
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ 

ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

______________________ 

 

  โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ัง

ลงโทษภาคทณัฑ ตัดเงนิเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร  ออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการอุทธรณ

และการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงนิเดือน หรือลดข้ันเงนิเดือน พ.ศ.๒๕๕๐ 

  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓  ในขอบังคับนี ้

  “สภามหาวทิยาลัย”  หมายความวา สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร            

  “มหาวิทยาลัย”    หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการพจิารณาอุทธรณคําส่ังโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน 

  “ขาราชการ”   หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “ก.พ.อ.”    หมายความวา  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

  ขอ ๔  การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ

ลดข้ันเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในขอบังคับนี้ 



 ๒ 

  ขอ ๕  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําส่ังโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน

เงินเดือน ประกอบดวย  

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยแตงต้ังเปนประธาน

กรรมการ 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารจํานวนหนึ่งคน  

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยจาํนวนหนึ่งคน 

(๔) กรรมการที่แตงต้ังจากขาราชการจํานวนหนึ่งคน 

กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงต้ัง 

  ใหหวัหนาสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานกุาร และผูอํานวยการกองกลางเปน

ผูชวยเลขานุการ 

  ขอ ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาทีพ่จิารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัด

เงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน  

  ขอ ๗  การอุทธรณคําส่ังลงโทษตามขอบังคับนี้ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานัน้จะ

อุทธรณแทนผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

  การอุทธรณตองทาํเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาได

ถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร ถึงประธานกรรมการ โดยใหยืน่ตอหวัหนา

สํานักงานอธกิารบดี ภายในเวลาสามสิบวนันับต้ังแตวันรับทราบคําส่ังลงโทษ 

  ในการพิจารณาอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาประกอบการ

อุทธรณ ใหแจงเปนหนังสือตอประธานกรรมการ ในเวลาใดๆ กอนที่คณะกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ

เสร็จส้ิน  

  ใหคณะกรรมการรับฟงคําแถลงการณของผูอุทธรณโดยใหผูบังคับบัญชาที่ส่ังลงโทษ

เขารวมรับฟงคําแถลงและใหมีโอกาสแถลงแกไดดวย 

  ขอ ๘  เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ กรณีที่มีการสอบสวน ผูจะอุทธรณมีสิทธิ

ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจ

หรือคัดบันทกึถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เกีย่วของใหอยูในดุลพนิิจของ

ผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษที่จะอนุญาตหรือไมก็ได ทั้งนี้ ใหคํานึงถงึประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ

ในการรักษาวนิัยของขาราชการตลอดจนประโยชนของผูจะอุทธรณและเหตุผลความจําเปนอ่ืน ๆ 

ประกอบกัน 

  ขอ ๙  ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการหรืออนุกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูนั้นมี

เหตุอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้ 

  (๑)  รูเห็นเหตุการณในการกระทําที่ทาํใหผูอุทธรณถูกลงโทษ 

  (๒)  มีสวนไดเสียในการกระทําที่ทาํใหผูอุทธรณถูกลงโทษ 



 ๓ 

  (๓)  มีสาเหตุโกธรเคืองกับผูอุทธรณ 

  (๔)  เปนผูกลาวหาหรือเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ หรือเปนคูสมรส บุพการี หรือ

ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดา กับผูกลาวหา หรือเปนผูบังคับบัญชา 

ผูส่ังลงโทษ 

  การคัดคานกรรมการ ผูพิจารณาอุทธรณนัน้ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการ

คัดคานไวในหนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนงัสือกอนที่คณะกรรมการจะเร่ิมพิจารณาอุทธรณ 

  เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง  กรรมการผูถกูคัดคานจะถอนตัวไมรวม

พิจารณาอุทธรณนั้นก็ได ถากรรมการผูนัน้มิไดถอนตัว ใหประธานกรรมการพจิารณาขอเท็จจริงทีคั่ดคาน 

หากเหน็วา ขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงกรรมการผูนัน้ทราบและมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น เวนแต

เห็นวาการใหกรรมการผูนัน้รวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทาํใหไดความ

จริงและเปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนัน้ก็ได 

  ขอ ๑๐  เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณใหถอืวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือช่ือ

รับทราบคําส่ังลงโทษหรือวนัที่มีการแจงคําส่ังลงโทษใหผูถูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําส่ัง

ลงโทษใหผูถูกลงโทษโดยทําบันทกึลงวันเดือนปเวลาและสถานทีท่ี่แจงและลงลายมือช่ือผูแจงพรอม

พยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลวแตกรณีเปนวนัทราบคําส่ัง 

  ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษรับทราบคําส่ังลงโทษตามวรรคหน่ึงไดโดยตรง ใหแจงคําส่ัง

ลงโทษ สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูของผูถูกลงโทษ ที่ปรากฏตามหลักฐานของทาง

ราชการ และใหถือวาผูถกูลงโทษไดรับทราบคําส่ังลงโทษหลังจากครบเจ็ดวัน นับแตวันที่สงคําส่ังลงโทษ

ทางไปรษณีย 

  ขอ ๑๑  วันยืน่อุทธรณในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นอุทธรณดวยตนเอง ใหเจาหนาที่ออกใบรับ

ไวเปนหลักฐาน และใหถือวนัที่ปรากฏในใบรับเปนวนัทีย่ื่นอุทธรณ    

  กรณีที่ผูอุทธรณไมสามารถยื่นอุทธรณดวยตนเอง ใหสงทางไปรษณียโดยถือวาวนัที่

ไปรษณียประทับตรารับเปนวันที่ยืน่อุทธรณ 

  เมื่อไดยื่นอุทธรณตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลว ผูอุทธรณมีสิทธิยืน่คําแถลงการณ

หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมได ทัง้นี ้กอนที่คณะกรรมการจะส้ินสุดการพจิารณาอุทธรณ 

  ขอ ๑๒  อุทธรณที่จะรับไวพจิารณาไดตองเปนอุทธรณทีย่ื่นหรือสงภายในกําหนดเวลา

ตามกฎหมาย 

  เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม ใหคณะกรรมการทาํการไตสวน รวบรวมขอเท็จจริง 

และพยานหลักฐานทัง้หมดที่ใชในการลงโทษ ประกอบกบัอุทธรณ ทั้งนี้ ใหมีอํานาจเรียกบุคคลมาให

ถอยคํา หรือใหหนวยงานสงเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณา  

  ขาราชการผูใดไมใหความรวมมือตอคณะกรรมการใหถอืวาเปนการไมถือและไมปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวนิัยตามควรแกกรณี 



 ๔ 

  ขอ ๑๓  ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณในเวลาใดๆ กอนทีค่ณะกรรมการจะพิจารณา

อุทธรณเสร็จส้ินก็ได  โดยการถอนอุทธรณจะตองทาํเปนหนงัสือยืน่ตอหัวหนาสํานักงานอธิการบดี เมื่อผู

อุทธรณไดขอถอนอุทธรณแลว ใหการพิจารณาอุทธรณส้ินสุดลง 

  ขอ ๑๔  การพจิารณาอุทธรณ คณะกรรมการจะตองพิจารณาอุทธรณใหไดความจริง

และยุติธรรม  

  ในการพิจารณาอุทธรณ หากคณะกรรมการเหน็วา เพือ่ประโยชนแหงความเปนธรรม 

จะทาํการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการเปนผูทําการสอบสวนเองหรือจะแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการทาํการสอบสวนแทนก็ได 

  ขอ ๑๕  ในการพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ดังนี ้

  (๑)  ถาเห็นวาการส่ังลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ 

  (๒)  ถาเหน็วาการส่ังลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ         

ควรไดรับโทษหนกัข้ึน ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักข้ึน 

  (๓)  ถาเหน็วาการส่ังลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณควร

ไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 

  (๔)  ถาเหน็วาการส่ังลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาการกระทาํของ

ผูอุทธรณเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมมีติใหส่ังงดโทษโดยใหทําทณัฑบน

เปนหนงัสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

  (๕)  ถาเหน็วาการส่ังลงโทษไมถูกตองและเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปน

ความผิดวนิัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวนิัย ใหมีมติใหยกโทษ 

  (๖)  ถาเห็นวาขอความในคําส่ังไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมมีติใหแกไขเปล่ียนแปลง

ขอความใหถูกตองเหมาะสม 

  (๗)  ถาเหน็วาการส่ังลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวากรณีมีมูลที่ควร

กลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๔๙ 

แตถาเหน็วาการกระทาํผิดวนิัยอยางรายแรงของผูอุทธรณเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ 

ก.พ.อ. กําหนด ใหมีมติเพิ่มโทษตามควรแกกรณีตามที่กาํหนดไวในขอบังคับ 

  (๘)  ถาเหน็วาสมควรดําเนนิการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตอง

ตามกฎหมาย ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

  (๙)  การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุใหยติุการพิจารณาอุทธรณแตจะมีมติ

ตาม (๒) มิได  

(๑๐)  ถาผูอุทธรณตายระหวางอุทธรณ การอุทธรณจะพิจารณาตอไปก็ได เฉพาะเพื่อ

ประโยชนแกผูอุทธรณเทานัน้ 



  ๕

  กรณีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดรวมกันกระทาํหลายคน และเปนความผิดใน

เร่ืองเดียวกัน มีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดไมไดใชสิทธิอุทธรณ แต

ตามพฤติการณปรากฏวา มีเหตุในลักษณะคดีเดียวกนักับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหคณะกรรมการมีมติ

ใหผูถกูลงโทษท่ีไมใชสิทธิอุทธรณนัน้ ไดรับการพจิารณาใหมีผลในทางทีเ่ปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

  ขอ ๑๖  เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินจิฉัยใดๆ ใหอธิการบดีส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตาม

มตินั้น และแจงใหผูอุทธรณทราบเปนหนงัสือภายในเจ็ดวัน นับแตไดรับคําวินจิฉัยของคณะกรรมการ  

  ขอ ๑๗  ในกรณีที่ไดมีคําส่ังยกอุทธรณ ลดโทษ หรืองดโทษ ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไป

ไมได แตถาเปนคําส่ังเพิ่มโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือคําส่ังใหออกจากราชการ ผูอุทธรณ

มีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณีตอ ก.พ.อ.  

  ขอ ๑๘  ใหอธกิารบดีรักษาการใหเปนไปตามขัอบังคับนี ้ และเปนผูวินจิฉัยช้ีขาดกรณีที่

เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

  (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักด์ิพฒันา)                                       

   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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