
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์   

การร้องทุกข์และการพิจารณาเรือ่งร้องทุกข ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

--------------------- 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการทางวินัย             

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ 

มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันท่ี ๕ มีนาคม 

๒๕๕๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วนัถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 

การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  

ข้อ ๔ ในข้อบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

“นายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 



 ๒ 

“ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  อธิการบดีและหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 “ข้าราชการฝ่ายพลเรือน”  หมายความว่า  บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งตั้งตาม

กฎหมายให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในกระทรวง ทบวง 

กรมฝ่ายพลเรือน 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนกังานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยระเบียบพนกังานมหาวิทยาลัย  

 “การสอบสวน”  หมายความว่า  การสอบสวนพิจารณากรณีข้าราชการถกูกล่าวหา

ว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและกระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
 

 ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี ในกรณีมีปัญหา

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณา คําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย

ให้ถือเป็นที่สุด 

 

หมวด  ๑ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

_________________ 

 

ข้อ ๖ ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทําผิดวินัย 

หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่ากระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนโดยพลันและต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีการกระทําความผิด

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดจะไม่แต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนก็ได้  

        การดําเนินการทางวินัยกรณีข้าราชการกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงท่ีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

 
 



 ๓

ข้อ ๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา       

ผู้มีอํานาจส่ังลงโทษตามข้อ ๔๗ เป็นผู้ส่ังแต่งตั้ง 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้ง

ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดทางวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 

ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยแต่งตั้งจาก

ข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่ง

ไม่ต่ํากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหาในวันออกคําส่ังแต่งตั้งและกรรมการอย่างน้อยอีกสอง

คน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซ่ึงเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

ก็ได้ และให้นําข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคน 

เม่ือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดํารง

ตําแหน่งระดับต่ํากว่าหรือเทียบได้ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็น

ประธานกรรมการ 
 

ข้อ ๙ คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง

ท่ีกล่าวหา ชื่อและตําแหน่งของผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนและผู้ช่วย 

เลขานุการ (ถ้ามี) โดยในคําส่ังให้ระบุด้วยว่าเป็นคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่

ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรง ท้ังน้ี ให้มีสาระสําคัญตามแบบ วน.๑ ท้ายข้อบังคับนี้ 

การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังไม่กระทบถึงการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม

วรรคหนึ่ง 
 

ข้อ ๑๐ เมื่อมีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) แจ้งคําส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันท่ี

รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ให้มอบสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาฉบับหน่ึงด้วย ในกรณีท่ีผู้ถูก

กล่าวหาไม่ยอมรับทราบคําส่ังหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสําเนาคําส่ังทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน



 ๔

ของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันท่ีส่งคําส่ังดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูก

กล่าวหาได้รับทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวนี้

ได้ ให้ปิดสําเนาคําส่ัง (วน.๑) ไว้ ณ ท่ีอยู่หรือท่ีทํางานของผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าพยาน โดยบันทึกวัน

เดือนปีท่ีปิดไว้ด้วย และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

(๒) ส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนและส่ง

หลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ี

กล่าวหาให้ประธานกรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบไว้

เป็นหลักฐาน 

 

หมวด  ๒ 

การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 

_________________ 

  

ข้อ ๑๑ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุ

อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(๑) รู้เหน็เหตกุารณ์ในขณะกระทําการตามเรื่องที่กล่าวหา 

(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 

(๓) มีสาเหตโุกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 

(๔) เป็นผู้กล่าวหา หรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดา

มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา 

 (๕) มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจทําให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 

การคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนภายในสิบห้าวันนบัแต่วนัรับทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย

แสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ได้

ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ในการนี้ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งสําเนา

หนังสือคัดค้านและแจ้งวันท่ีได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ใน

สํานวนการสอบสวนด้วย 

ในการพิจารณาเร่ืองการคัดค้าน ผู้ ซ่ึงถูกคัดค้านอาจทําคําชี้แจงได้ หากผู้ส่ังแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลพอรับฟังได้ให้ส่ังให้ผู้ซ่ึงถูกคัดค้านพ้นจาก

การเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลพอท่ีจะรับฟังได้ให้ส่ังยกคํา

คัดค้านนั้น โดยให้ส่ังการภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือคัดค้าน ท้ังนี้ให้แสดงเหตุผลใน



 ๕

การพิจารณาส่ังการดังกล่าวไว้ด้วย พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

สอบสวนรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดค้านให้เป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในสิบห้าวัน

ตามวรรคสาม ให้ถือว่าผู้ซ่ึงถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน โดยให้เลขานุการ

รายงานไปยังผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามข้อ ๑๓ ต่อไป 

การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้าน

ตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้ส่ังแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้นําข้อ ๑๑ วรรคสาม 

วรรคส่ี และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๑๓ ภายใต้บังคับข้อ ๘ เมื่อได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจําเป็นท่ีจะต้องเปล่ียน เพิ่ม หรือลดจํานวน      

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ดําเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการส่ังนั้นไว้ด้วย 

และให้นําข้อ ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการ

สอบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

 

หมวด  ๓  

การสอบสวน 

_________________ 

 

 ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รับเรื่องตามข้อ ๑๐ (๒) แล้ว ให้ประธานกรรมการ

จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
 

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่า

สองในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ 

๒๑ และข้อ ๓๕ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย ในกรณีจําเป็น         

ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการสอบสวนท่ีมา

ประชุมเลือกกรรมการสอบสวนคนหนึ่งทําหน้าท่ีแทน 



 ๖ 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

ข้อ ๑๖ ในกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง และในระหว่าง

สอบสวนถ้าคณะกรรมการสอบสวนพจิารณาเห็นวา่มีเหตุผลและความจําเป็นท่ีควรให้ผู้ถกูกล่าวหาพกั

ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในหมวด ๑๑ ให้

ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อเสนอแนะให้มีการส่ังพัก

ราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนต่อไป  
 

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ี

กําหนดในข้อบังคับน้ี เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรม

ตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวตัิและความประพฤติ

ของผู้ถูกกล่าวหาท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าท่ีจําเป็นประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึก

การทํางานของคณะกรรมการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมฟังการสอบสวน ยกเว้น    

บุคคลตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๗  
 

ข้อ ๑๘ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา ดังน้ี 

(๑) ดําเนินการประชุมตามข้อ ๑๔ แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๐ ให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ีประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าท่ีมีภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี

ได้ดําเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ 

(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหา                

ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ดําเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 

(๔) รวมรวบพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้

ดําเนินการตาม (๓) 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้ดําเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 

การสอบสวนเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ

วัน นับแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังแต่งต้ัง ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุความ



 ๗ 

จําเป็นเพื่อขอขยายเวลาการสอบสวนต่อนายกสภามหาวิทยาลัย และให้นายกสภามหาวิทยาลัยขยาย

เวลาได้ตามความจําเป็น ท้ังนี้ให้ยื่นคําขอขยายก่อนสิ้นสุดระยะเวลาหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 

ข้อ ๑๙ การนําเอกสารหรือวัตถมุาใชเ้ป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้กรรมการ

สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเม่ือใด 

เอกสารท่ีใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนํา

ต้นฉบับมาได้ จะใช้สําเนาท่ีกรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้อง

ก็ได้ 

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้นํา

สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 
 

ข้อ ๒๐ เมื่อได้พิจารณาเรื่องท่ีกล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๑๔ แล้ว ให้         

คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องท่ี

กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ให้คณะกรรมการ

สอบสวนแจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิท่ีจะได้รับการแจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อ

กล่าวหาและมีสิทธิท่ีจะให้ถ้อยคําหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนํา

พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.๒ ท้ายข้อบังคับนี้ โดยทํา

เป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูก

กล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูก

กล่าวหาว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 

ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหา ให้

คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามท่ีถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็น

ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใด มาตราใด หากผู้ถูกกล่าวหายังคง

ยืนยันตามท่ีรับสารภาพให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และ

สาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทําการสอบสวนต่อไปก็ได้ 

หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรท่ีจะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหาโดย

ละเอียดจะทําการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ 

ต่อไป 



 ๘ 

ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ

สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดําเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่มา

รับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.๒ ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน

ของทางราชการหรือสถานท่ีติดต่อท่ีผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบพร้อมท้ังมีหนังสือสอบถามผู้ถูก

กล่าวหาว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ให้ทําบันทึกมี

สาระสําคัญตามแบบ วน.๒ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูก

กล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ฉบับหนึ่ง และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน

เดือนปีท่ีรับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่

วันได้ดําเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ วน.๒ คืน ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อ

กล่าวหาแล้ว หากไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวน้ีได้ ให้ปิดแบบ วน.๒ ไว้ ณ ท่ีอยู่หรือท่ีทํางาน

ของผู้ถูกกล่าวหาต่อหน้าพยาน โดยบันทึกวันเดือนปีที่ปิดไว้ด้วย และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบ

ข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคห้าต่อไป 
 

ข้อ ๒๑ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม

เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด 

อย่างไร และเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใด มาตราใด 

แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่

ปรากฏตามหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใด มาตราใด 

และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการ

กระทําท่ีมีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้     

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งให้ทํา

บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.๓ ท้ายข้อบังคับนี้ โดยทําเป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา

หนึ่งฉบับเก็บไว้ในสํานวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบไว้

เป็นหลักฐานด้วย 

เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะย่ืนคําชี้แจง        

แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะย่ืนคําชี้แจงเป็นหนังสือให้

คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควรแต่อย่างช้าไม่เกิน



 ๙ 

สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาและต้อง

ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนหรือให้ถ้อยคําเพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบ

แก้ข้อกล่าวหาด้วย ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะย่ืนคําชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ

สอบสวนดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 

การนําสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้างพยาน 

หลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ดําเนินการตาม

ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ต่อไป   

ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มา

รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่ง

บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ท่ีอยู่ของ

ผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานท่ีติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ

พร้อมท้ังมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงนัดมาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งใน

กรณีนี้ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.๓ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน

หนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ฉบับหนึ่งและให้ผู้ถูกกล่าวหาลง

ลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เม่ือล่วง

พ้นสิบห้าวันนับแต่วันได้ดําเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ วน.๓ คืน หรือไม่ได้รับชี้แจงจาก   

ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนัดให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหา

และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ท่ีจะแก้ข้อกล่าวหา หากไม่

สามารถดําเนินการดังกล่าวน้ีได้ ให้ปิดแบบ วน.๓ ไว้ ณ ท่ีอยู่หรือท่ีทํางานของผู้ถูกกล่าวหาต่อ

หน้าพยาน โดยบันทึกวันเดือนปีที่ปิดไว้ด้วย และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ท่ีจะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้

คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบ

ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดําเนินการตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ 

ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคํา หรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนําสืบแก้ข้อ

กล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๓๖ โดยมีเหตุผลอัน

สมควรให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามท่ีผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 
 

ข้อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๑ เสร็จแล้ว ก่อน

เสนอสํานวนการสอบสวนต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๖ ถ้าคณะกรรมการ

สอบสวนเห็นว่าจําเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดําเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐาน



 ๑๐ 

ท่ีได้มาเพิ่มเติมนั้นเป็นพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนสรุป

พยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะให้ถ้อยคําหรือนําสืบ

แก้เฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ท้ังนี้ให้นําข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 
 

ข้อ ๒๓ ผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงได้ยื่นคําชี้แจงหรือให้ถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นคํา

ชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อน

การสอบสวนแล้วเสร็จ 

เม่ือการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ ๓๔ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคําชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ 

ในกรณีเช่นนี้ให้รับและนําคําชี้แจงนั้นรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

ข้อ ๒๔ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า

สองในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมดจึงจะสอบสวนได้   
 

ข้อ ๒๕ ก่อนเริ่มสอบปากคําพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการ

สอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อกรรมการ

สอบสวนอาจมีความผิดตามกฎหมาย 
 

ข้อ ๒๖ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทํา

การล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทําการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคําอย่างใดๆ 
 

ข้อ ๒๗ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซ่ึง

จะถูกสอบปากคําเข้ามาในท่ีสอบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในท่ีสอบสวน เว้นแต่

บุคคลซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในท่ีสอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน หรือ

กรณีท่ีมีการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเข้า

มาฟังการสอบสวนได้ไม่เกินหนึ่งคน และต้องมิใช่บุคคลท่ีถูกอ้างเป็นพยานของผู้ถูกกล่าวหา ท้ังนี้ 

ทนายความหรือที่ปรึกษาจะเสนอความเห็น ให้ถ้อยคํา หรือตอบข้อซักถามแทนผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้  

การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญตามแบบ วน.๔ 

หรือแบบ วน.๕ ท้ายข้อบังคับนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง

หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคํารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้บันทึก

ถ้อยคําลงลายมือชื่อไว้เป็นพยานหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซ่ึงร่วมสอบสวน



 ๑๑ 

ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคํามีหลายหน้าให้กรรมการสอบสวน

อย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้

บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีการขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่ง

คนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

ในกรณีท่ีผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้น 

ในกรณีท่ีผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นํามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๒๘ ในกรณีท่ีคณะกรรมการเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจงให้

ถ้อยคําตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนด   

ในกรณีท่ีพยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ ไม่ ใ ห้ ถ้อยคํา  หรือไม่มา  หรือ

คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่

สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกการทํางานของคณะกรรมการสอบสวนตาม

ข้อ ๑๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๖ 
 

ข้อ ๒๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให้

การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญจะงดการสอบสวน

พยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกการทํางานของคณะกรรมการสอบสวน

ตามข้อ ๑๗ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๖ 
 

ข้อ ๓๐ ในกรณีท่ีจะต้องสอบสวนหรือรวมรวมพยานหลักฐานซ่ึงอยู่ต่างท้องท่ี ประธาน

กรรมการจะรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการมอบหมายให้หัวหน้า

ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่น้ันสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้  โดย

กําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญท่ีจะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ

หัวหน้าหน่วยงานเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะ

ทําการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทําการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ

สอบสวนตามข้อบังคับนี้ และให้นําข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๗ วรรคสอง ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ 

ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 



 ๑๒ 

ข้อ ๓๑ ภายใต้บังคับข้อ ๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูก

กล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีระบุ

ไว้ในคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้ส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลท่ีควร

กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวน หรือ

จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน

ข้อบังคับนี้  
  

ข้อ ๓๒ ในกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการผู้อ่ืน ให้คณะกรรมการสอบสวน

พิจารณาในเบ้ืองต้นว่าข้าราชการผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้า

เห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานไปยัง  

ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 

ภายใต้บังคับข้อ ๖ ในกรณีท่ีผู้มีอํานาจส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูล

ท่ีควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงาน ให้ส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน 

หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก่็ได้ ท้ังนี้ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวธิกีารท่ีกําหนด

ในข้อบังคับนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานท่ีได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการสอบสวน

ใหม่ ให้นําสําเนาพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวน

ใหม่ หรือบันทึกให้ปรากฏว่าได้นําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการ

พิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหม่ด้วย 
 

ข้อ ๓๓ ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีท่ี

เกี่ยวกับเรื่องท่ีกล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาได้

ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้อง

สอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อ

กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๑ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 
 

ข้อ ๓๔ ในระหว่างการสอบสวนแม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของ

ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้ว

ทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ



 ๑๓ 

ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ และให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดําเนินการตามข้อ ๓๗ ต่อไป ท้ังนี้ 

ให้ผู้บังคับบัญชาใหม่มีอํานาจตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ 

ด้วย 
 

ข้อ ๓๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุม

พิจารณาลงมติ ดังน้ี 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือ

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใด มาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด   

(๒) กรณีสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผลการการสอบสวนไม่อาจลงโทษทาง 

วินัยอย่างร้ายแรงได้แต่ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ อยา่งไร 
 

ข้อ ๓๖ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๕ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทํา

รายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ วน.๖ ท้ายข้อบังคับนี้ เสนอต่อผู้ส่ังแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับ

รายงานการสอบสวน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย 

รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างไรบ้าง ในกรณีท่ีไม่ได้สอบสวนพยานตาม

ข้อ ๒๘และข้อ ๒๙ ให้รายงานเหตุท่ีไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้

ถ้อยคํารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานท่ีหักล้าง

ข้อกล่าวหา 

(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยหรือไม่ 

อย่างไร  ถ้า ผิดเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ ร้ายแรงหรือความผิดวิ นัยอย่างร้ายแรงตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใด มาตราใด 

และควรได้รับโทษสถานใด หรือถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา 

๕๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ 

อย่างไร 

เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานสอบสวนแล้ว ให้เสนอสํานวนการสอบสวน

พร้อมทั้งสารบาญต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 



 ๑๔

หมวด  ๔ 

การพิจารณาสาํนวนการสอบสวน 

_________________ 

 

ข้อ ๓๗ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผู้ส่ังแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ 

๔๑ และข้อ ๔๒ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดหรือไม่มีเหตุท่ีจะให้

ออกจากราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําความผิดท่ียังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทํา

ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการตามที่เห็นสมควร

โดยเร็ว 

ในการสอบสวนทางวิ นัยอย่างร้ายแรงท่ีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ ส่ังแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือ

ไล่ออกหรือเห็นว่าควรให้ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

โดยเร็ว และเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใด ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ วรรคสองหรือวรรคสาม

แล้วแต่กรณี ส่ังการให้เป็นไปตามน้ันโดยเร็ว 
 

ข้อ ๓๘ ในกรณีท่ีผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสภามหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้

สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้กําหนดประเด็นพร้อมท้ังส่งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการ

สอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทําการสอบสวนเพิ่มเติมได้ หรือผู้ส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทําการ

สอบสวนเพิ่มเติม ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ และให้นําข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จ

แล้วให้ส่งพยานหลักฐานท่ีได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

โดยไม่ต้องทําความเห็น 

 

 



 ๑๕

หมวด  ๕   

การแก้ไขการสอบสวนที่เสียไป 

_________________ 

 

ข้อ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๘ ให้การ

สอบสวนท้ังหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่

ให้ถูกต้อง  
 

ข้อ ๔๐ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป

เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามท่ี

กําหนดไว้ในข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง 

(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๗ วรรคสอง ข้อ ๒๔ 

ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ วรรคหน่ึง หรือข้อ ๓๐ 

ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ หรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ส่ังให้คณะกรรมการ

สอบสวนดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 

ข้อ ๔๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อ

กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและ

สรุปพยาน หลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา 

หรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ 

๒๑ ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ หรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวน

ดําเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะชี้แจงให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อ

กล่าวหาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๑ ด้วย 
 

ข้อ ๔๒ ในกรณีท่ีปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ นอกจากท่ี

กําหนดไว้ในข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสีย

ความเป็นธรรม ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ หรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ส่ังให้คณะกรรมการ

สอบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนน้ันให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสําคัญ

อันจะทําให้เสียความเป็นธรรม ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ หรือสภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี จะส่ังให้

แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

 



 ๑๖

หมวด  ๖ 

การกาํหนดโทษ 

_________________ 

 

ข้อ ๔๓ ข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชา หรือสภา

มหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี พิจารณากําหนดโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า

และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดเงินเดือนครั้งหนึ่งตามอัตราท่ี ก.พ.อ. กําหนด ตามควรแก่

กรณีให้เหมาะสมกับความผิด ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 

แต่สําหรับโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยัง

ไม่ถึงกับจะต้องถูกตัดเงินเดือน ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้นั้นควรจะได้รับโทษสูงกว่าโทษท่ีตนมี

อํานาจส่ังลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นท่ีมีอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการลงโทษ

ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บนเป็น

หนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 

ข้อ ๔๔ ข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณากําหนด

โทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนโทษจะนํามา

ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษตํ่ากว่าปลดออก  

ข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ลงโทษไล่ออก 

ข้าราชการผู้ใดกระทําผิดวินัย ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ลงโทษไล่ออกหรือปลดออก 

(๑) แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 

(๒) มีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผยข้อสอบโดยมิชอบ 

(๓) แอบอ้างเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานทางวิชาการของตน 

(๔) ล่วงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน   

(๕) ประพฤติชู้สาวหรือกระทําอนาจาร กับนิสิต นักศึกษาหรือนักเรียน ในกรณีร้ายแรง 
 

ข้อ ๔๕ เหตุท่ีอาจนํามาพิจารณาลดหย่อนโทษตามข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ได้แก่เหตุข้อใดข้อ

หน่ึงหรือหลายข้อดังต่อไปน้ี 

 (๑) มีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์มาก่อน 

 (๒) รูสํ้านึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดน้ัน 

 (๓) รับสารภาพการกระทําความผิดและชี้แจงข้อมูลพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดนั้นท่ีเป็นประโยชน์แก่การสอบสวนพิจารณา 



 ๑๗

 (๔) เหตุอ่ืนใดท่ีผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าควรนํามาพิจารณาลดหย่อนโทษ 

 

หมวด  ๗  

การส่ังลงโทษ 

_________________ 

 

 ข้อ ๔๖ การลงโทษข้าราชการให้ทําเป็นคําส่ัง และในคําส่ังลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษ

กระทําผิดวินยัอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานใด มาตราใด และระบุกรณีกระทําผิดกับเหตุผลในการ

กําหนดโทษไว้ด้วย ท้ังน้ี ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ในคําส่ังด้วย  

 เมื่อได้มีคําส่ังลงโทษแล้วให้แจ้งให้ผู้ถูกลงโทษทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีคําส่ังลงโทษ 
 

ข้อ ๔๗ การส่ังลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาต่อไปนี้มีอํานาจส่ังลงโทษ 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งและวรรคสองแห่ง

พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้กระทําผิด

วินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีอํานาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนคร้ังหน่ึงไม่เกินร้อยละห้าและเป็น

เวลาไม่เกินสองเดือน 

(๒) อธิการบดีมีอํานาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็น

เวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดเงินเดือนคร้ังหนึ่งตามอัตราท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

(๓) ในกรณีอธิการบดีกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้ง

หนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดเงินเดือนครั้งหนึ่งตามอัตราท่ี ก.พ.อ. 

กําหนด 
 

ข้อ ๔๘ การส่ังลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ วรรคสองหรือวรรคสาม 

แล้วแต่กรณี มีอํานาจส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยตามข้อ 

๔๔ 
 

ข้อ ๔๙ การส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามข้อ ๔๗ มิให้ส่ังลงโทษ            

ย้อนหลังไปก่อนวันท่ีออกคําส่ัง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้

ก่อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในหมวด ๑๑ ถ้าหลักเกณฑ์ในหมวด ๑๑ กําหนดให้ส่ัง

ย้อนหลังได้ ก็ให้ส่ังย้อนหลังได้  
 



 ๑๘

ข้อ ๕๐ การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามข้อ ๔๘ มิให้ส่ังย้อนหลังไปก่อน

วันออกคําส่ัง เว้นแต่  

(๑) การส่ังลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษ

จําคุกหรือโทษที่หนักกว่าจําคุกและมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว ให้ส่ังปลดออกหรือไล่ออกต้ังแต่วัน

ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุด แล้วแต่กรณี  

 (๒) ในกรณีท่ีได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว  ถ้าจะต้องส่ัง

ใหม่หรือเปล่ียนแปลงคําส่ัง การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกกรณีเช่นนี้ ให้ส่ังย้อนหลังไปถึงวันออก

จากราชการตามคําส่ังเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้ส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่

ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรต้องออกจากราชการตามกรณีน้ันในขณะท่ีออกคําส่ังเดิม 

(๓) ในกรณีท่ีได้มีการส่ังให้ออกจากราชการตามมาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือ

เปล่ียนแปลงคําส่ังเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่ังปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลัง

ไปถึงวันท่ีควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคําส่ังเดิม 

(๔) การส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้ซ่ึงจะต้องถูกส่ังนั้นได้ออก

จากราชการโดยถูกส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการกรณีอ่ืนหรือได้รับ

อนุญาตให้ลาออกไปก่อนแล้ว ให้ส่ังปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น 

(๕) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีท่ีผู้ซ่ึงจะต้องถูกส่ังนั้นได้พ้น

จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญราชการไปก่อนแล้ว ให้ส่ังปลดออกหรือไล่ออก

ย้อนหลังไปถึงวันท่ีผู้นั้นพ้นจากราชการ 

(๖) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออก หรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้ส่ังปลดออกหรือ

ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันท่ีควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ท้ังนี้ต้องไม่เป็นการทําให้เสีย

ประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกส่ังลงโทษนั้น   
 

ข้อ ๕๑ การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ เป็นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ จะส่ังให้มีผลตั้งแต่

วันใดให้นําข้อ ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ข้อ ๕๒ การส่ังเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้ส่ัง

ย้อนหลังไปถึงวันท่ีลงโทษเดิมใช้บังคับ ท้ังนี้การส่ังย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและ

ประโยชน์ท่ีผู้ถูกส่ังลงโทษได้รับไปแล้ว 
  



 ๑๙

 ข้อ ๕๓ การส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตามข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ ให้นําข้อ ๔๖ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้ระบุเหตุผลในการส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ไว้ในคําส่ัง

ด้วย 

 

หมวด  ๘ 

การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พน้จากราชการไปแล้ว 

_________________ 

 

ข้อ ๕๔ ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําหรือละเว้นกระทําการใดท่ีพึงเห็นได้ว่า

เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือต่อ

ผู้มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมาย หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการ

กล่าวหาเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา

ความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการ หรือความผิดลหุโทษ

แม้ภายหลังผู้นั้นจะพ้นจากราชการไปแล้ว เว้นแต่พ้นจากราชการเพราะตาย ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ 

วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี มีอํานาจดําเนินการทางวินัยตามข้อบังคับนี้ต่อไปได้เสมือน

ว่าผู้นั้นยังไม่พ้นจากราชการแต่ต้องดําเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันพ้นจากราชการ และ

ในกรณีท่ีผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยท่ีต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัด

เงินเดือน หรือลดเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย 

 

หมวด  ๙ 

การดําเนินการทางวินัยแก่ผู้เคยถูกกล่าวหาหรือกระทําความผิดวินัยก่อนวนัโอนมาบรรจุ 

_________________ 

 

ข้อ ๕๕ ข้าราชการผู้ใดเคยถูกกล่าวหาหรือกระทําความผิดวินัยก่อนวันโอนมาบรรจุแต่งตั้ง

ให้รับราชการในมหาวิทยาลัย หากการกระทํานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ วรรคสอง

หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นตามข้อบังคับนี้ 

 

 



 ๒๐ 

หมวด  ๑๐ 

การรายงานการดําเนินการทางวินัย 

_________________ 

 

ข้อ ๕๖ เมื่อผู้บังคับบัญชาท่ีต่ํากว่าอธิการบดีได้ดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใดแล้ว 

ให้รายงานการดําเนินการทางวินัย พร้อมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาทั้งหมด

ต่ออธิการบดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้พิจารณาดําเนินการเสร็จ และให้อธิการบดีพิจารณาตาม

อํานาจหน้าท่ีของตนโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีอธิการบดีซึ่งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง เห็นว่าการยุติเรื่องการงดโทษหรือการ

ลงโทษเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ก็ให้มีอํานาจส่ังลงโทษ เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตรา

โทษท่ีหนักข้ึน ลดโทษลงเป็นสถานโทษในอัตราโทษที่เบาลง งดโทษโดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือ

หรือว่ากล่าวตักเตือนหรือยกโทษให้ถูกต้องหรือเหมาะสมตามควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไข

เปล่ียนแปลงข้อความในคําส่ังเดิมให้เป็นการถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีท่ีเห็นว่าควร

ดําเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอํานาจ

ดําเนินการหรือส่ังดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี ท้ังนี้ การส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษเป็นสถานโทษท่ี

หนักข้ึนต้องไม่เกินอํานาจของตนตามข้อ ๔๗ (๒) และการเพ่ิมอัตราโทษเมื่อรวมกับอัตราโทษเดิม

ต้องไม่เกินอํานาจนั้นด้วย 

เม่ือได้มีคําส่ังเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถ้าเพิ่มโทษเป็นสถานโทษที่หนักข้ึน 

หรือลดโทษเป็นสถานโทษท่ีเบาลง งดโทษหรือยกโทษ คําส่ังลงโทษเดิมให้เป็นอันยกเลิก ถ้าลดโทษ

เป็นอัตราโทษท่ีเบาลง อัตราส่วนโทษท่ีเกินก็ให้เป็นอันยกเลิก ในกรณีท่ีคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือน

หรือลดเงินเดือนเป็นอันยกเลิกหรืออัตราโทษส่วนท่ีเกินเป็นอันยกเลิก ให้คืนเงินเดือนท่ีได้ตัดหรือ

ลดไปแล้วตามคําส่ังท่ีเป็นอันยกเลิก หรืออัตราโทษส่วนท่ีเกินเป็นอันยกเลิกนั้นให้แก่ผู้ถูกลงโทษ   

เมื่ออธิการบดีได้ดําเนินการทางวินัยหรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง และได้พิจารณาตาม

อํานาจหน้าท่ีแล้ว หรือเมื่อผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการได้ดําเนินการทางวินัยแก่อธิการบดีแล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

หมวด  ๑๑ 

การส่ังพกัราชการและการให้ออกจากราชการไว้กอ่น 

_________________ 

 

ข้อ ๕๗ ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยจะนําเหตุแห่งการสอบสวนมาใช้เป็นข้ออ้างใน

การดําเนินการใดๆ ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาจะสั่งพัก

ราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

 การส่ังพักราชการหรือการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน และผลแห่งการส่ังพักราชการ

หรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในหมวดนี้ 
   

 ข้อ ๕๘ เมื่อข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง

กรรมการสอบสวน ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี จะส่ังให้ผู้นั้นพัก

ราชการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 

 (๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ หรือเกี่ยวกับ

ความประพฤติ หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้มีอํานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้น

คงอยู่ในหน้าท่ีราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ 

 (๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ท่ีแสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าท่ีราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน

พิจารณา 

 (๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจําคุกโดย          

คําพิพากษาในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า

สิบห้าวัน 

 (๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้กระทําความผิด

ในเรื่องท่ีสอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็น

ผู้กระทําความผิดอาญาในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้น และผู้มีอํานาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่

ปรากฏตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดนั้นได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิดอาญาของ      

ผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  

ข้อ ๕๙ การส่ังพักราชการให้สั่งพักได้ไม่เกินระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในการสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีท่ีผู้ถูกส่ังพักราชการผู้ใดได้ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยและ

สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาดังกล่าว ก็ให้

ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณีส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

ได้ 



 ๒๒ 

ข้อ ๖๐ ในกรณีท่ีข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง

กรรมการสอบสวนหลายสํานวน ถ้าจะส่ังพักราชการให้ส่ังพักทุกสํานวน 

ในกรณีท่ีได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักราชการน้ันมี

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืนก็ให้ส่ังพัก

ราชการในสํานวนอ่ืนที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 
 

ข้อ ๖๑ การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้ส่ังพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคําส่ัง เว้นแต่ 

(๑) ผู้ซ่ึงจะถูกส่ังพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา

หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา การส่ังพักราชการในเรื่องนั้นให้ส่ังพักย้อนหลังไปถึงวันท่ีถูกควบคุม 

ขัง หรือจําคุก   

(๒) ในกรณีท่ีได้มีการส่ังพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องส่ังใหม่เพราะคําส่ังเดิมไม่ชอบหรือไม่ 

ถูกต้อง ให้ส่ังพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคําส่ังเดิม หรือตามวันท่ีควรจะต้องพักราชการใน

ขณะท่ีออกคําส่ังเดิม 
 

ข้อ ๖๒ คําส่ังพักราชการต้องทําเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกส่ังพัก

ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีส่ังให้พักราชการ ท้ังนี้ ให้แจ้งสิทธิและระยะเวลาในการร้องทุกข์ไว้ในคําส่ัง

ด้วย 

เม่ือได้มีคําส่ังให้ข้าราชการผู้ใดพักราชการแล้ว ให้แจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบพร้อมท้ังส่ง

สําเนาคําส่ังให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีท่ีไม่อาจแจ้งให้ผู้น้ันทราบได้หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบคําส่ังให้

ปิดสําเนาคําส่ังไว้  ณ ท่ีทําการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งสําเนาคําส่ังทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น ณ ท่ีอยู่ของผู้นั้นซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ใน

กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ดําเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้น้ันได้รับ

ทราบคําส่ังพักราชการแล้ว 
 

ข้อ ๖๓ เมื่อข้าราชการผู้ใดมีเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ และผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ วรรค

สองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนอันเป็นเหตุท่ีอาจถูกส่ังพักราชการ

นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะส่ังให้ผู้น้ันออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

ให้นําข้อ ๕๙ ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๒ มาใช้บังคับแก่การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน

โดยอนุโลม 
 

ข้อ ๖๔ เมื่อได้ส่ังให้ข้าราชการผู้ใดพักราชการไว้แล้ว ผู้มีอํานาจตามข้อ ๗ วรรคสองหรือ

วรรคสาม แล้วแต่กรณี จะพิจารณาตามข้อ ๖๓ และอาจส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีก

ชั้นหน่ึงก็ได้ โดยส่ังให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 



 ๒๓ 

ข้อ ๖๕ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผล

การสอบสวนและการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ให้ผู้มี

อํานาจตามข้อ ๗ วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน

ตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหน่งนั้น ท้ังน้ี สําหรับการส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งในระดับเดียวกันท่ีผู้นั้น

มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ซ่ึงเป็นตําแหน่งระดับ ๑๐ หรือตําแหน่ง

ศาสตราจารย์ ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วสั่ง

ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด เว้นแต่ใน

กรณีต่อไปนี้ไม่ต้องส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๑) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้

ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เนื่องจากมีอายุ

ครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่า

ด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว ก็ให้ส่ังลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี

ให้เหมาะสมกับความผิด โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  

ในการส่ังลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน การส่ังลงโทษดังกล่าวให้ส่ังย้อนหลังไปถึง

วันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 (๒) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีท่ีจะต้องถูกส่ังให้

ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ส่ังลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้

เหมาะสมกับความผิด แล้วส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ และให้นําความใน (๑) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก

ราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี

บริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์ แล้วแต่กรณี และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ

บํานาญข้าราชการแล้ว ก็ให้ส่ังยุติเรื่องและให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย

บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(๔) ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีท่ีจะต้องส่ังให้ออกจากราชการ

ด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ส่ังให้ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ

หรือกลับเข้ารับราชการ 
 



 ๒๔

ข้อ ๖๖ การออกคําส่ังพักราชการ คําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคําส่ังให้กลับเข้า

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีสาระสําคัญตามแบบ วน.๗ วน.๘ และ วน.๙ แล้วแต่กรณี ท้ายข้อบังคับ

นี้ 
 

ข้อ ๖๗ เงินเดือน เงินอ่ืนท่ีจ่ายเป็นรายเดือน หรือเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงิน

ดังกล่าวของผู้ถูกส่ังพักราชการ หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือ

ระเบียบว่าด้วยการนั้น สําหรับผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถ้าไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ

ดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกส่ังพักราชการ 

 

หมวด  ๑๒ 

คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทุกขป์ระจํามหาวทิยาลัย 

_________________ 

 

ข้อ ๖๘ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย 

เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

 (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุซ่ึงสภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการ 

 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซ่ึงมีความรู้และความชํานาญด้านการ

บริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านบริหารจัดการภาครัฐ จํานวนส่ีคน เป็นกรรมการ 

 (๓) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 

 (๔) ผู้แทนคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย เลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

เป็นกรรมการ 

 (๕) ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเลขานุการ 

 (๖) นิติกรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายหน่ึงคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้อธกิารบดีดําเนินการให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) จํานวน ๘ คน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย

คัดเลือกให้ได้ตามจํานวนท่ีกําหนด 

 ให้อธิการบดีดําเนินการให้ได้บุคคลตาม (๔) ให้ได้ตามจํานวนท่ีกําหนด 

 ประธาน ก.อ.ม. และกรรมการ ก.อ.ม. ตาม (๒) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหน่งคราว

ละสามป ีเม่ือพ้นวาระแล้วอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้  

 

 

 
     



 ๒๕

ข้อ ๖๙ นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระ ประธาน ก.อ.ม. พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

 (๔) พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือพ้นจากการเป็นคณาจารย์ 

ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

 (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียบกพร่องต่อหน้าท่ี หรือ

หย่อนความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 (๖) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 ให้นําความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้กับการพ้นตําแหน่งของกรรมการ ก.อ.ม. ตามข้อ ๖๘ 

(๒) และ (๔) โดยอนุโลม 

 ในกรณีท่ีตําแหน่งประธาน ก.อ.ม. และกรรมการ ก.อ.ม. ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และยัง

ไม่ได้แต่งตั้งบุคคลแทนตําแหน่งท่ีว่าง ให้ ก.อ.ม. ประกอบด้วย ก.อ.ม. เท่าที่มีอยู่ 

 ในกรณีท่ีประธาน ก.อ.ม. และกรรมการ ก.อ.ม. พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้

มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอชื่อบุคคลให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งแทนตําแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบ

วัน และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน เว้นแต่วาระการ

ดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทน ก.อ.ม. ก็ได้ และ

ให้ ก.อ.ม. ประกอบด้วย ก.อ.ม. เท่าที่มีอยู่มีอํานาจและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 ในกรณีท่ี ก.อ.ม. พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอสภา

มหาวิทยาลัยให้แต่งตั้ง ก.อ.ม. ใหม่ภายในหกสิบวันหลังจากครบวาระ ในระหว่างท่ียังมิได้มีการ

แต่งตั้ง ก.อ.ม. ใหม่ ให้ ก.อ.ม. ท่ีพ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ัง ก.อ.ม.

ใหม่ 
 

ข้อ ๗๐ ก.อ.ม. มีอํานาจและหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) พิจารณากล่ันกรองเรื่องอุทธรณ์และเร่ืองร้องทุกข์เพื่อเสนอความเห็นประกอบการ

พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

 

 

 



 ๒๖

หมวด  ๑๓ 

การอุทธรณแ์ละการพิจารณาอุทธรณ ์

_________________ 

 

ข้อ ๗๑ ข้าราชการผู้ใดถูกส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้ผู้น้ันมี

สิทธิอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําส่ัง 
 

ข้อ ๗๒ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คําส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ

ลดเงินเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในหมวดนี้   
 

 ข้อ ๗๓ การอุทธรณ์คําส่ังลงโทษ ให้อุทธรณ์ได้สําหรับตนเองเท่าน้ันจะอุทธรณ์แทนผู้อ่ืน

หรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 

 การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูก

ลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อและท่ีอยู่ของ         

ผู้อุทธรณ์ 

ในการอุทธรณ์ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของ ก.อ.ม. ให้

แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทําเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่ง

หนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
 

 ข้อ ๗๔ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ

สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ ส่วนการขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยคํา

บุคคล พยานหลักฐานอ่ืนหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษท่ี

จะอนุญาตหรือไม่ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ในการรักษาวินัยของข้าราชการตลอดจนเหตุผล

และความจําเป็นเป็นเรื่องๆ ไป 

 สําหรับการขอคัดบันทึกถ้อยคําบุคคลตามวรรคหนึ่ง หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็น

ว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์จะอนุญาตให้คัดบันทึก

ถ้อยคําบุคคลโดยจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อบุคคลก็ได้ 
 

 ข้อ ๗๕ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านบุคคลใน ก.อ.ม. และบุคคลในสภามหาวิทยาลัยผู้พิจารณา

อุทธรณ์ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระทําผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 

 (๒) มีส่วนได้เสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 

 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้อุทธรณ์   
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 (๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ หรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน 

หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 

 การคัดค้านบุคคลใน ก.อ.ม. ผู้พิจารณาอุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่งการ

คัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนท่ี ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 

 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านบุคคลใดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมการพิจารณา

อุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้าผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ ก.อ.ม. พิจารณาข้อเท็จจริงท่ีคัดค้าน หากเห็นว่า

ข้อเท็จจริงน้ันน่าเชื่อถือให้แจ้งผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น เว้นแต่ ก.อ.ม. พิจารณา

เห็นว่าการให้ผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะจะทําให้ได้ความจริง

และเป็นธรรมจะอนุญาตให้ผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
 

ข้อ ๗๖ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันท่ีผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อ

รับทราบคําส่ังลงโทษเป็นวันได้รับแจง้คําส่ัง 

 ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษ และมีการแจ้งคําส่ังลงโทษให้    

ผู้ถูกลงโทษทราบกับมอบสําเนาคําส่ังลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษแล้วทําบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และ

สถานท่ีท่ีแจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้น

เป็นวันได้รับแจ้งคําส่ัง 

 ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษได้โดยตรง และได้แจ้งเป็น

หนังสือส่งสําเนาคําส่ังลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูก

ลงโทษ ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคําส่ังลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้   

ผู้ถูกลงโทษเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบคําส่ังลงโทษ

ส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันท่ี

ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทน

แล้วแม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําส่ังลงโทษฉบับท่ีให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบ

คําส่ังลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับแจ้งคําส่ังแล้ว    
              

 ข้อ ๗๗ การอุทธรณ์ให้ทําเป็นหนังสือโดยยื่นท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและให้ผู้รับหนังสือ

ออกใบรับหนังสือประทับตรา และลงทะเบียนรบัหนงัสือไวเ้ป็นหลักฐานในวันท่ีรับหนังสือตามระเบียบ

ว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือว่าวันท่ีรับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์ 

 การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ และให้

ผู้บังคับบัญชานั้นลงวันเดือนปีท่ีรับหนังสือไว้ในหนังสืออุทธรณ์นั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับหนังสือ

อุทธรณ์แล้วส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับ

หนังสืออุทธรณ์ และให้ผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมท้ังสําเนา
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หลักฐานการได้รับแจ้งคําส่ังลงโทษของผู้อุทธรณ์ สํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบ้ืองต้น 

และสํานวนการดําเนินการทางวินัยพร้อมท้ังคําชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังประธาน 

ก.อ.ม. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 

 ในกรณีท่ีส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับ

ฝากเป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันท่ีท่ีทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราท่ีซองหนังสือเป็นวันส่ง

หนังสืออุทธรณ์ 

 เมื่อได้ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะย่ืนหรือส่งคําแถลงการณ์หรือเอกสาร             

หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้  

 

ข้อ ๗๘ อุทธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่นหรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๗๑ และ

เป็นอุทธรณ์ท่ีถูกต้องตามข้อ ๗๓ และข้อ ๗๗   

 ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าอุทธรณ์รายใดเป็นอุทธรณ์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้ ก.อ.ม. เป็น

ผู้พิจารณาวินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้แจ้งมตินั้นให้ผู้บังคับบัญชาผู้ส่ัง

ลงโทษและผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเรว็ และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปมิได้ 

ในกรณี ก.อ.ม. มีมติให้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้ ก.อ.ม. ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์เพื่อมีมติตามข้อ ๘๒ วรรคสอง โดยอนุโลม และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้แล้ว

เสร็จภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๘๒ วรรคหน่ึงต่อไป 
 

ข้อ ๗๙ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนท่ี ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จส้ินก็ได้ 

เม่ือได้มีการถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับ 
 

ข้อ ๘๐ ในการประชมุพิจารณาอุทธรณ์ หากประธาน ก.อ.ม. และกรรมการ ก.อ.ม. เป็น

บุคคลดังต่อไปนี้จะทําการพิจารณาไมไ่ด้ 

(๑) เป็นคู่กรณีเอง ได้แก่ ผู้กล่าวหา หรือผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษ  

(๒) เป็นคู่หม้ันหรือคู่สมรสของคู่กรณี 

(๓) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ

ลูกพี่ลูกน้องนบัได้เพียงสามชัน้ หรือเป็นญาติเกีย่วพันทางแต่งงานนบัได้เพียงสองชัน้ 

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตวัแทนของคู่กรณี 

(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหน้ี หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

(๖) เหตุอ่ืนใดท่ีมีสภาพร้ายแรงท่ีอาจทําให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง 
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ข้อ ๘๑ การพิจารณาอุทธรณ์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการ

พิจารณาในเบ้ืองต้น และสํานวนการดําเนินการทางวินัย และในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอ  

เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม รวมท้ังคําชี้แจงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการหรือบุคคลใดๆ หรืออาจขอให้ผู้แทนหน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการหรือบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคํา

หรือช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ท้ังนี้ การพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว ก.อ.ม. ต้อง

พิจารณาแล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๘๒ 

วรรคหนึ่ง 

ในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา เมื่อ ก.อ.ม. อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์เข้า

แถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ก.อ.ม. ผู้อุทธรณ์มีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้า

มาในการพิจารณาของ  ก.อ.ม. ได้ไม่เกินหนึ่งคน หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วย

วาจาไม่จําเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 

ในกรณีท่ีนัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้ส่ัง

ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบด้วยว่า ถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก้หรือมอบหมายเป็นหนังสือ

ให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อท่ีประชุมครั้งนั้นได้ ท้ังนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตาม

ควรแก่กรณี  และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ 

หรือผู้แทนเข้าฟังคําแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 

ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรท่ีจะต้องสอบสวนใหม่ หรือสอบสวน

เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอํานาจสอบสวนใหม่

หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจําเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทนก็ได้ หรือกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญท่ี

ต้องการทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 
 

ข้อ ๘๒ การพจิารณาเรือ่งอุทธรณ์ สภามหาวิทยาลัยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ

วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์  

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 

(๑) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้ว ให้มีมติยกอุทธรณ์ 

(๒) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้

กระทําความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่ควรได้รับโทษหนักข้ึน ให้มีมติให้เพ่ิมโทษเป็นสถานโทษ

หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น 



 ๓๐

(๓) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้

กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ควรได้รับโทษเบาลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษ

ท่ีเบาลง 

 (๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิด และเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้

กระทําความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงซ่ึงเป็นการกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้

มีมติให้งดโทษ โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

(๕) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และเห็นว่าการกระทําของผู้อุทธรณ์ 

ไม่เป็นความผิดวินัยหรือพยานหลักฐานยงัฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัย ให้มีมติให้ยกโทษ 

(๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในคําส่ังลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้มีมติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง

ข้อความให้เป็นการถูกต้องเหมาะสม 

(๗) ถ้าเห็นว่าการส่ังลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่ากรณีมีมูลท่ีควร

กล่าว หาว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตาม

มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๒๕๔๗ แต่ถ้าเห็นว่า

การกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้อุทธรณ์เป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

หรือเห็นว่าผู้อุทธรณ์กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้มีการดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงมาแล้ว 

ให้มีมติเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือไล่ออก ตามควรแก่กรณี   

(๘) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการด้วยประการอื่น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตาม

กฎหมาย ให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุท่ีจะยุติการพิจารณาอุทธรณ์แต่จะมีมติตาม 

(๒) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทําร่วมกันหลายคน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใด

คนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ ห้ามมิให้เพิ่มเติมโทษแก่ผู้ท่ีไม่ได้อุทธรณ์ แต่ถ้าผลการพิจารณาเป็นคุณแก่  

ผู้อุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุเดียวกับกรณี

ของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ท่ีไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษให้มีผลในทางท่ี

เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 
 

ข้อ ๘๓ ในกรณีท่ีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๘๒ (๗) เมื่อคณะกรรมการ

สอบสวนได้สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้วให้สรุปผลการสอบสวนพร้อมเสนอความเห็นและส่งเรื่องให้

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณามีมติตามข้อ ๘๒ ต่อไป   

 
 



 ๓๑ 

ข้อ ๘๔ เม่ือสภามหาวิทยาลัยมีมติตามข้อ ๘๒ แล้ว ให้นายกสภามหาวิทยาลัยส่ังการให้

มหาวิทยาลัยดําเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็นจะให้มีการรับรอง

รายงานการประชุมก่อนก็ได้ และเมื่อได้ส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์

ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์อีกมิได้ เว้นแต่การส่ังเพิ่มโทษเป็นปลดออกหรือ

ไล่ออกตามข้อ ๘๒ (๗) 

การเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ในหมวด 

๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๑๔ 

การร้องทุกขแ์ละการพิจารณาเรื่องร้องทกุข ์

_________________ 

 

ข้อ ๘๕ ข้าราชการผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการ

กระทําหรือคําส่ังของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นการส่ังลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง

วินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งถึงการ

กระทําหรือได้รับคําส่ัง 

การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ีกําหนดในหมวดนี้ 
 

ข้อ ๘๖ เมื่อข้าราชการผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ

เนื่องจากการกระทําหรือคําส่ังของผู้บังคับบัญชา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้อง

ทุกข์ได้ 

(๑) กรณีถูกส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

(๒) กรณีเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใชอํ้านาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้

ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๓) กรณีมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําหรือคาํส่ังของผู้บังคับบัญชา กรณีใดกรณี

หน่ึงดังต่อไปน้ี 

(ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ือง

ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่

ขัดต่อกฎหมาย   



 ๓๒ 

(ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ 

(ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดําเนินการบางเร่ืองเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ได้รับ

สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
 

ข้อ ๘๗ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชา เม่ือมีกรณีเป็นปัญหาขึ้นระหว่างกันควรจะได้ปรึกษาหารือทําความเข้าใจกัน ฉะนั้นเมื่อผู้อยู่

ใต้บังคับบัญชาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระทําหรือ

คําส่ังของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๘๖ และมีความประสงค์ท่ีจะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาให้

ผู้บังคับบัญชาน้ันให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเก่ียวกับปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นทางในการทํา

ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในชั้นต้น 

ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะปรึกษาหารือ หรือผู้บังคับบัญชามิได้ดําเนินการใดๆ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับทราบความประสงค์ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือดําเนินการ

ปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับคําชี้แจง หรือได้รับคําชี้แจงไม่เป็นท่ีพอใจก็ให้ร้องทุกข์ตามข้อ ๘๘ 

 

 ข้อ ๘๘ การร้องทุกข์ให้ทําเป็นหนังสือ โดยให้ร้องทุกข์ได้สําหรับตนเองเท่านั้นจะร้องทุกข์

แทนผู้อ่ืนหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนร้องทุกข์แทนไม่ได้ 

 หนังสือร้องทุกข์ต้องลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และมีสาระสําคัญท่ีแสดง

ข้อเท็จจริง และปัญหาของเรื่องให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการ

กระทําหรือมีคําส่ังของผู้บังคับบัญชาอย่างไร และความประสงค์ของการร้องทุกข์ 

 ถ้าผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของ ก.อ.ม. ให้นาํข้อ ๗๓ 

วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม  
   

 ข้อ ๘๙ ในกรณีผู้ร้องทุกข์คัดค้านบุคคลใน ก.อ.ม. และบุคคลในสภามหาวิทยาลัยผู้พิจารณา

เรื่องร้องทุกข์ได้ และให้นําข้อ ๗๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม    
  

ข้อ ๙๐ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์  

(๑) ในกรณีท่ีเหตุร้องทุกข์เกิดจากการท่ีผู้บังคับบัญชามีคําส่ังเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ให้

ถือวันท่ีผู้ถูกส่ังลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ถ้าผู้ถูกส่ังไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง และมีการแจ้งคําส่ังให้ผู้ถูกส่ังทราบพร้อม

กับมอบสําเนาคําส่ังให้กับผู้ถูกส่ังแล้วทําบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานท่ีท่ีแจ้งและลงลายมือ

ชื่อผู้แจ้งพร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้

ร้องทุกข์ 



 ๓๓

 ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกส่ังลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่ง

สําเนาคําส่ังทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกส่ัง ณ ท่ีอยู่ของผู้ถูกส่ังซ่ึงปรากฏตาม

หลักฐานของทางราชการ โดยส่งสําเนาคําส่ังไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกส่ังเก็บไว้ฉบับหนึ่ง และให้  

ผู้ถูกส่ังลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบคําส่ังส่งกลับคืนมาเพื่อเป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ใน

กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันท่ีปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกส่ัง

ได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว  แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําส่ังฉบับท่ีให้ผู้ถูกส่ังลงลายมือชื่อ

และวันเดือนปีที่รับทราบคําส่ังกลับคืนมาให้ถือว่าผู้ถูกส่ังได้รับทราบคําส่ังแล้ว 

(๒) ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาไม่มีคําส่ังเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันท่ีมีหลักฐาน

ยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบคําส่ังน้ันเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

(๓) ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคําส่ังใดๆ ให้ถือวันท่ีผู้ร้องทุกข์

ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
  

ข้อ ๙๑ การยื่นหนังสือร้องทุกข์ให้นําข้อ ๗๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
  

ข้อ ๙๒ เรื่องร้องทุกข์ท่ีจะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่นหรือส่งภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๘๕ 

และเป็นเรื่องร้องทุกข์ท่ีถูกต้องตามข้อ ๘๘ 

ในกรณีท่ีมีปัญหาว่าเรื่องร้องทุกข์รายใดเป็นเรื่องร้องทุกข์ท่ีรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้ ก.อ.ม.

เป็นผู้วินิจฉัย หาก ก.อ.ม. มีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ให้แจ้งมตินั้นให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็น

เหตุแห่งการร้องทุกข์และผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเรว็ และผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปมิได้ 

ในกรณี ก.อ.ม. มีมติให้รับเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจารณา ให้ ก.อ.ม. ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย

เรื่องร้องทุกข์เพื่อมีมติตามข้อ ๙๗ โดยอนุโลม และเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้แล้วเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๙๖ ต่อไป 
 

 ข้อ ๙๓ ผู้ร้องทุกข์จะถอนเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ และให้นําข้อ ๗๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๙๔ ในการประชุมพิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ให้นําข้อ ๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม    
   

ข้อ ๙๕ การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากเรื่องราวการปฏิบัติหรือไม่

ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ ในกรณีจําเป็นและสมควรอาจขอ

เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมท้ังคําชี้แจงจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน

ของรัฐ หรือบุคคลใด หรืออาจขอให้ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 



 ๓๔ 

 ในกรณีท่ีผู้ร้องทุกข์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาให้นําข้อ ๘๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้

บังคับโดยอนุโลม   
  

ข้อ ๙๖ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับ

แต่วนัท่ีได้รับหนังสือร้องทุกข์  
  

ข้อ ๙๗ เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาวินิจฉยัเรื่องร้องทุกข์แล้ว 

 (๑) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น

ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หรือการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามท่ี

กําหนดไว้ในข้อ ๘๖ (๓) ให้มีมติยกคําร้องทุกข์ 

 (๒) ถ้าเห็นว่าการท่ีผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าท่ีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นไม่

ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติแก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น

หรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

(๓) ถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น

ถูกต้องตามกฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติให้แก้ไขหรือให้ปฏิบัติ

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 (๔) ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะตามข้อ ๘๖ (๓) ให้มีมติ

ให้แก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้ส่ังดําเนินการประการอ่ืน หรือให้ข้อแนะนําตามท่ีเห็นสมควรเพื่อให้ 

ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ

ทางราชการ 

 (๕) ถ้าเห็นว่าสมควรดําเนินการโดยประการอ่ืนใด เพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและ

มีความเป็นธรรม ให้มีมติให้ดําเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

 การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุผลการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการ

ประชุมด้วย 
 

 ข้อ ๙๘ เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้มีมติตามข้อ ๙๗ แล้ว ให้นายกสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

ให้มีการส่ังหรือปฏิบัติในโอกาสแรกท่ีทําได้ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป็นจะให้มีการรับรองรายงาน

การประชุมก่อนก็ได้ ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ดําเนินการตามมติดังกล่าว

โดยเร็ว 
 

ข้อ ๙๙ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๙๘ แล้ว ให้แจง้ให้ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว  

และผู้ร้องทุกข์จะร้องทุกข์ต่อไปมิได้ 
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