
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรอียุธยา 
ว่าด้วยการสัง่พักราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
    

 

โดยที่เป็นการสมควรวางหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเกี่ยวกับการสั่งพักราชการหรือการสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผลแห่งการพักราชการและสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือเป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๕๐ วรรคสอง และมาตรา ๖๕/๑  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒) และ(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาในคราวประชุมคร้ังที่  
๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๔” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ซึ่งได้รับการจ้างตาม

สัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยั โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

“ผู้มีอํานาจ” หมายความถึง อธิการบดีหรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ข้อ ๔  หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

และผลแห่งการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อบังคับน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

ข้อ ๕  การสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องสั่งตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งต้องระบุเหตุผลในการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ด้วยการจะสั่งให้ผู้น้ันพักราชการหรือสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อนได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด
ดังต่อไปน้ี 

(๑)  ผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาใน
เรื่องเก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และ
ผู้มีอํานาจสั่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้น้ันคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการ
เสียหายแก่ราชการ 

(๒)  ผู้น้ันมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณา 

(๓)  ผู้น้ันอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจําคุกโดย 
คําพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๔)  ผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําผิดอาญาใน
เรื่องที่สอบสวนน้ัน หรือผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนน้ัน และผูม้ีอํานาจสั่งต้ังกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดน้ัน ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิดอาญาของผู้น้ันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๖  การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่มีการสอบสวนพิจารณา แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่
กําหนดไว้ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่งพักได้ร้องทุกข์และผู้มีอํานาจ
พิจารณาเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณาและไม่ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อย หรือการสอบสวนทางวินัยไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัยก็สั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้ 

ข้อ ๗  ในกรณทีี่ข้าราชการหรือพนักงานผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกต้ังกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาหลายคดี 
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ถ้าจะสัง่พักราชการให้สั่งพักทุกสํานวน
และทุกคดี 

ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการ
น้ันมกีรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืนหรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพ่ิมขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ ก็สั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพ่ิมขึ้นน้ันด้วย 

ข้อ ๘  การสั่งพักราชการ ห้ามมิใหส้ั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคําสั่งเว้นแต่ 
(๑)  ผูซ้ึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรอืขังโดยเป็นผู้ถูกจับคดีอาญาหรือ

ต้องจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องน้ัน ให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือ
ต้องจําคุก 

(๒)  ในกรณีทีไ่ด้มีการสั่งพักราชการไว้แล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคําสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่
ถูกต้อง ให้สั่งพักต้ังแต่วันให้พักราชการตามคําสั่งเดิม หรอืตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคําสั่ง
เดิม 



 ๓ 

ข้อ ๙  คําสั่งพักราชการต้องทําเป็นหนังสือ โดยระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งพักตลอดจน
กรณีและเหตุทีส่ั่งให้พักราชการ 

เมื่อได้มีคําสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดพักราชการแล้ว ให้แจ้งคําสั่งให้ผู้น้ันทราบและส่ง
สําเนาคําสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้น้ันทราบได้ หรือผู้น้ันไม่ยอมรับทราบคําสั่งให้ปิด
สําเนาคําสั่งไว้ ณ ที่ทําการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมหีนังสอืแจ้งพร้อมกับส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปให้ผู้น้ัน ณ ที่อยู่ของผู้น้ันซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นน้ีเมื่อครบ
กําหนดเจ็ดวันนับต้ังแต่วันที่ส่ง ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับทราบคําสั่งพักราชการแล้ว เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่
มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันน้ัน 

ข้อ ๑๐  เมื่อข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๕ และอธิการบดี
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่
เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการน้ันจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผูม้ีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้
ก่อนก็ได้ 

ให้นําข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๙ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑  เมื่อได้สั่งให้ขา้ราชการหรือพนักงานผู้ใดพักราชการไว้แล้วอธิการบดีหรือเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาตามข้อ ๑๐ และสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้ก่อนอีกช้ันหน่ึงก็ได้ 
ข้อ ๑๒  การสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกต้ังแต่วันใด ให้นําข้อ ๘ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม แต่สําหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๑๑ ให้สั่งให้ออกต้ังแต่วันพัก
ราชการเป็นต้นไป 

ข้อ ๑๓  เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้วให้
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีสั่งลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี 

(๒)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันกระทําความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้น้ันกลบัเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งเดิม หรือ
ตําแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้น้ันมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน แล้วให้อธิการบดีสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดแล้วแต่กรณ ี

(๓)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระทําความผิดวินัยอย่าง 
ไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม 
หรือตําแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้น้ันมีคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ทั้งน้ีสําหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งในระดับเดียวกันทีผู่้น้ันมีคณุสมบัติตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ซึง่เป็นตําแหน่งต้ังแต่ระดับ ๑๐ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า และตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังแล้วให้อธิการบดี
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณใีห้เหมาะสมกับความผิดแล้วแต่กรณี 

(๔)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไมม่ีกรณีที่
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เน่ืองจากมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณแีละได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการแล้ว การลงโทษให้เป็นพับไป 



 ๔ 

(๕)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
และไมม่ีกรณีทีจ่ะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้เน่ืองจากมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณี และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์น้ันแล้ว การลงโทษให้เป็นพับไปและให้อธิการบดีมีคําสั่งยกเลกิคําสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน เพ่ือให้ผู้น้ันเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

 (๖)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออก
จากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ใหอ้ธิการบดีสั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการตามเหตุน้ันโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  

(๗)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้น้ันมิได้กระทําผิดวินัย และไม่มกีรณีที่จะต้องออกจากราชการก็ให้
สั่งยุติเรื่องและให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

(๘)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการน้ันมิได้กระทําผิดวินัยและไมม่ีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เน่ืองจากมีอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
แล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 

(๙)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนน้ันมิได้กระทําผิดวินัยและไมม่ีกรณี
ที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการได้ เน่ืองจากมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และสิ้นปีงบประมาณทีม่ีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ ์หรือ 
หกสิบห้าปีบริบูรณ์น้ันแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้น้ันเป็น
ผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(๑๐)  ในกรณีทีป่รากฏว่าผู้น้ันมไิด้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีทีจ่ะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุ
อ่ืน ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการตามเหตุน้ัน โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

ข้อ ๑๔  เมื่อได้มีการสั่งให้ขา้ราชการหรือพนักงานผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้
ก่อนแล้วภายหลังปรากฏว่าผู้น้ันมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีกอธิการบดี
หรือเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วแต่กรณมีอํีานาจดําเนินการสืบสวน และแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีต่อไปได้ 

ข้อ ๑๕  ในกรณีที่สั่งใหผู้้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการหรือสั่งให้ผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้ผู้น้ันมีสถานภาพเป็นข้าราชการหรือพนักงานตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน เสมือนว่าผู้น้ันเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของ
ผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการน้ัน
สําหรับผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว ให้ถือเสมือนว่าผู้น้ันเป็นผู้
ถูกสั่งพักราชการ 

ข้อ ๑๖  การออกคาํสั่งพักราชการ คําสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน หรือคําสั่งให้กลับเขา้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระสําคัญตามแบบ พอก.๑ พอก.๒ พอก.๓ หรือ  
พอก.๔ แล้วแต่กรณี ท้ายข้อบังคับน้ี 



 ๕ 

ข้อ ๑๗  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยตีความปัญหา
เก่ียวกับการบังคับใช้ตามข้อบังคับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา



 
 

 

 
 
 

คําสั่ง .... (ระบุชื่อส่วนราชการ) 
ที่ ../…. (เลข พ.ศ.) 

เรื่อง  ให้ขา้ราชการพนักงานพักราชการ 
    

 

ด้วย......................... (ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการ)....................... ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา/พนักงาน ตําแหน่ง.......................... ระดับ.................สังกัด.............................  

รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนใน อันดับ.............ขั้น............ บาท มีกรณ.ี.......... (ถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา
ความผิดอาญา) ...................................ในเรือ่ง.............................................................................. 

และมีเหตุให้พักราชการตามข้อ ....... ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ... คือ......................................... 

 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ .........ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ... จึงให.้...... (ระบุ
ช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการ).......... พักราชการเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ทั้งน้ี ต้ังแต่.......................เป็น
ต้นไป 

 

อน่ึง ถ้าผู้ถูกสั่งพักราชการประสงค์จะร้องทุกข์ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําสั่งน้ี 

 

สั่ง ณ วันที่.............................. 
 
(ลงช่ือ) 

(.............ช่ือผู้สั่ง.............) 
............ตําแหน่ง............... 
 

หมายเหตุ  ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่ง ให้ระบุชือ่ตัว ชื่อสกุล ตําแหน่งในการบริหารงานและตําแหน่งใน
สายงาน 
๒. การระบุชื่อเร่ืองท่ีถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
ถ้ามีหลายเรื่อง ให้ระบุทุกเร่ือง 
๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้กอ่น ถ้ามีหลายเหตุ ให้ระบทุุกเหตุ 
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 

 

แบบ พอก. ๑ 



 ๗ 

 
 

 
 
 
 

คําสั่ง.... (ระบชุื่อส่วนราชการ) 
ที่ .. /…. (เลข พ.ศ.) 

เรื่อง ให้ข้าราชการพนักงานออกจากราชการไว้ก่อน 
_______________ 

ด้วย........ (ระบุช่ือผู้ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน) ............ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา/พนักงาน ตําแหน่ง......................... ระดับ...................สังกัด................................ 

รับเงินเดือน/ค่าตอบแทนในอันดับ.............ขั้น..................บาท มีกรณ.ี........ (ถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา
ความผิดอาญา) ...............ในเรื่อง ......................................และมีเหตุให้พักราชการได้ตามข้อ........ ของ
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้
ก่อน พ.ศ... คือ ....................................................และได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า การสอบสวนพิจารณาหรือ
การพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการน้ัน จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ .............ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ... จึงให…้....... 
(ระบุช่ือผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) ......... ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณา ทั้งน้ี ต้ังแต่.............................เป็นต้นไป 

 

อน่ึง ถ้าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนประสงค์จะร้องทุกข์ ให้ร้องทกุข์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําสั่งน้ี 

 

สั่ง ณ วันที่ ........................................ 
 

(ลงช่ือ) 
(.............ช่ือผู้สั่ง.............) 
............ตําแหน่ง............... 
 

หมายเหตุ  ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่ง ให้ระบุชือ่ตัว ชื่อสกุล ตําแหน่งในการบริหารงานและตําแหน่งใน
สายงาน 
๒. การระบุชื่อเร่ืองท่ีถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา
ถ้ามีหลายเรื่อง ให้ระบุทุกเร่ือง 
๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้กอ่น ถ้ามีหลายเหตุ ให้ระบทุุกเหตุ 
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 

 

แบบ พอก. ๒ 



 ๘ 

 

 
 
 
 
 

คําสั่ง.... (ระบชุื่อส่วนราชการ) 
ที่ ../…. (เลข พ.ศ.) 

เรื่อง ให้ข้าราชการพนักงาน (กลับเข้ารบัราชการ) 
    

 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย …….. ที ่../.... ลงวันที่....... สั่งให.้..... (ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการ 
หรือผู้ถูกสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน).........ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา /พนักงาน ตําแหน่ง
................ ระดับ........ สังกัด......................... รับเงินเดือนอันดับ..............ขั้น.......................บาท พัก
ราชการ/หรือออกจากราชการไว้ก่อน ต้ังแต่...........................เป็นต้นไป น้ัน 

 

บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า .......... (ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสัง่ให้
ออกจากราชการไว้ก่อน) .................. มิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณทีี่จะต้องออกจากราชการ 

 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ............ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ... จึงให.้........ 
(ระบุช่ือผู้ถูกสัง่พักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) ....................... กลบัเข้ารับราชการ  
ในตําแหน่ง.....................ระดับ ......... สังกัด.............................ตําแหน่งเลขที.่................โดยให้ได้รับ
เงินเดือน....................บาท 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่................................เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่................................. 
 
 

(ลงช่ือ) 
(.............ช่ือผู้สั่ง.............) 
............ตําแหน่ง............... 
 

หมายเหตุ  ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่ง ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ตําแหน่งในการบริหารงานและตําแหน่งใน
สายงาน 
๒. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 

 
 
 
 

แบบ พอก. ๓ 
(ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 



 ๙ 

 
 
 

 
 
 

คําสั่ง .... (ระบุชื่อส่วนราชการ) 
ที่ ../…. (เลข พ.ศ.) 

เรื่อง ให้ข้าราชการพนักงานกลับเขา้รับราชการ 
    

 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ …../.... ลงวันที่................ สั่งให.้..... 
(ระบุช่ือผู้ถูกสัง่พักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) ............. ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา /พนักงานตําแหน่ง.....................สังกัด................ ............รับเงินเดือน.......................บาท 
พักราชการ/หรือออกจากราชการไว้ก่อน ต้ังแต่ …...........................เป็นต้นไป น้ัน 

 

บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า ................... (ระบุช่ือผู้ถูกสั่งพักราชการหรือ 
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) ...........กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไมม่ีกรณทีี่จะต้องออกจาก
ราชการ 

 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ....... ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ... จึงให.้........ 
(ระบุช่ือผู้ถูกสัง่พักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) ........ กลับเข้ารับราชการใน 
ตําแหน่ง................ สังกัด............................. ตําแหน่งเลขที.่................ โดยให้ได้รับเงินเดือน............บาท 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่................................เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่................................. 
 

(ลงช่ือ) 
(.............ช่ือผู้สั่ง.............) 
............ตําแหน่ง............... 
 

หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกสั่ง ให้ระบุชือ่ตัว ชื่อสกุล ตําแหน่งในการบริหารงานและ       
ตําแหน่งในสายงาน 
๒. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 

 
 

แบบ พอก. ๔ 
(ให้กลับโดยไม่มีความผิด) 


