ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ว่ าด้ วย วินัยและการดําเนินการทางวินัย ข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๒
---------------------------------------เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๑ และหมวด ๗ แห่งข้ อบังคับคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ว่าด้ วย พนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้ อบังคับไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบังคับนี ้เรี ยกว่า “ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ ว่าด้ วย วินยั และการ
ดําเนินการทางวินยั ข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับนับถัดจากวันประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในข้ อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
“ก.บ.ม.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษ
“ข้ าราชการ” หมายความว่า ข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า บุคคลตามสัญญาจ้ างของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรี สะเกษ ที่ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนจากเงินงบประมาณหรื อเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาทุกหลักสูตรที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรี สะเกษ

-๒หมวด ๑
บททั่วไป
ข้ อ ๔ สิง่ ที่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยต้ องถือปฏิบตั ิ
(๑) ต้ องรักษาวินยั โดยเคร่งครัด
(๒) ต้ องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรง
เป็ นประมุขด้ วยความบริสทุ ธิ์ใจ
(๓) ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เที่ยงธรรม ขยันหมัน่ เพียร
และดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ
(๔) ต้ องปฏิบัติห น้ าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรั ฐมนตรี และ
นโยบายของทางราชการ
(๕) ต้ องไม่ปกปิ ดความจริ งหรื อรายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา
(๖) ต้ องประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความสุภาพเรี ยบร้ อย วางตนให้ เหมาะสม
กับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย
(๗) ต้ องอุทิศเวลาให้ กบั ทางราชการอย่างเต็มที่
(๘) ต้ องรักษาความสามัคคีในหมูค่ ณะ
(๙) ต้ องช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในการปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการ
(๑๐) ต้ องไม่กระทํ าการหรื อยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทํ าการหาประโยชน์ อันอาจทํ าให้
เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรื อเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการของตน
(๑๑) ต้ องไม่เป็ นกรรมการผู้จดั การ ผู้จดั การ หรื อดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกันนัน้ ในห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัท
(๑๒) ต้ องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ราชการ
ของตนมิให้ เสื่อมเสีย
(๑๓) ต้ องไม่กระทําใด ๆ อันได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั่
(๑๔) ต้ องประพฤติตนตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๕ สิง่ ที่เป็ นข้ อห้ ามสําหรับข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
ห้ ามมิให้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอาศัยหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นอาศัยอํานาจ
หน้ าที่ราชการของตน ไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม หาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น

-๓ข้ อ ๖ การกระทําที่เป็ นความผิดวินยั
(๑) กระทําการหรื อยอมให้ ผ้ ูอื่นกระทํ าการหาประโยชน์ อันอาจทํ าให้ เสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรมหรื อเสื่อมเสียเกียรติศกั ดิข์ องตําแหน่งหน้ าที่ราชการของตน
(๒) ประพฤติผิดจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดให้ เป็ นความผิดวินยั
(๓) ฝ่ าฝื น ไม่ปฏิบตั ติ ามคําตักเตือนของผู้บงั คับบัญชา
ข้ อ ๗ การกระทําที่เป็ นความผิดทางวินยั อย่างร้ ายแรง
(๑) การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรื อ
ผู้อื่นได้ รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันเป็ นการทุจริ ตต่อหน้ าที่ราชการ
(๒) การปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรื อนโยบายของทางราชการ หรื อขาดการเอาใจ
ใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของทางราชการอันเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรง
(๓) การรายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา อันเป็ นเหตุให้ เกิ ดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ ายแรง
(๔) การกลัน่ แกล้ ง การดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบตั ิราชการ นิสิต
นักศึกษา หรื อประชาชนอย่างร้ ายแรง
(๕) การกระทําความผิดอาญาจนได้ รับโทษจําคุก
(๖) ต้ องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ รับโทษจําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ หรื อกระทําการอื่นใดอันได้ ชื่อว่าเป็ นผู้ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
(๗) ประพฤติผิดจรรยาบรรณที่ สภามหาวิทยาลัยกําหนด ให้ เป็ นความผิดวินัย
อย่างร้ ายแรง
(๘) ประพฤติลว่ งละเมิดหรื อคุกคามทางเพศกับนักศึกษา
(๙) เป็ นผู้บงั คับบัญชา กลัน่ แกล้ งผู้ใต้ บงั คับบัญชา ในการกล่าวหาหรื อดําเนินการ
ทางวินยั
หมวด ๒
การสอบสวนพิจารณา
ข้ อ ๘ ข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีกรณีถกู กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั
หรื อปรากฏต่อผู้บงั คับบัญชาว่ากระทําผิดวินยั ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนโดย
้
พลัน และต้ องสอบสวนให้ แล้ วเสร็ จ โดยไม่ชกั ช้ า เว้ นแต่เป็ นกรณีการกระทําผิดวินยั ที่มิใช่ความผิดวินยั

-๔ร้ ายแรง หรื อเป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง จะไม่แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนก็
้
ได้ แต่ต้องแจ้ งข้ อ
กล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานสนับสนุนข้ อกล่าวหาให้ ผ้ ถู ูกกล่าวหาทราบเพื่อให้ ผ้ ถู ูกกล่าวหาได้ มี
โอกาสโต้ แย้ งหรื อชี ้แจงหรื อป้องกันสิทธิ์ของตน
ข้ อ ๙ ผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
ได้ แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) คณบดี หรื อ หัว หน้ า หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ
สําหรับข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยที่สงั กัดคณะ หรื อหน่วยงานนัน้
(๓) ผู้อํานวยการสํานัก หรื อ หัวหน้ าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
สํานัก สําหรับข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยที่สงั กัดสํานัก หรื อหน่วยงานนัน้
การสอบสวนกรณีที่ถกู กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงให้ อธิการบดีเป็ นผู้สงั่
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนและต้
้
องมีกรณีอนั มีมลู ว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงเท่านัน้
สําหรับการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนอธิ
้
การบดี ให้ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาโดยอนุมตั ขิ องสภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้สงั่ แต่งตัง้
้
าราชการ หรื อพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัด
ข้ อ ๑๐ กรรมการสอบสวน ให้ แต่งตังจากข้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้ วย ประธานกรรมการซึง่ ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหรื อ
เที ยบได้ ไม่ ตํ่ ากว่าผู้ถูก กล่า วหา และกรรมการอย่ า งน้ อ ยอี ก สองคน โดยให้ ก รรมการคนหนึ่ง เป็ น
เลขานุการและอาจให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการด้ วยก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งมี ผ้ ูดํ า รงตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รหรื อ ผู้ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาทาง
กฎหมายหรื อ ผู้ได้ รับการฝึ กอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินยั หรื อผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ดําเนินการทางวินยั อย่างน้ อยหนึง่ คน
ว แม้ ภายหลังประธานกรรมการจะ
เมื่อมีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนแล้
้
ดํา รงตํา แหน่ ง ระดับตํ่า กว่า หรื อเที ยบได้ ตํ่า กว่า ผู้ถูก กล่า วหาก็ ไม่ก ระทบถึง การที่ ได้ รับแต่ง ตัง้ เป็ น
ประธานกรรมการ
ข้ อ ๑๑ คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนต้
้
องระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
้ นคณะกรรมการสอบสวน เลขานุการ และ
เรื่ องที่กล่าวหา ชื่อและตําแหน่งของผู้ได้ รับแต่งตังเป็
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ให้ มีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๑ ท้ ายข้ อบังคับนี ้
้
ง่
การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของผู้ที่ได้ รับแต่งตังไม่
้ กระทบถึงการที่ได้ รับแต่งตังตามวรรคหนึ

-๕ข้ อ ๑๒ เมื่อมีคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนแล้
้
ว ให้ ผ้ สู งั่ แต่งตังดํ
้ าเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) แจ้ งคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนให้
้
ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบโดยเร็ ว โดยให้
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้ เป็ นหลักฐาน ในการนีใ้ ห้ มอบสําเนาคําสัง่ ให้ ผ้ ูถูก
กล่าวหาหนึ่งฉบับด้ วย ในกรณีผ้ ถู กู กล่าวหาไม่ยอมรับทราบคําสัง่ หรื อไม่อาจแจ้ งให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบ
ได้ ให้ สง่ สําเนาคําสัง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถกู กล่าวหาซึง่
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี ้เมื่อล่วงพ้ นสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ส่งสําเนาคําสัง่
ดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้ถกู กล่าวหาได้ รับทราบคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนแล้
้
ว
้
งให้ ผ้ ู
ในการแจ้ งคําสัง่ ตาม (๑) วรรคหนึง่ ให้ ผ้ สู ง่ั แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนแจ้
ถูกกล่าวหาทราบด้ วยว่ามีสิทธิคดั ค้ านประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน กรรมการและ
เลขานุการสอบสวนด้ วย
(๒) ส่งสําเนาคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนให้
้
คณะกรรมการสอบสวนและ
ส่งหลักฐานการรับทราบหรื อถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่ องที่
กล่าวหาให้ คณะกรรมการ และให้ ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้ เป็ น
หลักฐาน
ข้ อ ๑๓ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ คดั ค้ านประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน
กรรมการและเลขานุการสอบสวน ถ้ าผู้นนมี
ั ้ เหตุอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการตามเรื่ องที่กล่าวหา
(๒) มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถกู กล่าวหา
(๔) เป็ นผู้กล่าวหา หรื อเป็ นคูห่ มัน้ คูส่ มรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรื อพี่น้องร่วม
บิดามารดาหรื อร่วมบิดาหรื อมารดาของผู้กล่าวหา
(๕) เป็ นเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้ผู้ถกู กล่าวหา
(๖) มีเหตุอื่นใดซึง่ อาจทําให้ การสอบสวนไม่เป็ นกลางหรื อเสียความเป็ นธรรม
(๗) เคยเป็ นผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้แทนหรื อตัวแทนของคูก่ รณี
การคัดค้ านประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน หรื อกรรมการและ
เลขานุการการสอบสวน ให้ ทําเป็ นหนังสือยื่นต่อผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็
้
ดวันนับแต่
วันรับทราบคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
หรื อวันทราบเหตุแห่งการคัดค้ านโดยแสดงข้ อเท็จจริงที่
เป็ นเหตุแห่งการคัดค้ านไว้ ในหนังสือคัดค้ านด้ วยว่าจะทํ าให้ การสอบสวนไม่ได้ ความจริ งและความ

-๖ยุติธรรมอย่างไร ในการนี ้ให้ ผ้ สู งั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
ส่งสําเนาหนังสือคัดค้ านและแจ้ งวันที่
ได้ รับหนังสือคัดค้ านดังกล่าวให้ ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ ในสํานวนการสอบสวนด้ วย
ในการพิจารณาเรื่ องคัดค้ าน ผู้ซงึ่ ถูกคัดค้ านอาจทําคําชี ้แจงได้ หากผู้สงั่ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือคัดค้ านมีเหตุผลรับฟั งได้ ให้ สงั่ ให้ ผ้ ซู งึ่ ถูกคัดค้ านพ้ นจากการเป็ น
กรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้ านของผู้ถกู กล่าวหา ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟั งได้ ให้ สงั่
้ ้ให้ แสดงเหตุผลใน
ยกคําคัดค้ านนัน้ โดยให้ สงั่ การภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือคัดค้ าน ทังนี
การพิจารณาสัง่ การดังกล่าวด้ วย พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ผ้ คู ดั ค้ านทราบแล้ วส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการสอบสวน
รวมไว้ ในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสัง่ ยกคําคัดค้ านให้ เป็ นที่สดุ
ในกรณีที่ผ้ สู งั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนไม่
้
สงั่ การอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
สิบห้ าวัน ตามวรรคสามให้ ถือว่าผู้ซงึ่ ถูกคัดค้ านพ้ นจากการเป็ นประธานกรรมการสอบสวน กรรมการ
สอบสวนหรื อกรรมการและเลขานุการสอบสวน โดยให้ กรรมการและเลขานุการสอบสวนรายงานไปยังผู้
สัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
เพื่อดําเนินการตามข้ อบังคับนี ้ต่อไป การพ้ นจากการเป็ นกรรมการ
สอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ ดําเนินการไปแล้ ว
ข้ อ ๑๔ ในกรณี ที่ผ้ ูได้ รับแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนหรื อ
กรรมการและเลขานุการสอบสวน เห็นว่าตน มีเหตุอนั อาจถูกคัดค้ านตามข้ อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้ ผ้ นู นรายงาน
ั้
้
นําข้ อ ๑๐ วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ต่อผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนและให้
ข้ อ ๑๕ ถ้ าผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการเห็
้
นว่ามีเหตุอนั สมควรหรื อจําเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยน
เพิ่มหรื อลดจํานวนผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการสอบสวนให้ ดําเนินการได้ โดยให้ แสดงเหตุผลแห่งการสัง่
นันไว้
้ ด้วยและให้ นําข้ อ ๑๒ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึง
การสอบสวนที่ได้ ดําเนินการไปแล้ ว
ข้ อ ๑๖ กรณีที่ไม่มีเหตุคดั ค้ านตามข้ อ ๑๓ วรรคหนึ่ง หรื อมีเหตุคดั ค้ าน แต่ผ้ สู งั่ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์คดั ค้ านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟั งได้ ตามข้ อ ๑๓
วรรคสาม หรื อข้ อ ๑๔ แล้ วแต่กรณี ให้ คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามข้ อบังคับนี ้ โดย
ผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนแจ้
้
งให้ คณะกรรมการสอบสวนทราบและส่งหลักฐานการรับทราบ
หรื อถือว่ารับทราบคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
พร้ อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหา
ให้ ประธานกรรมการ และให้ ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้ เป็ นหลักฐาน
ข้ อ ๑๗ เมื่ อ ได้ รั บ เรื่ องตามข้ อ ๑๖ แล้ วให้ ประธานกรรมการดํ า เนิ น การประชุ ม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป

-๗ข้ อ ๑๘ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่การประชุมตามข้ อ ๒๔ และข้ อ ๓๘ ต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้ องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้ วย ใน
กรณีจําเป็ นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หน้ าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ ถือเสียงข้ างมาก ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็ นที่ควร
ให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาพักราชการ หรื อให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ให้ คณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็น
ไปยังอธิการบดี เพื่อพิจารณาสัง่ การ
การสัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในหมวด ๗ ว่าด้ วยการสัง่ พักและการสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ข้ อ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้ าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนดในข้ อบังคับนี ้ เพื่อแสวงหาความจริ งในเรื่ องที่กล่าวหาและดูแลให้ เกิดความยุติธรรม ตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนี ้ให้ คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถกู
กล่าวหาที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็ นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทําบันทึกไว้ ทกุ ครัง้
ที่มีการสอบสวนด้ วยภายใต้ บงั คับ ข้ อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ าม
บุคคลอื่นเข้ าร่วมฟั งการสอบสวน
ข้ อ ๒๑ เพื่อให้ การสอบสวนเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ วและเป็ นธรรมแก่ผ้ ถู กู กล่าวหา ให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี ้
(๑) ดําเนินการประชุมตามข้ อ ๑๗ แจ้ งและอธิบายข้ อกล่าวหาตามข้ อ ๒๓ให้ ผ้ ถู กู
กล่าวหาทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ประธานกรรมการได้ รับทราบคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
สอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในหกสิบวัน
นับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการตาม (๑) แล้ วเสร็จ
(๓) แจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาตามข้ อ ๒๔ ให้
ผู้ถกู กล่าวหาทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการตาม (๒) แล้ วเสร็จ

-๘(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถกู กล่าวหาให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้ ดําเนินการตาม (๓)
(๕) ประชุ ม พิ จ ารณาลงมติ แ ละทํ า รายงานการสอบสวนเสนอผู้ สั่ ง แต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการตาม (๔) แล้ วเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
กําหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรื อ (๕) ได้ ให้ คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําให้ การ
สอบสวนไม่แล้ วเสร็ จต่อผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ ผ้ สู งั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนสั
้
ง่ ขยายระยะเวลาดําเนินการได้ คราวละไม่เกินหนึง่ เท่า
ของกําหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรื อ (๕) แล้ วแต่กรณี
การสอบสวนเรื่ องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม่แล้ วเสร็ จภายใน
สองร้ อยเจ็ดสิบวันให้ ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ดําเนินการไม่แล้ วเสร็ จต่อผู้สงั่ แต่งตังเพื
้ ่อ
รายงานให้ ก.บ.ม. ทราบต่อไป
ข้ อ ๒๒ การนํ า เอกสารหรื อ วัต ถุม าใช้ เ ป็ นพยานหลัก ฐานในสํ า นวนการสอบสวนให้
กรรมการสอบสวนบันทึกไว้ ด้วยว่าได้ มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้ เป็ นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ ใช้ ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนํา
ต้ นฉบับมาได้ จะใช้ สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรื อผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็ นสําเนาถูกต้ องก็ได้
ถ้ าหาต้ นฉบับเอกสารไม่ได้ เพราะสูญหายหรื อบุบสลาย ถูกทําลายหรื อโดยเหตุ
ประการอื่นจะให้ นําสําเนาหรื อพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้ อ ๒๓ เมื่อได้ พิจารณาเรื่ องที่กล่าวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามข้ อ ๑๗ แล้ ว
ให้ คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้ งและอธิ บายข้ อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่ องที่
กล่าวหาให้ ทราบว่าผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทําการใดๆ เมื่อใด อย่างไร ในการนี ้ให้ คณะกรรมการสอบสวน
แจ้ งด้ วยว่าผู้ถกู กล่าวหามีสิทธิที่จะได้ รับแจ้ งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะ
ให้ ถ้อยคําหรื อชี ้แจงแก้ ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้ างพยานหลักฐานหรื อนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ ข้อ
กล่าวหาได้ ตามที่กําหนดไว้ ใน ข้ อ ๒๔
การแจ้ งตามวรรคหนึ่ง ให้ ทําบันทึกสาระที่สําคัญตามแบบ สว. ๒ ท้ ายข้ อบังคับนี ้
โดยทําเป็ นสองฉบับ เพื่อมอบให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยให้
ผู้ถกู กล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
เมื่อได้ ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนถาม
ผู้ถกู กล่าวหาว่าได้ กระทําการตามที่ถกู กล่าวหาหรื อไม่ อย่างไร

-๙ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหาให้ ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้ กระทําการตามที่ถกู กล่าวหาให้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้ งให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบว่าการกระทําตามที่ถกู กล่าวหาดังกล่าวเป็ นความผิด
วินยั กรณีใด หากผู้ถกู กล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้ บนั ทึกถ้ อยคํารับสารภาพรวมทังเหตุ
้ ผล
ในการรับสารภาพ(ถ้ ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ ด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
ทําการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรื อถ้ าเห็นเป็ นการสมควรที่จะได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งและพฤติการณ์ อนั
เกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้ วดําเนินการตาม
ข้ อ ๓๘ และข้ อ ๓๙ ต่อไป
ในกรณี ที่ผ้ ูถูกกล่าวหามิได้ ให้ ถ้อยคํารั บสารภาพ ให้ คณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกล่าวหาแล้ วดําเนินการตามข้ อ ๒๔ ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบ ข้ อกล่าวหา หรื อไม่มารับทราบข้ อกล่าวหา ให้ คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญ
ตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถกู กล่าวหา ซึง่
้ หนังสือ
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรื อสถานที่ติดต่อที่ผ้ ถู กู กล่าวหาแจ้ งให้ ทราบ พร้ อมทังมี
สอบถามผู้ถกู กล่าวหาว่าได้ กระทําการตามที่ถกู กล่าวหาหรื อไม่ การแจ้ งข้ อกล่าวหาในกรณีเช่นนี ้ ให้ ทํา
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ เป็ นสามฉบับเพื่อเก็บไว้ ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ ผ้ ู
ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ ผ้ ูถูกกล่าวหาเก็บไว้ หนึ่งฉบับ และให้ ผ้ ูถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน
เดือน ปี ที่รับทราบแล้ วส่งกลับคืนมารวมไว้ ในสํานวนการสอบสวนอีกหนึง่ ฉบับ
เมื่อล่วงพ้ นสิบห้ าวัน นับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการดังกล่าวแม้ จะไม่ได้ รับแบบ สว. ๒ คืนให้
ถือว่า ผู้ถกู กล่าวหาได้ รับทราบข้ อกล่าวหาแล้ ว และให้ คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคห้ าต่อไป
ข้ อ ๒๔ เมื่อได้ ดําเนินการตามข้ อ ๒๓ แล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม
เพื่ อพิ จ ารณาว่า มี พ ยานหลักฐานใดสนับสนุน ข้ อ กล่า วหาว่าผู้ถูก กล่าวหาได้ ก ระทํ า การใด เมื่ อใด
อย่างไรและเป็ นความผิดวินยั กรณีใด ตามข้ อใด หรื อประพฤติผิดจรรยาบรรณข้ าราชการกรณีใด ข้ อใด
ให้ คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกผู้ถกู กล่าวหามาพบเพื่อแจ้ งข้ อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏ
ตามพยานหลักฐานว่าเป็ นความผิดวินยั กรณีใด ตามข้ อใด หรื อผิดจรรยาบรรณข้ าราชการกรณีใด ข้ อ
ใดและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาเท่าที่มีให้ ทราบโดยระบุวนั เวลา สถานที่ และการ
กระทําที่มีลกั ษณะเป็ นการสนับสนุนข้ อกล่าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรื อไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
การแจ้ งข้ อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง
ให้ ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ท้ ายข้ อบังคับนี ้โดยทําเป็ นสองฉบับ เพื่อมอบให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา
หนึ่งฉบับเก็บไว้ ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่
รับทราบไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย

- ๑๐ เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถกู กล่าวหาว่าจะยื่น
คําชี ้แจง แก้ ข้อกล่าวหาเป็ นหนังสือหรื อไม่ ถ้ าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคําชี ้แจงเป็ นหนังสือให้
คณะกรรมการสอบสวนให้ โอกาสผู้ถกู กล่าวหายื่นคําชี ้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้ าไม่เกินสิบ
ห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ ทราบข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหา โดยต้ องให้ โอกาส
ผู้ถกู กล่าวหาโต้ แย้ งและแสดงพยานหลักฐานของตน หรื อให้ ถ้อยคําเพิ่มเติมรวมทังนํ
้ าสืบแก้ ข้อกล่าวหา
ด้ วย ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคําชี ้แจงเป็ นหนังสือ ให้ คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาให้ ถ้อยคําและนําสืบแก้ ข้อกล่าวหาโดยเร็ ว การนําสืบแก้ ข้อกล่าวหาผู้ถกู กล่าวหาจะนํา
พยานหลักฐานมาเอง หรื อจะอ้ างพยานหลักฐานแล้ วขอให้ คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกพยานหลักฐาน
นันมาก็
้ ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็ จแล้ วให้ ดําเนินการ
ตามข้ อ ๓๘ และข้ อ ๓๙ ต่อไป
ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบ หรื อไม่มารับทราบข้ อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาให้ คณะกรรมการ
ส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ ถู กู กล่าวหา ณ ที่อยู่ของ
ผู้ถกู กล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรื อสถานที่ติดต่อที่ผ้ ถู กู กล่าวหาแจ้ งให้ ทราบ
พร้ อมทังมี
้ หนังสือขอให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาชี ้แจงหรื อนัดมาให้ ถ้อยคําและนําสืบแก้ ข้อกล่าวหา การแจ้ งใน
กรณีนี ้ให้ ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ เป็ นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ ในสํานวนการสอบสวนหนึ่ง
ฉบับ ส่งให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาสองฉบับ โดยให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาเก็บไว้ หนึ่งฉบับ และให้ ผู้ถกู กล่าวหาลงลายมือ
ชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้ นสิบห้ า
วันนับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการดังกล่าว แม้ จะไม่ได้ รับแบบ สว. ๓ คืน หรื อไม่ได้ รับคําชี ้แจงจากผู้ถกู
กล่าวหาหรื อผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ ถ้อยคําตามนัดให้ ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ ทราบข้ อกล่าวหาและสรุ ป
พยานหลัก ฐานที่ สนับ สนุน ข้ อกล่า วหาแล้ ว และไม่ป ระสงค์ ที่ จะแก้ ข้ อ กล่า วหา
ในกรณี เ ช่น นี ้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรื อถ้ าเห็นเป็ นการสมควรที่จะได้ ทราบข้ อเท็จจริ ง
เพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้ วดําเนินการตามข้ อ ๓๘ และข้ อ ๓๙ ต่อไป แต่ถ้าผู้
ถูกกล่าวหามาขอให้ ถ้อยคําหรื อยื่ นคําชี แ้ จง แก้ ข้อกล่าวหาหรื อขอนํ าสืบแก้ ข้อกล่าวหาก่ อนที่
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามข้ อ ๓๙ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้
คณะกรรมการสอบสวนให้ โอกาสแก่ผ้ ถู กู กล่าวหาตามที่ผ้ ถู กู กล่าวหาร้ องขอ
ข้ อ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ รวบรวมพยานหลักฐานตามข้ อ ๒๔ เสร็ จแล้ ว ก่อน
เสนอสํานวนการสอบสวนต่อผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนตามข้
้
อ ๓๙ ถ้ าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าจําเป็ นจะต้ องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ ดําเนินการได้ ถ้ าพยานหลักฐานที่ได้ เพิ่มเติม

- ๑๑ มานัน้ เป็ นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหา ให้ คณะกรรมการสอบสวนสรุ ปพยานหลักฐาน
ดังกล่าวให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบและให้ โอกาสผู้ถกู กล่าวหาที่จะให้ ถ้อยคําหรื อนําสืบแก้ ข้อกล่าวหาเฉพาะ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้ อกล่าวหานัน้ ทังนี
้ ้ ให้ นําข้ อ ๒๔ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๒๖ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ ยื่นคําชีแ้ จงหรื อให้ ถ้อยคําแก้ ข้อกล่าวหาไว้ แล้ วมีสิทธิ ยื่นคํา
ชี ้แจงเพิ่มเติม หรื อขอให้ ถ้อยคํา หรื อนําสืบแก้ ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการ
สอบสวนแล้ วเสร็ จ
เมื่ อ การสอบสวนแล้ วเสร็ จ และยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของผู้ สั่ง แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนหรื อผู้บงั คับบัญชาคนใหม่ตามข้ อ ๓๗ ผู้ถกู กล่าวหาจะยื่นคําชี ้แจงต่อบุคคล
ดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี ้ให้ รับคําชี ้แจงนันรวมไว้
้
ในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้ วย
ข้ อ ๒๗ ในการสอบปากคําผู้ถกู กล่าวหาและพยาน ต้ องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการสอบสวนทังหมด
้
จึงจะสอบสวนได้
ข้ อ ๒๘ ก่อนเริ่ มสอบปากคําพยาน ให้ คณะกรรมการสอบสวนแจ้ งให้ พยานทราบว่า
กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็ นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ ถ้อยคําอันเป็ นเท็จต่อ
คณะกรรมการสอบสวนอาจเป็ นความผิดตามกฎหมาย
ข้ อ ๒๙ ในการสอบปากคําผู้ถกู กล่าวหาและพยาน มิให้ กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทําการ
ล่อลวงขูเ่ ข็ญ ให้ สญ
ั ญาหรื อกระทําการใดเพื่อจูงใจให้ บคุ คลนันให้
้ ถ้อยคําใด ๆ
ข้ อ ๓๐ ในการสอบปากคําผู้ถกู กล่าวหาและพยาน ให้ คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกผู้ซงึ่ จะ
ถูกสอบปากคําเข้ ามาในที่สอบสวนคราวละหนึง่ คน และมิให้ บคุ คลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้ นแต่บคุ คลซึง่
คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้ อยู่ในที่สอบสวน เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน หรื อกรณีที่มีการ
สอบปากคําผู้ถกู กล่าวหา ผู้ถกู กล่าวหามีสทิ ธินําทนายความหรื อที่ปรึกษาของตนเข้ ามาในที่สอบสวนได้
การสอบปากคําผู้ถกู กล่าวหาและพยาน ให้ บนั ทึกถ้ อยคํามีสาระสําคัญตามแบบ
สว. ๔ หรื อแบบ สว. ๕ ท้ ายข้ อบังคับนี ้แล้ วแต่กรณี เมื่อได้ บนั ทึกถ้ อยคําเสร็ จแล้ ว ให้ อ่านให้ ผ้ ใู ห้
ถ้ อยคําฟั งหรื อจะให้ ผ้ ใู ห้ ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ ถ้อยคํารับว่าถูกต้ องแล้ ว ให้ ผ้ ใู ห้ ถ้อยคําและผู้
บันทึกถ้ อยคําลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานและให้ คณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ ในบันทึกถ้ อยคํานันด้
้ วย ถ้ าบันทึกถ้ อยคํามีหลายหน้ า ให้ กรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วม
สอบสวนรวมทังผู
้ ้ ให้ ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ ทกุ หน้ า

- ๑๒ ในการบันทึกถ้ อยคํา ห้ ามมิให้ ขดู ลบหรื อบันทึกข้ อความทับ ถ้ าต้ องแก้ ไขข้ อความ
ที่ได้ บนั ทึกไว้ แล้ ว ให้ ใช้ วิธีขีดฆ่าหรื อตกเติม และให้ กรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนรวมทังผู
้ ้ ให้
ถ้ อยคํา ลงลายมือชื่อกํากับไว้ ทกุ แห่งที่ขีดฆ่าหรื อตกเติม
ในกรณีที่ผ้ ใู ห้ ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้ บนั ทึกเหตุนนไว้
ั ้ ในบันทึกถ้ อยคํา ใน
กรณีที่ผ้ ใู ห้ ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ นํามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกบุคคลใดมาเป็ นพยานให้ บคุ คลนันมาชี
้
้แจง
หรื อให้ ถ้อยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณี ที่ พ ยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ไ ม่ใ ห้ ถ้ อ ยคํ า หรื อ ไม่ม าหรื อ
คณะกรรมการสอบสวนเรี ยกพยานไม่ได้ ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวน
พยานนันก็
้ ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนนไว้
ั ้ ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามข้ อ ๒๐ และรายงานการ
สอบสวนตามข้ อ ๓๙
ข้ อ ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให้
การสอบสวนล่าช้ าโดยไม่จําเป็ น หรื อมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนันก็
้ ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่สอบสวนนันไว้
้ ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตาม
ข้ อ ๒๐ และรายงานการสอบสวนตามข้ อ ๓๙
ข้ อ ๓๓ ในกรณี ที่จะต้ องสอบสวนหรื อรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้ องที่ ประธาน
กรรมการจะรายงานต่อผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
่อดําเนินการมอบหมายให้ หวั หน้ าส่วน
อรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกําหนด
ราชการหรื อหัวหน้ าหน่วยงานในท้ องที่นนสอบสวนหรื
ั้
ประเด็นหรื อข้ อสําคัญที่จะต้ องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ หวั หน้ าส่วนราชการหรื อหัวหน้ า
หน่ว ยงานเลือ กข้ า ราชการฝ่ ายพลเรื อ นที่ เ ห็ น สมควรอย่า งน้ อ ยอี ก สองคนมาร่ ว มเป็ นคณะทํ า การ
สอบสวน
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ มีฐานะเป็ น
คณะกรรมการสอบสวนตามข้ อบังคับนี ้ และให้ นําข้ อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ข้ อ ๒๐ วรรคสอง ข้ อ ๒๗ ข้ อ ๒๘
ข้ อ ๒๙ ข้ อ ๓๐ และข้ อ ๓๑ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมลู ว่าผู้ถกู กล่าวหากระทําผิดวินยั
ไม่ร้ายแรง หรื อการทําผิดวินัยร้ ายแรงในเรื่ องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ในคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
สอบสวนให้ ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็
้
ว ถ้ าผู้สงั่
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเห็
้
นว่ากรณีมีมลู ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั ไม่ร้ายแรงหรือกระทําผิด

- ๑๓ วินัยร้ ายแรงตามรายงานให้ สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่
้
งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
คณะเดิมเป็ นผู้ทําการสอบสวน หรื อแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนใหม่
้
ก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๓๕ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้อื่น ให้
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื ้องต้ นว่าข้ าราชการผู้นนมี
ั ้ สว่ นร่ วมกระทําการในเรื่ องที่สอบสวนนัน้
ด้ วยหรื อไม่ ถ้ าเห็นว่าผู้นนั ้ มีส่วนร่ วมกระทําการในเรื่ องที่สอบสวนนันอยู
้ ่ด้วย ให้ ประธานกรรมการ
่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี
สอบสวนรายงานไปยังผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
โดยเร็ว
ในกรณีที่ผ้ มู ีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเห็
้
นว่ากรณีมีมลู ที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินยั ไม่ร้ายแรงหรื อกระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงตามรายงานให้ สงั่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
้
สอบสวนโดยจะแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิ
้
มเป็ นผู้สอบสวน หรื อจะแต่งตังคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้ อบังคับนี ้ กรณีเช่นนี ้ให้ ใช้
พยานหลักฐานตามที่ได้ สอบสวนมาแล้ วประกอบการพิจารณาได้
ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็ นสํานวนการ
สอบสวนใหม่ ให้ นําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้ องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการ
สอบสวนใหม่ หรื อบันทึกให้ ปรากฏว่านําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการ
พิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหม่ด้วย
ข้ อ ๓๖ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดหรื อต้ องรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่ องที่กล่าวหา ถ้ าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏตามคําพิพากษาได้ ความ
ประจักษ์ ชดั อยู่แล้ วให้ ถือเอาคําพิพากษานันเป็
้ นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหา โดยไม่ต้อง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกล่าวหา แต่ต้องแจ้ งให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบและแจ้ งข้ อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาตามข้ อ ๒๔ ให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาทราบด้ วย
ข้ อ ๓๗ ในระหว่างการสอบสวน แม้ จะมีการสัง่ ให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาไปอยูน่ อกบังคับบัญชาของ
ผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
ให้ คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต่อไปจนเสร็ จแล้ วทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนต่อผู้สั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องตามข้ อ ๔๒ ข้ อ ๔๓ และข้ อ ๔๕ และให้ ผ้ สู งั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนส่
้
งเรื่ องให้
ผู้บงั คับบัญชาคนใหม่ของผู้ถกู กล่าวหาเพื่อดําเนินการตามข้ อ ๔๐ ทังนี
้ ้ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาคนใหม่มี
อํานาจตรวจสอบความถูกต้ องตามข้ อ ๔๒ ข้ อ ๔๓ ข้ อ ๔๔ และข้ อ ๔๕ ด้ วย

- ๑๔ ข้ อ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็ จแล้ ว ให้ ประชุม
พิจารณาลงมติดงั นี ้
(๑) ผู้ถกู กล่าวหากระทําผิดวินยั หรื อไม่ ถ้ าผิดเป็ นความผิดวินยั กรณีใดตามข้ อใด
และควรได้ รับโทษสถานใด
(๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ ราชการ หรื อ
บกพร่องในหน้ าที่ราชการ หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้ าที่ราชการตามมาตรา ๖๐(๕)
แห่งพระราชบัญญัตขิ ้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อไม่ อย่างไร
(๓) กรณี มี เ หตุอัน ควรสงสัย อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผู้ถูก กล่ า วหาได้ ก ระทํ า ผิ ด วิ นัย อย่ า ง
ร้ ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ ความแน่ชดั พอที่จะสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก ถ้ าให้ รับราชการต่อไป
จะเป็ นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๖๐(๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรื อไม่อย่างไร
ข้ อ ๓๙ เมื่อได้ ประชุมพิจารณาลงมติตามข้ อ ๓๘ แล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึง่ มีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๖ ท้ ายข้ อบังคับนี ้เสนอต่อผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
ถ้ ากรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ ง ให้ ทําความเห็นแย้ ง แนบไว้ กบั รายงานการสอบสวนโดยถือ
เป็ นส่วนหนึง่ ของรายงานการสอบสวนด้ วย รายงานการสอบสวนอย่างน้ อยต้ องมีสาระสําคัญดังนี ้
(๑) สรุ ปข้ อเท็จจริ งและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้ าง ในกรณีที่ไม่ได้ สอบสวน
พยานตามข้ อ ๓๑ และข้ อ ๓๒ ให้ รายงานเหตุที่ไม่ได้ สอบสวนนันให้
้ ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผ้ ถู กู กล่าวหาให้
ถ้ อยคํารับสารภาพ ให้ บนั ทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ ามี) ไว้ ด้วย
(๒) วินิจฉัยเปรี ยบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหากับพยานหลักฐาน
ที่หกั ล้ างข้ อกล่าวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถกู กล่าวหาได้ กระทําผิดวินยั หรื อไม่
อย่างไร ถ้ าผิดเป็ นความผิดวินยั กรณีใด ตามข้ อใด และควรได้ รับโทษสถานใดเมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้ ทํารายงานการสอบสวนแล้ ว ให้ เสนอสํานวนการสอบสวนพร้ อมทังคํ
้ ารับสารภาพต่อผู้สงั่
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
และให้ ถือว่าการสอบสวนแล้ วเสร็จ
ข้ อ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้ วให้ ผ้ ูสงั่ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้ องของสํานวนการสอบสวนตามข้ อ ๔๒ ข้ อ ๔๓ ข้ อ ๔๔
และข้ อ ๔๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถกู กล่าวหาไม่ได้ กระทําผิดสมควรยุติเรื่ อง หรื อ
กระทําผิดที่ยงั ไม่ถึงขันเป็
้ นการกระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ให้ ผ้ สู งั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
พิจารณาสัง่ การตามที่เห็นสมควรโดยเร็ ว

- ๑๕ ข้ อ ๔๑ ในกรณี ผ้ ูสั่ง แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเห็ น สมควรให้ ส อบสวนเพิ่ ม เติ ม
ประการใด ให้ กําหนดประเด็นพร้ อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องไปให้ คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อ
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ ตามความจําเป็ น ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทํา
้
ขึ ้น
การสอบสวนได้ หรื อผู้สงั่ สอบสวนเพิ่มเติมเห็นเป็ นการสมควร จะแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนใหม่
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี ้ให้ นําข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๑ มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
ให้ คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ วเมื่อสอบสวนเสร็ จ
แล้ ว ให้ ส่ง พยานหลัก ฐานที่ ได้ จ ากการสอบสวนเพิ่ม เติม ไปให้ ผ้ ูสั่ง สอบสวนเพิ่ ม เติม โดยไม่ต้อ งทํ า
ความเห็น
ข้ อ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนไม่
้
ถกู ต้ องตามข้ อ ๑๐ ให้
การสอบสวนทังหมดเป็
้
นอันหมดสภาพไป ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ผ้ มู ีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวน
้
ใหม่ให้ ถกู ต้ อง
้ น
ข้ อ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถกู ต้ อง ให้ การสอบสวนตอนนันเป็
อันยกเลิกไปเฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบ
ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ ๑๘ วรรคหนึง่
(๒) การสอบปากคําดําเนินการไม่ถกู ต้ องตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ ๒๐ วรรคสอง ข้ อ
๒๗ ข้ อ ๒๙ ข้ อ ๓๐ วรรคหนึง่ หรื อข้ อ ๓๓
ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ผ้ มู ีอํานาจแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนสั
้
ง่ ให้ คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหม่ให้ ถกู ต้ องโดยเร็ว
ข้ อ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรี ยกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้ อ
กล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาหรื อไม่ส่งบันทึกการแจ้ งข้ อกล่าวหา และสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้ อกล่าวหาทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ ูถูกกล่าวหาหรื อไม่มี
หนังสือขอให้ ผ้ ถู กู กล่าวหาชี ้แจง หรื อนัดมาให้ ถ้อยคําหรื อนําสืบแก้ ข้อกล่าวหาตามข้ อ ๒๔ ให้ ผ้ มู ีอํานาจ
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนสั
้
ง่ ให้ คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ ถกู ต้ องโดยเร็ ว และต้ องให้
โอกาสแก่ผ้ ถู กู กล่าวหาที่จะชี ้แจงให้ ถ้อยคําและนําสืบแก้ ข้อกล่าวหาตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ ๒๔ ด้ วย
ข้ อ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถกู ต้ องตามข้ อบังคับนี ้ นอกจากที่
กําหนดไว้ ในข้ อ ๔๒ ข้ อ ๔๓ และข้ อ ๔๔ ถ้ าการสอบสวนตอนนันเป็
้ นสาระสําคัญอันจะทําให้ เสียความ
เป็ นธรรม ให้ ผ้ ูมี อํ า นาจแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสอบสวนสั่ง ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนแก้ ไขหรื อ

- ๑๖ ดําเนินการตอนนัน้ ให้ ถกู ต้ องโดยเร็ ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนนันมิ
้ ใช่สาระสําคัญอันจะทําให้ เสียความ
เป็ นธรรม ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสัง่ ให้ แก้ ไขหรื อดําเนินการให้ ถกู ต้ องหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ ๔๖ ข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด พ้ นจากราชการอันมิใช่เหตุตาย และมี
กรณี ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ ายแรงก่ อ นพ้ นจากราชการ ให้ ผู้ บัง คั บ บัญ ชาผู้ มี อํ า นาจสั่ง แต่ ง ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนของข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นนั ้ ดําเนินการทางวินยั ภายในหนึ่ง
ั ้ นจากราชการ
ปี นับแต่วนั ที่ข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นนพ้
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ พิจ ารณาสอบสวนเป็ นประการใดแล้ ว ให้ เสนอ
สํานวนการสอบสวนต่อผู้มีอํานาจสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเพื่ อพิจารณาหากเห็ นว่าผู้นัน้
กระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงให้ พิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตามความร้ ายแรง
ั้
าผิดวินยั ที่จะต้ องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขัน้
แห่งกรณี แต่หากปรากฏว่าผู้นนกระทํ
เงินเดือน ก็ให้ โทษเป็ นอันพับไป
ในระหว่างที่ได้ ดําเนินการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏว่าผู้นนถึ
ั ้ งแก่ความตาย
ให้ ยตุ เิ รื่ อง
้
อนวันที่ข้อบังคับนี ้ใช้ บงั คับ ให้
ข้ อ ๔๗ ในกรณีที่มีการแต่งตังคณะกรรมการสอบสวนก่
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายที่ใช้ อยูก่ ่อนข้ อบังคับนี ้ใช้ บงั คับ
หมวด ๓
สถานโทษ ผู้มีอาํ นาจสั่งลงโทษ และวิธีการสั่งลงโทษ
ข้ อ ๔๘ โทษทางวินยั ตามข้ อบังคับนี ้ มี ๕ สถาน ดังนี ้
โทษทางวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ได้ แก่
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขันเงิ
้ นเดือน
โทษทางวินยั อย่างร้ ายแรง ได้ แก่
(๑) ปลดออก
(๒) ไล่ออก
ในกรณีที่เป็ นความผิดเพียงเล็กน้ อยหรื อความผิดครัง้ แรก ผู้บงั คับบัญชาอาจเรี ยก
มาว่ากล่าวตักเตือนหรื อทําทัณฑ์บน และให้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ได้

- ๑๗ ข้ อ ๔๙ ข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด กระทําผิดวินยั ไม่ร้ายแรงให้ บงั คับ
บัญชาลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรื อลดขันเงิ
้ นเดือน ถ้ ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษด้ วยก็ได้
ข้ อ ๕๐ ข้ า ราชการหรื อ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ผู้ ใด กระทํ า ผิ ด วิ นัย อย่ า งร้ ายแรงให้
ผู้บงั คับบัญชาสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการแล้ วแต่กรณีความร้ ายแรงของความผิด เว้ นแต่
กรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ สงั่ ลงโทษไล่ออกจากราชการ
(๑) กรณีทจุ ริตต่อหน้ าที่ราชการ
(๒) กรณีที่ข้าราชการซึง่ ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กระทําผิดเรื่ องชู้สาว การแก้ ไขผลการ
สอบของนักศึกษา การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
ข้ อ ๕๑ ผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจสัง่ ลงโทษทางวินยั ไม่ร้ายแรง ได้ แก่
(๑) อธิการบดีมีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรื อตัดเงินเดือนครัง้ หนึ่งไม่เกินร้ อยละ
๕ และเป็ นเวลาไม่เกินสามเดือน หรื อลดขันเงิ
้ นเดือนครัง้ หนึง่ ได้ ไม่เกินหนึง่ ขัน้
(๒) คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการวิทยาลัย หรื อ
หัวหน้ าหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการกองหรื อหัวหน้ าหน่วยงานที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง ซึง่ เป็ นผู้บงั คับบัญชามีอํานาจสัง่ ลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรื อตัดเงินเดือนครัง้ หนึ่งไม่เกิน
้ นเดือนได้ ครัง้ หนึง่ ไม่เกินหนึง่ ขัน้
ร้ อยละ ๕ และเป็ นเวลาไม่เกินสองเดือน หรื อลดขันเงิ
ข้ อ ๕๒ ผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจสัง่ ลงโทษทางวินยั อย่างร้ ายแรง ได้ แก่ อธิการบดี โดยมติ
ก.บ.ม. กรณีที่อธิการบดีกระทําความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมติสภามหาวิทยาลัย เป็ นผู้สงั่ ลงโทษ
ข้ อ ๕๓ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติสภามหาวิทยาลัยเป็ นผู้มีอํานาจ
สัง่ ลงโทษอธิการบดีดงั นี ้
(๑) กรณีความผิดวินยั ไม่ร้ายแรงให้ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครัง้ หนึ่งไม่เกิน
ร้ อยละ ๕ และเป็ นเวลาไม่เกินสามเดือน ลดขันเงิ
้ นเดือนครัง้ หนึง่ ได้ ไม่เกินหนึง่ ขัน้
(๒) กรณีความผิดวินยั อย่างร้ ายแรงให้ ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก
ข้ อ ๕๔ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ ลงโทษข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้กระทําผิดวินยั
ตามควรแก่กรณี ให้ เหมาะสมกับความผิด การสัง่ ลงโทษให้ กระทําเป็ นคําสัง่ ในคําสัง่ ให้ ระบุว่าผู้ถกู
ลงโทษกระทําผิดวินยั กรณีใด ข้ อใด พร้ อมทังแจ้
้ งสิทธิ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการอุทธรณ์โต้ แย้ ง

- ๑๘ คําสัง่ ลงโทษและการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองและ
กฎหมายว่าด้ วยวิธีพิจารณาคดีปกครองด้ วย
ข้ อ ๕๕ การสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขันเงิ
้ นเดือน ตามข้ อ ๕๑ มิให้ สงั่
ลงโทษย้ อนหลังไปก่อนวันออกคําสัง่ เว้ นแต่การสัง่ ลงโทษผู้ถกู สัง่ พักราชการ หรื อให้ ออกจากราชการไว้
ก่อนให้ ทําคําสัง่ ดังกล่าวตามตัวอย่างแนบท้ ายข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๕๖ การสัง่ ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ ตามข้ อ ๕๒ มิให้ สงั่ ย้ อนหลังไป
ก่อนวันออกคําสัง่ เว้ นแต่
(๑) ในกรณีที่ได้ มีคําสัง่ ให้ พกั ราชการ หรื อให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน เมื่อจะสัง่
ลงโทษ ปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ ให้ สงั่ ปลดออกหรื อไล่ออกตังแต่
้ วนั พักราชการหรื อวันให้ ออก
จากราชการไว้ ก่อน แล้ วแต่กรณี
(๒) การลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ ในการกระทําผิดอาญาจนได้ รับ
้ วนั ต้ องรับโทษจําคุก โดย
โทษจําคุก หรื อโทษที่หนักกว่าจําคุก โดยปกติให้ สงั่ ปลดออกหรื อไล่ออกตังแต่
คําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก หรื อวันต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ หรื อถึงวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้ อง
คําพิพากษาถึงที่สดุ แล้ วแต่กรณี
(๓) ในกรณีที่ได้ มีการสัง่ ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการไปแล้ วถ้ าจะต้ อง
สัง่ ใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงคําสัง่ การลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก กรณีเช่นนี ้ให้ สงั่ ย้ อนหลังไปถึงวันออก
จากราชการตามคําสัง่ เดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการเดิมไม่ถกู ต้ องก็ให้ สงั่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก
ย้ อนหลังไปถึงวันที่ควรต้ องออกจากราชการตามกรณีนนในขณะที
ั้
่ออกคําสัง่ เดิม
(๔) ในกรณีที่มีคําสัง่ ให้ ออกจากราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนตาม
มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ไปแล้ ว ถ้ าจะต้ องสัง่ ใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงคําสัง่ เป็ นลงโทษ ปลดออก
หรื อไล่ออก ให้ สงั่ ปลดออกหรื อไล่ออกย้ อนหลังไปถึงวันที่ควรต้ องสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกตาม
กรณีนนในขณะออกคํ
ั้
าสัง่ เดิม
(๕) การสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผ้ ซู ึ่งจะต้ องถูกสัง่
ลงโทษนันได้
้ รับอนุญาตให้ ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ ว ให้ สงั่ ปลดออกหรื อไล่ออกย้ อนหลังไปถึง วัน
ออกจากราชการนัน้
(๖) การสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผ้ ซู ึ่งจะต้ องถูกสัง่
ลงโทษนันได้
้ พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการไปก่อนแล้ ว ให้ สงั่ ปลด
ั ้ อายุครบหกสิบปี บริบรู ณ์
ออกหรื อไล่ออกย้ อนหลังไปถึงวันสิ ้นปี งบประมาณที่ผ้ นู นมี

- ๑๙ (๗) กรณีใดมีเหตุสมควรสัง่ ปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการย้ อนหลังก็ให้ สงั่ ปลด
ออกหรื อไล่ออกย้ อนหลังไปถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนนได้
ั ้ แต่ต้องไม่เป็ นการทําให้ เสีย
ประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถกู สัง่ ลงโทษนัน้
ข้ อ ๕๗ การสัง่ เพิ่มโทษหรื อลดโทษ เป็ นไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ตามข้ อ ๕๒ จะ
สัง่ ให้ มีผลบังคับตังแต่
้ วนั ใดให้ นําข้ อ ๕๖ มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
การรายงานการดําเนินการทางวินยั ไม่ร้ายแรง เมื่อคณบดีหรื อผู้อํานวยการกองได้
้ นเดือนแล้ ว ให้ รายงานไปยัง
สัง่ ยุติเรื่ อง งดโทษหรื อลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขันเงิ
อธิการบดีและอธิการบดีอาจพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าการยุติเรื่ อง การงดโทษ หรื อการสัง่ ลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่
เหมาะสมก็ให้ สงั่ งดโทษ หรื อลดโทษเป็ นสถานโทษหรื ออัตราโทษที่เบาลง เพิ่มโทษเป็ นสถานโทษหรื อ
อัตราโทษที่หนักขึ ้น เปลี่ยนแปลงและแก้ ไขข้ อความในคําสัง่ เดิม หรื อดําเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาให้ ได้ ความจริ งและความยุตธิ รรมได้ ตามควรแก่กรณี
(๒) ในกรณี ที่เห็นว่าเป็ นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ ายแรงก็ให้ ดําเนินการเพื่อสัง่
แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนวิ
้
นยั อย่างร้ ายแรง หรื อดําเนินการทางวินยั อย่างร้ ายแรงกรณีความผิดที่
ปรากฏชัดแจ้ งโดยอาจสัง่ พักราชการหรื อให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนก็ได้
ข้ อ ๕๘ การสัง่ เพิ่มโทษ หรื อลดโทษ เป็ นลดขันเงิ
้ นเดือน ตัดเงินเดือน หรื อภาคทัณฑ์ ให้ สงั่
ย้ อนหลังไปถึงวันที่ ลงโทษเดิมใช้ บงั คับ ทัง้ นีก้ ารสัง่ ย้ อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิ และ
ประโยชน์ที่ผ้ ถู กู สัง่ ลงโทษได้ รับไปแล้ ว
ข้ อ ๕๙ การเปลี่ยนแปลงคําสัง่ ลงโทษปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ ตามข้ อ ๕๑ เป็ น
การลดขันเงิ
้ นเดือน ตัดเงินเดือน หรื อภาคทัณฑ์ จะสัง่ ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ใด มิให้ สงั่ ลงโทษ
ย้ อนหลัง
ข้ อ ๖๐ คําสัง่ เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรื อยกโทษ ตาม ข้ อ ๕๘ ให้ ทําคําสัง่ ดังกล่าวตาม
ตัวอย่างท้ ายข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๖๑ การสัง่ ยกโทษ งดโทษ ลดโทษ หรื อเพิ่มโทษ ตาม ข้ อ ๕๙ และ ข้ อ ๖๓ ให้ ทํา
คําสัง่ ดังกล่าวตัวอย่างท้ ายข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๖๒ การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อความในคําสัง่ เกี่ยวกับการลงโทษ ให้ ทําเป็ นคําสัง่ มี
สาระสําคัญแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ออกคําสัง่ ข้ อความเดิมตอนที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงและข้ อความ
ที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงแล้ ว

- ๒๐ ข้ อ ๖๓ ข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ถูกสอบสวนวินยั อย่างร้ ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ ความแน่ชดั พอที่จะสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก และผู้สงั่ แต่งตังคณะกรรมการ
้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าถ้ าให้ ผ้ นู นคงอยู
ั้
่ในหน้ าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ และเห็น
้
อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ควรสัง่ ให้ ออกจากราชการ ให้ ผ้ ูสงั่ แต่งตังคณะกรรมการสอบสวนเสนอต่
พิจารณา หากสภามหาวิทยาลัยมีมติว่าถ้ าให้ รับราชการต่อไปจะเป็ นการเสียหายแก่ราชการ ให้
อธิการบดีสงั่ ให้ ข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นนั ้ ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
ในกรณีที่อธิการบดีถกู สอบสวนวินยั อย่างร้ ายแรง ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็ นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนและเป็ นผู้สงั่ ให้ อธิการบดีออกจากราชการ โดยให้ นํา
ความในวรรคหนึง่ มาใช้ โดยอนุโลม
หมวด ๔
การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ โทษทางวินัยไม่ ร้ายแรง
ข้ อ ๖๔ ให้ มีคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้ องทุกข์ ประจํ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ
เรี ยกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ซึง่ แต่งตังโดยสภามหาวิ
้
ทยาลัย จํานวน ๙ คน ประกอบด้ วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตังจากกรรมการผู
้
้ ทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิทยาลัย
้ ทรงคุณวุฒิในสภาหรื อบุคคลภายนอก จํานวน ๔ คน
(๒) กรรมการซึง่ แต่งตังจากผู
้
(๓) กรรมการจากผู้แทนผู้บริ หารซึง่ เลือกกันเอง จํานวน ๒ คน
(๔) กรรมการจากผู้แทนข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึง่ เลือกกันเอง
จํานวน ๒ คน
(๕) ให้ รองอธิการบดีคนหนึง่ เป็ นเลขานุการ
้
้ ทรงคุณวุฒิในสภาหรื อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้ องแต่งตังจากผู
บุคคลภายนอกซึง่ เป็ นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านการบริ หารงานบุคคล ด้ านกฎหมาย หรื อด้ าน
การบริ หารจัดการภาครัฐ
กรรมการตาม (๓) ให้ ผ้ บู ริหารที่ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เลือกกันเองให้ ได้
จํานวนสองคน

- ๒๑ กรรมการตาม (๔) ให้ เลือกจากข้ าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ มิได้ ดํารง
ตําแหน่งประเภทผู้บริ หารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเลือกกันเองให้ ได้ จํานวนสองคน
กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี ถ้ าตําแหน่ง
กรรมการว่างลงก่อนกําหนด ให้ ดําเนินการให้ ได้ มาซึง่ กรรมการใหม่แทน ภายในหกสิบวันนับตังแต่
้ วนั ที่
ตําแหน่งกรรมการว่างลงเว้ นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้ าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้ ได้ มาซึ่ง
ั้ ่
กรรมการแทนก็ได้ กรณีที่มีการดําเนินการให้ ได้ มาซึง่ กรรมการแทนตําแหน่งที่ว่างให้ กรรมการผู้นนอยู
ในตําแหน่งเท่ากําหนดเวลาที่เหลืออยูข่ องผู้ซงึ่ ตนแทน
กรรมการตามวรรคหนึ่งซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับการแต่งตังใหม่
้ อีก
ได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแต่ยงั ไม่ได้ ดําเนินการ
ให้ ได้ มาซึง่ กรรมการใหม่ ให้ กรรมการนันปฏิ
้ บตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ ารับหน้ าที่
ข้ อ ๖๕ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้ อ ๖๔ (๒) และ (๔) พ้ นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก
ข้ อ ๖๖ ก.อ.ม. มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) พิ จ ารณาคํ า อุท ธรณ์ ข องข้ า ราชการหรื อ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย กรณี ถูก
ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขันเงิ
้ นเดือน
(๒) พิจารณาคําร้ องทุกข์ของข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่ได้
รับความเป็ นธรรมหรื อมีความคับข้ องใจเนื่องจากการกระทําหรื อคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา
(๓) พิจารณาคําร้ องทุกข์ ของข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยที่ ถูกสั่งพัก
ราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
(๔) พิจารณาคําอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีถกู ลงโทษปลดออก ไล่ออก
หรื อ กรณีถกู ให้ ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดทางวินยั
ข้ อ ๖๗ การประชุมของ ก.อ.ม. ต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม

- ๒๒ ในการประชุม ถ้ าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ทําหน้ าที่ประธาน
การลงมติของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการหนึ่งคนให้ มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ข้ อ ๖๘ ในการประชุมต้ องมีรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ถ้ ามีความเห็นแย้ งให้ บนั ทึกความเห็นแย้ งพร้ อมทังเหตุ
้ ผลไว้ ในรายงานการประชุม
และถ้ ากรรมการฝ่ ายข้ างน้ อยเสนอความเห็นแย้ งเป็ นหนังสือก็ให้ บนั ทึกความเห็นแย้ งนันไว้
้ ด้วย
ข้ อ ๖๙ ในการประชุม หากกรรมการเป็ นบุคคลดังต่อไปนี ้จะทําการพิจารณาไม่ได้
(๑) เป็ นคูก่ รณีเอง ได้ แก่ ผู้กล่าวหา ผู้บงั คับบัญชา ผู้สงั่ ลงโทษ หรื อผู้บงั คับบัญชา
ผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์
้ อคูส่ มรสของคูก่ รณี
(๒) เป็ นคูห่ มันหรื
(๓) เป็ นญาติของคูก่ รณี หรื อเป็ นบุพการี หรื อผู้สืบสันดานไม่ว่าชันใดๆ
้
หรื อเป็ น
พี่น้องหรื อลูกพี่ลกู น้ องนับได้ เพียงสามชัน้ หรื อญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้ เพียงสองชัน้
(๔) เคยเป็ นผู้แทนโดยชอบธรรมหรื อผู้พิทกั ษ์ หรื อผู้แทนหรื อตัวแทนของคูก่ รณี
(๕) เป็ นเจ้ าหนี ้หรื อลูกหนี ้ผู้ถกู กล่าวหา
(๖) เหตุอื่นใดที่มีสภาพร้ ายแรงที่อาจทําให้ การพิจารณาไม่เป็ นกลาง
ข้ อ ๗๐ การอุท ธรณ์ แ ละการพิ จ ารณาอุท ธรณ์ โ ทษทางวิ นัย ไม่ ร้ ายแรงให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในหมวดนี ้
ข้ อ ๗๑ การอุทธรณ์คําสัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขันเงิ
้ นเดือน ให้ อทุ ธรณ์
ต่อ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับตังแต่
้ วนั ได้ รับแจ้ งคําสัง่
ข้ อ ๗๒ การอุทธรณ์คําสัง่ ลงโทษเป็ นกรณีเฉพาะตัว ให้ อทุ ธรณ์ได้ สําหรับตนเองเท่านันจะ
้
อุทธรณ์แทนผู้อื่นหรื อมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
การอุทธรณ์ ต้องทําเป็ นหนังสือแสดงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้ เห็น
ว่าได้ ถกู ลงโทษโดยไม่ถกู ต้ อง ไม่เหมาะสม หรื อไม่เป็ นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อ และที่อยู่ของผู้
อุทธรณ์ ในการอุทธรณ์ถ้าผู้อทุ ธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชันพิ
้ จารณาของ ก.อ.ม. ให้
แสดงความประสงค์ไว้ ในหนังสืออุทธรณ์ หรื อจะทําเป็ นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรื อส่งหนังสือ
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจานันต่
้ อประธาน ก.อ.ม. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับตังแต่
้ ยื่นหรื อส่งหนังสือ
อุทธรณ์

- ๒๓ ข้ อ ๗๓ เพื่อประโยชน์ ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์ มีสิทธิ ขอตรวจหรื อคัดรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู้สอบสวนได้ รวมทังให้
้ มีสิทธิขอตรวจหรื อคัดบันทึกถ้ อยคํา
้ ้ หาก
บุคคลพยานหลักฐานอื่น หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ผ้ จู ะอุทธรณ์ถกู ลงโทษด้ วย ทังนี
พยานหลัก ฐานดัง กล่า วมี ส่ว นที่ ต้อ งห้ า มมิให้ เ ปิ ดเผยตามกฎหมายว่า ด้ ว ยข้ อมูลข่า วสารของทาง
ราชการ ให้ ลบหรื อตัดทอนหรื อทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ ตามที่
กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ
ั ้ เหตุอย่างหนึ่งอย่าง
ข้ อ ๗๔ ผู้อทุ ธรณ์มีสทิ ธิคดั ค้ านกรรมการใน ก.อ.ม. ถ้ ากรรมการผู้นนมี
ใดดังต่อไปนี ้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินยั ที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ถกู ลงโทษ
(๒) มีสว่ นได้ เสียในการกระทําผิดวินยั ที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ถกู ลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อทุ ธรณ์
(๔) มีเหตุอื่นซึง่ อาจทําให้ การพิจารณาอุทธรณ์เสียความเป็ นธรรม
การคัดค้ านกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องแสดงข้ อเท็จจริงที่เป็ นเหตุแห่งการคัดค้ าน
ไว้ ในหนังสืออุทธรณ์ หรื อแจ้ งเพิ่มเติมเป็ นหนังสือก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรื อมีการคัดค้ านตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้นนจะขอถอนตั
ั้
วไม่ร่วม
พิจารณาอุทธรณ์นนก็
ั ้ ได้ ถ้ ากรรมการผู้นนมิ
ั ้ ได้ ขอถอนตัว ให้ ประธาน ก.อ.ม. พิจารณาข้ อเท็จจริ งที่
้ าเชื่อถือ ให้ แจ้ งกรรมการผู้นนทราบและมิ
ั้
ให้ ร่วมพิจารณาอุทธรณ์
คัดค้ าน หากเห็นว่าข้ อเท็จจริ งนันน่
นัน้ เว้ นแต่ประธาน ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่า การให้ กรรมการผู้นนร่
ั ้ วมพิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าวจะเป็ น
ั ้ วมพิจารณา
ประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทําให้ ได้ ความจริ งและเป็ นธรรม จะอนุญาตให้ กรรมการผู้นนร่
อุทธรณ์นนก็
ั ้ ได้
ข้ อ ๗๕ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ ถือวันที่ผ้ ถู กู ลงโทษลงลายมือชื่อ
รับทราบคําสัง่ ลงโทษเป็ นวันรับทราบคําสัง่ หรื อวันที่ถือว่ารับทราบคําสัง่
ผู้ถกู ลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสัง่ ลงโทษ และมีการแจ้ งคําสัง่ ลงโทษให้ ผ้ ู
ถูกลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสัง่ ลงโทษให้ ผ้ ถู กู ลงโทษ แล้ วทําบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ ที่
้ เห็นไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว ให้ ถือวันที่แจ้ งนันเป็
้ นวันรับทราบ
แจ้ ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ งพร้ อมทังพยานรู
้
คําสัง่
ถ้ าไม่อาจแจ้ งให้ ผ้ ถู กู ลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสัง่ ลงโทษได้ โดยตรงและได้
จัดแจ้ งเป็ นหนังสือส่งสําเนาคําสัง่ ลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ ถู กู ลงโทษ ณ ที่อยู่ของ
ผู้ถกู ลงโทษ ซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคําสัง่ ลงโทษไปให้ สองฉบับเพื่อให้ ผ้ ู

- ๒๔ ถูกลงโทษเก็บไว้ หนึ่งฉบับ และให้ ผ้ ูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบคําสัง่ ลงโทษ
กลับคืนมาเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี ้ เมื่อล่วงพ้ นสามสิบวันนับตังแต่
้ วนั ที่ปรากฏ
ในใบ ตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถกู ลงโทษได้ รับเอกสารดังกล่าวหรื อมีผ้ รู ับแทนแล้ ว แม้ ยงั
ไม่ได้ รับสําเนาคําสัง่ ลงโทษฉบับที่ให้ ผ้ ูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบคําสัง่ ลงโทษ
กลับคืนมา ให้ ถือว่าผู้ถกู ลงโทษได้ ทราบคําสัง่ แล้ ว
ข้ อ ๗๖ การอุทธรณ์ตอ่ ก.อ.ม. ให้ ทําหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. พร้ อมเก็บสําเนารับรอง
ถูกต้ องหนึง่ ฉบับ
การยื่นหรื อส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อทุ ธรณ์จะยื่นหรื อส่งผ่านผู้บงั คับบัญชาก็ได้ และ
้ งหนังสืออุทธรณ์ตอ่ ไปยังผู้บงั คับบัญชาผู้สงั่ ลงโทษภายในสามวันทําการนับตังแต่
้
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชานันส่
วันได้ รับหนังสืออุทธรณ์ และให้ ผ้ บู งั คับบัญชาผู้สงั่ ลงโทษจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดงั กล่าว พร้ อมทังสํ
้ าเนา
หลักฐานการรับทราบคําสัง่ ลงโทษของผู้อทุ ธรณ์ สํานวนการสืบสวนหรื อการพิจารณาในเบื ้องต้ น และ
สํานวนการดําเนินการทางวินยั พร้ อมทังคํ
้ าชี ้แจงของผู้บงั คับบัญชาผู้สงั่ ลงโทษ (ถ้ ามี) ไปยังประธาน
ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ได้ รับหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่มีผ้ นู ําหนังสืออุทธรณ์มายื่นเอง ให้ ประทับตราและลงทะเบียนรับหนังสือ
ไว้ เป็ นหลักฐานในวันที่ รับหนังสือตามระเบียบว่าด้ วยงานสารบรรณและให้ ถือวันที่ รับหนังสือตาม
หลักฐานดังกล่าวเป็ นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่สง่ หนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ ถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางออก
ใบรับฝากเป็ นหลักฐานฝากส่ง หรื อวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือเป็ นวันส่ง
หนังสืออุทธรณ์
เมื่อได้ ยื่นหรื อส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้ แล้ ว ผู้อทุ ธรณ์จะยื่นหรื อส่งคําแถลงการณ์หรื อ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรื อส่งตรงต่อ ก.อ.ม.
ข้ อ ๗๗ การอุทธรณ์ที่จะรับไว้ พิจารณาได้ ต้องเป็ นการอุทธรณ์ที่ถกู ต้ องตามข้ อ ๗๒ และ
ข้ อ ๗๖
ในกรณี ที่มีปัญหาว่าการอุทธรณ์ รายใดเป็ นการอุทธรณ์ ที่จะรั บไว้ พิจารณาได้
้ งสิทธิฟ้องคดี
หรื อไม่ ให้ ก.อ.ม. เป็ นผู้พิจารณาวินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีมติไม่รับ ให้ แจ้ งมติพร้ อมทังแจ้
ต่อศาลปกครองให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ว และให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชาผู้สงั่ ลงโทษทราบด้ วย
ข้ อ ๗๘ ผู้อทุ ธรณ์จะขอถอนก่อนที่ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็ จสิ ้นก็ได้ โดยทํา
เป็ นหนังสือยื่น โดยตรงต่อ ก.อ.ม. เมื่อได้ ถอนอุทธรณ์แล้ วการพิจารณาอุทธรณ์ให้ เป็ นอันยุติ

- ๒๕ ข้ อ ๗๙ การพิจารณาอุทธรณ์ ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรื อการ
พิจารณาในเบื ้องต้ นรวมทังสํ
้ านวนการดําเนินการทางวินยั และในกรณีจําเป็ นและสมควรอาจขอ
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้ องเพิ่มเติม รวมทังคํ
้ าชี ้แจงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ ห้ างหุ่นส่วนบริษัท หรื อบุคคลใด ๆ หรื อขอให้ ผ้ แู ทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ ห้ างหุ้นส่วนบริ ษัท ข้ าราชการ หรื อบุคคลใด ๆ มาให้ ถ้อยคําหรื อชี ้แจงข้ อเท็จจริ งเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้ ทังนี
้ ้การพิจารณาอุทธรณ์ดงั กล่าวต้ องให้ แล้ วเสร็ จภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั
ถัดจากวันที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ได้ ยื่นหนังสืออุทธรณ์
ในกรณีที่ผ้ อู ทุ ธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา เมื่อ ก.อ.ม. อนุญาตให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์เข้ า
แถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ก.อ.ม. ผู้อทุ ธรณ์มีสิทธินําทนายความหรื อที่ปรึกษาของตนเข้ ามาใน
การพิจารณาของ ก.อ.ม. ได้ หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จําเป็ นแก่การ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะให้ งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
ให้ แจ้ งให้
ในกรณี ที่นัดให้ ผ้ ูอุทธรณ์ มาแถลงการณ์ ด้วยวาจาต่อที่ ประชุม
ผู้บงั คับบัญชาผู้สงั่ ลงโทษหรื อเพิ่มโทษทราบด้ วยว่า ถ้ าประสงค์จะแถลงแก้ ก็ให้ มาแถลงแก้ หรื อ
้ ทังนี
้ ้
มอบหมายเป็ นหนังสือให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้แทนมาแถลงแก้ ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครัง้ นันได้
ให้ แจ้ งล่วงหน้ าตามควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ ดงั กล่าว ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาผู้สงั่ ลงโทษ
หรื อเพิ่มโทษ หรื อผู้แทนเข้ าฟั งคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อทุ ธรณ์ได้
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถ้ า ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะต้ องสอบสวนใหม่หรื อ
สอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ แห่งความถูกต้ องและเหมาะสมตามความเป็ นธรรม ให้ มีอํานาจ
สอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่ องนันได้
้ ตามความจําเป็ น โดยจะสอบสวนเองหรื อแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนให้ สอบสวนใหม่หรื อสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรื อกําหนดประเด็นหรื อข้ อ
สําคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้ ผ้ สู อบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้
ข้ อ ๘๐ เมื่อ ก.อ.ม. ได้ พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ ว
(๑) ถ้ าเห็นว่าการสัง่ ลงโทษถูกต้ องเหมาะสมกับความผิดแล้ วให้ มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้ าเห็นว่าการสัง่ ลงโทษไม่ถูกต้ องหรื อไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้
อุทธรณ์ ได้ กระทําผิดวินยั ไม่ร้ายแรงควรได้ รับโทษเบาลงให้ มีมติลดโทษเป็ นสถานโทษหรื ออัตราโทษ
ที่เบาลง
(๓) ถ้ าเห็นว่าการสัง่ ลงโทษไม่ถูกต้ องหรื อไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้
อุทธรณ์ได้ กระทําผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ซึง่ เป็ นการกระทําผิดวินยั เล็กน้ อยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ ให้
มีมติให้ งดโทษโดยทําทัณฑ์บนเป็ นหนังสือหรื อว่ากล่าวตักเตือนก็ได้

- ๒๖ (๔) ถ้ าเห็นว่าการสัง่ ลงโทษไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เหมาะสม และเห็นว่าการกระทําของผู้
อุทธรณ์ไม่เป็ นความผิด หรื อพยานหลักฐานยังฟั งไม่ได้ วา่ ผู้อทุ ธรณ์กระทําผิดวินยั ให้ มีมติให้ ยกโทษ
(๕) ถ้ าเห็นว่าข้ อความในคําสัง่ ลงโทษไม่ถูกต้ องหรื อไม่เหมาะสมให้ มีมติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อความให้ ถกู ต้ องเหมาะสม
(๖) ถ้ าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมและ
ถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ มีมติดําเนินการได้ ตามควรแก่กรณี
ในกรณีที่มีผ้ ูถูกลงโทษทางวินยั ในความผิดที่ได้ กระทําร่ วมกัน และเป็ น
ความผิดในเรื่ องเดียวกันโดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทําอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถกู ลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้
สิทธิอทุ ธรณ์คําสัง่ ลงโทษดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็ นคุณแก่ผ้ อู ทุ ธรณ์แม้ ผ้ อู ทุ ธรณ์คนอื่นจะไม่ได้
ใช้ สิทธิอทุ ธรณ์ หากพฤติกรรมของผู้ไม่ได้ ใช้ สิทธิอทุ ธรณ์เป็ นเหตุในลักษณะเดียวกับกรณีผ้ อู ทุ ธรณ์แล้ ว
ให้ มี มติให้ ผ้ ูที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิ อุทธรณ์ ได้ รับการพิจารณาการลงโทษมี ผลในทางที่ เป็ นคุณเช่นเดี ยวกับผู้
อุทธรณ์ด้วย
ข้ อ ๘๑ เมื่อ ก.อ.ม. มีมติตามข้ อ ๘๐ แล้ ว ให้ ประธาน ก.อ.ม. สัง่ การให้ เป็ นไปตามมตินนั ้
และแจ้ งมติพร้ อมทังแจ้
้ งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ ผ้ อู ทุ ธรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยเร็ ว และต้ อง
รายงานสภามหาวิทยาลัย
หมวด ๕
การร้ องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้ องทุกข์
ข้ อ ๘๒ การร้ องทุกข์และการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในหมวดนี ้
ข้ อ ๘๓ ข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยอาจร้ องทุกข์ได้ ในกรณีดงั นี ้
(๑) กรณีที่เห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรมเนื่องจากการกระทําหรื อคําสัง่ ของ
ผู้บงั คับบัญชา เป็ นต้ นว่า ผู้บงั คับบัญชาใช้ อํานาจหน้ าที่ปฏิบตั ิตอ่ ตนโดยไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ปฏิบตั ิตอ่ ตน
ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(๒) กรณีที่มีความคับข้ องใจอันเกิดจากการปฏิบตั ขิ องผู้บงั คับบัญชาต่อตน ดังนี ้
(ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม เพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่ องถิ่นกําเนิด เชื ้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรื อสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรื อความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขดั ต่อกฎหมาย

- ๒๗ (ข) ไม่มอบหมายงานให้ ปฏิบตั ิ หรื อ
(ค) ประวิงเวลาหรื อหน่วงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่ องเป็ นเหตุให้ เสียสิทธิ
หรื อไม่ได้ รับสิทธิประโยชน์อนั พึงมีพงึ ได้ ในเวลาอันสมควร
(๓) กรณีที่ถกู ผู้บงั คับบัญชาตักเตือน สัง่ ให้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ องภายในเวลา
ที่กําหนดหรื อทําทัณฑ์ บนตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) กรณีที่ถกู สัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ข้ อ ๘๔ เมื่อมีกรณีที่อาจร้ องทุกข์ได้ ตามข้ อ ๘๓ และข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้
นันแสดงความประสงค์
้
ที่จะปรึกษาหารื อกับผู้บงั คับบัญชา ให้ ผ้ บู งั คับบัญชานันให้
้ โอกาสและรับฟั งหรื อ
สอบถามเกี่ ยวกับปั ญหาดังกล่าวเพื่อเป็ นแนวทางแห่งการทําความเข้ าใจและแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นใน
ชันต้
้ น
ถ้ าข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ประสงค์ ที่จะปรึ กษาหารื อ หรื อ
ปรึกษาหารื อแล้ วไม่ได้ รับคําชี ้แจงหรื อได้ รับคําชี ้แจงไม่เป็ นที่พอใจ ก็ให้ ร้องทุกข์ได้ ตามข้ อ ๘๕
ข้ อ ๘๕ การร้ องทุกข์ให้ ทําเป็ นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. โดยต้ องลงลายมือชื่อตําแหน่ง
ของผู้ร้องทุกข์ ความประสงค์ของการร้ องทุกข์และต้ องประกอบด้ วยสาระสําคัญที่แสดงข้ อเท็จจริ งและ
ปั ญหาของเรื่ องให้ เห็นว่าไม่ได้ รับความเป็ นธรรมอันเนื่องมาจากการกระทําหรื อคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา
เป็ นต้ นว่าผู้บงั คับบัญชาใช้ อํานาจหน้ าที่ปฏิบตั ิต่อตนโดยไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อตนให้ ถกู ต้ องตาม
กฎหมาย หรื อผู้บงั คับบัญชาปฏิบตั ติ อ่ ตนทําให้ เกิดความคับข้ องใจ
ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรื อส่งหนังสือร้ องทุกข์พร้ อมสําเนารับรองถูกต้ องจํานวนหนึ่งชุด
ผ่านผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้บงั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์หรื อผู้เป็ นเหตุแห่งความคับข้ องใจก็ได้
ข้ อ ๘๖ วิธีการร้ องทุกข์ การคัดค้ านกรรมการผู้พิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ การนับระยะเวลา
และการพิจารณาร้ องทุกข์ที่มิได้ กําหนดไว้ ในหมวดนี ้ ให้ นําหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการ
พิจารณาอุทธรณ์โทษวินยั ไม่ร้ายแรงมาใช้ บงั คับ
ข้ อ ๘๗ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้ องทุกข์ ให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
(๑) ในกรณี ที่ เหตุร้ องทุกข์ เกิ ดจากการที่ ผ้ ูบังคับบัญชามี คํ าสั่งเป็ นหนังสื อต่อ
ผู้ร้องทุกข์ให้ ถือวันที่ผ้ รู ับคําสัง่ ลงลายมือชื่อรับทราบคําสัง่ เป็ นวันทราบเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ ร้องทุกข์
ถ้ าผู้ที่ต้องรับคําสัง่ ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสัง่ และมีการแจ้ งคําสัง่ ให้
ผู้รับคําสัง่ ทราบพร้ อมกับมอบสําเนาคําสัง่ ให้ ผ้ รู ับคําสัง่ แล้ วทําบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่แจ้ ง

- ๒๘ และลงลายมือชื่อผู้แจ้ งพร้ อมทังพยานรู
้
้ เห็นไว้ เป็ นหลักฐานแล้ ว ให้ ถือวันที่แจ้ งนันเป็
้ นวันทราบเรื่ อง
อันเป็ นเหตุให้ ร้องทุกข์
ถ้ าไม่อาจให้ ผ้ รู ับคําสัง่ ลงลายมือชื่อรับทราบคําสัง่ ได้ โดยตรง และได้ แจ้ งเป็ น
หนังสือส่งสําเนาคําสัง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ ผ้ รู ับคําสัง่ ณ ที่อยู่ของผู้รับคําสัง่ ซึง่ ปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการโดยส่งสําเนาคําสัง่ ไปให้ สองฉบับเพื่อให้ ผ้ รู ับคําสัง่ เก็บไว้ หนึง่ ฉบับ และให้
ผู้รับคําสัง่ ลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบคําสัง่ ส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานหนึง่ ฉบับ ใน
กรณีเช่นนี ้ เมื่อล่วงพ้ นสามสิบวันนับแต่วนั ที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้รับคําสัง่
ได้ รับเอกสารดังกล่าวหรื อมีผ้ รู ับแทนแล้ ว แม้ ยงั ไม่ได้ รับสําเนาคําสัง่ ฉบับที่ให้ ผ้ รู ับคําสัง่ ลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปี ที่รับทราบคําสัง่ กลับคืนมา ให้ ถือว่าผู้รับคําสัง่ ได้ รับทราบคําสัง่ แล้ ว
(๒) ในกรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชาไม่มีคําสัง่ เป็ นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ ถือ
วันที่มีหลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรื อควรได้ รับคําสัง่ นันเป็
้ นวันทราบเรื่ องอันเป็ นเหตุให้ ร้องทุกข์
(๓) ในกรณี ที่ ผ้ ูบัง คับบัญ ชาปฏิ บัติห รื อ ใช้ อํ า นาจหน้ า ที่ ปฏิ บัติโ ดยไม่ถูก ต้ อ ง
หรื อไม่ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย ต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่มีคําสัง่ อย่างใด ให้ ถือวันที่ผ้ รู ้ องทุกข์ควรได้
ทราบถึงการปฏิบตั ิหรื อการใช้ อํานาจหน้ าที่ของผู้บงั คับบัญชาดังกล่าวเป็ นวันทราบเรื่ องอันเป็ นเหตุให้
ร้ องทุกข์
ข้ อ ๘๘ เมื่อ ก.อ.ม. ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ตามข้ อ ๘๕ แล้ ว ให้ ประธาน ก.อ.ม. มีหนังสือ
แจ้ งพร้ อมทังส่
้ งสําเนาหนังสือร้ องทุกข์ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์หรื อเหตุแห่งความคับ
ข้ องใจทราบโดยเร็ ว และให้ ผ้ บู งั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์หรื อเหตุแห่งความคับข้ องใจนันส่
้ ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องและคําชี ้แจงของตน (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วนั ได้ รับหนังสือ
ในกรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชาได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ที่ได้ ยื่นหรื อส่งตามข้ อ ๘๕ วรรคสอง
้ าเนาไปยังผู้บงั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชานันส่
้ งหนังสือร้ องทุกข์พร้ อมทังสํ
หรื อเหตุแห่งความคับข้ องใจภายในสามวันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์
เมื่อผู้บงั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์ที่ได้ ยื่นหรื อส่ง
ตามวรรคสองหรื อข้ อ ๘๕ วรรคสอง ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุแห่งการร้ องทุกข์นนจั
ั ้ ดส่งหนังสือร้ อง
ทุกข์พร้ อมทังสํ
้ าเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องและคําชี ้แจงของตน (ถ้ ามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม.
ภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ได้ รับหนังสือร้ องทุกข์
ข้ อ ๘๙ ให้ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ให้ แล้ วเสร็ จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ได้ รับ
หนังสือร้ องทุกข์และเอกสารหลักฐาน แต่ถ้ามีความจําเป็ นไม่อาจพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลา

- ๒๙ ดังกล่าวให้ รายงานปั ญหาและอุปสรรคต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุมตั ขิ ยายเวลาพิจารณา
ออกไปได้ อีกแต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินสามสิบวัน
ข้ อ ๙๐ เมื่อ ก.อ.ม. ได้ พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ตามข้ อ ๘๓ (๑) แล้ ว ถ้ าเห็นว่า
(๑) การที่ ผ้ ูบังคับบัญชาใช้ อํานาจหน้ าที่ ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ นัน้
ถูกต้ องตามกฎหมายแล้ ว ให้ มีมติยกคําร้ องทุกข์
ั้
(๒) การที่ผ้ บู งั คับบัญชาใช้ อํานาจหน้ าที่ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิต่อผู้ร้องทุกข์นนไม่
ถูกต้ องตามกฎหมาย ให้ มีมติแก้ ไขโดยเพิกถอนหรื อยกเลิกการปฏิบตั ิที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายนันหรื
้ อ
ให้ ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ร้องทุกข์ให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(๓) การที่ ผ้ ูบังคับบัญชาใช้ อํานาจหน้ าที่ ปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ นัน้
ถูกต้ องตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายบางส่วน ให้ มีมติแก้ ไข หรื อปฏิบตั ิให้
ถูกต้ องตามกฎหมาย
(๔) สมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้ มีความถูกต้ องตามกฎหมายและ
มีความเป็ นธรรม ให้ มีมติให้ ดําเนินการได้ ตามควรแก่กรณี
ข้ อ ๙๑ เมื่อ ก.อ.ม. ได้ พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ตามข้ อ ๘๓(๒) แล้ ว ถ้ าเห็นว่า
(๑) การปฏิบตั ิของผู้บงั คับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้ มีลกั ษณะตามที่ กําหนดใน
ข้ อ ๘๔ (๒) ให้ มีมติยกคําร้ องทุกข์
(๒) การปฏิบตั ิของผู้บงั คับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลกั ษณะที่กําหนดในข้ อ ๘๓(๒)
ให้ มีมติแก้ ไข หรื อถ้ าแก้ ไขไม่ได้ ให้ สงั่ ดําเนินการประการอื่นหรื อให้ คําแนะนําตามที่เห็นสมควร เพื่อให้
ผู้บงั คับบัญชาผู้เป็ นเหตุให้ เกิดความคับข้ องใจปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการและจรรยาบรรณของข้ าราชการ
ข้ อ ๙๒ เมื่อ ก.อ.ม. ได้ พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ตามข้ อ ๘๓(๓) แล้ ว ถ้ าเห็นว่ากรณี
ผู้บงั คับบัญชาได้ ใช้ อํานาจตักเตือน สัง่ ให้ ดําเนินการหรื อทําทัณฑ์ บนตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่ถกู ต้ อง ให้ มีมติ
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาแก้ ไขหรื อปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ข้ อ ๙๓ เมื่อ ก.อ.ม. ได้ พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องร้ องทุกข์ตามข้ อ ๘๓(๔) แล้ ว ถ้ าเห็นว่าการที่
ผู้บงั คับบัญชาสัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน โดยไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ให้ มีมติสงั่
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชายกเลิกคําสัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ข้ อ ๙๔ การพิจารณามีมติตามข้ อ ๙๐ และข้ อ ๙๒ ให้ บนั ทึกเหตุผลทังข้
้ อเท็จจริ งและข้ อ
กฎหมายของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย

- ๓๐ ข้ อ ๙๕ เมื่อ ก.อ.ม. ได้ มีมติตามข้ อ ๙๐ หรื อ ข้ อ ๙๑ ให้ แจ้ งอธิการบดีทราบ เพื่อสัง่ หรื อ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามมตินนั ้ และเมื่อได้ สงั่ หรื อปฏิบตั ิตามมติดงั กล่าวแล้ วให้ แจ้ งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็ น
หนังสือโดยเร็ว
หมวด ๖
การแก้ ไขคําสั่งลงโทษ
ข้ อ ๙๖ ให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่ ลงโทษเป็ นผู้ดําเนินการแก้ ไขคําสัง่ ลงโทษนัน้ เว้ นแต่โทษที่จะลง
แก่ผ้ กู ระทําผิดวินยั ตามคําวินิจฉัยของ ก.อ.ม. เกินกว่าอํานาจของผู้มีอํานาจสัง่ ลงโทษให้ ผ้ มู ีอํานาจสัง่
ลงโทษเดิมรายงานตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจสัง่ ลงโทษสําหรับความผิดนัน้ ๆ เพื่อดําเนินการ
ข้ อ ๙๗ การแก้ ไขคําสัง่ ลงโทษให้ ทําเป็ นคําสัง่ ที่มีสาระสําคัญแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี
ที่ออกคําสัง่ เดิม ข้ อความเดิมตอนที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลง และข้ อความที่แก้ ไขเปลี่ยนแปลงแล้ ว
ข้ อ ๙๘ การดําเนินการแก้ ไขคําสัง่ ลงโทษ ให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในสิบห้ าวันนับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจาก ก.อ.ม.
ข้ อ ๙๙ เมื่อผู้มีอํานาจสัง่ ลงโทษดําเนินการแก้ ไขคําสัง่ แล้ ว ให้ รายงานการแก้ ไขคําสัง่ ต่อ
สภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว และแจ้ งให้ ข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ถกู ลงโทษทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ที่มีคําสัง่ แก้ ไขคําสัง่ ลงโทษโดยให้ ดําเนินการตามวิธีการที่พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองกําหนด
หมวด ๗
การสั่งพักและการสั่งให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน
ข้ อ ๑๐๐ ในระหว่างการสอบสวนทางวินยั จะนําเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็ นข้ ออ้ างใน
การดําเนินการใดให้ กระทบต่อสิทธิของผู้ถกู สอบสวนไม่ได้ เว้ นแต่อธิการบดีจะสัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้
ออกจากราชการไว้ ก่อนตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้
ก่อน และผล แห่งการสัง่ พักราชการหรื อสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน ให้ เป็ นไปตามที่กําหนดใน
ข้ อบังคับนี ้

- ๓๑ ข้ อ ๑๐๑ เมื่อข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั จน
ถูกตังกรรมการสอบสวน
้
หรื อ ถูกฟ้องคดีอาญา หรื อต้ องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้ นแต่เป็ น
ั ้ กราชการได้ ก็ต่อเมื่อมี
ความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษอธิการบดีจะสัง่ ให้ ผ้ นู นพั
เหตุผลอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) ผู้นัน้ ถูก ตัง้ กรรมการสอบสวนหรื อถูกฟ้ องคดี อาญาหรื อต้ องหาว่ากระทํ า
ความผิดอาญาในเรื่ องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้ าที่ราชการ หรื อเกี่ยวกับความประพฤติหรื อพฤติการณ์
้ กงานอัยการมิได้ รับเป็ นทนายแก้ ตา่ งให้ และอธิการบดีพิจารณา
อันไม่น่าไว้ วางใจและผู้ที่ถกู ฟ้องนันพนั
แล้ วเห็นว่าถ้ าให้ ผ้ นู นคงอยู
ั้
ใ่ นหน้ าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นนมี
ั ้ พฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้ าคงอยู่ในหน้ าที่ราชการจะเป็ นอุปสรรคต่อการ
สอบสวนพิจารณาหรื อจะก่อให้ เกิดความไม่สงบเรี ยบร้ อยขึ ้น
(๓) ผู้นัน้ อยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรื อขังโดยเป็ นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรื อต้ อง
จําคุกโดยคําพิพากษาและได้ ถกู ควบคุม ขัง หรื อต้ องจําคุกเป็ นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้ าวันแล้ ว
(๔) ผู้นนถู
ั ้ กตังกรรมการสอบสวนและต่
้
อมามีคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่าเป็ นผู้กระทํา
ผิดอาญาในเรื่ องที่สอบสวนนัน้ หรื อผู้นนถู
ั ้ กตังกรรมการสอบสวนภายหลั
้
งที่มีคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่า
เป็ นผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่ องที่สอบสวนนัน้ และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏ
ตามคําพิพากษาถึงที่สดุ นัน้ ได้ ความประจักษ์ ชดั อยู่แล้ วว่าการกระทําความผิดอาญาของผู้นนเป็
ั้ น
ความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง
ข้ อ ๑๐๒ การสัง่ พักราชการให้ สงั่ พักได้ ตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เว้ นแต่กรณีที่ผ้ ถู กู สัง่
พักได้ ร้องทุกข์และผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าคําร้ องทุกข์ฟังขึ ้นและไม่สมควรที่จะสัง่ พักราชการก็ให้ สงั่
ให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็ จสิ ้นได้
ในการพิจารณาเรื่ องร้ องทุกข์ ตามวรรคแรกให้ ผ้ ูมีอํานาจพิจารณาให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้ รับเรื่ องร้ องทุกข์
ข้ อ ๑๐๓ ในกรณีที่ข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีกรณีถกู กล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินยั อย่างร้ ายแรงจนถูกตังกรรมการสอบสวนหลายสํ
้
านวน หรื อถูกฟ้องคดีอาญา หรื อต้ องหาว่า
กระทําความผิดอาญาหลายคดีเว้ นแต่เป็ นความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ หรื อผู้
ที่ถกู ฟ้องนัน้ พนักงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ ตา่ งให้ ถ้ าจะสัง่ พักราชการให้ สงั่ พักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีที่ได้ สงั่ พักราชการในสํานวนหรื อคดีใดไว้ แล้ ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถกู สัง่
พักราชการนันมี
้ กรณีถกู กล่าวหาว่ากระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงจนถูกตังกรรมการสอบสวนในสํ
้
านวน
อื่น หรื อถูกฟ้องคดีอาญา หรื อต้ องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ ้นอีก เว้ นแต่เป็ นความผิด

- ๓๒ ที่ได้ กระทําโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ หรื อผู้ที่ถกู ฟ้องนันพนั
้ กงานอัยการรับเป็ นทนายแก้ ตา่ ง
ให้ ก็ให้ สงั่ พักราชการในสํานวนหรื อคดีอื่นที่เพิ่มขึ ้นนันด้
้ วย
ข้ อ ๑๐๔ การสัง่ พักราชการ ห้ ามมิให้ สงั่ พักย้ อนหลังไปก่อนวันออกคําสัง่ เว้ นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสัง่ พักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรื อขังโดยเป็ นผู้ถกู จับใน
คดีอาญาหรื อต้ องจําคุกโดยคําพิพากษา การสัง่ พักราชการในเรื่ องนัน้ ให้ สงั่ พักย้ อนหลังไปถึงวันที่ถกู
ควบคุม ขัง หรื อต้ องจําคุก
(๒) ในกรณีที่ได้ มีการสัง่ พักราชการไว้ แล้ วถ้ าจะต้ องสัง่ ใหม่เพราะคําสัง่ เดิมไม่
ชอบหรื อไม่ถกู ต้ องให้ สงั่ พักตังแต่
้ วนั ให้ พกั ราชการตามคําสัง่ เดิม หรื อตามวันที่ควรต้ องพักราชการใน
ขณะที่ออกคําสัง่ เดิม
ข้ อ ๑๐๕ คําสัง่ พักราชการต้ องระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถกู สัง่ พัก ตลอดจนกรณีและเหตุ
ที่สงั่ ให้ พกั ราชการ
เมื่อได้ มีคําสัง่ ให้ ข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพักราชการแล้ ว ให้
ั้
แจ้ งคําสัง่ ให้ ผ้ นู นทราบพร้
ั้
อมทังส่
้ งสําเนาคําสัง่ ให้ ด้วยโดยพลัน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้ งให้ ผ้ นู นทราบได้
หรื อผู้นนไม่
ั ้ ยอมรับทราบคําสัง่ ให้ ปิดสําเนาคําสัง่ ไว้ ณ ที่ทําการที่ผ้ นู นรั
ั ้ บราชการอยู่และมีหนังสือแจ้ ง
ั ้ ง่ ปรากฏตามหลักฐาน
พร้ อมกับส่งสําเนาคําสัง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ ผ้ นู นั ้ ณ ที่อยู่ของผู้นนซึ
ของทางราชการ ในกรณีเช่นนี ้เมื่อล่วงพ้ นสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ ดําเนินการดังกล่าวให้ ถือว่าผู้นนได้
ั ้ ทราบ
คําสัง่ พักราชการแล้ ว
ข้ อ ๑๐๖ เมื่อข้ าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีเหตุที่อาจถูกสัง่ พักราชการตาม
ข้ อ ๑๐๐ และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรื อการพิจารณาคดีที่เป็ นเหตุที่อาจถูก
สัง่ พักราชการนัน้ จะไม่แล้ วเสร็ จโดยเร็ วอธิการบดีจะสัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการไว้
ั้
ก่อนก็ได้ ให้ นําข้ อ
๑๐๒ ข้ อ ๑๐๓ และข้ อ ๑๐๔ มาใช้ บงั คับแก่การสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐๗ เมื่ อ ได้ สั่ง ให้ ข้ า ราชการหรื อ พนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ผู้ใ ด พัก ราชการไว้ แ ล้ ว
อธิการบดีจะพิจารณา ตามข้ อ ๑๐๗ และสัง่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการไว้
ั้
ก่อนอีกชันหนึ
้ ง่ ก็ได้
ข้ อ ๑๐๘ การสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน จะสัง่ ให้ ออกตังแต่
้ วนั ใด ให้ นําข้ อ ๑๐๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่สําหรับการสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนในกรณีตามข้ อ ๑๐๗ ให้ สงั่ ให้ ออกตังแต่
้
วันพักราชการเป็ นต้ นไป

- ๓๓ ข้ อ ๑๐๙ การสัง่ ให้ ข้าราชการตําแหน่งตังแต่
้ เชี่ยวชาญพิเศษขึ ้นไป หรื อศาสตราจารย์ออก
จากราชการไว้ ก่อน ให้ ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้ พ้นจาก
ตําแหน่งนับแต่วนั ออกจากราชการไว้ ก่อน
ข้ อ ๑๑๐ เมื่อได้ สงั่ ให้ ข้าราชการหรื อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด พักราชการหรื อให้ ออก
จากราชการไว้ ก่อนเพื่อรอฟั งผลการสอบสวนพิจารณา ถ้ าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา
เป็ นประการใดแล้ วให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นนกระทํ
ั้
าผิดวินยั อย่างร้ ายแรง ให้ อธิการบดีสงั่ ลงโทษ
ปลดออกหรื อไล่ออกตามความร้ ายแรงแห่งกรณี
(๒) ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้ถูกสัง่ พักราชการนัน้ กระทํ าความผิดวินัยไม่ร้ายแรง
และไม่มีกรณีที่ต้องถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการ ก็ให้ สงั่ ให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการในตําแหน่ง
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งนัน้ ทังนี
้ ้
เดิมหรื อตําแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผ้ นู นมี
ั ้ คณ
สําหรับการสัง่ ให้ ผ้ ถู กู สัง่ พักราชการกลับเข้ ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรื อตําแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน
้ ระดับเชี่ยวชาญ
ที่ผ้ นู นมี
ั ้ คณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้ ซึง่ เป็ นตําแหน่งตังแต่
พิเศษขึ ้นไป หรื อศาสตราจารย์ ให้ ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
แต่งตัง้ แล้ วให้ อธิการบดี สัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขันเงิ
้ นเดือน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกับความผิด
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถกู สัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนนันกระทํ
้
าผิดวินยั ไม่
ร้ ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้ องถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการ ก็ให้ สงั่ ให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการในตําแหน่ง
ั ้ คณ
ุ สมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้ ทังนี
้ ้สําหรับการสัง่
เดิม หรื อตําแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผ้ นู นมี
ให้ ผ้ ูถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนกลับเข้ ารับราชการในตําแหน่งเดิม หรื อตําแหน่งอื่นในระดับ
้ ระดับ
เดียวกันที่ผ้ นู นมี
ั ้ คณ
ุ สมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนัน้ ซึ่งเป็ นตําแหน่งตังแต่
เชี่ยวชาญพิเศษขึ ้นไป หรื อศาสตราจารย์ให้ ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ แต่งตัง้ แล้ วให้ อธิการบดีสงั่ ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขันเงิ
้ นเดือน ตามควรแก่กรณีให้
เหมาะสมกับความผิด
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถกู สัง่ พักราชการนันกระทํ
้
าผิดวินยั ไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้ องถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการด้ วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสัง่ ให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการได้
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี บริ บูรณ์หรื อหกสิบห้ าปี บริ บูรณ์แล้ วแต่กรณีและได้ พ้นจากราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการแล้ ว การลงโทษให้ เป็ นอันยุตไิ ป

- ๓๔ (๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถกู สัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนนันกระทํ
้
าผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
และไม่มี กรณี ที่ จ ะต้ อ งถูก สั่ง ให้ อ อกจากราชการด้ ว ยเหตุอื่น แต่ไม่อ าจสั่ง ให้ ก ลับเข้ า รั บ ราชการได้
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์หรื อหกสิบห้ าปี บริบรู ณ์แล้ วแต่กรณี การลงโทษให้ เป็ นอันยุตไิ ป
(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นนกระทํ
ั้
าผิดวินยั ไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้ องถูกสัง่
ให้ ออกจากราชการด้ วยเหตุอื่น ก็ให้ อธิการบดีสงั่ ให้ ผ้ นู นออกจากราชการตามเหตุ
ั้
นนั ้ โดยไม่ต้องสัง่ ให้
กลับเข้ าปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อกลับเข้ ารับราชการ
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นนมิ
ั ้ ได้ กระทําผิดวินยั และไม่มีกรณีที่จะต้ องออกจาก
ราชการก็ให้ ยตุ ิเรื่ อง และให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการหรื อกลับเข้ ารับราชการตาม (๒) หรื อ (๓)
แล้ วแต่กรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถกู สัง่ พักราชการนันมิ
้ ได้ กระทําผิดวินยั และไม่มีกรณีที่
จะต้ องถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการด้ วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสัง่ ให้ ผ้ ูนนกลั
ั ้ บเข้ าปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการได้
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี บริ บูรณ์ หรื อหกสิบห้ าปี บริ บูรณ์ แล้ วแต่กรณี และได้ พ้นจากราชการตาม
กฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญข้ าราชการแล้ ว ก็ให้ สงั่ ยุตเิ รื่ อง
้ ได้ กระทําผิดวินยั
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถกู สัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนนันมิ
และไม่มีกรณีที่จะต้ องถูกสัง่ ให้ ออกจากราชการด้ วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสัง่ ให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ ารับราชการได้
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี บริ บรู ณ์หรื อหกสิบห้ าปี บริ บรู ณ์แล้ วแต่กรณี และสิ ้นปี งบประมาณที่มีอายุ
ครบหกสิบปี บริ บรู ณ์หรื อหกสิบห้ าปี บริ บรู ณ์แล้ วแต่กรณีนนแล้
ั ้ ว ก็ให้ สงั่ ให้ ยตุ ิเรื่ อง และมีคําสัง่ ยกเลิก
คําสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อนเพื่อให้ ผ้ นู นเป็
ั ้ นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้ วยบําเหน็จบํานาญ
ข้ าราชการ
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นนมิ
ั ้ ได้ กระทําผิดวินยั แต่มีกรณีที่จะต้ องถูกสัง่ ให้
ออกจากราชการด้ วยเหตุอื่น ก็ให้ สงั่ ให้ ออกจากราชการตามเหตุนนั ้ โดยไม่ต้องสัง่ ให้ กลับเข้ าปฏิบตั ิ
หน้ าที่ราชการหรื อกลับเข้ ารับราชการ
ข้ อ ๑๑๑ การออกคําสัง่ พักราชการ คําสัง่ ให้ ออกจากราชการไว้ ก่อน หรื อคําสัง่ ให้ กลับเข้ า
ปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการหรื อกลับเข้ ารับราชการให้ มีสาระสําคัญตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๑๑๒ กรณีที่มีปัญหาในการตีความตามข้ อบังคับนี ้ ให้ ก.บ.ม.เป็ นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
ชี ้ขาด และให้ ถือเป็ นที่สดุ

- ๓๕ ข้ อ ๑๑๓ ให้ อธิการบดีเป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนี ้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจิโรจน์ โชติพนั ธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ

