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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 
พ.ศ. 2546 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาล เพื่อให้การปฏิบัติหรือ 

ด าเนินการทางวินัยนักศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ีว่าด้วยวินัยนกัศึกษา พ.ศ. 2536 ให้เหมาะสมยิง่ขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมติสภา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งท่ี 51 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2546 จึงให้ตรา 

ข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา 

 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2536 
   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ หรือมติอื่นใดซึ่งขัดหรือแยง้กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
   “อธิการบด”ี หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
   “นักศึกษา”  หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
 ข้อ 5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความ และหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคบั 
   นี้ ค าวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นท่ีสุด 
 

หมวด 1 
วินัยนักศึกษา 

 ข้อ 6  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลยั คณะ ส านัก และหนว่ยงานอ่ืนภายใน  
   มหาวิทยาลยัโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 7  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ ไม่ทุจริตทางวิชาการไม่แสวงหา 
   ผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรมด้านวชิาการโดยเคร่งครดั ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้น กระท าผิดวินัยนักศึกษา 
 ข้อ 8  นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพให้ถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 9  นักศึกษาต้องสุภาพเรียบร้อย ต้องเชื่อฟังและปฏิบัตติามค าสั่ง หรือค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของ 
   มหาวิทยาลยัผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ 
 ข้อ 10 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาได้ทันที เมื่ออาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบเมื่อมีเหตุอัน 
   สมควร 
 ข้อ 11  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ไม่น าขนบธรรมเนียมหรือวิธกีารอันไม ่
   เหมาะสม มาปฏิบัติ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั 
 ข้อ 12  นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสภุาพชน มีความประพฤติเรียบร้อย รกัษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและรักษา 
   ช่ือเสียง เกียรตคิุณและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 13  นักศึกษาต้องไม่เขียนหรือพิมพ์ข้อความ หรือจัดท าสิ่งพิมพ์ สิ่งวาดในสื่อใดๆ ออกเผยแพร่อันท าให้ผู้อืน่เสียหาย 
 ข้อ 14  นักศึกษาต้องมีความซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่รายงานเท็จ หรือแจ้งความเท็จ ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมลายมือช่ือของ 
   ผู้อื่น 
 ข้อ 15 นักศึกษาต้องไม่สบูบุหรี่ในขณะทีม่ีการเรียนการสอน การปฏิบัติการ การสอบ หรือในบริเวณเขตปลอดบุหรี่ตามที ่
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   กฎหมาย และหรือมหาวิทยาลัยก าหนดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 16 นักศึกษาต้องไม่เล่นหรือมีส่วนเกีย่วข้อง หรือสนับสนุนการพนันทุกชนิดระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ 
   บัณฑิตศึกษา 
 ข้อ 17  นักศึกษาต้องไม่เป็นผู้น าสรุาหรือสิง่มึนเมาใดๆ เข้ามาในบรเิวณมหาวิทยาลัย และต้องไมเ่สพสุราหรือสิ่งมึนเมาใดๆ จน 
   เป็นเหตุใหเ้สื่อมเสียแกต่นเองและมหาวิทยาลยั 
 ข้อ 18  นักศึกษาต้องไม่เสพสารเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง 
 ข้อ 19  นักศึกษาต้องไม่น าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือมีสิ่งผดิกฎหมายไว้ในครอบครอง 
 ข้อ 20  นักศึกษาต้องรักษาความสงบเรียบร้อย ไมเ่ป็นตัวการยุยง และก่อเหตุไมส่งบในมหาวิทยาลัย หรือไม่ทะเลาะวิวาท  
   ระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลยั หรือกับนักศึกษาต่างสถาบัน หรอืผู้อื่น 
 ข้อ 21  นักศึกษาต้องไม่กระท าตนให้เป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัว จนเกิดความเสียหายแกผู่้อื่น หรือมหาวิทยาลยั 
 ข้อ 22  นักศึกษาต้องไม่กระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระท าการทุจริตใดๆ อันเป็นการเสือ่มเสียแก่  
   มหาวิทยาลยั 
 ข้อ 23  นักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ก่อหรือมสี่วนเกี่ยวข้องเป็นคดีถึงเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ ต้องรีบรายงานตัวต่อ  
   อาจารย์ที่ปรึกษา หรือกองกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทราบทันที 
 ข้อ 24 นักศึกษากระท าการดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท าผดิอย่างร้ายแรง 
   24.1  จงใจหรือเจตนาท าให้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือของผู้อื่นเสยีหาย 
   24.2  กระท าการทุจริตลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ หรือกระท าการอื่นใด อันเป็นเหตุให้เกดิความเสียหายหรือ  
    เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลยัอย่างร้ายแรง 
   24.3  ทะเลาะวิวาท เป็นเหตุใหม้ีผูไ้ดร้ับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อช่ือเสียงของ 
    มหาวิทยาลยั 
   24.4  รายงานเท็จ แจ้งความเทจ็ ปลอมแปลงเอกสาร หรือปลอมลายมือช่ือคนอื่น 
   24.5  เป็นตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ใหเ้กิดความวุ่นวายขึ้นในมหาวิทยาลัย หรือก่อให้เกิดการแตกสามัคครีะหว่าง 
    นักศึกษา 
   24.6  กระท าการใดท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    24.6.1 เล่นการพนัน สนับสนุน หรือมีส่วนเกีย่วข้องกับการพนัน 
    24.6.2 พกพาอาวุธ วัตถุระเบิด 
    24.6.3 เสพยาเสพตดิหรือสารเสพติด 
    24.6.4 เมาสุราอาละวาด 
    24.6.5 มีสิ่งผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง 
   24.7  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก โดยมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก     
    โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีการรอการลงโทษหรือรอก าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระท าโดยประมาท            
    หรือความผิดลหุโทษ 
   24.8  กระท าการใด อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
   24.9  กระท าการพิจารณาความผิด และหรือลงโทษนักศึกษาด้วยตนเอง 
 

หมวด 2 
คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 

 ข้อ 25  ให้มีคณะกรรมการวินัยนักศึกษา ประกอบด้วย 
   25.1  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา-เป็นประธาน 
   25.2  รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษาหรอืผู้แทนคณะๆ ละหนึ่งคน-เป็นกรรมการ 
   25.3  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา-เป็นกรรมการ 
   25.4  นายกองค์การนักศึกษา-เป็นกรรมการ 
   25.5  ประธานสภานักศึกษา-เป็นกรรมการ 
   25.6  หัวหน้างานวินัยและพัฒนานักศึกษา-เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 ข้อ 26  ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา มอี านาจหน้าที่ 
   26.1  ดูแล ส่งเสรมิ สนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด 
   26.2  มีอ านาจสอบสวนการกระท าผดิวนิัยของนักศึกษา เมื่อสอบสวนและพิจารณาการลงโทษแล้ว ให้เสนอความเห็น  
    และรายงานต่ออธิการบดี หรือผูซ้ึง่อธิการบดีมอบหมาย 
   26.3  ในการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีจะพิสูจน์ให้เห็นถึงการกระท าผิดวินัย ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา      
    มีอ านาจดังน้ี 
    26.3.1 เรียกและสอบสวนนักศึกษาที่กระท าผดิวินัย หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผดิ 
    26.3.2 เรียกตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด 
   26.4  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่อธิการบดมีอบหมาย 
 

หมวด 3 
การลงโทษ 

 ข้อ 27  นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินยัตามทีบ่ัญญัตไิว้ในข้อบังคับนี้ จักต้องไดร้ับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตาม 
   หมวดนี ้
 ข้อ 28  โทษทางวินัยมี 7 สถาน คือ 
   28.1  ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อักษร 
   28.2  ภาคทัณฑ ์
   28.3  ตัดคะแนนความประพฤต ิ
   28.4  ตัดสิทธ์ิเข้าสอบ 
   28.5  ให้พักการศึกษา 
   28.6  ยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญา 
   28.7  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 29 การลงโทษนักศึกษาให้ท าเป็นค าสัง่ การลงโทษนักศึกษา ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และด้วยความ

ยุติธรรม มิให้เป็นไปโดยอคติหรือโดยโทสะจรติ 
 ข้อ 30  การด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมมีูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผดิวินัย ให้ด าเนินการสอบสวนเพื่อให้ได ้ 
   ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ 31 ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษความผิดทางวนิัยนักศึกษา ได้แก่ อธิการบดี หรอืรองอธิการบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา หรือ 
   คณะกรรมการวินัยนักศึกษา หรือผู้ที่รับผดิชอบหน่วยงานระดับต่างๆ 
 ข้อ 32 กรณีกระท าผดิวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
   32.1  ผู้มีอ านาจพิจารณา และมีอ านาจสั่งลงโทษ 
    32.1.1  หัวหน้าภาควิชา หรือประธานสายวิชาที่นักศึกษาสังกัด มีอ านาจลงโทษได้ทุกกรณคีวามผิดเว้นแต่มี  
     คู่กรณเีป็นนักศึกษาต่างภาควิชา หรือสายวิชาของมหาวิทยาลัย 
    32.1.2  คณบดีที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัด มีอ านาจสั่งลงโทษได้ทุกกรณี เว้นแต่คูก่รณีเป็นนักศึกษาต่างคณะของ 
     มหาวิทยาลยั 
    32.1.3  คณะกรรมการวินัยนักศึกษา ส าหรับคู่กรณีเป็นนักศึกษาต่างคณะของมหาวิทยาลัย ให้ผูม้ีอ านาจ  
     พิจารณา และมีอ านาจสั่งลงโทษ ด าเนินการตามวิธีการที่เห็นสมควร หรืออาจแต่งตั้งคณะกรรมการ  
     สอบสวนก็ได ้
   32.2 ให้ลงโทษตามความเหมาะสมแก่กรณีแห่งความผิด ดังนี้ 
    32.2.1  ตักเตือนด้วยวาจา หรือเป็นลายลกัษณ์อักษร 
    32.2.2  ภาคทัณฑ ์
    32.2.3  ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละไม่เกิน 20 คะแนน ถ้าเกินกว่า 20 คะแนน ต่อ 1  ปีการศึกษา         

ให้ตัดสิทธ์ิ เข้าสอบในภาคการศึกษานั้น  ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ จะน ามาประกอบการพิจารณา
ลงโทษก็ได้ ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ภาคทัณฑ์ หรือ
ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 

 ข้อ 33  กรณีกระท าผดิวินัยอย่างร้ายแรง 
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   33.1  ให้ผู้มีอ านาจตามข้อ 32.1 หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง หรือผู้ที่รู้และรับทราบขอ้เท็จจริง รายงานข้อเท็จจริงต่อ 
    คณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
   33.2  ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนขึ้นไปท าการสอบสวน  
    โดยไม่ชักช้า ในกรณีที่เป็นความผดิปรากฏชัดแจ้ง หรือผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ เป็นลายลักษณ์อักษร จะ 
    ด าเนินการลงโทษโดยไม่ท าการสอบสวนก็ได้ 
   33.3  คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่ม ีให้ผู้ถูก 
    กล่าวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไม่กไ็ด้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกกลา่วหาช้ีแจง และน าสืบข้อกลา่วหาของตน  
    เมื่อด าเนินการแล้ว ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผดิวินัยก็ให้รายงานต่อคณะกรรมการวินัย นักศึกษา แต่ถ้าฟัง  
    ไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผดิวินยั ให้ยุติเรื่องได้ และรายงานต่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา 
   33.4  เมื่อคณะกรรมการวินัยนักศึกษา พิจารณาและสั่งลงโทษให้เหมาะสมตามความร้ายแรงแห่งกรณีความผิด ดังนี้ 
    33.4.1  ตัดสิทธ์ิเข้าสอบ 
    33.4.2  ให้พักการศึกษา มีก าหนดไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
    33.4.3  ยับยั้งการอนุมัติให้ปริญญาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 
    33.4.4  ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาถ้ามเีหตุอันควรลดหย่อนโทษ จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 
   33.5  ในกรณีที่คณะกรรมการวินยันักศกึษา เห็นว่านักศึกษาผู้กระท าผดิวนิัยอย่างร้ายแรง แตม่ีเหตุอันควร ได้รับการ 
    ลดหย่อนโทษ อาจด าเนินการได้ดงันี้ 
    33.5.1  กรณลีงโทษตัดสิทธ์ิเข้าสอบ อาจลดหย่อนโทษได้ไม่ต่ ากว่าภาคทัณฑ ์และให้ท ากิจกรรมที่เป็น 
     ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลยั หรือสงัคมส่วนรวม 
    33.5.2  กรณลีงโทษพักการศึกษา หรือยับยั้งการอนุมัติให้ปรญิญา อาจลดหย่อนโทษไดไ้ม่ต่ ากว่าตัดคะแนน 
     ความประพฤติ และให้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย หรือสังคมส่วนรวม 
 ข้อ 34  การลงโทษกรณีนักศึกษากระท าผดิทางวิชาการ ให้น ากฎ ระเบยีบ ประกาศ และค าสั่งมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับ 
 ข้อ 35 เมื่อมีการด าเนินการทางวินัย และมีค าสั่งลงโทษนักศึกษาประการใดแล้ว ให้รายงานอธิการบดีทราบพร้อมทั้ง แจ้งให้ 
   อาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี ภาควิชา คณะ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ปกครองของนักศึกษาทราบ 
 

หมวด 4 
การอุทธรณ์ 

 
 ข้อ 36  นักศึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้เฉพาะโทษผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามหลักเกณฑ์ และ 
   วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 37  การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบค าสั่งลงโทษ 
 ข้อ 38  การอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืน  
   หรือมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
 ข้อ 39   ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยัง  
   คณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันท าการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
 ข้อ 40  ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา จ านวน5 คน  
   ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 คน เป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิชา 3 คน เป็นกรรมการ 
 ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์  
   และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการ  
   อุทธรณ์วินัยนักศึกษา 
 ข้อ 42  เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้สั่งยกอุทธรณ์ หรือถ้าเห็นว่าการสั่ง  

ลงโทษน้ันไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตามควรแก่กรณี การตัดสินของอธิการบดี 
ถือว่าสิ้นสุด 

 ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเร็ว 
 
 



  
74 ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบับณัฑิตศึกษา 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 44  นักศึกษาท่ีมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และการด าเนินการทางวินัย ยังไม่ 
   เสร็จสิ้น ให้น าวิธีการพิจารณาด าเนินการทางวินัย ส่วนการสอบสวนการพิจารณา และการด าเนินการเพื่อลงโทษ  
   ตามข้อบังคับนี้ ส่วนความผิดและโทษ ให้น าส่วนท่ีเป็นคุณในข้อบังคับนี้มาใช้ 
 
          
   ประกาศ ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 
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