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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วาดวยการดําเนินการทางวินยั การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ
การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอ น การอุทธรณ และการรองทุกข
พ.ศ. ๒๕๕๐
…………………………….
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา
การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน การอุทธรณ และการ
รองทุกข อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา
๕๔ มาตรา ๕๗ (๙) มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วาดวยการดําเนินการ
ทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน การอุทธรณ และการรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ผูบังคับบัญชา” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

-๒หมวด ๑
บททั่วไป
-------------------------ขอ ๔ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ มิใหนับวันแรกแหงระยะเวลานั้นรวมเขาดวย
กรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป
สวนเวลาสิ้นสุด ใหนับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเขาดวย แมวาวันสุดทายจะเปนวันหยุดทํา
การของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เวนเแตขอบังคับนี้ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น

หมวด ๒
การสอบสวนพิจารณา
-------------------------------------ขอ ๕ เมื่อปรากฏวาขาราชการผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิด
วินั ย หรือ ความปรากฏต อผู บังคั บบั ญ ชาวาข าราชการผู ใ ดกระทํ า ผิ ด วินั ย ใหผูบัง คับบัญ ชาตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีการ
กระทําผิดวินัยที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด จะไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได แตตองใหผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสโตแยงหรือ
ชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได
กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวนเบื้องตนวา
การกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูบงั คับบัญชาและมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขาราชการในมหาวิทยาลัย
ขอ ๗ คณะกรรมการสอบสวน ตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยแตงตั้งจากขาราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยและตองประกอบดวยผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน
คณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือ
เทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา และกรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปน
เลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได

-๓เมื่ อ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนแล ว แม ภ ายหลั ง ประธานกรรมการจะดํ า รง
ตําแหนงระดับต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหาก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธาน
กรรมการ
ขอ ๘ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา
เรื่องที่กลาวหา ชื่อและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ
(ถามี) ทั้งนี้ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๑ ทายขอบังคับนี้
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๙ เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวใหผูสั่งแตงตั้งดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหา
หนึ่งฉบับดวย ในกรณีผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได
ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่ง
ดังกลาวใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
ในการแจงคําสั่งใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบดวยวา
ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน กรรมการและเลขานุการ
สอบสวนดวย
(๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนและสง
หลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (๑) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา
ใหประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ที่รับทราบไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๑๐ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนคนหนึ่งคนใดหรือทุกคนได ถาผูนั้นมี
เหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
(๒) มีสวนไดสวนเสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหมั้น คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดา
มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ผูถูกกลาวหา

-๔(๖) มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม
(๗) เคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
การคัดคานกรรมการสอบสวนตองทําเปนลายลักษณอักษรและตองแสดงเหตุผลดวย ทั้งนี้
ตองยื่นคําคัดคานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคานโดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหง
การคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรม
อยางไร ในการนี้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับ
หนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ในการพิจารณาเรื่องคัดคาน ผูซึ่งถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงไดหากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งใหผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการ
สอบสวน หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได ใหสั่งยกคําคัดคานนั้นโดยให
สั่งการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ
ดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน
การสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ตามวรรคสาม ใหถือวาผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวนโดยใหเลขานุการรายงาน
ไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้ตอไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวา ตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน
ตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและใหนําขอ ๑๐ วรรค
สาม วรรคสี่ และวรรคหามาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยน เพิ่มหรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุ
แหงการสั่งนั้นไวดวย และใหนําขอ ๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการ
สอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๑๓ กรณีที่ไมมีเหตุคัดคานตามขอ ๑๐ วรรคหนึ่ง หรือมีเหตุคัดคาน แตผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงไดตามขอ ๑๐
วรรคสาม หรือขอ ๑๑ แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขอบังคับนี้

-๕โดยผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการสอบสวนทราบและสงหลักฐานการ
รับทราบหรือถือวารับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน พรอมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่ อ งที่ ก ล า วหาให ป ระธานกรรมการ และให ป ระธานกรรมการลงลายมื อ ชื่ อ และวั น เดื อ น ป
ที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๔ เมื่อไดรับเรื่องตามขอ ๙ หรือขอ ๑๓ แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
ขอ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตามขอ ๒๑ และขอ ๓๕ ตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย ในกรณี
จําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทําหนาที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนที่ควรให
ผูถูกกลาวหาพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็น
ไปยังอธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในหมวด ๗ วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๑๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนดในขอบังคับนี้ เพื่อคนหาและพิสูจนความจริงแทของเรื่องที่กลาวหา และดูแลใหเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและ
ความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
และจัดทําบันทึกไวทุกครั้งที่มีการสอบสวนดวย
ภายใตบังคับ ขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามบุคคล
อื่นเขารวมฟงการสอบสวน

-๖ขอ ๑๘ เพื่ อ ให ก ารสอบสวนเป น ไปด ว ยความรวดเร็ ว และเป น ธรรมแก ผู ถู ก กล า วหา
คณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ประธานคณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยใหดําเนินการ
ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๑๔ แจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๒๐ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ
(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๑ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม (๓)
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนไม ส ามารถดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายในกํ า หนด
ระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการ
สอบสวนไมแลวเสร็จและขอขยายระยะเวลาการสอบสวนตอนายกสภามหาวิทยาลัยกอนสิ้นสุด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณี เ ช น นี้ ใ ห น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาสั่ ง ขยายระยะเวลา
ดําเนินการไดตามความจําเปน ครั้งละไมเกินหกสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยเจ็ดสิบวัน
ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ดําเนินการไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งเพื่อรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบตอไป
ขอ ๑๙ การนํ า เอกสารหรื อ วั ต ถุ ม าใช เ ป น พยานหลั ก ฐานในสํ า นวนการสอบสวน ให
กรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใ ชเ ปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใ ชตนฉบับ แตถาไมอาจนํ า
ตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ถูกตองก็ได
ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือบุบสลาย ถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอื่น
จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได

-๗ขอ ๒๐ เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๑๔ แลวให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลา วหา ใหท ราบว าผูถูก กล า วหาไดก ระทํ า การใด เมื่ อ ใด อยา งไร ในการนี้ ใ หค ณะกรรมการ
สอบสวนแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐาน
มาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดไวในขอ ๒๑
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทายขอบังคับนี้ โดยทําเปน
สองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูก
กลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ในกรณี ที่ ผู ถู ก กล า วหาให ถ อ ยคํ า รั บ สารภาพว า ได ก ระทํ า การตามที่ ถู ก กล า วหา ให
คณะกรรมการสอบสวนแจง ใหผูถูก กล าวหาทราบวา การกระทําตามที่ถูก กล า วหาดัง กลา วเป น
ความผิดวินัยกรณีใด หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ
รวมทั้ ง เหตุ ผ ลในการรั บ สารภาพ (ถ า มี ) และสาเหตุ แ ห ง การกระทํ า ไว ด ว ย ในกรณี เ ช น นี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแก
กรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๓๕ และขอ ๓๖ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ ๒๑ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ
ขอกลาวหา หรือไมมารับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตาม
แบบ สว.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือ
สอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ให
ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ เปนสามฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ
สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
และวัน เดือน ปที่รับทราบอีกหนึ่งฉบับและสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน เมื่อลวงพน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว.๒ คืนใหถือวาผูถูกกลาวหาได
ทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหาตอไป

-๘ขอ ๒๑ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒๐ แลวใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด
อยางไร และเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณขาราชการกรณีใด
ขอใด ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่
ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณขาราชการ
กรณีใด ขอใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา
สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือ
ไมระบุชื่อพยานก็ได
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทํา
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทายขอบังคับนี้โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหา
หนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป
ที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจง
ให
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ
คณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกิน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองให
โอกาสผูถูกกลาวหาโตแยงขอกลาวหาและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือใหถอยคําเพิ่มเติม
รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาอยางเต็มที่ ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว
การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลักฐาน
แลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหดําเนินการตามขอ
๓๕ และขอ ๓๖ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ
หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหคณะกรรมการสง
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของ
ผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ
พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและกําหนดนัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา
การแจงในกรณีนี้ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ที่ รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว.๓ คืน หรือ

-๙ไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวาผูถูกกลาวหาได
ทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลวและไมประสงคที่จะแกขอ
กลาวหา ในกรณีเ ช น นี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนต อไปก็ ได หรือถ าเห็ น เปน การ
สมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตาม
ขอ ๓๕ และขอ ๓๖ ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอ
นําสืบแกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตาม ขอ ๓๖ โดยมี
เหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๒๑ เสร็จแลว กอน
เสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๖ ถาคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลักฐานที่
ได เ พิ่ ม เติ ม มานั้ น เป น พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข อ กล า วหา ให ค ณะกรรมการสอบสวนสรุ ป
พยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแก
ขอกลาวหาเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ ๒๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๒๓ ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมีสิทธิยื่นคํา
ชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอใหถอยคํา หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนที่
การสอบสวนแลวเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๔ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได
ในกรณีเชนนี้ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๒๔ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยานบุคคล ตองกระทําตอหนากรรมการ
สอบสวนจํานวนไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
ขอ ๒๕ กอนเริ่มสอบปากคําพยานบุคคล ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอ
คณะกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขอ ๒๖ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยานบุคคล มิ ให กรรมการสอบสวนผูใ ด
กระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําใด ๆ

- ๑๐ ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยานบุคคล ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียก
ผูซึ่งจะถู กสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และมิใหบุคคลอื่ นอยูในที่สอบสวน
เว นแต บุ ค คลซึ่ ง คณะกรรมการสอบสวนอนุ ญ าตให อ ยู ใ นที่ ส อบสวน เพื่ อ ประโยชน แ ห ง การ
สอบสวน หรื อ กรณี ที่ มี ก ารสอบปากคํ า ผู ถู ก กล า วหา ผู ถู ก กล า วหามี สิ ท ธิ นํ า ทนายความหรื อ
ที่ปรึกษาของตนเขามาในที่สอบสวนได
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ หรือ
แบบ สว. ๕ ทายขอบังคับนี้แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลว ใหอานใหผูใหถอยคําฟง
หรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคําและผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่รวมสอบสวนลงลายมือ
ชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ได
บัน ทึ กไว แ ลว ใหใ ช วิธีขีดฆ า หรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํา ในกรณีที่
ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแตไมใหถอยคําหรือไมมาหรือคณะกรรมการ
สอบสวนเรียกพยานไมไดภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้น
ก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๗ และรายงานการสอบสวน
ตามขอ ๓๖
ขอ ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุที่ไมสอบสวนนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน
ตามขอ ๑๗ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๖

- ๑๑ ขอ ๓๐ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการมอบหมายใหหัวหนาสวน
ราชการ หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดย
กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชนนี้ ใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานเลือกขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคน
มารวมเปนคณะทําการสอบสวน
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะทําการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหมีฐานะเปนคณะกรรมการ
สอบสวนตามขอบังคับนี้ และใหนําขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง ขอ ๑๗ วรรคสอง ขอ ๒๔ ขอ ๒๕ ขอ ๒๖
ขอ ๒๗ และขอ ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อย า งไม ร า ยแรง หรื อ กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงในเรื่ อ งอื่ น นอกจากที่ ร ะบุ ไ ว ใ นคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วิ นั ย อย า งไม ร า ยแรงหรื อ กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงตามรายงานให สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนโดยจะแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิ ม เป น ผู ทํ า การสอบสวน หรื อ แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนใหม ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ใ ห ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดใน
ขอบังคับนี้
ขอ ๓๒ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการผูอื่น ใหคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบื้องตนวาขาราชการผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม ถา
เห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการสอบสวน
รายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยไมรายแรงหรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามรายงานใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยจะแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิ ม เป น ผู ส อบสวน หรื อ จะแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ กรณีเชนนี้
ใหใชพยานหลักฐานตามที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวน
ใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวน
ใหม หรือบันทึกใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการ
พิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย

- ๑๒ ข อ ๓๓ ในกรณี ที่มีคําพิพ ากษาถึง ที่สุด วา ผูถูก กลา วหากระทํ าผิ ด หรื อต องรั บ ผิด ในคดี
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได
ความประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดย
ไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและ
แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๑ ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย
ขอ ๓๔ ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลว
ทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐ ขอ ๔๑ และขอ ๔๒ และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการตามขอ ๓๗ ทั้งนี้ให
ผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐ ขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ดวย
ขอ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหประชุม
พิจารณาลงมติวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
และควรไดรับโทษสถานใด ถากรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับ
ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม อยางไร
ขอ ๓๖ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๓๕ แลวใหคณะกรรมการสอบสวน ทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ทายขอบังคับนี้เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน กรรมการสอบสวนผู ใ ดมี ค วามเห็ น แย ง ให ทํ า ความเห็ น แย ง แนบไว กั บ รายงานการ
สอบสวนโดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย
รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม
ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไวในกรณีที่ผูถูกกลาวหา ให
ถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง
ขอกลาวหา

- ๑๓ (๓) ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนว า ผู ถู ก กล า วหาได ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม
อยางไร ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
ขอ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐ ขอ ๔๑
และขอ ๔๒ แลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหา
ไมไดกระทําผิด สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ให
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
ข อ ๓๘ ในกรณี ผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนเห็ น สมควรให ส อบสวนเพิ่ ม เติ ม
ประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม
เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม ไมอ าจทําการสอบสวนได หรื อผูสั่ง แตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหนําขอ ๗ และขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จ
แลว ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทํา
ความเห็น
ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๗ ใหการ
สอบสวนทั้ ง หมดเสี ย ไป ในกรณี เ ช น นี้ ให ผู มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้น
เสียไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๕ วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ วรรคสอง ขอ ๒๔
ขอ ๒๖ ขอ ๒๗ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๓๐

- ๑๔ ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ข อ ๔๑ ในกรณี ที่ ป รากฏว า คณะกรรมการสอบสวนไม เ รี ย กผู ถู ก กล า วหามารั บ ทราบ
ขอกลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาหรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา
หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๒๑
ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง
โดยเร็ว และต องใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอ ยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่
กําหนดไวในขอ ๒๑ ดวย
ขอ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามขอบังคับนี้ นอกจากที่
กําหนดไวในขอ ๓๙ ขอ ๔๐ และขอ ๔๑ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไข
หรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําให
เสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได
ขอ ๔๓ กรณีขาราชการผูใดเคยถูกกลาวหา หรือกระทําผิดวินัยกอนวันโอนมาบรรจุเขารับ
ราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออก
หรือไลออก ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๖ ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่กําหนดในหมวดนี้
แตหากเปนเรื่องที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ให
รอผลการสืบสวนหรือสอบสวนจนเสร็จ เมื่อไดรับรายงานผลการสอบสวนแลว หากจะตองสั่ง
ลงโทษทางวินัย ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้นพิจารณาดําเนินการลงโทษตอไป
ขอ ๔๔ ข า ราชการผู ใ ดพ น จากราชการอั น มิ ใ ช เ หตุ ต าย และมี ก รณี ก ระทํ า ผิ ด วินั ย อย า ง
รายแรงกอนพนจากราชการ ใหผูบังคับบั ญชาผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนของ
ขาราชการผูนั้นดําเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปนับแตวันที่ขาราชการผูนั้นพนจากราชการ
การดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหมวดนี้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาสอบสวนเปนประการใดแลวใหเสนอสํานวนการ
สอบสวนตอผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหากเห็นวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงใหพิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี แตหาก

- ๑๕ ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนก็ใหโทษ
เปนพับไป
ในระหวางที่ไดดําเนินการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏวาผูนั้นถึงแกความตายใหยุติเรื่อง
ขอ ๔๕ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายที่ใชอยูกอนขอบังคับนี้ใชบังคับ สวนการพิจารณา
สั่งการของผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหดําเนินการตามขอบังคับนี้

หมวด ๓
สถานโทษ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ และวิธีการสั่งลงโทษ
----------------------------------ขอ ๔๖ ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงใหผูบังคับบัญชาดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ หากมีเหตุอันควร
งดโทษ ผูบังคับบัญชาจะงดโทษภาคทัณฑโดยใหทําทัณฑบนหรือวากลาวตักเตือนเปนหนังสือก็ได
(๒) กรณีลงโทษตัดเงินเดือน ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษตัดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งไมเกิน
รอยละ ๕ และเปนระยะเวลาไมเกินสามเดือน
(๓) กรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได
ไมเกินหนึ่งขั้น
ขอ ๔๗ ขาราชการผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกหรือ
ปลดออกจากราชการแลวแตกรณีความรายแรงของความผิด
ขอ ๔๘ ขาราชการผูใดทุจริตตอหนาที่ ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกจากราชการ
ขอ ๔๙ ขาราชการผูใดกระทําการดังตอไปนี้ ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษไลออกหรือปลด
ออกจากราชการ
(๑) แกไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ
(๒) มีหนาที่ออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ
(๓) แอบอางเอาผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานทางวิชาการของตน
(๔) ลวงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียนหรือ

- ๑๖ (๕) ประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เวนแตในกรณี
ไมรายแรง ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษต่ํากวาไลออกหรือปลดออกจากราชการก็ได
ขอ ๕๐ ใหอธิการบดีเปนผูบงั คับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษทางวินยั ขาราชการดังนี้
(๑) กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม
เกินรอยละ ๕ และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้นได
(๒) กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ
ขอ ๕๑ ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษขาราชการผูกระทําผิดวินัยตามควรแกกรณีใหเหมาะสม
กับความผิด การสั่งลงโทษใหกระทําเปนคําสั่งในคําสั่งใหระบุวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยกรณีใด
มาตราใด พรอมทั้งแจงสิทธิ หลักเกณฑ และวิธีการในการอุทธรณโตแยงคําสั่งลงโทษและการฟอง
คดีตอศาลปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองดวย
ขอ ๕๒ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนใหทําคําสั่งดังกลาวตาม
แบบที่ ๑ แบบที่ ๒ หรือ แบบที่ ๓ ทายขอบังคับนี้ และ มิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออก
คําสั่ง เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกสั่งพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๕๓ การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบที่ ๔
หรือแบบที่ ๕ ทายขอบังคับนี้ และ มิใหสั่งยอนหลัง ไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(๑) ในกรณีที่ไ ด มีคําสั่ง ใหพัก ราชการ หรื อสั่งใหออกจากราชการไวกอน เมื่อ จะสั่ ง
ลงโทษ ปลดออก หรือไลออกจากราชการ ใหสั่งปลดออก หรือไลออกจากราชการ ตั้งแตวันพัก
ราชการ หรือ วันใหออกจากราชการไวกอน แลวแตกรณี
(๒) การลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในการกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษ
จําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยปกติใหสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการตั้งแตวันตองรับ
โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดตอกัน
จนถึงวันตองคําพิพากษาถึงที่สุดแลวแตกรณี
(๓) ในกรณีที่ไดมีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการไปแลวถาจะตองสั่ง
ใหม หรือเปลี่ยนแปลงคําสั่ง การลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ กรณีเชนนี้ใหสั่งยอนหลัง
ไปถึงวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิม แตถาวันออกจากราชการเดิมไมถูกตอง ก็ใหสั่งลงโทษปลด
ออกหรือไลออกจากราชการยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออก
คําสั่งเดิม

- ๑๗ (๔) ในกรณีที่มีคําสั่งใหออกจากราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแลว ถาจะตองสั่งใหมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนลงโทษปลดออก หรือ
ไลออกจากราชการ ใหสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองสั่งลงโทษปลด
ออก หรือไลออกราชการตามกรณีนั้นในขณะออกคําสั่งเดิม
(๕) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งลงโทษ
นั้นไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการไปกอนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการยอนหลัง
ไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ ในกรณีที่ผูซึ่งจะตองถูกสั่งนั้นไดพน
จากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญราชการไปกอนแลว ใหสั่งปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการยอนหลังไปถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(๗) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไลออกจากราชการยอนหลัง ก็ใหสั่งปลดออก
หรือไลออกจากราชการยอนหลังไปถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได แตทั้งนี้ตองไม
เปนการทําใหเสียประโยชนตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่งลงโทษนั้น
ขอ ๕๔ การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ เปนปลดออกหรือไลออกจากราชการ จะสั่งใหมีผลใช
บังคับตั้งแตวันใดใหนํา ขอ ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๕ การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ ให
สั่งยอนหลังไปถึงวันที่ลงโทษเดิมใชบังคับ ทั้งนี้การสั่งยอนหลังดังกลาวไมมีผลกระทบถึงสิทธิและ
ประโยชนที่ผูถูกสั่งลงโทษไดรับไปแลว
ขอ ๕๖ การเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกจากราชการ เปนลด ขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด มิใหสั่งลงโทษยอนหลัง
ขอ ๕๗ คําสั่ง เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบที่ ๖ ทาย
ขอบังคับนี้
ขอ ๕๘ การสั่งตาม ขอ ๕๖ และ ขอ ๕๙ ใหทําคําสั่งดังกลาวตามแบบที่ ๗ ทายขอบังคับนี้

- ๑๘ ข อ ๕๙ การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงข อ ความในคํ า สั่ ง เกี่ ย วกั บ การลงโทษ ให ทํ า เป น คํ า สั่ ง
มีสาระสําคั ญ แสดงเลขที่ และวั น เดือน ป ที่ออกคําสั่ง ขอความเดิมตามที่ แก ไขเปลี่ยนแปลง และ
ขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลงแลว
ขอ ๖๐ ขาราชการผูใดถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัด
พอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการได และผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ และเห็นควรสั่งให
ออกจากราชการ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติ
วาหากใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ใหอธิการบดีสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

หมวด ๔
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษวินัยไมรายแรง
------------------------------ขอ ๖๑ ใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรียกโดยยอวา “ก.อ.ม.” ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒใิ นสภามหาวิทยาลัย
(๒) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ จากผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๓ คน
(๓) กรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ จากสภาคณาจารยและขาราชการจํานวน ๓ คน
(๔) ใหผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลเปนเลขานุการและใหมีนิตกิ รคนหนึ่งเปนผูชว ยเลขานุการ
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ต าม (๒) ต อ งแต ง ตั้ ง จากบุ ค คลภายนอกซึ่ ง เป น ผู มี ค วามรู ค วาม
เชี่ยวชาญดานการบริหารงานบุคคล ดานกฎหมาย หรือดานการบริหารจัดการภาครัฐ
กรรมการตาม (๓)ใหเลือกจากสภาคณาจารยและขาราชการที่มิไดดํารงตําแหนงประเภท
ผูดํารงตําแหนงตามมาตรา ๑๘ (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใหสภาคณาจารยและขาราชการมาประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองใหไดจํานวนสามคน
แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
กรรมการตาม (๒) และ (๓) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป ถาตําแหนงกรรมการวางลง
กอนกําหนด ใหดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการใหมแทน ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนง
กรรมการว า งลง เว น แต ว าระของกรรมการเหลื อ ไม ถึ ง เก า สิ บ วั น จะไม ดํ า เนิ น การให ไ ด ม าซึ่ ง

- ๑๙ กรรมการแทนก็ได กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึ่งกรรมการแทนตําแหนงที่วางใหกรรมการผูนั้น
อยูในตําแหนงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระแตยังไมไดดําเนินการใหไดมา
ซึ่งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการใหมจะเขารับหนาที่
ขอ ๖๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามขอ ๖๑ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๖) ขาดคุณสมบัติตามขอ ๖๑
ขอ ๖๓ ก.อ.ม. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณของขาราชการกรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน
(๒) พิจารณาคํารองทุกขของขาราชการกรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของ
ใจเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
(๓) พิจารณาคํารองทุกขของขาราชการที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๖๔ การประชุมของ ก.อ.ม. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม ถาประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธาน
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผูใดโดยเฉพาะ หามกรรมการผูนั้น
อยูในที่ประชุม
การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการหนึ่งคนใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
เรื่องใดถาไมมีผูคัดคานใหประธานที่ประชุมถามที่ประชุมวาจะมีผูเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
เมื่อไมมีผูเห็นเปนอยางอื่นใหถือวาที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

- ๒๐ ขอ ๖๕ ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร
ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม และถา
กรรมการฝายขางนอยเสนอความเห็นแยงเปนหนังสือก็ใหบันทึกความเห็นแยงนั้นไวดวย
ขอ ๖๖ ในการประชุม หากกรรมการเปนบุคคลดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาไมได
(๑) เปนคูกรณีเอง ไดแก ผูกลาวหา ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือผูบังคับบัญชาผูเปน
เหตุแหงการรองทุกข
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี
(๓) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใดๆ หรือเปนพี่นอง
หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น
(๔) เคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ผูถูกกลาวหา
(๖) เหตุอื่นใดที่มีสภาพรายแรงที่อาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง
ข อ ๖๗ การอุ ทธรณ แ ละการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ โ ทษวิ นั ย อย า งไม ร า ยแรงให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๖๘ การอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ใหอุทธรณ
ตอ ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง
ขอ ๖๙ การอุทธรณคําสั่งลงโทษเปนกรณีเฉพาะตัว ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น
จะอุทธรณแทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได
การอุทธรณตองทําเปนหนังสือพรอมระบุขอโตแยงแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการ
อุทธรณใหเห็นวาไดถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร และลง
ลายมือชื่อ และที่อยูของผูอุทธรณ
ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ม. ให
แสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสง
หนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอประธาน ก.อ.ม. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแตวันยื่นหรือ
สงหนังสืออุทธรณ
ขอ ๗๐ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ ผูจะอุ ทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรื อ ของผู ส อบสวนได รวมทั้ งใหมี สิ ทธิ ข อตรวจหรื อ

- ๒๑ คัดบันทึกถอยคําบุคคลพยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูจะอุทธรณถูกลงโทษ
ดว ย ทั้งนี้ หากพยานหลั กฐานดั งกล า วมีสว นที่ตองหามมิ ให เ ป ดเผยตามกฎหมายวาดวยข อมู ล
ขาวสารของทางราชการ ใหลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารนั้นไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ
ขอ ๗๑ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการใน ก.อ.ม. ถากรรมการผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ
(๔) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการพิจารณาอุทธรณเสียความเปนธรรม
การคัดคานกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวใน
หนังสืออุทธรณ หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวมพิจารณา
อุทธรณนั้นก็ได ถากรรมการผูนั้นมิไดขอถอนตัว ใหประธาน ก.อ.ม. พิจารณาขอเท็จจริงที่คัดคาน
หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ ใหแจงกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น
เวนแตประธาน ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวา การใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปน
ประโยชนยิ่ง กวา เพราะจะทําใหไ ดความจริ ง และเป นธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้น ร ว ม
พิจารณาอุทธรณนั้นก็ได
ขอ ๗๒ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
รับทราบคําสั่งลงโทษเปนวันรับทราบคําสั่ง หรือวันที่ถือวารับทราบคําสั่ง
ถาผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษ และมีการแจงคําสั่งลงโทษใหผูถูก
ลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ แลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่
ที่แจง และลงลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวัน
ทราบคําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งลงโทษไดโดยตรงและไดแจงเปน
หนังสือสงสําเนาคําสั่งลงโทษทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลงโทษ ณ ที่อยูของผู
ถูกลงโทษ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งลงโทษไปใหสองฉบับเพื่อให
ผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งลงโทษ
กลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันทีป่ รากฏ
ในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูกลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว

- ๒๒ แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งลงโทษฉบับที่ใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่ง
ลงโทษกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกลงโทษไดทราบคําสั่งแลว
ขอ ๗๓ การอุทธรณตอ ก.อ.ม. ใหทําหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. พรอมกับสําเนารับรอง
ถูกตองหนึ่งฉบับ
การยื่ นหรื อส งหนั งสื ออุ ทธรณ ผู อุ ทธรณ จะยื่ นหรื อส งผ านผู บั งคั บบั ญชาก็ ได และให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณตอไปยังผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษภายในสามวันทําการนับแต
วันไดรับหนังสืออุทธรณ และใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษจัดสงหนังสืออุทธรณดังกลาว พรอมทั้ง
สําเนาหลักฐานการรับทราบคําสั่งลงโทษของผูอุทธรณ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาใน
เบื้องตน และสํานวนการดําเนินการทางวินัย พรอมทั้งคําชี้แจงของผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ (ถามี)
ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่มีผูนําหนังสืออุทธรณมายื่นเอง ใหผูรับหนังสือออกใบรับหนังสือ ประทับตรา
และลงทะเบียนรับหนังสือไวเปนหลักฐานในวันที่รับหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และ
ใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาวเปนวันยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับ
ฝากเปนหลักฐานฝากสง หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราที่ซองหนังสือเปนวันสง
หนังสืออุทธรณ
เมื่อไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอ ก.อ.ม.
ขอ ๗๔ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองตามขอ ๖๙ และขอ ๗๓
และยื่นหรือสงภายในกําหนดเวลาตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม ให ก.อ.ม. เปน
ผูพิจารณาวินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีมติไมรับอุทธรณไวพิจารณา ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอ
ศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และใหแจงผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษทราบดวย
ขอ ๗๕ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จสิ้นก็ได
โดยทําเปนหนังสือยื่นโดยตรงตอ ก.อ.ม. เมื่อไดถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณใหเปนอันยุติ
ขอ ๗๖ การพิจารณาอุทธรณให ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณา
ในเบื้องตนรวมทั้งสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ

- ๒๓ หางหุนสวน บริษัท หรือบุคคลใดๆ หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
หางหุนสวน บริษัท ขาราชการ หรือบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาได ทั้งนี้การพิจารณาอุทธรณดังกลาวตองใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่
ผูอุทธรณไดยื่นหนังสืออุทธรณ
ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา เมื่อ ก.อ.ม. อนุญาต ใหผูอุทธรณเขาแถลงการณ
ดวยวาจาตอที่ประชุม ก.อ.ม. ผูอุทธรณมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณา
ของ ก.อ.ม.ได หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ จะใหงดการแถลงการณดวยวาจาก็ได
ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม ใหแจงใหผูบังคับบัญชาผูสั่ง
ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงแกหรือมอบหมายเปนหนังสือ
ใหบุคคลที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกดวยวาจาตอที่ประชุมครั้งนั้นได ทั้งนี้ใหแจงลวงหนาตาม
ควรแกกรณี และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ
หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได
ในการพิจารณาอุทธรณ ถา ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะตองสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือ
สอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นไดตามความจําเปน โดยจะสอบสวนเองหรือแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนให สอบสวนใหม หรือสอบสวนเพิ่มเติ มแทนก็ไ ด หรือกํ าหนดประเด็นหรือข อสําคัญ
ที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได
ขอ ๗๗ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพจิ ารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ แลว
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลวใหมีมติยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงแตควรไดรับโทษหนักขึ้นใหมีมติเพิ่มโทษเปนสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงควรไดรับโทษเบาลงใหมีมติลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ไดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ซึ่งเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ ใหมมี ติ
ใหงดโทษโดยใหทําทัณฑบนหรือวากลาวตักเตือนเปนหนังสือก็ได

- ๒๔ (๕) ถ า เห็ น ว า การสั่ ง ลงโทษไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม เ หมาะสม และเห็ น ว า การกระทํ า ของ
ผูอุทธรณไมเปนความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยใหมีมติ
ใหยกโทษ
(๖) ถ า เห็ น ว า ข อ ความในคํ า สั่ ง ลงโทษไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม เ หมาะสมให มี ม ติ แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงขอความใหถูกตองเหมาะสม
(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวากรณีมีมูลที่
ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๘) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตองตาม
กฎหมาย ใหมีมติดําเนินการไดตามควรแกกรณี
การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ แตจะมีมติตาม
(๒) มิไดและถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิไดดวย
ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน และเปนความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ
คําสั่งลงโทษดังกลาว และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณแมผูอุทธรณคนอื่นจะไมไดใชสิทธิ
อุ ท ธรณ หากพฤติ ก ารณ ข องผู อุ ท ธรณ ไ ม ไ ด ใ ช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ เ ป น เหตุ ใ นลั ก ษณะคดี อั น เป น เหตุ
เดียวกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษ
มีผลในทางที่เปนคุณเชนเดียวกับผูอุทธรณดวย
ขอ ๗๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๗๗ (๗) ไดสอบสวนพิจารณาเสร็จแลว ใหสง
เรื่องให ก.อ.ม. เพื่อพิจารณามีมติตอไป เมื่อ ก.อ.ม. มีมติเปนประการใด ใหประธาน ก.อ.ม. สั่งหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น
ในกรณีที่ประธาน ก.อ.ม. ไดสั่งการตามวรรคหนึ่ง โดยสั่งใหยกอุทธรณ สั่งลดโทษ หรือสั่ง
งดโทษ ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปมิได แตถาสั่งเพิ่มโทษหรือสั่งใหออกจากราชการ ผูอุทธรณมีสิทธิ
อุทธรณไดอีกชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่ไดสั่งใหยกอุทธรณ สั่งลดโทษ หรือสั่งงดโทษ ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟอง
คดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว แตหากเปนกรณีที่สั่งเพิ่มโทษหรือสั่งให
ออกจากราชการ ใหแจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว
ขอ ๗๙ เมื่อ ก.อ.ม. มีมติตามขอ ๗๗ แลว ใหประธาน ก.อ.ม. สั่งการใหเปนไปตามมตินั้น และ
แจงมติพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือโดยเร็ว และตองรายงาน
สภามหาวิทยาลัยทราบ

- ๒๕ หมวด ๕
การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข
----------------------------ขอ ๘๐ การรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในหมวดนี้
ขอ ๘๑ ขาราชการอาจรองทุกขไดในกรณีดังนี้
(๑) กรณีที่เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา
เปนตนวา ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตาม
กฎหมาย
(๒) กรณีที่มีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตน ดังนี้
(ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
กฎหมาย
(ข) ไมมอบหมายงานใหปฏิบัติ หรือ
(ค) ประวิงเวลาหรือหนวงเหนี่ยวการดําเนินการบางเรื่องเปนเหตุใหเสียสิทธิ หรือไม
ไดรับสิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดในเวลาอันสมควร
(๓) กรณีที่ถูกผูบังคับบัญชาตักเตือน สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดหรือ
ทําทัณฑบนตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗
(๔) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๘๒ เมื่อมีกรณีที่อาจรองทุกขไดตามขอ ๘๑ และขาราชการผูนั้นแสดงความประสงคที่
จะปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชา ใหผูบังคับบัญชานั้นใหโอกาสและรับฟงหรือสอบถามเกี่ยวกับ
ปญหาดังกลาวเพื่อเปนทางแหงการทําความเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นตน
ถาขาราชการไมประสงคที่จะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมไดรับคําชี้แจงหรือได
รับคําชี้แจงไมเปนที่พอใจ ก็ใหรองทุกขไดตามขอ ๘๓
ขอ ๘๓ การรองทุกขใหทําเปนหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม.โดยตองลงลายมือชื่อ และตําแหนง
ของผูรองทุกข และตองประกอบดวยสาระสําคัญที่แสดงขอเท็จจริงและปญหาของเรื่องใหเห็นวา

- ๒๖ ไมไดรับความเปนธรรมอันเนื่องจากการกระทําหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชา เปนตนวาผูบังคับบัญชา
ใช อํ า นาจหน า ที่ ป ฏิ บั ติ ต อ ตนโดยไม ถู ก ต อ งหรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต อ ตนให ถู ก ต อ งตามกฎหมาย หรื อ
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอตนทําใหเกิดความคับของใจและความประสงคของการรองทุกข
ผูรองทุกขจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกขพรอมสําเนารับรองถูกตองจํานวนหนึ่งชุดผาน
ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือผูเปนเหตุแหงความคับของใจก็ได
ขอ ๘๔ วิธีการรองทุกข การคัดคานกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกข การนับระยะเวลาและ
การพิจารณาเรื่องรองทุกขที่มิไดกําหนดไวในสวนนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณและการ
พิจารณาอุทธรณโทษวินัยไมรายแรงมาใชบังคับ
ขอ ๘๕ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลารองทุกข ใหถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุรองทุกขเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกข
ใหถือวันที่ผูรบั คําสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
ถาผูที่ตองรับคําสั่งไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง และมีการแจงคําสั่งใหผูถูกสั่งทราบ
พรอมกับมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกสั่งแลวทําบันทึกลงวันเดือนป เวลา และสถานที่ที่แจง และลง
ลายมือชื่อผูแจงพรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลว ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปน
เหตุใหรองทุกข
ถาไมอาจแจงใหผูถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่งไดโดยตรง และไดแจงเปนหนังสือสง
สํา เนาคํ า สั่ ง ทางไปรษณีย ล งทะเบี ย นตอบรับ ไปให ผูถูก สั่ง ณ ที่อยู ของผู ถูก สั่ งซึ่ง ปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ โดยสงสําเนาคําสั่งไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกสั่งเก็บไวหนึ่งฉบับ และให
ผูถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนป ที่รับทราบคําสั่งสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ
ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสามสิบวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวา
ผูถูกสั่งไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว แมยังไมไดรับสําเนาคําสั่งฉบับที่ใหผูถูกสั่งลง
ลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําสั่งกลับคืนมา ใหถือวาผูถูกสั่งไดรับทราบคําสั่งแลว
(๒) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมมีคําสั่งเปนหนังสือตอผูรองทุกขโดยตรง ใหถือวันที่มี
หลักฐานยืนยันวาผูรองทุกขรับทราบหรือควรไดทราบคําสั่งนั้นเปนวันทราบเรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกข
(๓) ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาปฏิบตั ิหรือใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติโดยไมถูกตองหรือไมปฏิบัติ
ใหถูกตองตามกฎหมาย ตอผูรองทุกขโดยไมไดมีคําสั่งอยางใด ใหถือวันที่ผูรองทุกขควรไดทราบถึง
การปฏิบัติห รือการใชอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาดังกลาวเปน วันทราบเรื่องอันเปนเหตุใ ห
รองทุกข

- ๒๗ ขอ ๘๖ เมื่อ ก.อ.ม. ไดรับหนังสือรองทุกขตามขอ ๘๓ แลว ใหประธาน ก.อ.ม. มีหนังสือ
แจงพรอมทั้งสงสําเนาหนังสือรองทุกขใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือเหตุแหง
ความคับของใจทราบโดยเร็ว และใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขหรือเหตุแหงความคับ
ของใจนั้นสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) เพื่อประกอบการพิจารณาภายใน
เจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือ
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตามขอ ๘๓ วรรคสอง ให
ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสือรองทุกขพรอมทั้งสําเนาไปยังผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกข
หรือเหตุแหงความคับของใจภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือรองทุกข
เมื่อผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขไดรับหนังสือรองทุกขที่ไดยื่นหรือสงตาม
วรรคสอง หรือขอ ๘๓ วรรคสอง ใหผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุแหงการรองทุกขนั้นจัดสงหนังสือ
รองทุกขพรอมทั้งสําเนา และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและคําชี้แจงของตน (ถามี) ไปยังประธาน
ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันไดรับหนังสือรองทุกข
ขอ ๘๗ ให ก.อ.ม.พิจารณาเรื่องรองทุกขใหแ ลวเสร็จภายในหกสิ บวันนับแตวันไดรับ
หนังสือรองทุกขและเอกสารหลักฐาน แตถามีความจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเวลา
ดัง กล าว ใหร ายงานป ญหาและอุ ปสรรคตอสภามหาวิท ยาลัย เพื่อทราบและขออนุมัติข ยายเวลา
พิจารณาออกไปไดอีก แตทั้งนี้ ไมเกินสามสิบวัน
ขอ ๘๘ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๘๑ (๑) แลวถาเห็นวา
(๑) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตองตาม
กฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้น ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติแกไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายนั้น หรือให
ปฏิบัติตอผูรองทุกขใหถูกตองตามกฎหมาย
(๓) การที่ผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอผูรองทุกขนั้นถูกตองตาม
กฎหมายแตบางสวน และไมถูกตองตามกฎหมายบางสวน ใหมีมติแกไข หรือปฏิบัติใหถูกตองตาม
กฎหมาย
(๔) สมควรดําเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมีความเปนธรรม
ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี
ขอ ๘๙ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพจิ ารณาวินจิ ฉัยเรือ่ งรองทุกขตามขอ ๘๑ (๒) แลว ถาเห็นวา

- ๒๘ (๑ ) การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมิไดมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘๑ (๒)
ใหมีมติยกคํารองทุกข
(๒) การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอผูรองทุกขมีลักษณะที่กําหนดในขอ ๘๑ (๒) ใหมีมติ
แกไข หรือถาแกไขไมได ใหสั่งดําเนินการประการอื่นหรือใหขอแนะนําตามที่เห็นสมควรเพื่อให
ผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการและจรรยาบรรณของขาราชการ
ขอ ๙๐ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๘๑ (๓) แลว ถาเห็นวา กรณี
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได ใ ช อํ า นาจตั ก เตื อ น สั่ ง ให ดํ า เนิ น การหรื อ ทํ า ทั ณ ฑ บ นตามมาตรา ๔๖ แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไมถูกตอง ใหมี
มติใหผูบังคับบัญชาแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
ขอ ๙๑ เมื่อ ก.อ.ม. ไดพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามขอ ๘๑ (๔) แลว ถาเห็นวา การที่
ผูบังคับบัญชาสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ใหมีมติ
สั่งใหผูบังคับบัญชายกเลิกคําสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๙๒ การพิจารณามีมติตามขอ ๘๘ และขอ ๘๙ ใหบันทึกเหตุผลทั้งขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายของการพิจารณาวินิจฉัยไวในรายงานการประชุมดวย
ขอ ๙๓ เมื่อ ก.อ.ม.ไดมีมติตามขอ ๘๘ ขอ ๘๙ ขอ ๙๐ หรือขอ ๙๑แลวใหแจงอธิการบดี
ทราบ เพื่อสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น และเมื่อไดสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลวใหแจง
ใหผูรองทุกขทราบเปนหนังสือโดยเร็ว

หมวด ๖
การแกไขคําสัง่ ลงโทษ
------------------------------ขอ ๙๔ ใหผูมีอํานาจสั่งลงโทษเปนผูดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษ
ขอ ๙๕ การแกไขคําสั่งลงโทษใหทําเปนคําสั่งมีสาระสําคัญแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป
ที่ออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมตอนที่แกไขเปลี่ยนแปลง และขอความที่แกไขเปลี่ยนแปลง

- ๒๙ ขอ ๙๖ การดําเนินการแกไขคําสั่งลงโทษใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับแจงจาก ก.อ.ม.
ขอ ๙๗ เมื่อผูมีอํานาจสั่งลงโทษดําเนินการแกไขคําสั่งแลว ใหรายงานการแกไขคําสั่งตอ
สภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว และแจงใหขาราชการผูถูกลงโทษทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่ง
แกไขคําสั่งลงโทษโดยใหดําเนินการตามวิธีการที่กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด

หมวด ๗
การสั่งพักราชการและการสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน
-------------------------------ขอ ๙๘ ในระหวางการสอบสวนทางวินัย จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางใน
การดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตอธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือ
สั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน และ
ผลแหงการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๙๙ อธิการบดีจะสั่งขาราชการผูใดพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนตองสั่งตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งตองระบุเหตุผลในการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอนดวย การจะสั่งใหผูนั้นพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนก็ตอเมื่อมีเหตุ
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ผูนั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิด
อาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ
อันไมนาไววางใจ และอธิการบดีพิจารณาแลวเห็นวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความ
เสียหายแกราชการ
(๒) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
พิจารณาหรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น
(๓) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุก โดย
คําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุกเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว
(๔) ผูนั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุด

- ๓๐ วา เปน ผูก ระทําความผิ ด อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้ น และอธิการบดี พิจ ารณาเห็ น วาข อเท็จ จริ ง
ที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของ
ผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๑๐๐ การสั่งพักราชการใหสั่งพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตกรณี ที่ผูถูกสั่ง
พั ก ได ร อ งทุ ก ข แ ละผู มี อํ า นาจพิ จ ารณาเห็ น ว า คํ า ร อ งทุ ก ข ฟ ง ขึ้ น และไม ส มควรที่ จ ะสั่ ง พั ก
ราชการ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได
ในการพิจารณาเรื่องรองทุกขตามวรรคแรกใหผูมีอํานาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดรับเรื่องรองทุกข
ขอ ๑๐๑ ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
หลายคดี เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้น
พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให ถาจะสั่งพักราชการใหสั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณี ที่ ไ ด สั่ ง พั ก ราชการในสํ า นวนหรื อ คดี ใ ดไว แ ล ว ภายหลั ง ปรากฏว า ผู ถู ก สั่ ง พั ก
ราชการนั้ น มี ก รณี ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรงจนถู ก ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
ในสํานวนอื่น หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เวนแต
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับ
เปนทนายแกตางใหก็ใหสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย
ขอ ๑๐๒ การสั่งพักราชการ หามมิใหสั่งพักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(๑) ผูซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา
หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น ใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม
ขัง หรือตองจําคุก
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไมชอบหรือ
ไมถูกตอง ใหสั่งพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการ ในขณะที่
ออกคําสั่งเดิม
ขอ ๑๐๓ คําสั่งพักราชการตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่
สั่งใหพักราชการ
เมื่อไดมีคําสั่งใหขาราชการผูใดพักราชการแลว ใหแจงคําสั่งใหผูนั้นทราบพรอมทั้งสง
สําเนาคําสั่งใหดวยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูนั้นทราบได หรือผูนั้นไมยอมรับทราบคําสั่ง
ใหปดสําเนาคําสั่งไว ณ ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอมกับสงสําเนาคําสั่งทาง

- ๓๑ ไปรษณียลงทะเบียนไปใหผูนั้น ณ ที่อยูของผูนั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณี
เชนนี้เมื่อลวงพนสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่งพักราชการแลว
ขอ ๑๐๔ เมื่อขาราชการผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ ๙๙ และอธิการบดีพิจารณา
เห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไมแลว
เสร็จโดยเร็ว อธิการบดีจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนก็ได
ใหนําขอ ๑๐๐ ขอ ๑๐๑ และขอ ๑๐๒ มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดย
อนุโลม
ขอ ๑๐๕ เมื่อไดสั่งใหขาราชการผูใดพักราชการไวแลว อธิการบดีจะพิจารณาตามขอ ๑๐๔
และสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได
ขอ ๑๐๖ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด ใหนําขอ ๑๐๒ มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ ๑๐๕ ใหสั่งใหออก
ตั้งแตวันพักราชการเปนตนไป
ขอ ๑๐๗ การสั่งใหขาราชการตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือศาสตราจารย ออกจาก
ราชการไวกอน ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจาก
ตําแหนงนับแตวันสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ขอ ๑๐๘ เมื่อไดสั่งใหขาราชการผูใดพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟง
ผลการสอบสวนพิ จ ารณา ถ า ภายหลั ง ปรากฏผลการสอบสวนพิ จ ารณาเป น ประการใดแล ว ให
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีสั่งลงโทษปลดออก
หรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง และไม
มีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ทั้งนี้ สํา หรับการสั่ ง ให ผูถูก สั่งพั กราชการกลั บเขาปฏิบัติห น าที่ราชการในตําแหนงอื่น ในระดับ
เดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซึ่งเปนตําแหนงตั้งแตระดับ
๑๐ ขึ้นไปหรือศาสตราจารยใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

- ๓๒ แตงตั้ง แลวใหอธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีให
เหมาะสมกับความผิด
(๓) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ทั้งนี้ สําหรับการสั่งใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม
หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ซึง่
เปนตําแหนงตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป หรือศาสตราจารย ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูล เพื่อ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลา ฯ แต งตั้ ง แล ว ให อธิ ก ารบดี สั่ ง ลงโทษภาคทัณ ฑ ตั ด เงิ น เดื อน ลดขั้ น
เงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
(๔) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง และไมมีกรณี
ที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว การลงโทษใหเปนพับไป
(๕) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
และไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่นแตไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี และสิ้นปงบประมาณที่มี
อายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี การลงโทษใหเปนพับไป
(๖) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ
(๗) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ
ก็ใหสั่งยุติเรื่อง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการตาม (๒) หรือ (๓)
แลวแตกรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองถูก
สั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมี
อายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตามกฎหมายวา
ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมี
กรณีที่จะตองถูกสั่ งใหออกจากราชการด วยเหตุอื่น แตไ มอาจสั่ งใหผูนั้ นกลับเขารั บราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี และสิ้นปงบประมาณที่มี
อายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง และมีคําสั่ง

- ๓๓ ยกเลิกคําสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไ ดก ระทํ าผิด วิ นัย แตมีก รณีที่จ ะตองถู กสั่ง ใหอ อกจาก
ราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหสั่งใหออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการหรือกลับเขารับราชการ
ขอ ๑๐๙ การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหกลับเขา
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการหรื อ กลั บ เข า รั บ ราชการให มี ส าระสํ า คั ญ ตามแบบที่ ๘ หรื อ แบบที่ ๙
ทายขอบังคับนี้
ขอ ๑๑๐ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่มีป ญ หาเกี่ ย วกับการปฏิ บัติต ามขอ บังคับ นี้ ใหอธิ ก ารบดีมีอํา นาจตีค วามและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

