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ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยการอุทธรณคําวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๔๖  วันที่   
๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๙  โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการ 
คุรุสภาจึงออกขอบังคับวาดวยการอุทธรณคําวินิจฉัย  การประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยการอุทธรณคําวินิจฉัย  การประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุรุสภา  
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการคุรุสภา  
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการคุรุสภา  
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคุรุสภา 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการอุทธรณคําวินิจฉัยการประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพ  
“ประธานอนุกรรมการ”  หมายความวา  ประธานอนุกรรมการอุทธรณคําวินิจฉัยการประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
“อนุกรรมการ”  หมายความวา  อนุกรรมการอุทธรณคําวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ 
“เจาหนาที่อุทธรณ”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา   

ซ่ึงเลขาธิการแตงต้ัง  
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ขอ ๔ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจ  ออกระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้  รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับ  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้  สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจากวันแรก 
แหงเวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิม
เปนวันเร่ิมระยะเวลาที่ขยายออกไป  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทาย  แหงระยะเวลาเปนวันหยุดทําการ 
ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

ในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณหลายคร้ังในประเด็นเดียวกัน  ใหถือวันที่ย่ืนคร้ังแรกเปนวันเร่ิมตน
ในการนับระยะเวลาอุทธรณ 

ขอ ๖ ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคํา  หรือแจงให
บุคคลใด  ๆ  สงเอกสารหรือวัตถุพยานเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการ 

หนังสือเรียกมาใหถอยคํา  หรือหนังสือแจงใหสงเอกสาร  หรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่ง 
ตองระบุดวยวาจะใหมาใหถอยคํา  หรือสงเอกสาร  หรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการอุทธรณคําวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

 
 

ขอ ๗ ใหประธานกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจํานวนสิบเอ็ดคน   ประกอบดวย  
ประธานคนหนึ่งซ่ึงแตงต้ังจากกรรมการและใหแตงต้ังอนุกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิที่เปนสมาชิก 
คุรุสภาประเภทสามัญ  ซ่ึงมีความรูความชํานาญหรือประสบการณดานวิชาชีพครู  ผูบริหารสถานศึกษา  
ผูบริหารการศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมาแลวไมนอยกวาสิบปและไมเคยกระทําผิด
จรรยาบรรณหรือผิดวินัยจํานวนเกาคน  และจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายจํานวนหนึ่งคน 
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ใหเจาหนาที่อุทธรณเปนเลขานุการ 
อนุกรรมการจะเปนบุคคลเดียวกับอนุกรรมการสืบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพหรืออนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพในเร่ืองเดียวกันหรือในคราว
เดียวกันมิได 

การดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะอนุกรรมการให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๘ ใหคณะอนุกรรมการ  มีอํานาจและหนาที่ในการพิจารณาคําอุทธรณของผูอุทธรณ  
พิจารณาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  รวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของพยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ 

ผูอุทธรณกลาวอาง  เวนแตเห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอยหรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่  
ผูอุทธรณตองใหความรวมมือกับคณะอนุกรรมการในการพิสูจนขอเท็จจริง  และมีหนาที่แจง

พยานหลักฐานที่ตนทราบแกคณะอนุกรรมการ 
ขอ ๙ ใหอนุกรรมการตามขอ  ๗  อยูในตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการ  และอาจ

ไดรับการแตงต้ังอีก  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  
ในกรณีที่อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังแทน 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  เวนแตวาระของอนุกรรมการที่เหลืออยูไมถึง 
หนึ่งรอยแปดสิบวัน  จะมีการแตงต้ังแทนหรือไมก็ได 

เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  ใหอนุกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวาอนุกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  อนุกรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสาม  เพราะบกพรองตอหนาที่  มี

ความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอนความสามารถ 
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หมวด  ๓ 
การอุทธรณ 

 
 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูอุทธรณเห็นวา  ตนไมไดรับความเปนธรรมจากคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา  ๕๔  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อาจอุทธรณคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการ  ภายในกําหนด
สามสบิวัน  นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยดังกลาว 

ขอ ๑๒ การอุทธรณ  ตองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพ  และอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ 
(๒) ขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ  ขอโตแยงหรือขอกฎหมายที่อางอิง 
(๓) คําขออุทธรณ 
(๔) ลายมือชื่อผูอุทธรณ   
ขอ ๑๓ การย่ืนอุทธรณ  ใหย่ืนตอคณะกรรมการ  ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) นําย่ืนดวยตนเอง 
(๒) มอบใหผูอื่นย่ืนแทน 
(๓) สงทางไปรษณียตอบรับ 
(๔) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ย่ืนดวยตนเอง  ใหย่ืนตอหนวยงานธุรการของสํานักงาน 
ในกรณีที่สงทางไปรษณียตอบรับ  ใหจาหนาซองถึงประธานกรรมการหรือหนวยงานธุรการ

ของสํานักงาน 
ใหเลขาธิการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เพื่อรับอุทธรณและใหคําแนะนําแกผูอุทธรณในการ

ดําเนินการใหถูกตองตามขอ  ๑๒  และใหออกใบรับอุทธรณ  หรือตอบแจงการรับอุทธรณใหแก 
ผูอุทธรณภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

เมื่อไดรับอุทธรณ  ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับ  และลงทะเบียนไวเปนหลักฐานตาม
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณ 
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ขอ ๑๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาอุทธรณใดมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย  ที่ไมเปน
สาระอันควรไดรับการวินิจฉัย  คณะกรรมการจะสั่งไมรับอุทธรณนั้นไวพิจารณาก็ได 

ขอ ๑๕ ผูอุทธรณอาจคัดคานอนุกรรมการตามขอ  ๗  ได  
วิธีการคัดคาน  เหตุแหงการคัดคาน  การย่ืนคําคัดคาน  และการพิจารณาคําคัดคาน  ใหเปนไป

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการอุทธรณ 

 
 

ขอ ๑๖ เมื่อคณะอนุกรรมการไดรับอุทธรณ  ใหประธานอนุกรรมการเรียกประชุมเพื่อ
กําหนดแนวทางพิจารณาอุทธรณ  การแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม  การรวบรวมพยานหลักฐาน   
การสรุปสํานวนอุทธรณ  แลวทํารายงานและความเห็นเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  โดยไมชักชา 

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  ใหพิจารณาจากอุทธรณของผูอุทธรณ  สํานวนของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพเปนหลัก  และใหอยูในดุลพินิจของ
คณะอนุกรรมการที่จะใชอํานาจตามขอ  ๖  ออกหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคํา  หรือใหบุคคลใด  ๆ  
สงมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามความจําเปน  เพื่อประโยชนแกการพิจารณาของคณะอนุกรรมการให
ไดความจริงและเกิดความเปนธรรมแกทุกฝาย 

ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับแตวันที่
ประธานอนุกรรมการไดรับแจงอุทธรณจากคณะกรรมการ  ในกรณีมีเหตุจําเปนประธานอนุกรรมการ
อาจขอขยายเวลาตอคณะกรรมการไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน 

ขอ ๑๗ การประชุมคณะอนุกรรมการ  ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา  ก่ึงหนึ่งของ
จํานวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม  ถาประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   
ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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ขอ ๑๘ การเสนอรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการ  วาอุทธรณ
รับฟงไดหรือไมนั้น  ใหถือตามความเห็นของอนุกรรมการฝายขางมาก 

ในกรณีที่อนุกรรมการผูใดมีความเห็นตางไปจากอนุกรรมการฝายขางมาก  และตองการให
บันทึกความเห็นที่ตางไวก็ใหกระทําได 

ขอ ๑๙ การเสนอรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการ  อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ป  ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาแลวเสร็จ 
(๒) ชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ 
(๓) เหตุแหงการอุทธรณ 
(๔) ขอเท็จจริงของเรื่องที่อุทธรณ 
(๕) พยานหลักฐานที่คณะอนุกรรมการรวบรวมได 
(๖) ความเห็นพรอมทั้งเหตุผลของคณะอนุกรรมการ  
(๗) ความเห็นของอนุกรรมการที่ตางไปจากความเห็นใน  (๖)  ถามี 
การเสนอรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  ใหเสนอ

พรอมกับสําเนาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งปวง  
หากมคีวามจําเปนหรือเห็นเปนการสมควรที่จะไมสงพยานหลักฐานรายการใด  ใหระบุรายการ

พยานหลักฐานที่ไมสงไวในรายงานดวย 

หมวด  ๕ 
การพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
 

ขอ ๒๐ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ  ใหประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยไมชักชา 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับรายงานและความเห็นจากประธานอนุกรรมการ 
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ขอ ๒๑ การพิจารณารายงานและความเห็นของคณะอนุกรรมการ  ใหคณะกรรมการ  
พิจารณาทบทวนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได  ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  
หรือความถูกตองเหมาะสมของการทําคําวินิจฉัยดังกลาว 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมได  ยังไม
เพียงพอที่จะวินิจฉัย  คณะกรรมการอาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบเพิ่มเติม  และแจง
ใหคณะอนุกรรมการดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถูกตองและ
เหมาะสมกับความผิด  ใหยกอุทธรณ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไมถูกตอง   
และพฤติการณที่ปรากฏไมเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ  ใหยกคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวา  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไมถูกตอง
หรือไมเหมาะสมกับความผิดและพฤติการณที่ปรากฏเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตาม
ขอบังคับ  ใหวินิจฉัยชี้ขาดตามระดับความผิด  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตักเตือน 
(๒) ภาคทัณฑ 
(๓) พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แตไมเกินหาป 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต 
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหทําเปนคําส่ังคุรุสภา  พรอมดวยเหตุผลและอางอิง 

ขอกฎหมายประกอบการวินิจฉัย 
หมวด  ๖ 

คําส่ังคุรุสภา 
 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ  ๒๒  ใหทําเปนคําส่ังคุรุสภา   
ซ่ึงอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
(๒) ขอกฎหมายที่อางอิง 
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(๓) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
(๔) ระบุสิทธิในการฟองคดีตอศาลปกครอง 
ขอ ๒๔ ใหเลขาธิการบันทึกคําส่ังตามขอ   ๒๓   ในทะเบียนผูไดรับใบอนุญาต  และ   

สงสําเนาคําส่ังคุรุสภาไปยังผูอุทธรณ  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูอุทธรณแลวแตกรณีภายใน   
สิบหาวัน  นับแตวันที่มีคําส่ัง  

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูอุทธรณไมยินยอมลงนามรับทราบคําส่ังคุรุสภา  ใหเลขาธิการหรือผูไดรับ
มอบหมายทําการปดคําส่ังคุรุสภา  ณ  ภูมิลําเนาของผูอุทธรณ  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง  

ขอ ๒๖ การเผยแพรคําส่ังคุรุสภาแกสาธารณะใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร
ของราชการ 

ขอ ๒๗ ผูอุทธรณซ่ึงถูกพักใชใบอนุญาต  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อไดรับทราบคําส่ัง 
คุรุสภาแลว  ใหตอบรับทราบพรอมทั้งสงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาคืนใหสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภาภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ัง 

ขอ ๒๘ การนับระยะเวลาพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  ใหนับต้ังแตวันที่ 
ผูอุทธรณรับทราบคําส่ังคุรุสภาหรือวันที่ปดคําส่ังคุรุสภา  ณ  ภูมิลําเนาของผูอุทธรณแลวแตกรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 
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