
 
 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

………………………. 

  โดยที�เห็นสมควรวางหลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการอุทธรณ์  และการพิจารณาอุทธรณ์
คาํสั�งลงโทษทางวนิยัไม่ร้ายแรง 
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗  มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๗ (๒)  และ (๑๓)  แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ในการประชุมครั= งที�  ๗/๒๕๕๐  เมื�อวนัที�  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  จึงออก
ขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี=  
  ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี= เ รียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์วา่ดว้ยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ” 
  ขอ้  ๒  ขอ้บงัคบันี= ใหใ้ชบ้งัคบัตั=งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
  ขอ้  ๓  ในขอ้บงัคบันี=  
  “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 
  “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ก.อ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจาํมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
  “ก.พ.อ.”  หมายความวา่  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
  ขอ้  ๔  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กาํหนดในขอ้บงัคบันี=  
  ข้อ  ๕  ในการพิจารณาอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงให้ ก.อ.ม. เป็นผู ้       
มีอาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัแทนสภามหาวทิยาลยั 



  ขอ้  ๖  การอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษภาคทณัฑ์  ตดัเงินเดือน  หรือลดขั=นเงินเดือน    
ใหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดรั้บแจง้คาํสั�ง 
  ขอ้  ๗  การอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษเป็นกรณีเฉพาะตวั  ให้อุทธรณ์ไดส้ําหรับตนเอง
เท่านั=น จะอุทธรณ์แทนผูอื้�นหรือมอบหมายใหผู้อื้�นเป็นผูอุ้ทธรณ์แทนไม่ได ้ 
  การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์          
ให้เห็นว่าไดถู้กลงโทษโดยไม่ถูกตอ้ง  ไม่เหมาะสม  หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร  และลงลายมือชื�อ 
และที�อยูข่องผูอุ้ทธรณ์ 
  ในการอุทธรณ์  ถา้ผูอุ้ทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ดว้ยวาจาในชั=นพิจารณาของ 
ก.อ.ม. ใหแ้สดงความประสงคไ์วใ้นหนงัสืออุทธรณ์ หรือจะทาํเป็นหนงัสือต่างหากก็ได ้แต่ตอ้งยื�น
หรือส่งหนงัสือขอแถลงการณ์ดว้ยวาจาก่อนที� ก.อ.ม.เริ�มพิจารณาอุทธรณ์ 
  ขอ้  ๘  เพื�อประโยชน์ในการอุทธรณ์  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคดัรายงาน  
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูส้อบสวนได ้ รวมทั=งมีสิทธิขอตรวจหรือคดั
บนัทึกถอ้ยคาํบุคคล  พยานหลกัฐานอื�น หรือเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องที�ผูอุ้ทธรณ์ถูกสั�งลงโทษ  
ทั=งนี=   หากพยานหลกัฐานดงักล่าวมีส่วนที�ตอ้งห้าม มิให้เปิดเผยตามกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสาร
ของทางราชการใหล้บหรือตดัทอนหรือทาํโดยประการอื�นใดที�ไม่เป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารนั=น
ไดต้ามที�กาํหนดในกฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ 

  ขอ้  ๙  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิคดัคา้นกรรมการใน ก.อ.ม. ถ้ากรรมการผูน้ั=นมีเหตุ         
อยา่งหนึ�งอยา่งใด  ดงัต่อไปนี=  

(๑)  รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทาํผดิวนิยัที�ผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ 
(๒)  เป็นผูมี้ส่วนได้เสียในเรื� องที�พิจารณาตามที�กาํหนดไวใ้นข้อบงัคับ     

วา่ดว้ยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกขป์ระจาํมหาวทิยาลยั 
  การคดัค้านกรรมการตามวรรคหนึ� ง  ต้องแสดงข้อเท็จจริงที�เป็นเหตุแห่งการ
คดัคา้นไวใ้นหนงัสืออุทธรณ์  หรือแจง้เพิ�มเติมเป็นหนงัสือก่อนที� ก.อ.ม. เริ�มพิจารณาอุทธรณ์ 
  เมื�อมีเหตุหรือมีการคดัคา้นตามวรรคหนึ� ง  กรรมการผูน้ั=นจะขอถอนตวัไม่ร่วม
พิจารณาอุทธรณ์นั=นก็ได้  ถ้ากรรมการผูน้ั=นมิได้ขอถอนตวั ให้ประธาน ก.อ.ม. เรียกประชุม
คณะกรรมการเพื�อพิจารณาเหตุคดัคา้นนั=น  ในการประชุมดงักล่าวเมื�อกรรมการผูถู้กคดัคา้นได้
ชี=แจงขอ้เทจ็จริงและตอบขอ้ซกัถามแลว้ตอ้งออกจากที�ประชุม 
  ถ้าที�ประชุมมีมติให้กรรมการผูถู้กคดัคา้นปฏิบติัหน้าที�ต่อไปด้วยคะแนนเสียง       
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที�ไม่ถูกคดัคา้นก็ให้กรรมการผูน้ั=นปฏิบติัหน้าที�ต่อไปได ้        
มติดงักล่าวใหก้ระทาํโดยวธีิลงคะแนนลบั  และใหเ้ป็นที�สุด 
  ขอ้  ๑๐  เพื�อประโยชน์ในการนบัระยะเวลาอุทธรณ์  ให้ถือวนัที�ผูถู้กลงโทษลง
ลายมือชื�อรับทราบคาํสั�งลงโทษ เป็นวนัรับแจง้คาํสั�ง 



  ถ้าผูถู้กลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื�อรับทราบคาํสั�งลงโทษ  และมีการแจ้งคาํสั�ง
ลงโทษใหผู้ถู้กลงโทษทราบกบัมอบสําเนาคาํสั�งลงโทษให้ผูถู้กลงโทษ แลว้ทาํบนัทึกลงวนัเดือนปี 
เวลา และสถานที�ที�แจง้   และลงลายมือชื�อผูแ้จง้พร้อมทั=งพยานรู้เห็นไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ ให้ถือ
วนัที�แจง้นั=นเป็นวนัที�ไดรั้บแจง้คาํสั�ง 
  ถา้ไม่อาจแจง้ใหผู้ถู้กลงโทษลงลายมือชื�อรับทราบคาํสั�งลงโทษไดโ้ดยตรงและได้
แจง้เป็นหนงัสือส่งสําเนาคาํสั�งลงโทษทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปให้ผูถู้กลงโทษ ณ ที�อยู่
ของผูถู้กลงโทษ  ซึ� งปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคาํสั�งลงโทษไปให้สอง
ฉบับเพื�อให้ผู ้ถูกลงโทษ  เก็บไว้หนึ� งฉบับ  และให้ผู ้ถูกลงโทษลงลายมือชื�อและวนัเดือนปี              
ที�รับทราบคาํสั�งลงโทษส่งกลบัคืนมา  เพื�อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานหนึ� งฉบบั ในกรณีเช่นนี=   เมื�อครบ
กาํหนดสิบห้าวนันับแต่วนัที�ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียล์งทะเบียนว่าผูถู้กลงโทษได้รับ
เอกสารดงักล่าวหรือมีผูรั้บแทนแลว้  แมย้งัไม่ไดรั้บสําเนาคาํสั�งลงโทษฉบบัที�ให้ผูถู้กลงโทษลง
ลายมือชื�อและวนัเดือนปีที�รับทราบคาํสั�งลงโทษกลบัคืนมา ให้ถือวา่  ผูถู้กลงโทษไดรั้บแจง้คาํสั�ง
แลว้ 
  ขอ้  ๑๑  การอุทธรณ์ให้ทาํหนงัสือถึงประธาน ก.อ.ม. พร้อมกบัสําเนารับรอง
ถูกตอ้งหนึ�งฉบบัและยื�นที�มหาวทิยาลยั 
  การยื�นหรือส่งหนงัสืออุทธรณ์ ผูอุ้ทธรณ์จะยื�นหรือส่งผา่นผูส้ั�งลงโทษก็ได ้ กรณี
นี= ให้ผูส้ั�งลงโทษจดัส่งหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าว พร้อมทั=งสําเนาหลกัฐานการรับทราบคาํสั�งลงโทษ
ของผูอุ้ทธรณ์   สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื=องตน้  และสํานวนการดาํเนินการทาง
วินยั พร้อมทั=งคาํชี= แจงของผูส้ั�งลงโทษ  (ถา้มี)  ไปยงัประธาน ก.อ.ม.  ภายในเจ็ดวนัทาํการนบัแต่
วนัไดรั้บหนงัสืออุทธรณ์ 
  ในกรณีที�มีผูน้ ําหนังสืออุทธรณ์มายื�นเอง ให้เจ้าหน้าที�ผูรั้บหนังสือออกใบรับ
หนงัสือ ประทบัตรารับหนงัสือและลงทะเบียนรับหนงัสือไวเ้ป็นหลกัฐานในวนัที�รับหนงัสือตาม
ระเบียบว่าดว้ยงานสารบรรณ และให้ถือวนัที�รับหนงัสือตามหลกัฐานดงักล่าวเป็นวนัยื�นหนงัสือ
อุทธรณ์ 
  ในกรณีที� ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ ถือว ันที� ที�ท ําการไปรษณีย ์            
ตน้ทางออกใบรับฝากเป็นหลกัฐานฝากส่ง หรือวนัที�ที�ทาํการไปรษณียต์น้ทางประทบัตรารับที�ซอง
หนงัสือเป็นวนัยื�นหนงัสืออุทธรณ์ 
  ข้อ  ๑๒  เ มื� อได้ยื�นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว  ผู ้อุทธรณ์จะยื�นหรือ                
ส่งคาํแถลงการณ์หรือเอกสารหลกัฐานเพิ�มเติมก่อนที�  ก.อ.ม. เริ�มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได ้โดยยื�นหรือ
ส่งตรงต่อประธานก.อ.ม. 
  ขอ้  ๑๓  อุทธรณ์ที�จะรับไวพ้ิจารณาไดต้อ้งเป็นอุทธรณ์ที�ถูกตอ้งตามขอ้ ๗ และ
ยื�นภายในกาํหนดเวลาตามกฎหมาย  



  ในกรณีที�มีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ที�จะรับไวพ้ิจารณาได้หรือไม่           
ให้ ก.อ.ม. เป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยัหาก  ก.อ.ม.  มีมติไม่รับอุทธรณ์ไวพ้ิจารณา ให้มหาวิทยาลยัแจง้
มติพร้อมทั=งแจง้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจง้       
ผูส้ั�งลงโทษทราบดว้ย 
  ขอ้  ๑๔  ผูอุ้ทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที� ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์        
เสร็จสิ=นก็ได ้โดยทาํเป็นหนงัสือยื�นโดยตรงต่อประธาน  ก.อ.ม.  เมื�อได้ถอนอุทธรณ์แลว้การ
พิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นอนัระงบั 
  ขอ้  ๑๕  ในกรณีที�ผูถู้กลงโทษได้โอนไปสังกดัส่วนราชการอื�น  ให้ยื�นอุทธรณ์       
ต่อหวัหนา้ส่วนราชการที�ผูอุ้ทธรณ์ไดโ้อนไปสังกดันั=น 
  ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์ได้โอนไปสังกัดส่วนราชการอื�นหลังจากที�ได้ยื�นอุทธรณ์        
ไวแ้ลว้ และ ก.อ.ม. ยงัมิไดมี้มติตามขอ้ ๑๗ ให้มหาวิทยาลยัส่งเรื�องอุทธรณ์และเอกสารหลกัฐาน
ตามขอ้ ๑๖ ไปใหห้วัหนา้ส่วนราชการตามวรรคหนึ�งเป็นผูพ้ิจารณาดาํเนินการต่อไป 
  ขอ้  ๑๖  การพิจารณาอุทธรณ์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการ
พิจารณาในเบื=องต้นรวมทั= งสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเป็นและสมควร           
อาจออกไปตรวจสถานที�  หรือขอเอกสารและหลักฐานที�เกี�ยวข้องเพิ�มเติม  รวมทั= งคําชี= แจง           
จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื�นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน  บริษทั  หรือบุคคลใดๆ หรือ
ขอให้ผูแ้ทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื�นของรัฐ  ห้างหุ้นส่วน  บริษทั  หรือบุคคลใดๆ 
มาให้ถอ้ยคาํหรือชี=แจงขอ้เท็จจริงเพื�อประกอบการพิจารณาได ้ ทั=งนี= การพิจารณาอุทธรณ์ดงักล่าว
ตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัถดัจากวนัที�ผูอุ้ทธรณ์ไดย้ื�นหนงัสืออุทธรณ์ 
  ในกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์ขอแถลงการณ์ดว้ยวาจา  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธินาํทนายความหรือที�
ปรึกษาซึ� งมิใช่พยานของตนเข้ามาในการพิจารณาของ ก.อ.ม. ได้ไม่เกินหนึ� งคน การใด                  
ที�ทนายความหรือที�ปรึกษาไดท้าํลงต่อหนา้ผูอุ้ทธรณ์  ให้ถือวา่เป็นการกระทาํของผูอุ้ทธรณ์ เวน้แต่    
ผูอุ้ทธรณ์จะไดค้ดัคา้นเสียแต่ในขณะนั=น 
  ในกรณีที� นัดให้ผู ้อุท ธรณ์มาแถลง การณ์ด้วยวา จาต่อที� ป ระชุ ม ใ ห้แจ้ง                 
ให้ผูบ้งัคบับญัชาผูส้ั�งลงโทษหรือเพิ�มโทษทราบด้วยว่า  ถา้ประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก ้
หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลที�เกี�ยวข้องเป็นผูแ้ทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที�ประชุม         
ครั= งนั=นได้ ทั= งนี=  ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณี  และเพื�อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว        
ใหผู้ส้ั�งลงโทษหรือเพิ�มโทษ หรือผูแ้ทนเขา้ฟังคาํแถลงการณ์ดว้ยวาจาของผูอุ้ทธรณ์ได ้

  ในการพิจารณาอุทธรณ์ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรที�จะต้องสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ�มเติม เพื�อประโยชน์แห่งความถูกตอ้งและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอาํนาจ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ�มเติมในเรื�องนั=นไดต้ามความจาํเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั=ง



คณะกรรมการสอบสวนใหส้อบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ�มเติมแทนก็ได ้หรือกาํหนดประเด็นหรือ
ขอ้สาํคญัที�ตอ้งการทราบส่งไปใหผู้ส้อบสวนเดิมทาํการสอบสวนเพิ�มเติมได ้

  ขอ้  ๑๗  เมื�อ ก.อ.ม.  ไดพ้ิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ แลว้ 
(๑)  ถ้าเห็นว่าการสั�งลงโทษถูกตอ้งเหมาะสมกบัความผิดแลว้ให้มีมติ    

ยกอุทธรณ์ 
(๒)  ถา้เห็นวา่การสั�งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัความผิดและ

เห็นว่าผูอุ้ทธรณ์ไดก้ระทาํความผิดวินยัไม่ร้ายแรงแต่ควรไดรั้บโทษหนกัขึ=น ให้มีมติให้เพิ�มโทษ
เป็นสถานโทษหรืออตัราโทษที�หนกัขึ=น 

(๓)  ถา้เห็นวา่การสั�งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัความผิดและ
เห็นวา่ผูอุ้ทธรณ์ไดก้ระทาํผดิวนิยัไม่ร้ายแรงควรไดรั้บโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษ
หรืออตัราโทษที�เบาลง 

(๔)  ถา้เห็นวา่การสั�งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัความผิดและ
เห็นว่าผูอุ้ทธรณ์ไดก้ระทาํผิดวินยัไม่ร้ายแรง ซึ� งเป็นการกระทาํผิดวินยัเล็กน้อยและมีเหตุอนัควร     
งดโทษ ใหมี้มติใหส้ั�งงดโทษโดยใหท้าํทณัฑบ์นเป็นหนงัสือหรือวา่กล่าวตกัเตือนก็ได ้

(๕)  ถ้าเห็นว่าการสั�งลงโทษไม่ถูกตอ้ง และเห็นว่าการกระทาํของ             
ผูอุ้ทธรณ์ไม่เป็นความผดิวนิยั หรือพยานหลกัฐานยงัฟังไม่ไดว้า่ผูอุ้ทธรณ์กระทาํผิดวินยัให้มีมติให้
ยกโทษ และสั�งใหด้าํเนินการใหเ้หมาะสม 

(๖)  ถา้เห็นว่าขอ้ความในคาํสั�งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมให้มี
มติใหแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้ความใหถู้กตอ้งเหมาะสม 

(๗)  ถา้เห็นวา่การสั�งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัความผิดและ
เห็นว่ากรณีมีมูลที�ควรกล่าวหาว่าผู ้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้แต่งตั= ง
คณะกรรมการสอบสวนวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ในกรณีที�เห็นวา่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงกรณีความผิดที�ปรากฏชดั
แจง้ตามที�กาํหนดในกฎ  ก.พ.อ.  หรือเห็นว่าผูอุ้ทธรณ์กระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการ
ดํา เนินการทางวินัยตามมาตรา ๔๙   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   และขอ้บงัคบัว่าด้วยการตั=งคณะกรรมการสอบสวนและการ
สอบสวนพิจารณาแลว้ ใหมี้มติใหเ้พิ�มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 

(๘)  ถ้าเห็นว่าการสั�งลงโทษไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม โดยเห็นว่าผู ้
อุทธรณ์มีกรณีที�สมควรแต่งตั=งคณะกรรมการสอบสวนหรือให้ออกจากราชการตามมาตรา  ๕๗  
(๔) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   ให้นาํขอ้ 
๑๗ (๗) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



(๙)  ถ้าเห็นว่าสมควรดาํเนินการโดยประการอื�นเพื�อให้เกิดความเป็น
ธรรมและถูกตอ้งตามกฎหมาย ใหมี้มติใหด้าํเนินการไดต้ามควรแก่กรณี 
  การออกจากราชการของผูอุ้ทธรณ์ไม่เป็นเหตุที�จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์  แต่จะมี
มติ ตาม (๒) หรือ (๘) มิได ้ และถา้เป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิไดด้ว้ย 
  ในกรณีที�มีผูถู้กลงโทษทางวินยัในความผิดที�ไดก้ระทาํร่วมกนั และเป็นความผิด
ในเรื�องเดียวกนั โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทาํอย่างเดียวกนั เมื�อผูถู้กลงโทษคนใดคนหนึ� งใช้
สิทธิอุทธรณ์คาํสั�งลงโทษดงักล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผูอุ้ทธรณ์ แมผู้ถู้กลงโทษคนอื�น
จะไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผูที้�ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลกัษณะคดีอนัเป็น
เหตุเดียวกบักรณีของผูอุ้ทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผูที้�ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการ
ลงโทษใหมี้ผลในทางที�เป็นคุณเช่นเดียวกบัผูอุ้ทธรณ์ดว้ย 
  ขอ้  ๑๘  ในกรณีที�มีการแต่งตั=งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ ๑๗ (๗) หรือ (๘) 
เมื�อคณะกรรมการสอบสวนไดส้อบสวนพิจารณาเสร็จแลว้ ให้ส่งเรื�องให้ ก.อ.ม.เพื�อพิจารณามีมติ
ตามขอ้ ๑๗ ต่อไป 
  ขอ้  ๑๙  คาํวินิจฉยัของ ก.อ.ม. ตอ้งมีลายมือชื�อของกรรมการที�วินิจฉยัเรื�องนั=นถา้
กรรมการคนใดมีความเห็นแยง้ ใหมี้สิทธิทาํความเห็นแยง้ของตนรวมไวใ้นคาํวนิิจฉยัได ้
  ขอ้  ๒๐  เมื�อ ก.อ.ม. ไดมี้มติตามขอ้ ๑๗ แลว้ ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งเป็นผูส้ั�งลงโทษ  
สั�งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมตินั=น โดยใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บ
แจง้ผลพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์จาก  ก.อ.ม. 
  เมื�อผูบ้ ังคับบัญชาซึ� งเป็นผูส้ั�งลงโทษได้ดําเนินการตามมติของ  ก.อ.ม. แล้ว          
ใหร้ายงานผลการพิจารณาวนิิจฉยัของ  ก.อ.ม.ใหส้ภามหาวิทยาลยัทราบโดยเร็ว และแจง้ผลวินิจฉยั
อุทธรณ์ของ ก.อ.ม. พร้อมสิทธิที�กาํหนดในขอ้ ๒๑  ให้ผูอุ้ทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัตั=งแต่
วนัที�ผูบ้งัคบับญัชาซึ� งเป็นผูส้ั�งลงโทษไดด้าํเนินการตามมติ ก.อ.ม. 
  ขอ้  ๒๑  ภายใตบ้งัคบัตามความในวรรคสอง กรณีที�  ก.อ.ม. มิไดพ้ิจารณาวินิจฉยั
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกาํหนดเวลาที�ระบุไวใ้นข้อ ๑๖  หรือกรณีที�ผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจใน        
คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของ  ก.อ.ม.  ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองไดต้ามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด
ในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั=งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
  กรณีที�   ก.อ.ม. มีมติให้สั�งเพิ�มโทษผูอุ้ทธรณ์เป็นปลดออก  หรือไล่ออกจาก
ราชการ  หรือมีมติสั�งให้ออกจากราชการ ผูอุ้ทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั�งเพิ�มโทษปลดออกหรือ      
ไล่ออก หรือคาํสั�งให้ออกจากราชการต่อ ก.พ.อ.ได้อีกชั=นหนึ� งภายในสามสิบวนันับตั=งแต่วนัที�
ไดรั้บแจง้คาํสั�งดงักล่าวตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� ก.พ.อ. กาํหนด 



  ขอ้  ๒๒  การนบัระยะเวลาตามขอ้บงัคบันี=  สําหรับเวลาเริ�มตน้ ให้นบัวนัถดัจาก
วนัแรกแห่งเวลานั=นเป็นวนัเริ�มนบัระยะเวลา  ส่วนเวลาสิ=นสุด  ถา้วนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลาตรงกบั
วนัหยดุราชการ  ใหน้บัวนัเริ�มเปิดทาํการใหม่เป็นวนัสุดทา้ยแห่งระยะเวลา 
  ขอ้  ๒๓  ใหอ้ธิการบดีเป็นผูรั้กษาการตามขอ้บงัคบันี=  และมีอาํนาจวินิจฉยัตีความ
ปัญหาเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามขอ้บงัคบันี=  

   ประกาศ   ณ   วนัที�   ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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