนังสือร้องทุกข์หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้  แต่ต้องย่ืนหรือส่งก่อนท่ี  ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ โดยย่ืนหรือส่งตรงต่อประธาน  ก.อ.ม. 
  ข้อ  ๙  ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้านกรรมการใน  ก.อ.ม.  ถ้ากรรมการผู้น้ันเป็นผู้มี     
ส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย 
  การคัดค้านกรรมการตามวรรคหน่ึง  ต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
ไว้ในหนังสือร้องทุกข์  หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนท่ี  ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาร้องทุกข์   
  เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหน่ึง  กรรมการผู้ น้ันจะขอถอนตัวไม่ร่วม
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์น้ันก็ได้  ถ้ากรรมการผู้น้ันมิได้ขอถอนตัว  ให้ประธาน ก.อ.ม. เรียกประชุม



คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเหตุคัดค้านน้ัน  ในการประชุมดังกล่าว  เม่ือกรรมการผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากท่ีประชุม 
  ถ้าท่ีประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของกรรมการท่ีไม่ถูกคัดค้าน  ก็ให้กรรมการผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ มติดังกล่าวให้
กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นท่ีสุด 
  ข้อ  ๑๐  ในกรณีท่ีมีผู้นําหนังสือร้องทุกข์มาย่ืนเอง  ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับ
หนังสือ ประทับตรารับหนังสือ  และลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือตาม
ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ  และให้ถือวันท่ีรับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าว   เป็นวันย่ืนหนังสือ
ร้องทุกข์ 
  ในกรณีท่ีส่งหนังสือร้องทุกข์ทางไปรษณีย์  ให้ถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับ
ฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง  หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับท่ีซองหนังสือ  เป็นวันส่งหนังสือ
ร้องทุกข์ 
  ข้อ  ๑๑  เม่ือได้ย่ืนหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะย่ืนหรือส่งหนังสือ
ร้องทุกข์หรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม  ก่อนท่ี  ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้  โดยย่ืน
หรือส่งตรงต่อประธาน  ก.อ.ม. 
  ข้อ  ๑๒  เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์  ให้ถือปฏิบัติดังน้ี 

(๑)  ในกรณีท่ีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือ
ต่อผู้ร้องทุกข์ ให้ถือวันท่ีผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเป็นวันได้รับคําสั่ง 

  ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง  และมีการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบ  กับ
มอบสําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกสั่ง  แล้วทําบันทึกลงวันเดือนปี  เวลา  และสถานท่ีท่ีแจ้ง  และลงลายมือชื่อผู้
แจ้งพร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันท่ีแจ้งน้ันเป็นวันได้รับคําสั่ง 
  ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็น
หนังสือส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูกสั่งซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ  โดยส่งสําเนาคําสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หน่ึงฉบับ  และให้ผู้
ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบคําสั่งส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ  ใน
กรณีเช่นน้ี เม่ือครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่ง
ได้รับเอกสารดังกล่าว  หรือมีผู้รับแทนแล้วแม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําสั่งฉบับท่ีให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปีท่ีรับทราบคําสั่งกลับคืนมาให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับคําสั่งแล้ว 

(๒)  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาไม่มีคําสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง 
ให้ถือวันท่ีมีหลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบคําสั่งน้ันเป็นวันได้รับแจ้งถึงการกระทํา
หรือได้รับคําสั่ง 



(๓)  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติโดยไม่
ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคําสั่งอย่างใด  ให้ถือวันท่ีผู้ร้อง
ทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือการใช้อํานาจหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันได้รับแจ้งถึง
การกระทํา 
  ข้อ  ๑๓  ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ต่อไป จะ
ขอถอนเรื่องร้องทุกข์  ก่อนท่ี ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยทําเป็นหนังสือย่ืนโดยตรง
ต่อประธาน ก.อ.ม. 
  เม่ือได้ถอนเรื่องร้องทุกข์แล้ว การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้นให้เป็นอันระงับไป 
  ข้อ  ๑๔  เม่ือ ก.อ.ม.ได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๘ แล้ว ให้ประธาน ก.อ.ม. มี
หนังสือแจ้งพร้อมท้ังส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบ
โดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์น้ันส่งเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องและคํา
ชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปเพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
  เม่ือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์ท่ีได้ย่ืนหรือส่ง
ตามข้อ ๘ วรรคสาม  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์น้ันจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมท้ัง
สําเนาและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องและคําชี้แจงของตน (ถ้ามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวัน
ทําการนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
  ข้อ  ๑๕  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  และในกรณีจําเป็นและ
สมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม  รวมท้ังคําชี้แจงจากหน่วยราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  หรือขอให้ผู้แทนหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้  ท้ังน้ีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวต้องให้แล้ว
เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
  ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา ให้ผู้ร้องทุกข์เข้าแถลงการณ์ด้วยวาจา   
ต่อท่ีประชุม ก.อ.ม. ผู้ร้องทุกข์มีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาของ ก.
อ.ม.ได้ การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าผู้ร้องทุกข์  ให้ถือว่าเป็นการกระทํา  ของผู้
ร้องทุกข์  เว้นแต่ผู้ร้องทุกข์จะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะน้ัน 
  ในกรณี ท่ี นัดให้ ผู้ ร้ อง ทุก ข์มาแถลงการณ์ ด้วยวาจา ต่อ ท่ีประชุม  ให้ แจ้ ง                 
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงหรือ
มอบหมายเป็นหนังสือให้ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมครั้งน้ันได้ 
ท้ังน้ี ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี และเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้
เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์เข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ร้องทุกข์ได้ 
 



  ข้อ  ๑๖  เม่ือ ก.อ.ม.ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๖ (๑) แล้ว ถ้าเห็นว่า 
(๑)  การท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์

น้ันถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 
(๒)  การท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์

น้ัน  ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  ให้มีมติให้แก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายน้ัน หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๓)  การท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์
น้ันถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วน  และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนให้มีมติให้แก้ไขหรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๔)   สมควรดํา เ นินการโดยประการ อ่ืนใดเ พ่ือให้ มีความถูกต้อง            
ตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
  ข้อ  ๑๗  เม่ือ ก.อ.ม.ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๖ (๒) แล้ว ถ้าเห็นว่า 

(๑)  การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามท่ีกําหนด
ในข้อ ๖ (๒) ให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 

(๒)  การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะท่ีกําหนด  ในข้อ 
๖ (๒) ให้มีมติให้แก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้  ให้สั่งดําเนินการประการอ่ืนหรือให้ข้อแนะนําตามท่ี
เห็นสมควรเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบ แบบ
แผนของทางราชการหรือจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ข้อ  ๑๘  การพิจารณามีมติตามข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗  ให้บันทึกเหตุผลของการ
พิจารณาไว้ในคําวินิจฉัยพร้อมลงลายมือชื่อของกรรมการท่ีวินิจฉัยเรื่องน้ัน 
  ถ้ากรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทําความเห็นแย้งของตนรวมไว้ใน คําวินิจฉัย
ได้ 
  ข้อ  ๑๙  เม่ือ ก.อ.ม.มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งอธิการบดีทราบ เพ่ือสั่งและ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติน้ัน และเม่ือได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ร้อง
ทุกข์และผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ทราบหรือปฏิบัติโดยเร็ว 
  ข้อ  ๒๐  กรณีท่ี ก.อ.ม.  มิได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาท่ีระบุไว้ในข้อ  ๑๕ ห รือกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในคําวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ม.  
ผู้ร้องทุกข์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วย การจัดต้ังศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  ข้อ  ๒๑  การนับระยะเวลาตามข้อบังคับน้ี สําหรับเวลาเริ่มต้น ให้นับวันถัดจากวัน
แรกแห่งเวลาน้ันเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้นับวันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 



  ข้อ  ๒๒  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยตีความ
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

   ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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