
  
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 
ว่าด้วย  วินัยและการดาํเนินการทางวนัิย  ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
---------------------------------------- 

 เพ่ืออนุวัติตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 
(ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๑ และหมวด ๗ แห่งข้อบงัคบัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ว่าด้วย พนกังาน
มหาวิทยาลยั พ.ศ.๒๕๕๐ อาศยัอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยั
ราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลยัจงึออกข้อบงัคบัไว้  ดงัตอ่ไปนี ้    

 ข้อ ๑ ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า  “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ว่าด้วย วินยัและการ
ดําเนินการทางวินยั ข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๒” 

 ข้อ ๒ ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบันบัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป  

 ข้อ ๓ ในข้อบงัคบันี ้ 
   “มหาวิทยาลัย”   หมายความวา่ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ    
   “สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ                                

   “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา่ สถาบนัอดุมศกึษาสงักดัสํานกังาน 
คณะกรรมการการอดุมศกึษา 
   “ก.บ.ม.” หมายความวา่ คณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลยั 
ราชภฏัศรีสะเกษ 
   “ข้าราชการ”  หมายความวา่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา  
สงักดั มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
   “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา่  บคุคลตามสญัญาจ้างของ
มหาวิทยาลยั ราชภฏัศรีสะเกษ   ท่ีได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ 
ของมหาวทิยาลยั  
   “อธิการบด”ี  หมายความวา่   อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
   “นักศึกษา” หมายความวา่ นกัศกึษาทกุหลกัสตูรท่ีกําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัศรีสะเกษ  
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หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๔ สิง่ท่ีข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัต้องถือปฏิบตั ิ
   (๑) ต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัด 
   (๒) ต้องสนบัสนนุการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมขุด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
   (๓) ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เท่ียงธรรม ขยนัหมัน่เพียร
และดแูลเอาใจใสรั่กษาประโยชน์ของทางราชการ 
   (๔) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน  มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายของทางราชการ 
   (๕) ต้องไมป่กปิดความจริงหรือรายงานเท็จตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
   (๖) ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีความสภุาพเรียบร้อย วางตนให้เหมาะสม
กบัวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคมไทย 
   (๗) ต้องอทิุศเวลาให้กบัทางราชการอยา่งเตม็ท่ี 
   (๘) ต้องรักษาความสามคัคีในหมูค่ณะ 
   (๙) ต้องช่วยเหลือเกือ้กลูกนัในการปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
   (๑๐) ต้องไม่กระทําการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้
เส่ือมเสียความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรตศิกัดิข์องตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน  
   (๑๑) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการ หรือดํารงตําแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะ
คล้ายคลงึกนันัน้ ในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท  
   (๑๒)  ต้องรักษาช่ือเสียงของตน และรักษาเกียรติศกัดิ์ของตําแหน่งหน้าท่ีราชการ
ของตนมิให้เส่ือมเสีย 
   (๑๓) ต้องไมก่ระทําใด ๆ อนัได้ช่ือวา่เป็นผู้ประพฤตชิัว่ 
   (๑๔) ต้องประพฤตตินตามจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนด 

 ข้อ ๕ สิง่ท่ีเป็นข้อห้ามสําหรับข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั 

   ห้ามมิให้ข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัอาศยัหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศยัอํานาจ
หน้าท่ีราชการของตน  ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน 
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 ข้อ ๖ การกระทําท่ีเป็นความผิดวินยั 
   (๑) กระทําการหรือยอมให้ผู้ อ่ืนกระทําการหาประโยชน์อันอาจทําให้เส่ือมเสีย
ความเท่ียงธรรมหรือเส่ือมเสียเกียรตศิกัดิข์องตําแหน่งหน้าท่ีราชการของตน 
   (๒) ประพฤตผิิดจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนดให้เป็นความผิดวินยั  
   (๓) ฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัติามคําตกัเตือนของผู้บงัคบับญัชา 

 ข้อ ๗ การกระทําท่ีเป็นความผิดทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
   (๑) การปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการโดยมิชอบ เพ่ือให้ตนเองหรือ
ผู้ อ่ืนได้รับประโยชน์ท่ีมิควรได้  อนัเป็นการทจุริตตอ่หน้าท่ีราชการ 
   (๒) การปฏิบตัหิน้าท่ีราชการโดยจงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ไมป่ฏิบตัติามกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการ  หรือขาดการเอาใจ
ใส ่ระมดัระวงั รักษาประโยชน์ของทางราชการอนัเป็นเหตใุห้เกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
   (๓) การรายงานเท็จต่อผู้บงัคบับัญชา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอยา่งร้ายแรง 
   (๔)  การกลัน่แกล้ง การดหูมิ่นเหยียดหยาม กดข่ี ขม่เหง ผู้ ร่วมปฏิบตัิราชการ นิสิต 
นกัศกึษา หรือประชาชนอยา่งร้ายแรง  

   (๕) การกระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคกุ  
   (๖) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้รับโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอนัได้ช่ือวา่เป็นผู้ประพฤตชิัว่อยา่งร้ายแรง 
   (๗) ประพฤติผิดจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลยักําหนด  ให้เป็นความผิดวินัย
อยา่งร้ายแรง  
   (๘)  ประพฤตลิว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศกบันกัศกึษา   
   (๙) เป็นผู้บงัคบับญัชา กลัน่แกล้งผู้ใต้บงัคบับญัชา ในการกลา่วหาหรือดําเนินการ
ทางวินยั 
 

หมวด  ๒ 
การสอบสวนพจิารณา 

 
 ข้อ ๘ ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใด มีกรณีถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั 
หรือปรากฏต่อผู้บงัคบับญัชาว่ากระทําผิดวินยั ให้ผู้บงัคบับญัชาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดย
พลนั และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จ โดยไม่ชกัช้า เว้นแตเ่ป็นกรณีการกระทําผิดวินยัท่ีมิใช่ความผิดวินยั
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ร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชดัแจ้ง จะไม่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แตต้่องแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานสนบัสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มี
โอกาสโต้แย้งหรือชีแ้จงหรือป้องกนัสทิธ์ิของตน 

 ข้อ ๙ ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  ได้แก่ 
   (๑) อธิการบดี 
   (๒) คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
สําหรับข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีสงักดัคณะ หรือหน่วยงานนัน้  
   (๓) ผู้ อํานวยการสํานกั หรือ หวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่า
สํานกั  สําหรับข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัท่ีสงักดัสํานกั หรือหน่วยงานนัน้  
   การสอบสวนกรณีท่ีถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงให้อธิการบดีเป็นผู้สัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนและต้องมีกรณีอนัมีมลูวา่กระทําผิดวินยัอยา่งร้ายแรงเท่านัน้  
   สําหรับการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การอดุมศกึษาโดยอนมุตัขิองสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้สัง่แตง่ตัง้  

 ข้อ ๑๐ กรรมการสอบสวน ให้แต่งตัง้จากข้าราชการ หรือพนกังานมหาวิทยาลยั ในสงักดั
สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึง่ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหรือ
เทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้ ถูกกล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานกุารและอาจให้มีผู้ช่วยเลขานกุารด้วยก็ได้  
   คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ ดํารงตําแหน่งนิติกรหรือผู้ ได้รับปริญญาทาง
กฎหมายหรือ ผู้ ได้รับการฝึกอบรมตามหลกัสตูรการดําเนินการทางวินยัหรือผู้ มีประสบการณ์ด้านการ
ดําเนินการทางวินยัอยา่งน้อยหนึง่คน  
   เม่ือมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลงัประธานกรรมการจะ
ดํารงตําแหน่งระดับต่ํากว่าหรือเทียบได้ต่ํากว่าผู้ ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึงการท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น
ประธานกรรมการ 
 
 ข้อ ๑๑ คําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนต้องระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
เร่ืองท่ีกล่าวหา ช่ือและตําแหน่งของผู้ ได้รับแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการสอบสวน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานกุาร  (ถ้ามี) ทัง้นี ้ให้มีสาระสําคญัตามแบบ สว. ๑ ท้ายข้อบงัคบันี ้
 การเปล่ียนแปลงตําแหน่งของผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ไมก่ระทบถึงการท่ีได้รับแตง่ตัง้ตามวรรคหนึง่ 
 



 - ๕ - 

 ข้อ ๑๒ เม่ือมีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สัง่แตง่ตัง้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) แจ้งคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบโดยเร็ว โดยให้
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวนัท่ีรับทราบไว้เป็นหลกัฐาน ในการนีใ้ห้มอบสําเนาคําสัง่ให้ผู้ถูก
กลา่วหาหนึ่งฉบบัด้วย ในกรณีผู้ถกูกลา่วหาไม่ยอมรับทราบคําสัง่หรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบ
ได้ ให้สง่สําเนาคําสัง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถกูกลา่วหา ณ ท่ีอยู่ของผู้ถกูกลา่วหาซึง่
ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนีเ้ม่ือล่วงพ้นสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีส่งสําเนาคําสัง่
ดงักลา่ว ให้ถือวา่ผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
   ในการแจ้งคําสัง่ตาม (๑) วรรคหนึง่ ให้ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้
ถกูกลา่วหาทราบด้วยว่ามีสิทธิคดัค้านประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน กรรมการและ
เลขานกุารสอบสวนด้วย 
   (๒) สง่สําเนาคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนและ  
ส่งหลกัฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
กลา่วหาให้คณะกรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปี ท่ีรับทราบไว้เป็น
หลกัฐาน 

 ข้อ ๑๓ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคดัค้านประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน
กรรมการและเลขานกุารสอบสวน  ถ้าผู้นัน้มีเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) รู้เห็นเหตกุารณ์ในขณะกระทําการตามเร่ืองท่ีกลา่วหา 
   (๒)  มีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๓) มีสาเหตโุกรธเคืองผู้ถกูกลา่วหา 
   (๔) เป็นผู้กลา่วหา หรือเป็นคูห่มัน้ คูส่มรส บพุการี ผู้ สืบสนัดาน หรือพ่ีน้องร่วม
บดิามารดาหรือร่วมบดิาหรือมารดาของผู้กลา่วหา 
   (๕) เป็นเจ้าหนีห้รือลกูหนีผู้้ถกูกลา่วหา 
   (๖) มีเหตอ่ืุนใดซึง่อาจทําให้การสอบสวนไมเ่ป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
   (๗) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทกัษ์หรือผู้แทนหรือตวัแทนของคูก่รณี 
 
   การคดัค้านประธานกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวน หรือกรรมการและ
เลขานกุารการสอบสวน ให้ทําเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวนันบัแต่
วนัรับทราบคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน หรือวนัทราบเหตแุห่งการคดัค้านโดยแสดงข้อเท็จจริงท่ี
เป็นเหตุแห่งการคดัค้านไว้ในหนังสือคดัค้านด้วยว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความ
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ยตุิธรรมอย่างไร ในการนีใ้ห้ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ส่งสําเนาหนงัสือคดัค้านและแจ้งวนัท่ี
ได้รับหนงัสือคดัค้านดงักลา่วให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนด้วย 
   ในการพิจารณาเร่ืองคดัค้าน ผู้ซึง่ถกูคดัค้านอาจทําคําชีแ้จงได้ หากผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนงัสือคดัค้านมีเหตผุลรับฟังได้ให้สัง่ให้ผู้ซึง่ถกูคดัค้านพ้นจากการเป็น
กรรมการสอบสวน   หากเห็นวา่หนงัสือคดัค้านของผู้ถกูกลา่วหา ไมมี่เหตผุลเพียงพอท่ีจะรับฟังได้ให้สัง่
ยกคําคดัค้านนัน้ โดยให้สัง่การภายในสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือคดัค้าน ทัง้นีใ้ห้แสดงเหตผุลใน
การพิจารณาสัง่การดงักลา่วด้วย พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้คดัค้านทราบแล้วสง่เร่ืองให้คณะกรรมการสอบสวน
รวมไว้ในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสัง่ยกคําคดัค้านให้เป็นท่ีสดุ 
   ในกรณีท่ีผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนไม่สัง่การอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
สิบห้าวนั   ตามวรรคสามให้ถือว่าผู้ซึง่ถกูคดัค้านพ้นจากการเป็นประธานกรรมการสอบสวน กรรมการ
สอบสวนหรือกรรมการและเลขานกุารสอบสวน โดยให้กรรมการและเลขานกุารสอบสวนรายงานไปยงัผู้
สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการตามข้อบงัคบันีต้่อไป  การพ้นจากการเป็นกรรมการ
สอบสวนไมก่ระทบถึงการสอบสวนท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 

 ข้อ ๑๔ ในกรณีท่ีผู้ ได้รับแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนหรือ
กรรมการและเลขานกุารสอบสวน เห็นว่าตน มีเหตอุนัอาจถกูคดัค้านตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นัน้รายงาน
ตอ่ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนและให้นําข้อ ๑๐ วรรคสาม และวรรคส่ี มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 ข้อ ๑๕ ถ้าผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอนัสมควรหรือจําเป็นท่ีจะต้องเปล่ียน
เพิ่มหรือลดจํานวนผู้ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการสอบสวนให้ดําเนินการได้โดยให้แสดงเหตผุลแห่งการสัง่
นัน้ไว้ด้วยและให้นําข้อ ๑๒ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม   
   การเปล่ียนแปลงผู้ ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึง
การสอบสวนท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 

 ข้อ ๑๖ กรณีท่ีไม่มีเหตคุดัค้านตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง หรือมีเหตคุดัค้าน แตผู่้สัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าเหตกุารณ์คดัค้านไม่มีเหตผุลเพียงพอท่ีจะรับฟังได้ตามข้อ ๑๓
วรรคสาม หรือข้อ ๑๔ แล้วแตก่รณี ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามข้อบงัคบันี ้โดย
ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนทราบและส่งหลกัฐานการรับทราบ
หรือถือว่ารับทราบคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน พร้อมเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกลา่วหา
ให้ประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวนั  เดือน ปีท่ีรับทราบไว้เป็นหลกัฐาน 

 ข้อ ๑๗ เ ม่ือได้ รับเ ร่ืองตามข้อ  ๑๖  แล้วให้ประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอ่ไป 
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 ข้อ ๑๘ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ารประชมุตามข้อ ๒๔ และข้อ ๓๘ ต้องมี
กรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่สามคนและไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
   การประชมุคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชมุด้วย ใน
กรณีจําเป็นท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชมุได้ให้กรรมการท่ีมาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หน้าท่ีแทน 
   การลงมตขิองท่ีประชมุคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่ามีเหตผุลและความจําเป็นท่ีควร
ให้ผู้ถกูกลา่วหาพกัราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็น
ไปยงัอธิการบดี เพ่ือพิจารณาสัง่การ 
   การสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในหมวด ๗ วา่ด้วยการสัง่พกัและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ข้อ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีสอบสวนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี
กําหนดในข้อบงัคบันี ้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเร่ืองท่ีกล่าวหาและดแูลให้เกิดความยตุิธรรม ตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนีใ้ห้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวตัิและความประพฤติของผู้ถกู
กลา่วหาท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเท่าท่ีจําเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาและจดัทําบนัทึกไว้ทกุครัง้
ท่ีมีการสอบสวนด้วยภายใต้บงัคบั ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้าม
บคุคลอ่ืนเข้าร่วมฟังการสอบสวน 

 ข้อ ๒๑ เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ถกูกล่าวหา ให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดงันี ้

   (๑) ดําเนินการประชมุตามข้อ ๑๗ แจ้งและอธิบายข้อกลา่วหาตามข้อ ๒๓ให้ผู้ถกู
กล่าวหาทราบภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีประธานกรรมการได้รับทราบคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวน 
   (๒) รวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาเท่าท่ีมีภายในหกสิบวนั
นบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ 
   (๓) แจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาตามข้อ ๒๔ ให้
ผู้ถกูกลา่วหาทราบภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 
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   (๔) รวบรวมพยานหลกัฐานของผู้ถกูกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่
วนัท่ีได้ดําเนินการตาม (๓) 
   (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอผู้ สั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 
    ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาตาม  (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตท่ีุทําให้การ
สอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ใน
กรณีเช่นนีใ้ห้ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนสัง่ขยายระยะเวลาดําเนินการได้คราวละไมเ่กินหนึง่เทา่
ของกําหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) แล้วแตก่รณี 
    การสอบสวนเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน
สองร้อยเจ็ดสบิวนัให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตท่ีุดําเนินการไม่แล้วเสร็จตอ่ผู้สัง่แตง่ตัง้เพ่ือ
รายงานให้ ก.บ.ม. ทราบตอ่ไป  

 ข้อ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้
กรรมการสอบสวนบนัทกึไว้ด้วยวา่ได้มาอยา่งไร จากผู้ใด และเม่ือใด 
   เอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลกัฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบบั แตถ้่าไม่อาจนํา
ต้นฉบบัมาได้จะใช้สําเนาท่ีกรรมการสอบสวนหรือผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับรองวา่เป็นสําเนาถกูต้องก็ได้ 
   ถ้าหาต้นฉบบัเอกสารไม่ได้เพราะสญูหายหรือบุบสลาย ถกูทําลายหรือโดยเหตุ
ประการอ่ืนจะให้นําสําเนาหรือพยานบคุคลมาสืบก็ได้ 

 ข้อ ๒๓ เม่ือได้พิจารณาเร่ืองท่ีกลา่วหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๑๗ แล้ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ี
กลา่วหาให้ทราบว่าผู้ถกูกลา่วหาได้กระทําการใดๆ เม่ือใด อย่างไร ในการนีใ้ห้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งด้วยวา่ผู้ถกูกลา่วหามีสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหา และมีสิทธิท่ีจะ
ให้ถ้อยคําหรือชีแ้จงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลกัฐานหรือนําพยานหลกัฐานมาสืบแก้ข้อ
กลา่วหาได้ตามท่ีกําหนดไว้ใน  ข้อ  ๒๔  
   การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทําบนัทึกสาระท่ีสําคญัตามแบบ สว. ๒ ท้ายข้อบงัคบันี ้
โดยทําเป็นสองฉบบั เพ่ือมอบให้ผู้ถกูกลา่วหาหนึ่งฉบบั เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบบั โดยให้
ผู้ถกูกลา่วหาลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลกัฐานด้วย 
   เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถาม
ผู้ถกูกลา่วหาวา่ได้กระทําการตามท่ีถกูกลา่วหาหรือไม ่อยา่งไร 
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   ในกรณีท่ีผู้ถกูกลา่วหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถกูกล่าวหาให้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบว่าการกระทําตามท่ีถกูกลา่วหาดงักลา่วเป็นความผิด
วินยักรณีใด หากผู้ถกูกลา่วหายงัคงยืนยนัตามท่ีรับสารภาพ ให้บนัทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมทัง้เหตผุล
ในการรับสารภาพ(ถ้ามี) และสาเหตแุห่งการกระทําไว้ด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการสอบสวนจะไม่
ทําการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรท่ีจะได้รับทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อนั
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกล่าวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอ่ไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตาม
ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ตอ่ไป 
   ในกรณีท่ีผู้ ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อกลา่วหาแล้วดําเนินการตามข้อ ๒๔ ตอ่ไป 
   ในกรณีท่ีผู้ถกูกลา่วหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แตไ่ม่ยอมลงลายมือช่ือ
รับทราบ   ข้อกลา่วหา หรือไมม่ารับทราบข้อกลา่วหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสง่บนัทึกมีสาระสําคญั
ตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถกูกลา่วหา ณ ท่ีอยู่ของผู้ถกูกล่าวหา ซึง่
ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ หรือสถานท่ีติดตอ่ท่ีผู้ถกูกลา่วหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทัง้มีหนงัสือ
สอบถามผู้ถกูกลา่วหาวา่ได้กระทําการตามท่ีถกูกลา่วหาหรือไม ่การแจ้งข้อกลา่วหาในกรณีเช่นนี ้ให้ทํา
บนัทึกมีสาระสําคญัตามแบบ สว. ๒ เป็นสามฉบบัเพ่ือเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบบั สง่ให้ผู้
ถูกกล่าวหาสองฉบบั โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบบั และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน 
เดือน ปีท่ีรับทราบแล้วสง่กลบัคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนอีกหนึง่ฉบบั 
   เม่ือลว่งพ้นสบิห้าวนั นบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการดงักลา่วแม้จะไมไ่ด้รับแบบ สว. ๒ คืนให้
ถือวา่ ผู้ถกูกลา่วหาได้รับทราบข้อกลา่วหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคห้าตอ่ไป 

 ข้อ ๒๔ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชมุ
เพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เม่ือใด 
อย่างไรและเป็นความผิดวินยักรณีใด ตามข้อใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณข้าราชการกรณีใด ข้อใด
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถกูกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบขุ้อกลา่วหาท่ีปรากฏ
ตามพยานหลกัฐานว่าเป็นความผิดวินยักรณีใด ตามข้อใด หรือผิดจรรยาบรรณข้าราชการกรณีใด ข้อ
ใดและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาเท่าท่ีมีให้ทราบโดยระบวุนั เวลา สถานท่ี และการ
กระทําท่ีมีลกัษณะเป็นการสนบัสนนุข้อกลา่วหา สําหรับพยานบคุคลจะระบหุรือไมร่ะบช่ืุอพยานก็ได้ 
   การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาตามวรรคหนึ่ง
ให้ทําบนัทกึมีสาระสําคญัตามแบบ สว.๓ ท้ายข้อบงัคบันีโ้ดยทําเป็นสองฉบบั เพ่ือมอบให้ผู้ถกูกลา่วหา
หนึ่งฉบบัเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบบัและให้ผู้ถกูกลา่วหาลงลายมือช่ือและวนั เดือน ปีท่ี
รับทราบไว้เป็นหลกัฐานด้วย 
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   เม่ือดําเนินการดงักลา่วแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถกูกลา่วหาว่าจะย่ืน
คําชีแ้จง แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนงัสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะย่ืนคําชีแ้จงเป็นหนงัสือให้
คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหาย่ืนคําชีแ้จงภายในเวลาอนัสมควร แตอ่ย่างช้าไม่เกินสิบ
ห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้ทราบข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหา  โดยต้องให้โอกาส
ผู้ถกูกลา่วหาโต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานของตน หรือให้ถ้อยคําเพิ่มเตมิรวมทัง้นําสืบแก้ข้อกลา่วหา
ด้วย ในกรณีท่ีผู้ถกูกลา่วหาไมป่ระสงค์จะย่ืนคําชีแ้จงเป็นหนงัสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ให้ผู้ถกูกลา่วหาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกลา่วหาโดยเร็ว การนําสืบแก้ข้อกลา่วหาผู้ถกูกลา่วหาจะนํา
พยานหลกัฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลกัฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลกัฐาน
นัน้มาก็ได้ 
   เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานตา่ง ๆ เสร็จแล้วให้ดําเนินการ
ตามข้อ ๓๘  และข้อ ๓๙ ตอ่ไป  
   ในกรณีท่ีผู้ถกูกลา่วหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แตไ่ม่ยอมลงลายมือช่ือ
รับทราบ หรือไมม่ารับทราบข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาให้คณะกรรมการ
สง่บนัทกึมีสาระสําคญัตามแบบ สว. ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถกูกลา่วหา ณ ท่ีอยู่ของ
ผู้ถกูกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ หรือสถานท่ีติดต่อท่ีผู้ถกูกล่าวหาแจ้งให้ทราบ 
พร้อมทัง้มีหนงัสือขอให้ผู้ถกูกล่าวหาชีแ้จงหรือนดัมาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งใน
กรณีนีใ้ห้ทําบนัทึกมีสาระสําคญัตามแบบ สว. ๓ เป็นสามฉบบั เพ่ือเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่ง
ฉบบั สง่ให้ผู้ถกูกลา่วหาสองฉบบั โดยให้ผู้ถกูกลา่วหาเก็บไว้หนึ่งฉบบั และให้ ผู้ถกูกลา่วหาลงลายมือ
ช่ือและวนั เดือน ปี  ท่ีรับทราบสง่กลบัคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบบั เม่ือลว่งพ้นสิบห้า
วนันบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการดงักล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๓ คืน หรือไม่ได้รับคําชีแ้จงจากผู้ถกู
กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนดัให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์ท่ีจะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมจะสอบสวนตอ่ไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ตอ่ไป แตถ้่าผู้
ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคําหรือย่ืนคําชีแ้จง แก้ข้อกล่าวหาหรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนท่ี
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๓๙ โดยมีเหตผุลอนัสมควร ให้
คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถกูกลา่วหาตามท่ีผู้ถกูกลา่วหาร้องขอ 

 ข้อ ๒๕ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานตามข้อ ๒๔ เสร็จแล้ว ก่อน
เสนอสํานวนการสอบสวนตอ่ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๙ ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าจําเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ิมเติมก็ให้ดําเนินการได้ ถ้าพยานหลกัฐานท่ีได้เพิ่มเติม



 - ๑๑ - 

มานัน้เป็นพยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลกัฐาน
ดงักลา่วให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบและให้โอกาสผู้ถกูกลา่วหาท่ีจะให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกลา่วหาเฉพาะ
พยานหลกัฐานเพิ่มเตมิท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหานัน้ ทัง้นี ้ให้นําข้อ ๒๔ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 ข้อ ๒๖ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ย่ืนคําชีแ้จงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิย่ืนคํา
ชีแ้จงเพิ่มเติม หรือขอให้ถ้อยคํา หรือนําสืบแก้ข้อกลา่วหาเพิ่มเติมตอ่คณะกรรมการสอบสวนก่อนการ
สอบสวนแล้วเสร็จ 
   เม่ือการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ สั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้บงัคบับญัชาคนใหม่ตามข้อ ๓๗ ผู้ถกูกล่าวหาจะย่ืนคําชีแ้จงต่อบคุคล
ดงักลา่วก็ได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้รับคําชีแ้จงนัน้รวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อ ๒๗ ในการสอบปากคําผู้ถกูกลา่วหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า      
กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการสอบสวนทัง้หมด จงึจะสอบสวนได้ 

 ข้อ ๒๘ ก่อนเร่ิมสอบปากคําพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่า
กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอนัเป็นเท็จต่อ
คณะกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

 ข้อ ๒๙ ในการสอบปากคําผู้ถกูกลา่วหาและพยาน มิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทําการ
ลอ่ลวงขูเ่ข็ญ ให้สญัญาหรือกระทําการใดเพ่ือจงูใจให้บคุคลนัน้ให้ถ้อยคําใด ๆ 

 ข้อ ๓๐ ในการสอบปากคําผู้ถกูกลา่วหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึง่จะ
ถกูสอบปากคําเข้ามาในท่ีสอบสวนคราวละหนึง่คน และมิให้บคุคลอ่ืนอยู่ในท่ีสอบสวน เว้นแตบ่คุคลซึง่
คณะกรรมการสอบสวนอนญุาตให้อยู่ในท่ีสอบสวน เพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน หรือกรณีท่ีมีการ
สอบปากคําผู้ถกูกลา่วหา ผู้ถกูกลา่วหามีสทิธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาในท่ีสอบสวนได้ 
   การสอบปากคําผู้ถกูกลา่วหาและพยาน ให้บนัทึกถ้อยคํามีสาระสําคญัตามแบบ 
สว. ๔ หรือแบบ  สว. ๕ ท้ายข้อบงัคบันีแ้ล้วแตก่รณี เม่ือได้บนัทึกถ้อยคําเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ ให้
ถ้อยคําฟังหรือจะให้ผู้ ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ เม่ือผู้ ให้ถ้อยคํารับว่าถกูต้องแล้ว ให้ผู้ ให้ถ้อยคําและผู้
บนัทึกถ้อยคําลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานและให้คณะกรรมการสอบสวนทกุคนท่ีร่วมสอบสวนลงลายมือ
ช่ือรับรองไว้ในบนัทึกถ้อยคํานัน้ด้วย  ถ้าบนัทึกถ้อยคํามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนทกุคนท่ีร่วม
สอบสวนรวมทัง้ผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือช่ือกํากบัไว้ทกุหน้า 
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   ในการบนัทึกถ้อยคํา ห้ามมิให้ขดูลบหรือบนัทึกข้อความทบั ถ้าต้องแก้ไขข้อความ
ท่ีได้บนัทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนทกุคนท่ีร่วมสอบสวนรวมทัง้ผู้ ให้
ถ้อยคํา ลงลายมือช่ือกํากบัไว้ทกุแห่งท่ีขีดฆา่หรือตกเตมิ 
   ในกรณีท่ีผู้ ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บนัทึกเหตนุัน้ไว้ในบนัทึกถ้อยคํา ใน
กรณีท่ีผู้ ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้นํามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 ข้อ ๓๑ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบคุคลใดมาเป็นพยานให้บคุคลนัน้มาชีแ้จง
หรือให้ถ้อยคําตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
   ในกรณีท่ีพยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่มาหรือ
คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอนัสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวน
พยานนัน้ก็ได้แตต้่องบนัทึกเหตนุัน้ไว้ในบนัทึกประจําวนัท่ีมีการสอบสวนตามข้อ ๒๐ และรายงานการ
สอบสวนตามข้อ ๓๙ 

 ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลกัฐานใดจะทําให้
การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือมิใช่พยานหลกัฐานในประเด็นสําคญั จะงดการสอบสวน
พยานหลกัฐานนัน้ก็ได้ แตต้่องบนัทึกเหตท่ีุไม่สอบสวนนัน้ไว้ในบนัทึกประจําวนัท่ีมีการสอบสวนตาม  
ข้อ ๒๐ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๙  

 ข้อ ๓๓ ในกรณีท่ีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลกัฐานซึ่งอยู่ต่างท้องท่ีประธาน
กรรมการจะรายงานต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการมอบหมายให้หวัหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องท่ีนัน้สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลกัฐานแทนก็ได้โดยกําหนด
ประเด็นหรือข้อสําคญัท่ีจะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี ้ ให้หวัหน้าส่วนราชการหรือหวัหน้า
หน่วยงานเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีเห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะทําการ
สอบสวน 
   ในการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้มีฐานะเป็น
คณะกรรมการสอบสวนตามข้อบงัคบันี ้และให้นําข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ 
ข้อ ๒๙  ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 ข้อ ๓๔ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมลูว่าผู้ถกูกลา่วหากระทําผิดวินยั
ไม่ร้ายแรง หรือการทําผิดวินัยร้ายแรงในเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในคําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยงัผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าผู้สัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่กรณีมีมลูท่ีควรกลา่วหาวา่กระทําผิดวินยัไมร้่ายแรงหรือกระทําผิด



 - ๑๓ -

วินัยร้ายแรงตามรายงานให้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
คณะเดิมเป็นผู้ ทําการสอบสวน หรือแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบงัคบันี ้

 ข้อ ๓๕ ในกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ อ่ืน ให้
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบือ้งต้นวา่ข้าราชการผู้นัน้มีสว่นร่วมกระทําการในเร่ืองท่ีสอบสวนนัน้
ด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นัน้ มีส่วนร่วมกระทําการในเร่ืองท่ีสอบสวนนัน้อยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการ
สอบสวนรายงานไปยงัผู้ สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี
โดยเร็ว 
   ในกรณีท่ีผู้ มีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมลูท่ีควรกลา่วหา
ว่ากระทําผิดวินยัไม่ร้ายแรงหรือกระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงตามรายงานให้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนโดยจะแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ก็ได้ ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อบงัคบันี ้กรณีเช่นนีใ้ห้ใช้
พยานหลกัฐานตามท่ีได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการ
สอบสวนใหม่  ให้นําสําเนาพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการ
สอบสวนใหม ่หรือบนัทกึให้ปรากฏวา่นําพยานหลกัฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดมิมาประกอบการ
พิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมด้่วย 

 ข้อ ๓๖ ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีกลา่วหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาได้ความ
ประจกัษ์ชดัอยู่แล้วให้ถือเอาคําพิพากษานัน้เป็นพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนข้อกล่าวหา โดยไม่ต้อง
สอบสวนพยานหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบและแจ้งข้อ
กลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาตามข้อ ๒๔ ให้ผู้ถกูกลา่วหาทราบด้วย 

 ข้อ ๓๗ ในระหวา่งการสอบสวน แม้จะมีการสัง่ให้ผู้ถกูกลา่วหาไปอยูน่อกบงัคบับญัชาของ    
ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต่อไปจนเสร็จแล้วทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนต่อผู้ สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องตามข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๕ และให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนส่งเร่ืองให้
ผู้บงัคบับญัชาคนใหม่ของผู้ถกูกล่าวหาเพ่ือดําเนินการตามข้อ ๔๐ ทัง้นี ้ ให้ผู้บงัคบับญัชาคนใหม่มี
อํานาจตรวจสอบความถกูต้องตามข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ด้วย  
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 ข้อ ๓๘ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลกัฐานตา่ง ๆ เสร็จแล้ว ให้ประชมุ
พิจารณาลงมตดิงันี ้
   (๑) ผู้ถกูกลา่วหากระทําผิดวินยัหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินยักรณีใดตามข้อใด 
และควรได้รับโทษสถานใด 
   (๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีราชการ หรือ
บกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามมาตรา ๖๐(๕) 
แห่งพระราชบญัญตัข้ิาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม ่อยา่งไร 
   (๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง แตก่ารสอบสวนไม่ได้ความแน่ชดัพอท่ีจะสัง่ลงโทษปลดออกหรือไลอ่อก ถ้าให้รับราชการตอ่ไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๖๐(๙) แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไมอ่ยา่งไร 

 ข้อ ๓๙ เม่ือได้ประชมุพิจารณาลงมตติามข้อ ๓๘ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึง่มีสาระสําคญัตามแบบ สว. ๖ ท้ายข้อบงัคบันีเ้สนอตอ่ผู้สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน  
ถ้ากรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้ง แนบไว้กบัรายงานการสอบสวนโดยถือ
เป็นสว่นหนึง่ของรายงานการสอบสวนด้วย  รายงานการสอบสวนอยา่งน้อยต้องมีสาระสําคญัดงันี ้
   (๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลกัฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีท่ีไม่ได้สอบสวน
พยานตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ให้รายงานเหตท่ีุไมไ่ด้สอบสวนนัน้ให้ปรากฏไว้ ในกรณีท่ีผู้ถกูกลา่วหาให้
ถ้อยคํารับสารภาพ ให้บนัทกึเหตผุลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย  
   (๒) วินิจฉยัเปรียบเทียบพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกล่าวหากบัพยานหลกัฐาน
ท่ีหกัล้างข้อกลา่วหา 
   (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา่ผู้ถกูกลา่วหาได้กระทําผิดวินยัหรือไม่
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินยักรณีใด ตามข้อใด และควรได้รับโทษสถานใดเม่ือคณะกรรมการ
สอบสวนได้ทํารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทัง้คํารับสารภาพต่อผู้สัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน และให้ถือวา่การสอบสวนแล้วเสร็จ 

 ข้อ ๔๐ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้วให้ผู้ สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถกูต้องของสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ 
และข้อ ๔๕ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถกูกลา่วหาไม่ได้กระทําผิดสมควรยตุิเร่ือง หรือ
กระทําผิดท่ียงัไม่ถึงขัน้เป็นการกระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาสัง่การตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว 



 - ๑๕ -

 ข้อ ๔๑ ในกรณีผู้ สั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม 
ประการใด  ให้กําหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือ
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทํา
การสอบสวนได้ หรือผู้สัง่สอบสวนเพิ่มเตมิเห็นเป็นการสมควร จะแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนใหมข่ึน้
ทําการสอบสวนเพิ่มเตมิก็ได้ ในกรณีเช่นนีใ้ห้นําข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเม่ือสอบสวนเสร็จ
แล้วให้ส่งพยานหลักฐานท่ีได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้ สั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทํา
ความเห็น      

 ข้อ ๔๒ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนไม่ถกูต้องตามข้อ ๑๐ ให้
การสอบสวนทัง้หมดเป็นอนัหมดสภาพไป ในกรณีเช่นนี ้ ให้ผู้ มีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน
ใหมใ่ห้ถกูต้อง 

 ข้อ ๔๓ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถกูต้อง ให้การสอบสวนตอนนัน้เป็น
อนัยกเลกิไปเฉพาะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) การประชมุของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชมุไม่ครบ
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๘ วรรคหนึง่ 
   (๒) การสอบปากคําดําเนินการไม่ถกูต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ 
๒๗  ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ วรรคหนึง่ หรือข้อ ๓๓ 
    ในกรณีเช่นนี ้ให้ผู้ มีอํานาจแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนสัง่ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหมใ่ห้ถกูต้องโดยเร็ว 

 ข้อ ๔๔ ในกรณีท่ีปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนนุข้อกลา่วหาหรือไม่ส่งบนัทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ ถูกกล่าวหาหรือไม่มี
หนงัสือขอให้ผู้ถกูกลา่วหาชีแ้จง หรือนดัมาให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกลา่วหาตามข้อ ๒๔ ให้ผู้ มีอํานาจ
แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนสัง่ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ถกูต้องโดยเร็ว และต้องให้
โอกาสแก่ผู้ถกูกลา่วหาท่ีจะชีแ้จงให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกลา่วหาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๔ ด้วย 

 ข้อ ๔๕ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถกูต้องตามข้อบงัคบันี ้ นอกจากท่ี
กําหนดไว้ในข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ถ้าการสอบสวนตอนนัน้เป็นสาระสําคญัอนัจะทําให้เสียความ 
เป็นธรรม  ให้ผู้ มีอํานาจแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือ
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ดําเนินการตอนนัน้ ให้ถกูต้องโดยเร็ว แตถ้่าการสอบสวนตอนนัน้มิใช่สาระสําคญัอนัจะทําให้เสียความ
เป็นธรรม ผู้ มีอํานาจดงักลา่วจะสัง่ให้แก้ไขหรือดําเนินการให้ถกูต้องหรือไมก็่ได้ 

 ข้อ ๔๖ ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใด พ้นจากราชการอนัมิใช่เหตตุาย และมี
กรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการ ให้ผู้ บังคับบัญชาผู้ มีอํานาจสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนของข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้นัน้ ดําเนินการทางวินยัภายในหนึ่ง
ปีนบัแตว่นัท่ีข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้นัน้พ้นจากราชการ 
   เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสอบสวนเป็นประการใดแล้วให้เสนอ
สํานวนการสอบสวนต่อผู้ มีอํานาจสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาหากเห็นว่าผู้ นัน้
กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงให้พิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง
แห่งกรณี แต่หากปรากฏว่าผู้นัน้กระทําผิดวินยัท่ีจะต้องลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้
เงินเดือน ก็ให้โทษเป็นอนัพบัไป 
   ในระหว่างท่ีได้ดําเนินการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏว่าผู้นัน้ถึงแก่ความตาย 
ให้ยตุเิร่ือง 

 ข้อ ๔๗ ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนก่อนวนัท่ีข้อบงัคบันีใ้ช้บงัคบั ให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายท่ีใช้อยูก่่อนข้อบงัคบันีใ้ช้บงัคบั  
 

หมวด ๓ 
สถานโทษ ผู้มีอาํนาจส่ังลงโทษ และวธีิการส่ังลงโทษ 

 
 ข้อ ๔๘ โทษทางวนิยัตามข้อบงัคบันี ้มี  ๕  สถาน ดงันี ้
   โทษทางวนิยัอยา่งไมร้่ายแรง  ได้แก่ 
   (๑) ภาคทณัฑ์   
   (๒) ตดัเงินเดือน   
   (๓) ลดขัน้เงินเดือน 
   โทษทางวนิยัอยา่งร้ายแรง  ได้แก่ 
   (๑) ปลดออก  
   (๒) ไลอ่อก 
   ในกรณีท่ีเป็นความผิดเพียงเลก็น้อยหรือความผิดครัง้แรก ผู้บงัคบับญัชาอาจเรียก
มาวา่กลา่วตกัเตือนหรือทําทณัฑ์บน และให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได้ 
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 ข้อ ๔๙ ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใด กระทําผิดวินยัไม่ร้ายแรงให้บงัคบั
บญัชาลงโทษภาคทัณฑ์ ตดัเงินเดือนหรือลดขัน้เงินเดือน ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษด้วยก็ได้ 

 ข้อ ๕๐ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใด กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษปลดออกหรือไลอ่อกจากราชการแล้วแตก่รณีความร้ายแรงของความผิด เว้นแต่
กรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้สัง่ลงโทษไลอ่อกจากราชการ 
   (๑) กรณีทจุริตตอ่หน้าท่ีราชการ 
   (๒) กรณีท่ีข้าราชการซึง่ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบญัญตัิ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ กระทําผิดเร่ืองชู้สาว การแก้ไขผลการ
สอบของนกัศกึษา การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 

 ข้อ ๕๑ ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจสัง่ลงโทษทางวินยัไมร้่ายแรง ได้แก่ 
   (๑) อธิการบดีมีอํานาจลงโทษภาคทณัฑ์ หรือตดัเงินเดือนครัง้หนึ่งไม่เกินร้อยละ 
๕ และเป็นเวลาไมเ่กินสามเดือน หรือลดขัน้เงินเดือนครัง้หนึง่ได้ไมเ่กินหนึง่ขัน้ 
   (๒) คณบดี ผู้ อํานวยการสถาบนั ผู้ อํานวยการสํานกั ผู้ อํานวยการวิทยาลยั หรือ
หวัหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ อํานวยการกองหรือหวัหน้าหน่วยงานท่ีมี
ฐานะเทียบเท่ากอง ซึง่เป็นผู้บงัคบับญัชามีอํานาจสัง่ลงโทษ ภาคทณัฑ์ หรือตดัเงินเดือนครัง้หนึ่งไม่เกิน
ร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไมเ่กินสองเดือน หรือลดขัน้เงินเดือนได้ครัง้หนึง่ไมเ่กินหนึง่ขัน้ 

 ข้อ ๕๒ ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจสัง่ลงโทษทางวินยัอย่างร้ายแรง ได้แก่ อธิการบดี โดยมต ิ
ก.บ.ม. กรณีท่ีอธิการบดีกระทําความผิดวินยัอย่างร้ายแรงให้เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา
โดยมตสิภามหาวิทยาลยั เป็นผู้สัง่ลงโทษ 

 ข้อ ๕๓ เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษาโดยมติสภามหาวิทยาลยัเป็นผู้ มีอํานาจ 
สัง่ลงโทษอธิการบดีดงันี ้
   (๑) กรณีความผิดวินยัไม่ร้ายแรงให้ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือนครัง้หนึ่งไม่เกิน
ร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไมเ่กินสามเดือน ลดขัน้เงินเดือนครัง้หนึง่ได้ไมเ่กินหนึง่ขัน้ 
   (๒) กรณีความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงให้ลงโทษปลดออก หรือไลอ่อก 

 ข้อ ๕๔ ให้ผู้บงัคบับญัชาสัง่ลงโทษข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้กระทําผิดวินยั
ตามควรแก่กรณี ให้เหมาะสมกบัความผิด การสัง่ลงโทษให้กระทําเป็นคําสัง่ ในคําสัง่ให้ระบวุ่าผู้ถกู
ลงโทษกระทําผิดวินยักรณีใด   ข้อใด  พร้อมทัง้แจ้งสิทธิ หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการอทุธรณ์โต้แย้ง
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คําสัง่ลงโทษและการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองและ
กฎหมายวา่ด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 

 ข้อ ๕๕ การสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน ตามข้อ ๕๑ มิให้สัง่
ลงโทษย้อนหลงัไปก่อนวนัออกคําสัง่ เว้นแตก่ารสัง่ลงโทษผู้ถกูสัง่พกัราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้
ก่อนให้ทําคําสัง่ดงักลา่วตามตวัอยา่งแนบท้ายข้อบงัคบันี ้

 ข้อ ๕๖ การสัง่ลงโทษปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ ตามข้อ ๕๒ มิให้สัง่ย้อนหลงัไป
ก่อนวนัออกคําสัง่ เว้นแต ่
   (๑) ในกรณีท่ีได้มีคําสัง่ให้พกัราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เม่ือจะสัง่
ลงโทษ  ปลดออกหรือไลอ่อกจากราชการ ให้สัง่ปลดออกหรือไลอ่อกตัง้แตว่นัพกัราชการหรือวนัให้ออก
จากราชการไว้ก่อน แล้วแตก่รณี 
   (๒) การลงโทษปลดออกหรือไลอ่อกจากราชการ ในการกระทําผิดอาญาจนได้รับ
โทษจําคกุ หรือโทษท่ีหนกักว่าจําคกุ โดยปกติให้สัง่ปลดออกหรือไลอ่อกตัง้แตว่นัต้องรับโทษจําคกุ โดย
คําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ หรือวนัต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุ หรือถึงวนัถกูคมุขงัติดตอ่กนัจนถึงวนัต้อง
คําพิพากษาถึงท่ีสดุแล้วแตก่รณี 
   (๓) ในกรณีท่ีได้มีการสัง่ลงโทษปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการไปแล้วถ้าจะต้อง
สัง่ใหม่หรือเปล่ียนแปลงคําสัง่การลงโทษปลดออกหรือไล่ออก กรณีเช่นนีใ้ห้สัง่ย้อนหลงัไปถึงวนัออก
จากราชการตามคําสัง่เดิม แต่ถ้าวนัออกจากราชการเดิมไม่ถกูต้องก็ให้สัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
ย้อนหลงัไปถึงวนัท่ีควรต้องออกจากราชการตามกรณีนัน้ในขณะท่ีออกคําสัง่เดมิ 
   (๔) ในกรณีท่ีมีคําสัง่ให้ออกจากราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
มาตรา ๒๘  มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ ไปแล้ว ถ้าจะต้องสัง่ใหม่หรือเปล่ียนแปลงคําสัง่เป็นลงโทษ ปลดออก
หรือไล่ออก ให้สัง่ปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลงัไปถึงวนัท่ีควรต้องสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตาม
กรณีนัน้ในขณะออกคําสัง่เดมิ 
   (๕) การสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้ซึ่งจะต้องถกูสัง่
ลงโทษนัน้ได้รับอนญุาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สัง่ปลดออกหรือไลอ่อกย้อนหลงัไปถึง วนั
ออกจากราชการนัน้ 
   (๖) การสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้ซึ่งจะต้องถกูสัง่
ลงโทษนัน้ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการไปก่อนแล้ว ให้สัง่ปลด
ออกหรือไลอ่อกย้อนหลงัไปถึงวนัสิน้ปีงบประมาณท่ีผู้นัน้มีอายคุรบหกสบิปีบริบรูณ์ 
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   (๗) กรณีใดมีเหตสุมควรสัง่ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลงัก็ให้สัง่ปลด
ออกหรือไลอ่อกย้อนหลงัไปถึงวนัท่ีควรจะออกจากราชการตามกรณีนัน้ได้ แตต้่องไม่เป็นการทําให้เสีย
ประโยชน์ตามสทิธิโดยชอบธรรมของผู้ถกูสัง่ลงโทษนัน้ 

 ข้อ ๕๗ การสัง่เพิ่มโทษหรือลดโทษ เป็นไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการ ตามข้อ ๕๒ จะ
สัง่ให้มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัใดให้นําข้อ ๕๖ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 
   การรายงานการดําเนินการทางวินยัไม่ร้ายแรง เม่ือคณบดีหรือผู้ อํานวยการกองได้
สัง่ยตุิเร่ือง งดโทษหรือลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือนแล้ว ให้รายงานไปยงั
อธิการบดีและอธิการบดีอาจพิจารณาดําเนินการ ดงันี ้
   (๑) ในกรณีท่ีเห็นว่าการยตุิเร่ือง การงดโทษ หรือการสัง่ลงโทษไม่ถกูต้องหรือไม่
เหมาะสมก็ให้สัง่งดโทษ หรือลดโทษเป็นสถานโทษหรืออตัราโทษท่ีเบาลง เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรือ
อตัราโทษท่ีหนกัขึน้ เปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อความในคําสัง่เดิม หรือดําเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยตุธิรรมได้ตามควรแก่กรณี   
   (๒) ในกรณีท่ีเห็นว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการเพ่ือสัง่
แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรง หรือดําเนินการทางวินยัอย่างร้ายแรงกรณีความผิดท่ี
ปรากฏชดัแจ้งโดยอาจสัง่พกัราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

 ข้อ ๕๘ การสัง่เพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขัน้เงินเดือน ตดัเงินเดือน หรือภาคทณัฑ์ ให้สัง่
ย้อนหลงัไปถึงวันท่ีลงโทษเดิมใช้บงัคบั ทัง้นีก้ารสัง่ย้อนหลงัดงักล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและ
ประโยชน์ท่ีผู้ถกูสัง่ลงโทษได้รับไปแล้ว 

 ข้อ ๕๙ การเปล่ียนแปลงคําสัง่ลงโทษปลดออก หรือไลอ่อกจากราชการ ตามข้อ ๕๑ เป็น
การลดขัน้เงินเดือน ตดัเงินเดือน หรือภาคทณัฑ์ จะสัง่ให้มีผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัใด  มิให้สัง่ลงโทษ
ย้อนหลงั       

 ข้อ ๖๐ คําสัง่ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตาม ข้อ ๕๘ ให้ทําคําสัง่ดงักลา่วตาม
ตวัอยา่งท้ายข้อบงัคบันี ้

 ข้อ ๖๑ การสัง่ ยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรือเพิ่มโทษ ตาม ข้อ ๕๙ และ ข้อ ๖๓ ให้ทํา
คําสัง่ดงักลา่วตวัอยา่งท้ายข้อบงัคบันี ้

 ข้อ ๖๒ การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อความในคําสัง่เก่ียวกับการลงโทษ ให้ทําเป็นคําสัง่มี
สาระสําคญัแสดงเลขท่ี และวนั เดือน ปี ท่ีออกคําสัง่ ข้อความเดมิตอนท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงและข้อความ
ท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว 
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 ข้อ ๖๓ ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใด ถกูสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชดั พอท่ีจะสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นัน้คงอยู่ในหน้าท่ีราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ และเห็น
ควรสัง่ให้ออกจากราชการ ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัเพ่ือ
พิจารณา หากสภามหาวิทยาลยัมีมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้
อธิการบดีสัง่ให้ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้นัน้  ออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
   ในกรณีท่ีอธิการบดีถกูสอบสวนวินยัอยา่งร้ายแรง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนและเป็นผู้สัง่ให้อธิการบดีออกจากราชการ โดยให้นํา
ความในวรรคหนึง่มาใช้โดยอนโุลม 
 

หมวด ๔ 
การอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 
 ข้อ ๖๔ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
เรียกโดยยอ่วา่ “ก.อ.ม.” ซึง่แตง่ตัง้โดยสภามหาวิทยาลยั จํานวน  ๙  คน  ประกอบด้วย 
   (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลยัแต่งตัง้จากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิใน
สภามหาวิทยาลยั 
   (๒) กรรมการซึง่แตง่ตัง้จากผู้ทรงคณุวฒุิในสภาหรือบคุคลภายนอก จํานวน ๔ คน 
   (๓) กรรมการจากผู้แทนผู้บริหารซึง่เลือกกนัเอง  จํานวน  ๒  คน  
   (๔) กรรมการจากผู้แทนข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัซึง่เลือกกนัเอง  
    จํานวน ๒  คน 
   (๕) ให้รองอธิการบดีคนหนึง่เป็นเลขานกุาร 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้องแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิในสภาหรือ
บคุคลภายนอกซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบคุคล ด้านกฎหมาย หรือด้าน
การบริหารจดัการภาครัฐ 
   กรรมการตาม (๓) ให้ผู้บริหารท่ีดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) 
แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เลือกกันเองให้ได้
จํานวนสองคน 
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   กรรมการตาม (๔)  ให้เลือกจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมิได้ดํารง
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ข้าราชการและพนกังานมหาวิทยาลยัเลือกกนัเองให้ได้จํานวนสองคน 
   กรรมการตาม (๒)  (๓) และ (๔) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี ถ้าตําแหน่ง
กรรมการวา่งลงก่อนกําหนด ให้ดําเนินการให้ได้มาซึง่กรรมการใหม่แทน ภายในหกสิบวนันบัตัง้แตว่นัท่ี
ตําแหน่งกรรมการว่างลงเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวนั จะไม่ดําเนินการให้ได้มาซึ่ง
กรรมการแทนก็ได้ กรณีท่ีมีการดําเนินการให้ได้มาซึง่กรรมการแทนตําแหน่งท่ีว่างให้กรรมการผู้นัน้อยู่
ในตําแหน่งเท่ากําหนดเวลาท่ีเหลืออยูข่องผู้ซึง่ตนแทน 
   กรรมการตามวรรคหนึ่งซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ใหม่อีก
ได้ แตจ่ะดํารงตําแหน่งตดิตอ่กนัเกินสองวาระไมไ่ด้ 
   ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระแตย่งัไม่ได้ดําเนินการ
ให้ได้มาซึง่กรรมการใหม ่ให้กรรมการนัน้ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปจนกวา่กรรมการใหมจ่ะเข้ารับหน้าท่ี 
 ข้อ ๖๕ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๖๔ (๒) และ (๔) พ้นจาก
ตําแหน่งเม่ือ 
   (๑) ตาย 
   (๒) ลาออก 
   (๓) เป็นบคุคลล้มละลาย 
   (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๕) ถกูจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุ 

 ข้อ ๖๖ ก.อ.ม. มีอํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) พิจารณาคําอุทธรณ์ของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  กรณีถูก
ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน 
   (๒) พิจารณาคําร้องทุกข์ของข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยั  กรณีท่ีไม่ได้
รับความเป็นธรรมหรือมีความคบัข้องใจเน่ืองจากการกระทําหรือคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา 
   (๓) พิจารณาคําร้องทุกข์ของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีถูกสั่งพัก
ราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   (๔) พิจารณาคําอทุธรณ์ของพนกังานมหาวิทยาลยั กรณีถกูลงโทษปลดออก ไล่ออก 
หรือ กรณีถกูให้ออกจากราชการโดยไมมี่ความผิดทางวินยั 

 ข้อ ๖๗ การประชมุของ ก.อ.ม. ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
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   ในการประชมุ ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ี
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่ทําหน้าท่ีประธาน 
   การลงมติของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

 ข้อ ๖๘ ในการประชมุต้องมีรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
   ถ้ามีความเห็นแย้งให้บนัทกึความเห็นแย้งพร้อมทัง้เหตผุลไว้ในรายงานการประชมุ 
และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนงัสือก็ให้บนัทกึความเห็นแย้งนัน้ไว้ด้วย 

 ข้อ ๖๙ ในการประชมุ หากกรรมการเป็นบคุคลดงัตอ่ไปนีจ้ะทําการพิจารณาไมไ่ด้ 
   (๑) เป็นคูก่รณีเอง ได้แก่ ผู้กลา่วหา ผู้บงัคบับญัชา ผู้สัง่ลงโทษ หรือผู้บงัคบับญัชา
ผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์ 
   (๒) เป็นคูห่มัน้หรือคูส่มรสของคูก่รณี 
   (๓) เป็นญาติของคูก่รณี หรือเป็นบพุการี  หรือผู้ สืบสนัดานไม่ว่าชัน้ใดๆ หรือเป็น 
พ่ีน้องหรือลกูพ่ีลกูน้องนบัได้เพียงสามชัน้ หรือญาตเิก่ียวพนัทางแตง่งานนบัได้เพียงสองชัน้ 
   (๔) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทกัษ์หรือผู้แทนหรือตวัแทนของคูก่รณี 
   (๕) เป็นเจ้าหนีห้รือลกูหนีผู้้ถกูกลา่วหา 
   (๖) เหตอ่ืุนใดท่ีมีสภาพร้ายแรงท่ีอาจทําให้การพิจารณาไมเ่ป็นกลาง 

 ข้อ ๗๐ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในหมวดนี ้ 

 ข้อ ๗๑ การอทุธรณ์คําสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน หรือลดขัน้เงินเดือน ให้อทุธรณ์
ตอ่ ก.อ.ม. ภายในสามสบิวนันบัตัง้แตว่นัได้รับแจ้งคําสัง่ 

 ข้อ ๗๒ การอทุธรณ์คําสัง่ลงโทษเป็นกรณีเฉพาะตวั ให้อทุธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่านัน้จะ
อทุธรณ์แทนผู้ อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้ อ่ืนอทุธรณ์แทนไมไ่ด้ 
   การอทุธรณ์ต้องทําเป็นหนงัสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตผุลในการอทุธรณ์ให้เห็น
ว่าได้ถกูลงโทษโดยไม่ถกูต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือช่ือ และท่ีอยู่ของผู้
อทุธรณ์  ในการอทุธรณ์ถ้าผู้อทุธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชัน้พิจารณาของ ก.อ.ม. ให้
แสดงความประสงค์ไว้ในหนงัสืออทุธรณ์ หรือจะทําเป็นหนงัสือตา่งหากก็ได้ แตต้่องย่ืนหรือสง่หนงัสือ
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจานัน้ตอ่ประธาน ก.อ.ม. โดยตรง ภายในสามสิบวนันบัตัง้แตย่ื่นหรือสง่หนงัสือ
อทุธรณ์ 
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 ข้อ ๗๓ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคดัรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สอบสวนได้ รวมทัง้ให้มีสิทธิขอตรวจหรือคดับนัทึกถ้อยคํา
บคุคลพยานหลกัฐานอ่ืน หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีผู้จะอทุธรณ์ถกูลงโทษด้วย ทัง้นี ้ หาก
พยานหลักฐานดังกล่าวมีส่วนท่ีต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ให้ลบหรือตดัทอนหรือทําโดยประการอ่ืนใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารนัน้ได้ตามท่ี
กําหนดในกฎหมายวา่ด้วยข้อมลูขา่วสารของทางราชการ 

 ข้อ ๗๔ ผู้อทุธรณ์มีสทิธิคดัค้านกรรมการใน ก.อ.ม. ถ้ากรรมการผู้นัน้มีเหตอุย่างหนึ่งอย่าง
ใดดงัตอ่ไปนี ้

   (๑) รู้เห็นเหตกุารณ์ในการกระทําผิดวินยัท่ีผู้อทุธรณ์ถกูลงโทษ 
   (๒) มีสว่นได้เสียในการกระทําผิดวินยัท่ีผู้อทุธรณ์ถกูลงโทษ 
   (๓) มีสาเหตโุกรธเคืองกบัผู้อทุธรณ์ 
   (๔) มีเหตอ่ืุนซึง่อาจทําให้การพิจารณาอทุธรณ์เสียความเป็นธรรม 
   การคดัค้านกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตแุห่งการคดัค้าน
ไว้ในหนงัสืออทุธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเตมิเป็นหนงัสือก่อนท่ี ก.อ.ม. เร่ิมพิจารณาอทุธรณ์ 
   เม่ือมีเหตหุรือมีการคดัค้านตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้นัน้จะขอถอนตวัไม่ร่วม
พิจารณาอทุธรณ์นัน้ก็ได้ ถ้ากรรมการผู้นัน้มิได้ขอถอนตวั ให้ประธาน ก.อ.ม. พิจารณาข้อเท็จจริงท่ี
คดัค้าน หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนัน้น่าเช่ือถือ ให้แจ้งกรรมการผู้นัน้ทราบและมิให้ร่วมพิจารณาอทุธรณ์
นัน้ เว้นแตป่ระธาน ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่า การให้กรรมการผู้นัน้ร่วมพิจารณาอทุธรณ์ดงักลา่วจะเป็น
ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทําให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนญุาตให้กรรมการผู้นัน้ร่วมพิจารณา
อทุธรณ์นัน้ก็ได้ 

 ข้อ ๗๕ เพ่ือประโยชน์ในการนบัระยะเวลาอทุธรณ์ ให้ถือวนัท่ีผู้ถกูลงโทษลงลายมือช่ือ
รับทราบคําสัง่ลงโทษเป็นวนัรับทราบคําสัง่ หรือวนัท่ีถือวา่รับทราบคําสัง่ 
   ผู้ถกูลงโทษไมย่อมลงลายมือช่ือรับทราบคําสัง่ลงโทษ และมีการแจ้งคําสัง่ลงโทษให้ผู้
ถกูลงโทษทราบกบัมอบสําเนาคําสัง่ลงโทษให้ผู้ถกูลงโทษ แล้วทําบนัทึกลงวนั เดือน ปี เวลา และสถานท่ี ท่ี
แจ้ง และลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อมทัง้พยานรู้เห็นไว้เป็นหลกัฐานแล้ว ให้ถือวนัท่ีแจ้งนัน้เป็นวนัรับทราบ
คําสัง่ 
   ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถกูลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบคําสัง่ลงโทษได้โดยตรงและได้
จดัแจ้งเป็นหนงัสือสง่สําเนาคําสัง่ลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถกูลงโทษ ณ ท่ีอยู่ของ
ผู้ถกูลงโทษ  ซึง่ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ โดยสง่สําเนาคําสัง่ลงโทษไปให้สองฉบบัเพ่ือให้ผู้
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ถูกลงโทษเก็บไว้หนึ่งฉบบั และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบคําสัง่ลงโทษ
กลบัคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานหนึ่งฉบบั ในกรณีเช่นนี ้ เม่ือลว่งพ้นสามสิบวนันบัตัง้แตว่นัท่ีปรากฏ
ในใบ ตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถกูลงโทษได้รับเอกสารดงักล่าวหรือมีผู้ รับแทนแล้ว แม้ยงั
ไม่ได้รับสําเนาคําสัง่ลงโทษฉบบัท่ีให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบคําสัง่ลงโทษ
กลบัคืนมา ให้ถือวา่ผู้ถกูลงโทษได้ทราบคําสัง่แล้ว 

 ข้อ ๗๖ การอทุธรณ์ตอ่ ก.อ.ม. ให้ทําหนงัสือถึงประธาน ก.อ.ม. พร้อมเก็บสําเนารับรอง
ถกูต้องหนึง่ฉบบั 
   การย่ืนหรือสง่หนงัสืออทุธรณ์ ผู้อทุธรณ์จะย่ืนหรือสง่ผ่านผู้บงัคบับญัชาก็ได้ และ
ให้ผู้บงัคบับญัชานัน้สง่หนงัสืออทุธรณ์ตอ่ไปยงัผู้บงัคบับญัชาผู้สัง่ลงโทษภายในสามวนัทําการนบัตัง้แต่
วนัได้รับหนงัสืออทุธรณ์ และให้ผู้บงัคบับญัชาผู้สัง่ลงโทษจดัสง่หนงัสืออทุธรณ์ดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนา
หลกัฐานการรับทราบคําสัง่ลงโทษของผู้อทุธรณ์ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบือ้งต้น และ
สํานวนการดําเนินการทางวินยั พร้อมทัง้คําชีแ้จงของผู้บงัคบับญัชาผู้สัง่ลงโทษ (ถ้ามี) ไปยงัประธาน    
ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตว่นัได้รับหนงัสืออทุธรณ์ 
   ในกรณีท่ีมีผู้ นําหนงัสืออทุธรณ์มาย่ืนเอง ให้ประทบัตราและลงทะเบียนรับหนงัสือ
ไว้เป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันท่ีรับหนังสือตาม
หลกัฐานดงักลา่วเป็นวนัย่ืนหนงัสืออทุธรณ์ 
   ในกรณีท่ีสง่หนงัสืออทุธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวนัท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางออก
ใบรับฝากเป็นหลกัฐานฝากส่ง หรือวนัท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางประทบัตราท่ีซองหนงัสือเป็นวนัส่ง
หนงัสืออทุธรณ์ 
   เม่ือได้ย่ืนหรือสง่หนงัสืออทุธรณ์ไว้แล้ว ผู้อทุธรณ์จะย่ืนหรือสง่คําแถลงการณ์หรือ
เอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิก่อนท่ี ก.อ.ม. เร่ิมพิจารณาอทุธรณ์ก็ได้ โดยย่ืนหรือสง่ตรงตอ่ ก.อ.ม. 

 ข้อ ๗๗ การอทุธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นการอทุธรณ์ท่ีถกูต้องตามข้อ ๗๒ และ
ข้อ ๗๖  
   ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าการอุทธรณ์รายใดเป็นการอุทธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้
หรือไม่ ให้ ก.อ.ม. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉยั หาก ก.อ.ม. มีมติไม่รับ  ให้แจ้งมติพร้อมทัง้แจ้งสิทธิฟ้องคดี
ตอ่ศาลปกครองให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บงัคบับญัชาผู้สัง่ลงโทษทราบด้วย 

 ข้อ ๗๘ ผู้อทุธรณ์จะขอถอนก่อนท่ี ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์เสร็จสิน้ก็ได้ โดยทํา
เป็นหนงัสือย่ืน โดยตรงตอ่ ก.อ.ม. เม่ือได้ถอนอทุธรณ์แล้วการพิจารณาอทุธรณ์ให้เป็นอนัยตุ ิ
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 ข้อ ๗๙ การพิจารณาอุทธรณ์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการ
พิจารณาในเบือ้งต้นรวมทัง้สํานวนการดําเนินการทางวินยั และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอ
เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม รวมทัง้คําชีแ้จงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ ห้างหุ่นสว่นบริษัท หรือบคุคลใด ๆ หรือขอให้ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วนบริษัท ข้าราชการ หรือบคุคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือชีแ้จงข้อเท็จจริงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ ทัง้นีก้ารพิจารณาอทุธรณ์ดงักลา่วต้องให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวนันบัแตว่นั
ถดัจากวนัท่ีผู้อทุธรณ์ได้ย่ืนหนงัสืออทุธรณ์ 
   ในกรณีท่ีผู้อทุธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา เม่ือ ก.อ.ม. อนญุาตให้ผู้อทุธรณ์เข้า
แถลงการณ์ด้วยวาจาตอ่ท่ีประชมุ ก.อ.ม. ผู้อทุธรณ์มีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้ามาใน
การพิจารณาของ ก.อ.ม. ได้ หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็นแก่การ
พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
   ในกรณีท่ีนัดให้ผู้ อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ให้แจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาผู้สัง่ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก้หรือ
มอบหมายเป็นหนงัสือให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาตอ่ท่ีประชมุครัง้นัน้ได้ ทัง้นี ้
ให้แจ้งลว่งหน้าตามควรแก่กรณี และเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ดงักลา่ว ให้ผู้บงัคบับญัชาผู้สัง่ลงโทษ
หรือเพิ่มโทษ หรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อทุธรณ์ได้ 
   ในการพิจารณาอทุธรณ์ ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรท่ีจะต้องสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอํานาจ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนัน้ได้ตามความจําเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือกําหนดประเด็นหรือข้อ
สําคญัท่ีต้องการทราบสง่ไปให้ผู้สอบสวนเดมิทําการสอบสวนเพิ่มเตมิก็ได้ 

 ข้อ ๘๐ เม่ือ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉยัอทุธรณ์แล้ว 
   (๑) ถ้าเห็นวา่การสัง่ลงโทษถกูต้องเหมาะสมกบัความผิดแล้วให้มีมตยิกอทุธรณ์ 
   (๒) ถ้าเห็นว่าการสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้กระทําผิดวินยัไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลงให้มีมติลดโทษเป็นสถานโทษหรืออตัราโทษ     
ท่ีเบาลง 
   (๓) ถ้าเห็นว่าการสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้
อทุธรณ์ได้กระทําผิดวินยัอยา่งไมร้่ายแรง ซึง่เป็นการกระทําผิดวินยัเล็กน้อยและมีเหตอุนัควรงดโทษ ให้
มีมตใิห้งดโทษโดยทําทณัฑ์บนเป็นหนงัสือหรือวา่กลา่วตกัเตือนก็ได้ 
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   (๔) ถ้าเห็นวา่การสัง่ลงโทษไมถ่กูต้องหรือไม่เหมาะสม และเห็นว่าการกระทําของผู้
อทุธรณ์ไมเ่ป็นความผิด หรือพยานหลกัฐานยงัฟังไมไ่ด้วา่ผู้อทุธรณ์กระทําผิดวินยัให้มีมตใิห้ยกโทษ 
   (๕) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้มีมติแก้ไข
เปล่ียนแปลงข้อความให้ถกูต้องเหมาะสม 
   (๖) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ
ถกูต้องตามกฎหมาย ให้มีมตดํิาเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
    ในกรณีท่ีมีผู้ถูกลงโทษทางวินยัในความผิดท่ีได้กระทําร่วมกัน และเป็น
ความผิดในเร่ืองเดียวกนัโดยมีพฤตกิารณ์แห่งการกระทําอย่างเดียวกนั เม่ือผู้ถกูลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้
สิทธิอทุธรณ์คําสัง่ลงโทษดงักลา่ว และผลการพิจารณาเป็นคณุแก่ผู้อทุธรณ์แม้ผู้อทุธรณ์คนอ่ืนจะไม่ได้
ใช้สิทธิอทุธรณ์ หากพฤติกรรมของผู้ ไม่ได้ใช้สิทธิอทุธรณ์เป็นเหตใุนลกัษณะเดียวกบักรณีผู้อทุธรณ์แล้ว 
ให้มีมติให้ผู้ ท่ีไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษมีผลในทางท่ีเป็นคุณเช่นเดียวกับผู้
อทุธรณ์ด้วย 

 ข้อ ๘๑ เม่ือ ก.อ.ม. มีมตติามข้อ ๘๐ แล้ว ให้ประธาน ก.อ.ม. สัง่การให้เป็นไปตามมตินัน้ 
และแจ้งมติพร้อมทัง้แจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อทุธรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยเร็ว และต้อง
รายงานสภามหาวิทยาลยั 

 
หมวด ๕ 

การร้องทกุข์และการพจิารณาเร่ืองร้องทุกข์ 

 ข้อ ๘๒ การร้องทกุข์และการพิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในหมวดนี ้

 ข้อ ๘๓ ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัอาจร้องทกุข์ได้ในกรณีดงันี ้
   (๑) กรณีท่ีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเน่ืองจากการกระทําหรือคําสัง่ของ
ผู้บงัคบับญัชา เป็นต้นวา่ ผู้บงัคบับญัชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบตัิตอ่ตนโดยไม่ถกูต้องหรือไม่ปฏิบตัิตอ่ตน
ให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
   (๒) กรณีท่ีมีความคบัข้องใจอนัเกิดจากการปฏิบตัขิองผู้บงัคบับญัชาตอ่ตน ดงันี ้
    (ก) บริหารงานบคุคลโดยเลือกปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตแุห่งความ
แตกตา่งในเร่ืองถ่ินกําเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบคุคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอนั
ไมข่ดัตอ่กฎหมาย 
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    (ข) ไมม่อบหมายงานให้ปฏิบตั ิหรือ 
    (ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหน่ียวการดําเนินการบางเร่ืองเป็นเหตใุห้เสียสิทธิ
หรือไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์อนัพงึมีพงึได้ในเวลาอนัสมควร 
    (๓) กรณีท่ีถกูผู้บงัคบับญัชาตกัเตือน สัง่ให้ดําเนินการให้ถกูต้องภายในเวลา
ท่ีกําหนดหรือทําทณัฑ์บนตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบนัอดุมศกึษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    (๔) กรณีท่ีถกูสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ข้อ ๘๔ เม่ือมีกรณีท่ีอาจร้องทกุข์ได้ตามข้อ ๘๓ และข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้
นัน้แสดงความประสงค์ท่ีจะปรึกษาหารือกบัผู้บงัคบับญัชา ให้ผู้บงัคบับญัชานัน้ให้โอกาสและรับฟังหรือ
สอบถามเก่ียวกับปัญหาดงักล่าวเพ่ือเป็นแนวทางแห่งการทําความเข้าใจและแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
ชัน้ต้น 
   ถ้าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลยัไม่ประสงค์ท่ีจะปรึกษาหารือ หรือ
ปรึกษาหารือแล้วไมไ่ด้รับคําชีแ้จงหรือได้รับคําชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีพอใจ ก็ให้ร้องทกุข์ได้ตามข้อ ๘๕ 
 ข้อ ๘๕ การร้องทกุข์ให้ทําเป็นหนงัสือถึงประธาน ก.อ.ม. โดยต้องลงลายมือช่ือตําแหน่ง  
ของผู้ ร้องทกุข์ ความประสงค์ของการร้องทกุข์และต้องประกอบด้วยสาระสําคญัท่ีแสดงข้อเท็จจริงและ
ปัญหาของเร่ืองให้เห็นวา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากการกระทําหรือคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา 
เป็นต้นว่าผู้บงัคบับญัชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบตัิต่อตนโดยไม่ถกูต้องหรือไม่ปฏิบตัิต่อตนให้ถกูต้องตาม
กฎหมาย หรือผู้บงัคบับญัชาปฏิบตัติอ่ตนทําให้เกิดความคบัข้องใจ 
   ผู้ ร้องทกุข์จะย่ืนหรือส่งหนงัสือร้องทกุข์พร้อมสําเนารับรองถกูต้องจํานวนหนึ่งชดุ
ผา่นผู้บงัคบับญัชาหรือผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์หรือผู้ เป็นเหตแุห่งความคบัข้องใจก็ได้ 

 ข้อ ๘๖ วิธีการร้องทกุข์ การคดัค้านกรรมการผู้พิจารณาเร่ืองร้องทกุข์ การนบัระยะเวลา
และการพิจารณาร้องทุกข์ท่ีมิได้กําหนดไว้ในหมวดนี ้ ให้นําหลกัเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการ
พิจารณาอทุธรณ์โทษวินยัไมร้่ายแรงมาใช้บงัคบั 

 ข้อ ๘๗ เพ่ือประโยชน์ในการนบัระยะเวลาร้องทกุข์ ให้ถือปฏิบตัดิงันี ้
   (๑) ในกรณีท่ีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้ บังคับบัญชามีคําสั่งเป็นหนังสือต่อ        
ผู้ ร้องทกุข์ให้ถือวนัท่ีผู้ รับคําสัง่ลงลายมือช่ือรับทราบคําสัง่เป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตใุห้ร้องทกุข์ 
    ถ้าผู้ ท่ีต้องรับคําสัง่ไมย่อมลงลายมือช่ือรับทราบคําสัง่ และมีการแจ้งคําสัง่ให้
ผู้ รับคําสัง่ทราบพร้อมกบัมอบสําเนาคําสัง่ให้ผู้ รับคําสัง่แล้วทําบนัทึกลงวนัเดือนปี เวลา และสถานท่ีแจ้ง 
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และลงลายมือช่ือผู้ แจ้งพร้อมทัง้พยานรู้เห็นไว้เป็นหลกัฐานแล้ว ให้ถือวนัท่ีแจ้งนัน้เป็นวนัทราบเร่ือง       
อนัเป็นเหตใุห้ร้องทกุข์ 
    ถ้าไมอ่าจให้ผู้ รับคําสัง่ลงลายมือช่ือรับทราบคําสัง่ได้โดยตรง และได้แจ้งเป็น
หนงัสือสง่สําเนาคําสัง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ รับคําสัง่ ณ ท่ีอยู่ของผู้ รับคําสัง่ซึง่ปรากฏ
ตามหลกัฐานของทางราชการโดยสง่สําเนาคําสัง่ไปให้สองฉบบัเพ่ือให้ผู้ รับคําสัง่เก็บไว้หนึง่ฉบบั และให้
ผู้ รับคําสัง่ลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบคําสัง่สง่กลบัคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานหนึง่ฉบบั ใน
กรณีเช่นนี ้ เม่ือลว่งพ้นสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ รับคําสัง่
ได้รับเอกสารดงักล่าวหรือมีผู้ รับแทนแล้ว แม้ยงัไม่ได้รับสําเนาคําสัง่ฉบบัท่ีให้ผู้ รับคําสัง่ลงลายมือช่ือ
และวนัเดือนปีท่ีรับทราบคําสัง่กลบัคืนมา ให้ถือวา่ผู้ รับคําสัง่ได้รับทราบคําสัง่แล้ว 
   (๒) ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาไม่มีคําสัง่เป็นหนงัสือต่อผู้ ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือ
วนัท่ีมีหลกัฐานยืนยนัวา่ผู้ ร้องทกุข์รับทราบหรือควรได้รับคําสัง่นัน้เป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตใุห้ร้องทกุข์ 
   (๓) ในกรณีท่ีผู้ บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่ปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมาย ตอ่ผู้ ร้องทกุข์โดยไม่มีคําสัง่อย่างใด ให้ถือวนัท่ีผู้ ร้องทกุข์ควรได้
ทราบถึงการปฏิบตัิหรือการใช้อํานาจหน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชาดงักลา่วเป็นวนัทราบเร่ืองอนัเป็นเหตใุห้
ร้องทกุข์ 

 ข้อ ๘๘ เม่ือ ก.อ.ม. ได้รับหนงัสือร้องทกุข์ตามข้อ ๘๕ แล้ว ให้ประธาน ก.อ.ม. มีหนงัสือ
แจ้งพร้อมทัง้สง่สําเนาหนงัสือร้องทกุข์ให้ผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์หรือเหตแุห่งความคบั
ข้องใจทราบโดยเร็ว และให้ผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์หรือเหตแุห่งความคบัข้องใจนัน้สง่
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องและคําชีแ้จงของตน (ถ้ามี) เพ่ือประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวนัทําการ
นบัแตว่นัได้รับหนงัสือ 
   ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาได้รับหนงัสือร้องทกุข์ท่ีได้ย่ืนหรือสง่ตามข้อ ๘๕ วรรคสอง 
ให้ผู้บงัคบับญัชานัน้ส่งหนงัสือร้องทุกข์พร้อมทัง้สําเนาไปยงัผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทุกข์        
หรือเหตแุห่งความคบัข้องใจภายในสามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือร้องทกุข์ 
   เม่ือผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์ได้รับหนงัสือร้องทกุข์ท่ีได้ย่ืนหรือส่ง
ตามวรรคสองหรือข้อ ๘๕ วรรคสอง ให้ผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตแุห่งการร้องทกุข์นัน้จดัส่งหนงัสือร้อง
ทกุข์พร้อมทัง้สําเนาและเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องและคําชีแ้จงของตน (ถ้ามี) ไปยงัประธาน ก.อ.ม. 
ภายในเจ็ดวนัทําการนบัแตว่นัได้รับหนงัสือร้องทกุข์ 

 ข้อ ๘๙ ให้ ก.อ.ม. พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัได้รับ
หนงัสือร้องทุกข์และเอกสารหลกัฐาน แต่ถ้ามีความจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
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ดงักลา่วให้รายงานปัญหาและอปุสรรคตอ่สภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบและขออนมุตัขิยายเวลาพจิารณา
ออกไปได้อีกแตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินสามสบิวนั 

 ข้อ ๙๐ เม่ือ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ตามข้อ ๘๓ (๑) แล้ว  ถ้าเห็นวา่ 
   (๑) การท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ ร้องทุกข์นัน้
ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว ให้มีมตยิกคําร้องทกุข์ 
   (๒) การท่ีผู้บงัคบับญัชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิต่อผู้ ร้องทกุข์นัน้ไม่
ถกูต้องตามกฎหมาย ให้มีมติแก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบตัิท่ีไม่ถกูต้องตามกฎหมายนัน้หรือ
ให้ปฏิบตัติอ่ผู้ ร้องทกุข์ให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
   (๓) การท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ ร้องทุกข์นัน้
ถกูต้องตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถกูต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติแก้ไข หรือปฏิบตัิให้
ถกูต้องตามกฎหมาย 
   (๔) สมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใดเพ่ือให้มีความถกูต้องตามกฎหมายและ
มีความเป็นธรรม ให้มีมตใิห้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 ข้อ ๙๑ เม่ือ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ตามข้อ ๘๓(๒) แล้ว ถ้าเห็นวา่  
   (๑) การปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาต่อผู้ ร้องทุกข์มิได้มีลกัษณะตามท่ีกําหนดใน  
ข้อ ๘๔ (๒) ให้มีมตยิกคําร้องทกุข์ 
   (๒) การปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชาตอ่ผู้ ร้องทกุข์มีลกัษณะท่ีกําหนดในข้อ ๘๓(๒)    
ให้มีมติแก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สัง่ดําเนินการประการอ่ืนหรือให้คําแนะนําตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้
ผู้บงัคบับญัชาผู้ เป็นเหตใุห้เกิดความคบัข้องใจปฏิบตัิให้ถกูต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการและจรรยาบรรณของข้าราชการ 

 ข้อ ๙๒ เม่ือ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ตามข้อ ๘๓(๓) แล้ว ถ้าเห็นว่ากรณี
ผู้บงัคบับญัชาได้ใช้อํานาจตกัเตือน สัง่ให้ดําเนินการหรือทําทัณฑ์บนตามมาตรา ๔๖ แห่ง 
พระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่ถกูต้อง ให้มีมติ
ให้ผู้บงัคบับญัชาแก้ไขหรือปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย 

 ข้อ ๙๓ เม่ือ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองร้องทกุข์ตามข้อ ๘๓(๔) แล้ว ถ้าเห็นว่าการท่ี
ผู้บงัคบับญัชาสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยไม่ถกูต้องตามกฎหมาย ให้มีมติสัง่
ให้ผู้บงัคบับญัชายกเลกิคําสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  

 ข้อ ๙๔ การพิจารณามีมติตามข้อ ๙๐ และข้อ ๙๒ ให้บนัทึกเหตผุลทัง้ข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายของการพิจารณาวินิจฉยัไว้ในรายงานการประชมุด้วย  
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 ข้อ ๙๕ เม่ือ ก.อ.ม. ได้มีมติตามข้อ ๙๐ หรือ ข้อ ๙๑ ให้แจ้งอธิการบดีทราบ เพ่ือสัง่หรือ
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามมตินัน้ และเม่ือได้สัง่หรือปฏิบตัิตามมติดงักล่าวแล้วให้แจ้งผู้ ร้องทุกข์ทราบเป็น
หนงัสือโดยเร็ว 
 

หมวด ๖ 
การแก้ไขคาํส่ังลงโทษ 

 
 ข้อ ๙๖ ให้ผู้ มีอํานาจสัง่ลงโทษเป็นผู้ ดําเนินการแก้ไขคําสัง่ลงโทษนัน้ เว้นแตโ่ทษท่ีจะลง
แก่ผู้กระทําผิดวินยัตามคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. เกินกว่าอํานาจของผู้ มีอํานาจสัง่ลงโทษให้ผู้ มีอํานาจสัง่
ลงโทษเดมิรายงานตามลําดบัจนถึงผู้ มีอํานาจสัง่ลงโทษสําหรับความผิดนัน้ ๆ เพ่ือดําเนินการ 

 ข้อ ๙๗ การแก้ไขคําสัง่ลงโทษให้ทําเป็นคําสัง่ท่ีมีสาระสําคญัแสดงเลขท่ี และวนั เดือน ปี 
ท่ีออกคําสัง่เดมิ ข้อความเดมิตอนท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลง และข้อความท่ีแก้ไขเปล่ียนแปลงแล้ว 

 ข้อ ๙๘ การดําเนินการแก้ไขคําสัง่ลงโทษ  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวนันบั
แตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก ก.อ.ม. 

 ข้อ ๙๙ เม่ือผู้ มีอํานาจสัง่ลงโทษดําเนินการแก้ไขคําสัง่แล้ว ให้รายงานการแก้ไขคําสัง่ตอ่
สภามหาวิทยาลยัโดยเร็ว และแจ้งให้ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ถกูลงโทษทราบภายในเจ็ด
วนันบัแต่วนัท่ีมีคําสัง่แก้ไขคําสัง่ลงโทษโดยให้ดําเนินการตามวิธีการท่ีพระราชบญัญัติวิธีการปฏิบตัิ
ราชการทางปกครองกําหนด 
 

หมวด ๗ 
การส่ังพกัและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 
 ข้อ ๑๐๐ ในระหว่างการสอบสวนทางวินยั จะนําเหตแุห่งการถกูสอบสวนมาเป็นข้ออ้างใน
การดําเนินการใดให้กระทบตอ่สิทธิของผู้ถกูสอบสวนไม่ได้ เว้นแตอ่ธิการบดีจะสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
   หลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้
ก่อน และผล แห่งการสัง่พกัราชการหรือสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน
ข้อบงัคบันี ้
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 ข้อ ๑๐๑ เม่ือข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใด  ถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัจน
ถกูตัง้กรรมการสอบสวน หรือ ถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษอธิการบดีจะสัง่ให้ผู้นัน้พกัราชการได้ก็ต่อเม่ือมี
เหตผุลอยา่งหนึง่ อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้
   (๑) ผู้นัน้ถูกตัง้กรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทํา
ความผิดอาญาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการทจุริตตอ่หน้าท่ีราชการ หรือเก่ียวกบัความประพฤติหรือพฤติการณ์
อนัไมน่่าไว้วางใจและผู้ ท่ีถกูฟ้องนัน้พนกังานอยัการมิได้รับเป็นทนายแก้ตา่งให้ และอธิการบดีพิจารณา
แล้วเห็นวา่ถ้าให้ผู้นัน้คงอยูใ่นหน้าท่ีราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ 
   (๒) ผู้นัน้มีพฤติการณ์ท่ีแสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าท่ีราชการจะเป็นอปุสรรคตอ่การ
สอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไมส่งบเรียบร้อยขึน้ 
   (๓) ผู้นัน้อยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ ถูกจับในคดีอาญาหรือต้อง
จําคกุโดยคําพิพากษาและได้ถกูควบคมุ ขงั หรือต้องจําคกุเป็นเวลาตดิตอ่กนัเกินกวา่สบิห้าวนัแล้ว 
   (๔) ผู้นัน้ถกูตัง้กรรมการสอบสวนและตอ่มามีคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่าเป็นผู้กระทํา
ผิดอาญาในเร่ืองท่ีสอบสวนนัน้ หรือผู้นัน้ถกูตัง้กรรมการสอบสวนภายหลงัท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสดุว่า
เป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเร่ืองท่ีสอบสวนนัน้ และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ
ตามคําพิพากษาถึงท่ีสดุนัน้ ได้ความประจกัษ์ชดัอยู่แล้วว่าการกระทําความผิดอาญาของผู้นัน้เป็น
ความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง 

 ข้อ ๑๐๒ การสัง่พกัราชการให้สัง่พกัได้ตลอดเวลาท่ีมีการสอบสวน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถกูสัง่
พกัได้ร้องทกุข์และผู้ มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าคําร้องทกุข์ฟังขึน้และไม่สมควรท่ีจะสัง่พกัราชการก็ให้สัง่
ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิน้ได้ 
   ในการพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ตามวรรคแรกให้ผู้ มีอํานาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัได้รับเร่ืองร้องทกุข์ 

 ข้อ ๑๐๓ ในกรณีท่ีข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใด  มีกรณีถกูกลา่วหาว่ากระทํา
ผิดวินยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้กรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญาหลายคดีเว้นแตเ่ป็นความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ หรือผู้
ท่ีถกูฟ้องนัน้ พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ตา่งให้ ถ้าจะสัง่พกัราชการให้สัง่พกัทกุสํานวนและทกุคดี 
   ในกรณีท่ีได้สัง่พกัราชการในสํานวนหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลงัปรากฏว่าผู้ถกูสัง่
พกัราชการนัน้มีกรณีถกูกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงจนถกูตัง้กรรมการสอบสวนในสํานวน
อ่ืน หรือถกูฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึน้อีก เว้นแตเ่ป็นความผิด
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ท่ีได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ หรือผู้ ท่ีถกูฟ้องนัน้พนกังานอยัการรับเป็นทนายแก้ตา่ง 
ให้ก็ให้สัง่พกัราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนท่ีเพิ่มขึน้นัน้ด้วย 

 ข้อ ๑๐๔ การสัง่พกัราชการ ห้ามมิให้สัง่พกัย้อนหลงัไปก่อนวนัออกคําสัง่ เว้นแต ่
   (๑) ผู้ซึ่งจะถกูสัง่พกัราชการอยู่ในระหว่างถกูควบคมุหรือขงัโดยเป็นผู้ถกูจบัใน
คดีอาญาหรือต้องจําคกุโดยคําพิพากษา การสัง่พกัราชการในเร่ืองนัน้ ให้สัง่พกัย้อนหลงัไปถึงวนัท่ีถกู
ควบคมุ  ขงั  หรือต้องจําคกุ 
   (๒) ในกรณีท่ีได้มีการสัง่พกัราชการไว้แล้วถ้าจะต้องสัง่ใหม่เพราะคําสัง่เดิมไม่
ชอบหรือไม่ถกูต้องให้สัง่พกัตัง้แต่วนัให้พกัราชการตามคําสัง่เดิม หรือตามวนัท่ีควรต้องพกัราชการใน
ขณะท่ีออกคําสัง่เดมิ 

 ข้อ ๑๐๕ คําสัง่พกัราชการต้องระบช่ืุอและตําแหน่งของผู้ถกูสัง่พกั ตลอดจนกรณีและเหตุ
ท่ีสัง่ให้พกัราชการ 
   เม่ือได้มีคําสัง่ให้ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใดพกัราชการแล้ว ให้
แจ้งคําสัง่ให้ผู้นัน้ทราบพร้อมทัง้ส่งสําเนาคําสัง่ให้ด้วยโดยพลนั ในกรณีท่ีไม่อาจแจ้งให้ผู้นัน้ทราบได้ 
หรือผู้นัน้ไม่ยอมรับทราบคําสัง่ให้ปิดสําเนาคําสัง่ไว้ ณ ท่ีทําการท่ีผู้นัน้รับราชการอยู่และมีหนงัสือแจ้ง
พร้อมกบัสง่สําเนาคําสัง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้นัน้ ณ ท่ีอยู่ของผู้นัน้ซึง่ปรากฏตามหลกัฐาน
ของทางราชการ ในกรณีเช่นนีเ้ม่ือลว่งพ้นสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้ดําเนินการดงักลา่วให้ถือว่าผู้นัน้ได้ทราบ
คําสัง่พกัราชการแล้ว 

 ข้อ ๑๐๖ เม่ือข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ใด  มีเหตท่ีุอาจถกูสัง่พกัราชการตาม
ข้อ ๑๐๐ และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีท่ีเป็นเหตท่ีุอาจถกู
สัง่พกัราชการนัน้ จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วอธิการบดีจะสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ให้นําข้อ 
๑๐๒ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ มาใช้บงัคบัแก่การสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนโุลม 

 ข้อ ๑๐๗ เม่ือได้สั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใด พักราชการไว้แล้ว 
อธิการบดีจะพิจารณา ตามข้อ ๑๐๗ และสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการไว้ก่อนอีกชัน้หนึง่ก็ได้ 

 ข้อ ๑๐๘ การสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสัง่ให้ออกตัง้แตว่นัใด ให้นําข้อ ๑๐๔ มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม แตสํ่าหรับการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๑๐๗ ให้สัง่ให้ออกตัง้แต่
วนัพกัราชการเป็นต้นไป 
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 ข้อ ๑๐๙ การสัง่ให้ข้าราชการตําแหน่งตัง้แตเ่ช่ียวชาญพิเศษขึน้ไป หรือศาสตราจารย์ออก
จากราชการไว้ก่อน ให้ดําเนินการนําความกราบบงัคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ตําแหน่งนบัแตว่นัออกจากราชการไว้ก่อน 

 ข้อ ๑๑๐ เม่ือได้สัง่ให้ข้าราชการหรือพนกังานมหาวิทยาลยัผู้ ใด พกัราชการหรือให้ออก
จากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลงัปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา
เป็นประการใดแล้วให้ดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
   (๑)  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้นัน้กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีสัง่ลงโทษ
ปลดออกหรือไลอ่อกตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
   (๒) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ ถูกสัง่พกัราชการนัน้กระทําความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
และไม่มีกรณีท่ีต้องถกูสัง่ให้ออกจากราชการ ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการในตําแหน่ง
เดิมหรือตําแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกนัท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่งนัน้  ทัง้นี ้
สําหรับการสัง่ให้ผู้ถกูสัง่พกัราชการกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่งเดมิ หรือตําแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกนั  
ท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้ ซึง่เป็นตําแหน่งตัง้แตร่ะดบัเช่ียวชาญ
พิเศษขึน้ไป หรือศาสตราจารย์ ให้ดําเนินการนําความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตัง้ แล้วให้อธิการบดี สัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน ลดขัน้เงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกบัความผิด 
   (๓) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนัน้กระทําผิดวินยัไม่
ร้ายแรงและไม่มีกรณีท่ีจะต้องถกูสัง่ให้ออกจากราชการ ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการในตําแหน่ง
เดิม หรือตําแหน่งอ่ืนในระดบัเดียวกนัท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้  ทัง้นีสํ้าหรับการสัง่
ให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลบัเข้ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งอ่ืนในระดบั
เดียวกนัท่ีผู้นัน้มีคณุสมบตัิตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้ ซึ่งเป็นตําแหน่งตัง้แต่ระดบั
เช่ียวชาญพิเศษขึน้ไป หรือศาสตราจารย์ให้ดําเนินการนําความกราบบงัคมทลูเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แตง่ตัง้ แล้วให้อธิการบดีสัง่ลงโทษภาคทณัฑ์ ตดัเงินเดือน ลดขัน้เงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกบัความผิด 
   (๔) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ถกูสัง่พกัราชการนัน้กระทําผิดวินยัไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีท่ีจะต้องถกูสัง่ให้ออกจากราชการด้วยเหตอ่ืุน แตไ่ม่อาจสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้ 
เน่ืองจากมีอายคุรบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีและได้พ้นจากราชการ ตาม
กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว การลงโทษให้เป็นอนัยตุไิป 
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   (๕) ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผู้ถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนัน้กระทําผิดวินยัไม่ร้ายแรง 
และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนแต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ 
เน่ืองจากมีอายคุรบหกสบิปีบริบรูณ์หรือหกสบิห้าปีบริบรูณ์แล้วแตก่รณี การลงโทษให้เป็นอนัยตุไิป 
   (๖) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้นัน้กระทําผิดวินยัไม่ร้ายแรง แตมี่กรณีท่ีจะต้องถกูสัง่
ให้ออกจากราชการด้วยเหตอ่ืุน ก็ให้อธิการบดีสัง่ให้ผู้นัน้ออกจากราชการตามเหตนุัน้ โดยไม่ต้องสัง่ให้
กลบัเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือกลบัเข้ารับราชการ 
   (๗) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้นัน้มิได้กระทําผิดวินยั และไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจาก
ราชการก็ให้ยตุิเร่ือง และให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือกลบัเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) 
แล้วแตก่รณี 
   (๘) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถกูสัง่พกัราชการนัน้มิได้กระทําผิดวินยัและไม่มีกรณีท่ี
จะต้องถูกสัง่ให้ออกจากราชการด้วยเหตอ่ืุน แต่ไม่อาจสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าปฏิบตัิหน้าท่ีราชการได้
เน่ืองจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีและได้พ้นจากราชการตาม
กฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ก็ให้สัง่ยตุเิร่ือง 
   (๙) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถกูสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนนัน้มิได้กระทําผิดวินยั
และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถกูสัง่ให้ออกจากราชการด้วยเหตอ่ืุน แตไ่ม่อาจสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ารับราชการได้ 
เน่ืองจากมีอายคุรบหกสิบปีบริบรูณ์หรือหกสิบห้าปีบริบรูณ์แล้วแต่กรณี และสิน้ปีงบประมาณท่ีมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบรูณ์หรือหกสิบห้าปีบริบรูณ์แล้วแตก่รณีนัน้แล้ว ก็ให้สัง่ให้ยตุิเร่ือง และมีคําสัง่ยกเลิก
คําสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้นัน้เป็นผู้ พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ 
   (๑๐) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้นัน้มิได้กระทําผิดวินยั แต่มีกรณีท่ีจะต้องถกูสัง่ให้
ออกจากราชการด้วยเหตอ่ืุน ก็ให้สัง่ให้ออกจากราชการตามเหตนุัน้ โดยไม่ต้องสัง่ให้กลบัเข้าปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการหรือกลบัเข้ารับราชการ 

 ข้อ ๑๑๑ การออกคําสัง่พกัราชการ คําสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคําสัง่ให้กลบัเข้า
ปฏิบตัหิน้าท่ีราชการหรือกลบัเข้ารับราชการให้มีสาระสําคญัตามแบบท่ีมหาวิทยาลยักําหนด 

 ข้อ  ๑๑๒  กรณีท่ีมีปัญหาในการตีความตามข้อบงัคบันี ้ให้ ก.บ.ม.เป็นผู้ มีอํานาจวินิจฉยั 
ชีข้าด และให้ถือเป็นท่ีสดุ 
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 ข้อ ๑๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการตามข้อบงัคบันี ้

 

    ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
                
         (นายจิโรจน์  โชตพินัธุ์) 

      นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 
 
 
 
 
 
 
 


