
 
 
 
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ว่าด้วย วินัยและการด าเนินการทางวินัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๕๒ 
******************************** 

 เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และหมวด ๗ 
แห่งข้อบังคับคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยจึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย วินัยและการด าเนินการทาง
วินัย ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒” 
 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 “ก.บ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  บุคคลตามสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาทุกหลักสูตรที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๔ สิ่งที่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติ 
 (๑) ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด 
 (๒) ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความ
บริสุทธ์ิใจ 



-๒- 
 

 (๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียรและดูแลเอาใจใส่รักษา
ประโยชน์ของทางราชการ 
 (๔) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของทางราชการ 
 (๕) ต้องไม่ปกปิดความจริงหรือรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา 
 (๖) ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างทีด่ี มีความสุภาพเรียบร้อย วางตนให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคมไทย 
 (๗) ต้องอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ 
 (๘) ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ 
 (๙) ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 (๑๐) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน  
 (๑๑) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือด ารงต าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนั้น                      
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  
 (๑๒) ต้องรักษาช่ือเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย 
 (๑๓) ต้องไม่กระท าใดๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 
 (๑๔) ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๕ สิ่งที่เป็นข้อห้ามส าหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ห้ามมิให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตน  
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 

 ข้อ ๖ การกระท าที่เป็นความผิดวินัย 
 (๑) กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาประโยชน์อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือ    
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
 (๒) ประพฤติผิดจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นความผิดวินัย  
 (๓) ฝุาฝืน ไม่ปฏิบัติตามค าตักเตือนของผู้บังคับบัญชา 
 

 ข้อ ๗ การกระท าที่เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 (๑) การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่     
มิควรได้ อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของ
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการหรือขาดการเอาใจใส่ ระมัดระวัง รักษาประโยชน์ของ
ทางราชการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (๓) การรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
 (๔) การกลั่นแกล้ง การดูหมิ่นเหยียดหยาม กดข่ี ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการ นิสิต นักศึกษาหรือ
ประชาชนอย่างร้ายแรง  

 (๕) การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก  



-๓- 
 

 (๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษหรือกระท าการอื่นใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 (๗) ประพฤติผิดจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด ให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
 (๘) ประพฤติล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกับนักศึกษา   
 (๙) เป็นผู้บังคับบัญชา กลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ในการกล่าวหาหรือด าเนินการทางวินัย 
 
 

หมวด  ๒ 
การสอบสวนพิจารณา 

 
 ข้อ ๘ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยหรือปรากฏต่อ
ผู้บังคับบัญชาว่ากระท าผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จ 
โดยไม่ชักช้า เว้นแต่เป็นกรณีการกระท าผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยร้ายแรง หรือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหา         
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งหรือช้ีแจงหรือปูองกันสิทธ์ิของตน 
 

 ข้อ ๙ ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ได้แก่ 
 (๑) อธิการบดี 
 (๒) คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ส าหรับข้าราชการหรื อ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดคณะหรือหน่วยงานน้ัน  
 (๓) ผู้อ านวยการส านัก หรือ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านัก ส าหรับข้าราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัดส านักหรือหน่วยงานน้ัน  
 การสอบสวนกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและต้องมีกรณีอันมีมูลว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น  
 ส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยอนุมัติ
ของสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  
 

 ข้อ ๑๐ กรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูก
กล่าวหา และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการและอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้  
 คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการด าเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน  
 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะด ารงต าแหน่งระดับต่ ากว่า
หรือเทียบได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 
 
 



-๔- 
 
 ข้อ ๑๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหาช่ือ
และต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้มี
สาระส าคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายข้อบังคับนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 
 

 ข้อ ๑๒ เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเรว็โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ
และวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานในการนี้ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วยในกรณีผู้ถูกกล่าวหา     
ไม่ยอมรับทราบค าสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป
ให้ผู้ถูกกล่าวหาณที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน     
นับแต่วันที่ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
 ในการแจ้งค าสั่งตาม (๑) วรรคหนึ่งให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วยว่า
มีสิทธิคัดค้านประธานกรรมการสอบสวนกรรมการสอบสวนกรรมการและเลขานุการสอบสวนด้วย 
 (๒) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนและส่งหลักฐานการรับทราบ
หรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้คณะกรรมการและให้ประธาน
กรรมการลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
 

ข้อ ๑๓ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านประธานกรรมการสอบสวนกรรมการสอบสวนกรรมการและเลขานุการ
สอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
 (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
 (๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้นคู่สมรสบุพการีผู้สืบสันดานหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาของผู้กล่าวหา 
 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ผู้ถูกกล่าวหา 
 (๖) มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
 (๗) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
 การคัดค้านประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนหรือกรรมการและเลขานุการการสอบสวนให้
ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้านโดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วย
ว่าจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไรในการนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ส่งส าเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในส านวน
การสอบสวนด้วย 
 ในการพิจารณาเรื่องคัดค้านผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจท าค าช้ีแจงได้หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็น
ว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือ
คัดค้านของผู้ถูกกล่าวหา ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกค าคัดค้านนั้นโดยให้สั่งการภายในสิบห้าวัน 
 



-๕- 
 

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านทั้งนี้ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้าน
ทราบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวนโดยเร็วการสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสิบห้าวัน ตามวรรคสาม    
ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเปน็ประธานกรรมการสอบสวนกรรมการสอบสวนหรือกรรมการและเลขานุการ
สอบสวน โดยให้กรรมการและเลขานุการสอบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการ
ตามข้อบังคับนี้ต่อไป การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
   

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเปน็ประธานกรรมการสอบสวนกรรมการสอบสวนหรอืกรรมการและเลขานุการ
สอบสวนเห็นว่าตน มีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและให้น าข้อ ๑๐ วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

ข้อ ๑๕ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเหน็ว่ามีเหตุอนัสมควรหรือจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเพิ่มหรือลดจ านวน
ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ด าเนินการได้โดยให้แสดงเหตุผลแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วยและให้ น าข้อ ๑๒           
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
 การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว 
   

ข้อ ๑๖ กรณีที่ไม่มีเหตุคัดค้านตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่งหรือมีเหตุคัดค้านแต่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์คัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ตามข้อ ๑๓ วรรคสามหรือข้อ ๑๔ 
แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนตามข้อบังคับนี้โดยผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนทราบและส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนพร้อมเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกับเรือ่งที่กล่าวหาใหป้ระธานกรรมการและให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือ
และวัน เดือน ป ีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 
   

ข้อ ๑๗ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๑๖ แล้วให้ประธานกรรมการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
  

 ข้อ ๑๘ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจงึจะเปน็องค์ประชุมเว้นแต่การประชุมตามข้อ ๒๔ และข้อ ๓๘ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วยในกรณีจ าเป็นที่ประธาน
กรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน 
 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
   
 
 
 



-๖-  
 

 ข้อ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นที่ควรให้ผู้ถูกกล่าวหา
พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นไปยังอธิการบดีเพื่อพิจารณา
สั่งการ 
 การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดใน   
หมวด ๗ ว่าด้วยการสั่งพักและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  

 ข้อ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดใน
ข้อบังคับนี้เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้เกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน                  
ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
กล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดท าบันทึกไว้ทุกครั้งที่มีการสอบสวนด้ว ยภายใต้บังคับ       
ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนห้ามบุคคลอื่นเข้าร่วมฟังการสอบสวน 
   

 ข้อ ๒๑ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการสอบสวนภายในก าหนดระยะเวลาดังนี้ 
 (๑) ด าเนินการประชุมตามข้อ ๑๗ แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 (๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ตาม (๑) แล้วเสร็จ 
 (๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลกัฐานที่สนับสนุนข้อกลา่วหาตามข้อ๒๔ใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 
 (๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๓) 
 (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๕) ได้ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนในกรณีเช่นน้ีให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่ง
ขยายระยะเวลาด าเนินการได้คราวละไม่เกินหนึ่งเท่าของก าหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) แล้วแต่
กรณี 
 การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ดสิบวันให้ประธาน
กรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อรายงานให้ ก.บ.ม. ทราบต่อไป 
   

 ข้อ ๒๒ การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้กรรมการสอบสวน
บันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไรจากผู้ใดและเมื่อใด 
 เอกสารที่ใช้เปน็พยานหลกัฐานในส านวนการสอบสวนใหใ้ช้ต้นฉบับแต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบบัมาได้จะใช้ส าเนาที่
กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 
 ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือบุบสลายถูกท าลายหรือโดยเหตุประการอื่นจะให้น าส าเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 



-๗- 
 
 ข้อ ๒๓ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๑๗ แล้วให้คณะกรรมการ
สอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระท าการใดๆ เมื่อใดอย่างไรในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้ง
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้าง
พยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๔  
 การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ท าบันทึกสาระที่ส าคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายข้อบังคับนี้โดยท าเป็นสองฉบับ     
เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือรับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท า
การตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระท าตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใดหากผู้ถูกกล่าวหายังคง
ยืนยันตามที่รับสารภาพให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการ
กระท าไว้ด้วยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนต่อไปก็ได้หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะ
ได้รับทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียดจะท าการสอบสวนต่อไปตามควร     
แก่กรณีก็ได้แล้วด าเนินการตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วด าเนินการตามข้อ ๒๔ ต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบ ข้อกล่าวหา
หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว .๒ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาณที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่
ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่
การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นน้ีให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับเพื่อเก็บไว้ในส านวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับสง่ใหผู้้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับและให้ผูถู้กกลา่วหาลงลายมือช่ือ
และวันเดือนปีที่รับทราบแล้วส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนอีกหนึ่งฉบับ 
 เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืนให้ถือว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้
รับทราบข้อกล่าวหาแล้วและให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามวรรคห้าต่อไป 
 

 ข้อ ๒๔ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๓ แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณา        
ว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใดอย่างไรและเป็นความผิดวินัย
กรณีใดตามข้อใดหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณข้าราชการกรณีใดข้อใดให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูก
กล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาโดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด   
ตามข้อใดหรือผิดจรรยาบรรณข้าราชการกรณีใดข้อใดและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มี       
ให้ทราบโดยระบุวันเวลาสถานที่และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาส าหรับพยานบุคคลจะ
ระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้
 



-๘- 
 
 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญ
ตามแบบสว.๓ท้ายข้อบังคับนี้โดยท าเป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่ง
ฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 เมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นค าช้ีแจง แก้ข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือหรือไม่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นค าช้ีแจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาส             
ผู้ถูกกล่าวหายื่นค าช้ีแจงภายในเวลาอันสมควรแต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและ      
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน
หรือให้ถ้อยค าเพิ่มเติมรวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าช้ีแจงเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็วการน าสืบ         
แก้ข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาจะน าพยานหลกัฐานมาเองหรอืจะอ้างพยานหลกัฐานแลว้ขอให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกพยานหลักฐานน้ันมาก็ได้ 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ด าเนินการตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙
ต่อไป 
 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไม่มา
รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการส่งบันทึกมีสาระส าคัญตาม
แบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาณที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงหรือนัดมา     
ให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาการแจ้งในกรณีนี้ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ       
เพื่อเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับและ     
ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ         
เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๓ คืนหรือไม่ได้รับค าช้ีแจงจาก         
ผู้ ถูกกล่าวหาหรือผู้ ถูกกล่าวหาไม่มาให้ ถ้อยค าตามนัดให้ ถือว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและ              
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไป     
ตามควรแก่กรณีก็ได้แล้วด าเนินการตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต่อไปแต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค าหรือยื่นค า
ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอส านวนการสอบสวน       
ตามข้อ ๓๙ โดยมีเหตุผลอันสมควรให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 
 

 ข้อ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๔ เสร็จแล้วก่อนเสนอส านวน   
การสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๙ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจ าเป็นจะต้อง
รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ด าเนินการได้ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐาน             
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาส       
ผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น     
ทั้งนี้ให้น าข้อ ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 



-๙- 
 

 ข้อ ๒๖ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ย่ืนค าช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นค าช้ีแจงเพิ่มเติมหรือ
ขอให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ 
 เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ
ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ๓๗ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นค าช้ีแจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้รับค าช้ีแจงนั้น   
รวมไว้ในส านวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
  

 ข้อ ๒๗ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้ 
  

 ข้อ ๒๘ ก่อนเริ่มสอบปากค าพยานให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสอบสวน      
มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวนอาจเป็น
ความผิดตามกฎหมาย 
  

 ข้อ ๒๙ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระท าการล่อลวงขู่เข็ญ      
ให้สัญญาหรือกระท าการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าใดๆ 
  

 ข้อ ๓๐ ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูกสอบปากค า
เข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคนและมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวนเว้นแต่บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวน
อนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนหรือกรณีที่มีการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหามี
สิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในที่สอบสวนได้ 
 การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานให้บันทึกถ้อยค ามีสาระส าคัญตามแบบ สว.๔ หรือแบบ สว.๕    
ท้ายข้อบังคับนี้แล้วแต่กรณีเมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้
เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารับว่าถูกต้องแล้วใหผู้้ใหถ้้อยค าและผูบ้ันทึกถ้อยค าลงลายมือช่ือไว้เปน็หลกัฐานและให้คณะกรรมการ
สอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้าให้กรรมการ
สอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนรวมทั้งผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกหน้า 
 ในการบันทึกถ้อยค าห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับถ้าต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธี
ขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนรวมทั้งผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือช่ือก ากับไว้ทุกแห่ ง    
ที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 
 ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือช่ือให้บันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกถ้อยค าในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถ
ลงลายมือช่ือได้ให้น ามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  

 ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานให้บุคคลนั้นมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า
ตามวันเวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด 
 ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่มาหรือคณะกรรมการสอบสวนเรียก
พยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควรคณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึกเหตุนั้ นไว้ใน
บันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๒๐ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๙ 
 

 



-๑๐- 
 

 ข้อ ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเหน็ว่าการสอบสวนพยานหลกัฐานใดจะท าใหก้ารสอบสวนล่าช้า
โดยไม่จ าเป็นหรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญจะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึกเหต ุ  
ที่ไม่สอบสวนน้ันไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๒๐ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๙ 
  

 ข้อ ๓๓ ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ประธานกรรมการ                   
จะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานในท้องที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้โดยก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่จะต้อง
สอบสวนไปให้ในกรณีเช่นน้ีให้หวัหน้าสว่นราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเลือกข้าราชการฝุายพลเรือนที่เห็นสมควร
อย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะท าการสอบสวน 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้มีฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวนตาม
ข้อบังคับนี้และให้น าข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
  

 ข้อ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือ
การท าผิดวินัยร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานกรรมการ
สอบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า       
กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือกระท าผิดวินัยร้ายแรงตามรายงานให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ท าการสอบสวนหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
  

 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้อื่นให้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่าข้าราชการผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนน้ันด้วยหรือไม่ถ้าเห็นว่าผู้นั้น 
มีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย         
ไม่ร้ายแรงหรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงานให้สั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวนหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ทั้งนี้ให้ด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับนี้กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานตามที่ได้สอบสวนมาแล้ว
ประกอบการพิจารณาได้ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นส านวนการสอบสวนใหม่ ให้น าส าเนา
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในส านวนการสอบสวนเดิมรวมในส านวนการสอบสวนใหม่หรือบันทึกให้ปรากฏว่า       
น าพยานหลักฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในส านวนการสอบสวนใหม่ด้วย 
   

 ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่
กล่าวหาถ้าคณะกรรมการสอบสวนเหน็ว่าข้อเท็จจรงิที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วให้ถือเอา
ค าพิพากษาน้ันเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ  
             
 



-๑๑- 
 

ข้อกล่าวหาแต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๒๔ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 
 

 ข้อ ๓๗ ในระหว่างการสอบสวนแม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนต่อไปจนเสร็จแล้วท ารายงานการสอบสวนและ
เสนอส านวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๕
และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อด าเนินการตาม        
ข้อ ๔๐ ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่มีอ านาจตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ด้วย 
 

 ข้อ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ประชุมพิจารณาลงมติดังนี้ 
 (๑) ผู้ถูกกล่าวหากระท าผดิวินัยหรือไม่ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามข้อใดและควรได้รับโทษสถานใด 
 (๒) ผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา ๖๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน       
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่อย่างไร 
 (๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา
๖๐(๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่อย่างไร 
 

 ข้อ ๓๙ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ๓๘แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการสอบสวนซึ่งมี
สาระส าคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายข้อบังคับนี้เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้ากรรมการสอบสวนผู้ใดมี
ความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย  
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 
 (๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้างในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยานตามข้อ  ๓๑ และ      
ข้อ ๓๒ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนน้ันให้ปรากฏไว้ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพให้บันทึกเหตุผล
ในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
 (๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา 
 (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่อย่างไรถ้าผิดเป็น
ความผิดวินัยกรณีใดตามข้อใดและควรได้รับโทษสถานใดเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวน
แล้วให้เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งค ารับสารภาพต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้ถือว่าการ
สอบสวนแล้วเสร็จ 
 

 ข้อ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของส านวนการสอบสวนตามข้อ  ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดสมควรยุติเรื่องหรือกระท าผิดที่ยังไม่ถึงข้ันเป็ นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 
 
 
 



-๑๒- 
 

 ข้อ ๔๑ ในกรณีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้ก าหนด
ประเด็นพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตาม
ความจ าเป็น ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้หรอืผูส้ั่งสอบสวนเพิ่มเติมเหน็เปน็
การสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ขึ้นท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้น าข้อ  ๑๐ และ     
ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ง
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องท าความเห็น 
 

 ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๐ ให้การสอบสวน
ทั้งหมดเป็นอันหมดสภาพไปในกรณีเช่นน้ีให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 
 

 ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องให้การสอบสวนตอนนั้นเป็นอันยกเลิกไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ใน       
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง 
 (๒) การสอบปากค าด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ วรรคสอง ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือข้อ ๓๓ 
 ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการใหม่      
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
 

 ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและ      
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงหรือนัดมา
ให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็วและต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาที่จะช้ีแจงให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๔ ด้วย 
 

 ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้นอกจากทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๔๒
ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ถ้าการสอบสวนตอนน้ันเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความ เป็นธรรม  ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือด าเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็วแต่ถ้าการ
สอบสวนตอนน้ันมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรมผู้มีอ านาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือด าเนินการ       
ให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
 

 ข้อ ๔๖ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด พ้นจากราชการอันมิใช่เหตุตายและมีกรณีกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของข้าราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น ด าเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย   
ผู้นั้นพ้นจากราชการ 
 



-๑๓- 
 

 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสอบสวนเป็นประการใดแล้วให้เสนอส านวนการสอบสวน           
ต่อผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหากเห็นว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง              
ให้พิจารณาด าเนินการเพื่อลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีแต่หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิด
วินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนก็ให้โทษเป็นอันพับไป 
 ในระหว่างที่ได้ด าเนินการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏว่าผู้นั้นถึงแก่ความตาย ให้ยุติเรื่อง 
   
 ข้อ ๔๗ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
 
 

หมวด ๓ 
สถานโทษผู้มีอ านาจสั่งลงโทษและวิธีการสั่งลงโทษ 

 
 ข้อ ๔๘ โทษทางวินัยตามข้อบังคับนี้ มี ๕ สถาน ดังนี้ 
 โทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
 (๑) ภาคทัณฑ์   
 (๒) ตัดเงินเดือน   
 (๓) ลดข้ันเงินเดือน 
 โทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ได้แก่ 
 (๑) ปลดออก  
 (๒) ไล่ออก 
 ในกรณีที่เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยหรือความผิดครั้งแรก ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกมาว่ากล่าวตักเตือนหรือ
ท าทัณฑ์บน และให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
  

 ข้อ ๔๙ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้บังคับบัญชาลงโทษ
ภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงนิเดือน ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษด้วยก็ได้ 
   

 ข้อ ๕๐ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการแล้วแต่กรณีความร้ายแรงของความผิดเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้สั่งลงโทษไล่ออก
จากราชการ 
 (๑) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 (๒) กรณีที่ข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ (ก) แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรอืน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ กระท าผิดเรื่องชู้สาวการแก้ไขผลการสอบของนักศึกษาการลอกเลียนผลงานทาง
วิชาการ 
   
 
 



-๑๔- 
 
 ข้อ ๕๑ ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงได้แก่ 
 (๑) อธิการบดีมีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ๕และเป็นเวลาไม่เกิน      
สามเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งขั้น 
 (๒) คณบดีผู้อ านวยการสถาบันผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะผู้อ านวยการกองหรอืหัวหน้าหน่วยงานที่มฐีานะเทียบเท่ากองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
มีอ านาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ๕และเป็นเวลาไม่เกินสองเดือนหรือลดข้ัน
เงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น 
  

 ข้อ ๕๒ ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้แก่อธิการบดีโดยมติ  ก.บ.ม. กรณีที่
อธิการบดีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติสภามหาวิทยาลยัเปน็
ผู้สั่งลงโทษ 
 

 ข้อ ๕๓ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ
อธิการบดีดังนี้ 
 (๑) กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ และเป็นเวลา  
ไม่เกินสามเดือนลดข้ันเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งขั้น 
 (๒) กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 
 

 ข้อ ๕๔ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้กระท าผิดวินัยตามควรแก่กรณี
ให้เหมาะสมกับความผิดการสั่งลงโทษให้กระท าเป็นค าสั่งในค าสั่งให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยกรณีใดข้อใด
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์โต้แย้งค าสั่งลงโทษและการฟูองคดีต่อ ศาลปกครอง            
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 
 

 ข้อ ๕๕ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนตามข้อ ๕๑ มิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไป
ก่อนวันออกค าสั่งเว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้ท าค าสั่งดังกล่าว       
ตามตัวอย่างแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๕๖ การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามข้อ๕๒มิให้สั่งย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่งเว้นแต่ 
 (๑) ในกรณีที่ได้มีค าสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อจะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
จากราชการให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการหรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วแต่กรณี 
 (๒) การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในการกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนัก
กว่าจ าคุกโดยปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือ         
วันต้องค าพิพากษาถึงที่สุดหรือถึงวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี 
 (๓) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลง
ค าสั่งการลงโทษปลดออกหรือไล่ออกกรณีเช่นน้ีใหส้ั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามค าสั่งเดิมแต่ถ้าวันออก
จากราชการเดิมไม่ถกูต้องก็ให้สัง่ลงโทษปลดออกหรือไลอ่อกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรตอ้งออกจากราชการตามกรณี
นั้นในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
 



-๑๕- 
 
 (๔) ในกรณีที่มีค าสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรา  ๒๘ มาตรา ๔๙
มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗               
ไปแล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นลงโทษปลดออกหรือไล่ออกให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ควรต้องสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้นในขณะออกค าสั่งเดิม 
 (๕) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษนั้นได้รับอนุญาตให้
ลาออกจากราชการไปก่อนแล้วให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึง วันออกจากราชการนั้น 
 (๖) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษนั้นได้พ้นจากราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการไปก่อนแล้วให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันสิ้น
ปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
 (๗) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลังกใ็ห้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไป
ถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได้แต่ต้องไม่เป็นการท าให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของ     
ผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น 
 

 ข้อ ๕๗ การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษเป็นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการตามข้อ ๕๒ จะสั่งให้มีผลบังคับ
ตั้งแต่วันใดให้น าข้อ ๕๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 การรายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงเมื่อคณบดีหรือผู้อ านวยการกองได้สั่งยุติเรื่องงดโทษหรือ
ลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนแล้วให้รายงานไปยังอธิการบดีและอธิการบดีอาจพิจารณา
ด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เห็นว่าการยุติเรื่องการงดโทษหรอืการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็ใหส้ั่งงดโทษหรือ
ลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลงเพิ่มโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักข้ึนเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
ข้อความในค าสั่งเดิมหรือด าเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ได้ความจริงและความยุติธรรม    
ได้ตามควรแก่กรณี 
 (๒) ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ด าเนินการเพื่อสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงหรือด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งโดยอาจสั่งพัก
ราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 
 

 ข้อ ๕๘ การสั่งเพิ่มโทษหรอืลดโทษเปน็ลดข้ันเงนิเดือนตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่
ลงโทษเดิมใช้บังคับทั้งนี้การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว 
 

 ข้อ ๕๙ การเปลี่ยนแปลงค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามข้อ  ๕๑ เป็นการลดข้ัน
เงินเดือน ตัดเงินเดือนหรือภาคทัณฑ์จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด มิให้สั่งลงโทษย้อนหลัง 
 

 ข้อ ๖๐ ค าสั่งเพิ่มโทษลดโทษงดโทษหรือยกโทษตามข้อ ๕๘ ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามตัวอย่างท้ายข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๖๑ การสั่งยกโทษงดโทษลดโทษหรือเพิ่มโทษตามข้อ ๕๙ และข้อ ๖๓ ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตัวอย่าง
ท้ายข้อบังคับนี้ 
 
 



-๑๖- 
 

 ข้อ ๖๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษให้ท าเป็นค าสั่งมีสาระส าคัญ        
แสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ออกค าสั่งข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 
 

 ข้อ ๖๓ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าถ้าให้      
ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการและเห็นควรสั่งให้ออกจากราชการให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา หากสภามหาวิทยาลัยมีมติว่าถ้าให้รับราชการ
ต่อไปจะเป็นการเสยีหายแก่ราชการใหอ้ธิการบดีสั่งให้ข้าราชการหรอืพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น  ออกจากราชการ
เพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 ในกรณีที่อธิการบดีถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้พิจารณา
รายงานการสอบสวนและเป็นผู้สั่งให้อธิการบดีออกจากราชการโดยให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๔ 
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 
 ข้อ ๖๔ ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรียกโดยย่อว่า   
“ก.อ.ม.” ซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๙ คน ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย 
 (๒) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภาหรือบุคคลภายนอก จ านวน ๔ คน 
 (๓)กรรมการจากผู้แทนผู้บริหารซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน  
 (๔) กรรมการจากผู้แทนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน 
 (๕) ให้รองอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้องแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภาหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายหรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
 กรรมการตาม (๓) ให้ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เลือกกันเองให้ได้จ านวนสองคน 
 กรรมการตาม (๔)  ให้เลือกจากข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิได้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารตาม
มาตรา ๑๘ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โดยให้ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยเลือกกันเองให้ได้จ านวนสองคน 
 กรรมการตาม (๒)  (๓)และ (๔) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปีถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อน
ก าหนดให้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทนภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้กรณีที่มีการด าเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างให้กรรมการผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่าก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
 



-๑๗- 
 
 ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 

 ข้อ ๖๕ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการตามข้อ ๖๔ (๒) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
  

 ข้อ ๖๖ ก.อ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาค าอุทธรณ์ของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีถูกลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน
หรือลดข้ันเงินเดือน 
 (๒) พิจารณาค าร้องทุกข์ของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมี
ความคับข้องใจเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 (๓) พิจารณาค าร้องทุกข์ของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
 (๔) พิจารณาค าอุทธรณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีถูกลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือกรณีถูกให้ออกจาก
ราชการโดยไม่มีความผิดทางวินัย 
 

 ข้อ ๖๗ การประชุมของ ก.อ.ม. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในการประชุมถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการ        
คนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 

 ข้อ ๖๘ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมและถ้ากรรมการฝุาย
ข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 

 ข้อ ๖๙ ในการประชุมหากกรรมการเป็นบุคคลดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาไม่ได้ 
 (๑) เป็นคู่กรณีเองได้แก่ผู้กล่าวหาผู้บังคับบัญชา ผู้สั่งลงโทษหรือผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ 
 (๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 (๓) เป็นญาติของคู่กรณีหรือเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดๆหรือเป็น พี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับ
ได้เพียงสามช้ันหรือญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 
 (๔) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 

 



-๑๘- 
 

 (๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ผู้ถูกกล่าวหา 
 (๖) เหตุอื่นใดที่มีสภาพร้ายแรงที่อาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง 
 

 ข้อ ๗๐ การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในหมวดน้ี 
 

 ข้อ ๗๑ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนให้อุทธรณ์ต่อ ก.อ.ม. ภายใน
สามสิบวันนับตั้งแต่วันได้รับแจ้งค าสั่ง 
 

 ข้อ ๗๒ การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษเปน็กรณีเฉพาะตัวให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้นจะอุทธรณ์แทนผู้อื่น
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
 การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้เห็นว่าได้ถูกลงโทษ           
โดยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไรและลงลายมือช่ือและที่อยู่ของผู้ อุทธรณ์ ในการอุทธรณ์         
ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในช้ันพิจารณาของ ก.อ.ม. ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือ
อุทธรณ์หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือขอแถลงการณ์ด้วยวาจาน้ันต่อประธาน ก.อ.ม. 
โดยตรงภายในสามสิบวันนับตั้งแต่ยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ 
 

 ข้อ ๗๓ เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สอบสวนได้รวมทั้งให้มีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อยค าบุคคลพยานหลักฐานอื่น
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้จะอุทธรณ์ถูกลงโทษด้วยทั้งนี้หากพยานหลักฐานดังกล่าวมีส่วนที่ต้องห้ามมิให้
เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ลบหรอืตัดทอนหรอืท าโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

 ข้อ ๗๔ ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการใน ก.อ.ม. ถ้ากรรมการผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
 (๒) มีส่วนได้เสียในการกระท าผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษ 
 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อุทธรณ์ 
 (๔) มีเหตุอื่นซึ่งอาจท าให้การพิจารณาอุทธรณ์เสียความเป็นธรรม 
 การคัดค้านกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสืออุทธรณ์
หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
 เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่งกรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ถ้า
กรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัวให้ประธานก.อ.ม. พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้านหากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเช่ือถือให้
แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นเว้นแต่ประธานก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่าการให้กรรมการผู้
นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าเพราะจะท าให้ได้ความจริงและเป็นธรรมจะอนุญาตให้
กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 
 
 
 



-๑๙- 
 
 ข้อ ๗๕ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่ง
ลงโทษเป็นวันรับทราบค าสั่งหรือวันที่ถือว่ารับทราบค าสั่ง 
 ผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งลงโทษและมีการแจ้งค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษทราบกับ       
มอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษแล้วท าบันทึกลงวันเดือนปีเวลาและสถานที่ ที่แจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้งพร้อม
ทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบค าสั่ง 
 ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรงและได้จัดแจ้งเป็นห นังสือ        
ส่งส าเนาค าสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษณที่อยู่ของผู้ ถูกลงโทษซึ่งปรากฏ          
ตามหลักฐานของทางราชการโดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปใหส้องฉบับเพื่อใหผู้้ถูกลงโทษเก็บไว้หนึ่งฉบบัและให้ผู้ถูก
ลงโทษลงลายมือช่ือและวันเดือนปทีี่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับในกรณีเช่นน้ี
เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ปรากฏในใบ ตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสาร
ดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้วแม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษฉบับที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือช่ื อและวันเดือนปี        
ที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมาให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้ทราบค าสั่งแล้ว 
 

 ข้อ ๗๖ การอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ม. ให้ท าหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. พร้อมเก็บส าเนารับรองถูกต้องหนึ่งฉบับ 
 การยื่นหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้และให้ผู้บังคับบัญชานั้น       
ส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษภายในสามวันท าการนับตั้งแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์และ      
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวพร้อมทั้งส าเนาหลักฐานการรับทราบค าสั่งลงโทษของ     
ผู้อุทธรณ์ส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้นและส านวนการด าเนินการทางวินัยพร้อมทั้งค าช้ีแจงของ
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
 ในกรณีที่มีผู้น าหนังสืออุทธรณ์มายื่นเองให้ประทับตราและลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในวันที่
รับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกล่าวเป็นวันยื่นหนังสือ
อุทธรณ์ 
 ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทางไปรษณีย์ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากเป็นหลักฐาน
ฝากส่งหรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือเป็นวันส่งหนังสืออุทธรณ์ 
 เมื่อได้ย่ืนหรือส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้วผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้โดยย่ืนหรือส่งตรงต่อ ก.อ.ม. 
 

 ข้อ ๗๗ การอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นการอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามข้อ ๗๒ และข้อ ๗๖ 
 ในกรณีที่มีปัญหาว่าการอุทธรณ์รายใดเป็นการอุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่ให้  ก.อ.ม. เป็น         
ผู้พิจารณาวินิจฉัยหาก ก.อ.ม. มีมติไม่รับให้แจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็น
หนังสือโดยเร็วและให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษทราบด้วย 
 

 ข้อ ๗๘ ผู้อุทธรณ์จะขอถอนก่อนที่ ก.อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้โดยท าเป็นหนังสือยื่น
โดยตรงต่อ ก.อ.ม. เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันยุติ 
 
 
 



-๒๐- 
 

 ข้อ ๗๙ การพิจารณาอุทธรณ์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น
รวมทั้งส านวนการด าเนินการทางวินัยและในกรณีจ าเป็นและสมควรอาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมรวมทั้งค าช้ีแจงจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐห้างหุ่นส่วนบริษัทหรือบุคคลใดๆ 
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐห้างหุ้นส่วนบริษัทข้าราชการหรือบุคคลใดๆ      
มาให้ถ้อยค าหรือช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ทั้งนี้การพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวต้องให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ผู้อุทธรณ์ได้ย่ืนหนังสืออุทธรณ์ 
 ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจาเมื่อ ก.อ.ม. อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์เข้าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อ    
ที่ประชุม ก.อ.ม. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการพิจารณาของ  ก.อ.ม. ได้หาก        
ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่าการแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์จะให้งดการแถลงการณ์
ด้วยวาจาก็ได้ 
 ในกรณีที่นัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือ        
เพิ่มโทษทราบด้วยว่าถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก้หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง       
เป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่กรณีและเพื่อประโยชน์         
ในการแถลงแก้ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษหรือผู้แทนเข้าฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของ       
ผู้อุทธรณ์ได้ 
 ในการพิจารณาอุทธรณ์ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์
แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรมใหม้ีอ านาจสอบสวนใหมห่รอืสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตาม
ความจ าเป็นโดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้
หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้ผู้สอบสวนเดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ 
 

 ข้อ ๘๐ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 
 (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติยกอุทธรณ์ 
 (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัย      
ไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลงให้มีมติลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง 
 (๓) ถ้าเห็นว่าการสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่าผู้อุทธรณ์ไดก้ระท าผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรงซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษให้มีมติให้งดโทษโดยท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
 (๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมและเห็นว่าการกระท าของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิด
หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยให้มีมติให้ยกโทษ 
 (๕) ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้มีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ         
ให้ถูกต้องเหมาะสม 
 (๖) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายให้มีมติ
ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 
 
 
 



-๒๑- 
 

 ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระท าร่วมกันและเป็นความผิดในเรื่องเดียวกันโดยมี
พฤติการณ์แห่งการกระท าอย่างเดียวกันเมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษดังกล่าวและ        
ผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์แม้ผู้อุทธรณ์คนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์หากพฤติกรรมของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะเดียวกับกรณีผู้อุทธรณ์แล้วให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษ
มีผลในทางที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 
 

 ข้อ ๘๑ เมื่อ ก.อ.ม. มีมติตามข้อ ๘๐ แล้วให้ประธาน ก.อ.ม. สั่งการให้เป็นไปตามมตินั้นและแจ้งมติ
พร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟูองคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็วและต้องรายงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 

หมวด๕ 
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข ์

 
 ข้อ ๘๒ การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดน้ี 
 

 ข้อ ๘๓ ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยอาจร้องทุกข์ได้ในกรณีดังนี้ 
 (๑) กรณีที่เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นต้นว่า
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 (๒) กรณีที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตนดังนี้ 
  (ก) บริหารงานบุคคลโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถ่ิน
ก าเนิดเช้ือชาติภาษาเพศอายุสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเช่ือ
ทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 
  (ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติหรือ 
  (ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิหรือไม่ ได้รับสิทธิ
ประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
 (๓) กรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชาตักเตือนสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดหรือท าทัณฑ์บนตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 (๔) กรณีที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 

 ข้อ ๘๔ เมื่อมีกรณีที่อาจร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๘๓ และข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นแสดงความ
ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาให้ผู้บังคับบัญชานั้นให้โอกาสและรับฟังหรือสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
ดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางแห่งการท าความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในช้ันต้น 
 ถ้าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ประสงค์ที่จะปรึกษาหารือหรือปรึกษาหารือแล้วไม่ได้รับ                
ค าช้ีแจงหรือได้รับค าช้ีแจงไม่เป็นที่พอใจก็ให้ร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๘๕ 
 
 
 



-๒๒- 
 

 ข้อ ๘๕ การร้องทุกข์ให้ท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. โดยต้องลงลายมือช่ือต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์
ความประสงค์ของการร้องทุกข์และต้องประกอบด้วยสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของเรื่องให้เห็นว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นต้นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ
หน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตน       
ท าให้เกิดความคับข้องใจ 
 ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมส าเนารับรองถูกต้องจ านวนหนึ่งชุดผ่านผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือผู้เป็นเหตุแห่งความคับข้องใจก็ได้ 
 

 ข้อ ๘๖ วิธีการร้องทุกข์การคัดค้านกรรมการผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์การนับระยะเวลาและการพิจารณา
ร้องทุกข์ที่มิได้ก าหนดไว้ในหมวดน้ีให้น าหลกัเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์โทษวินัยไม่ร้ายแรง
มาใช้บังคับ 
 

 ข้อ ๘๗ เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถือวันที่ผู้รับค าสั่ง
ลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
  (๑.๑) ถ้าผู้ที่ต้องรับค าสั่งไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งและมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้รับค าสั่ง
ทราบพร้อมกับมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้รับค าสั่งแล้วท าบันทึกลงวันเดือนปีเวลาและสถานที่แจ้งและลงลายมือช่ือผู้แจ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้วให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
  (๑.๒) ถ้าไม่อาจให้ผู้รับค าสั่งลงลายมือช่ือรับทราบค าสั่งได้โดยตรงและได้แจ้งเป็นหนังสือ          
ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผูร้บัค าสั่งณที่อยู่ของผูร้บัค าสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการโดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้รับค าสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับและให้ผู้รับค าสั่งลงลายมือช่ือและ       
วันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสามสิบวัน          
นับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้รับค าสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว      
แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้รับค าสั่งลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมาให้ถือว่า        
ผู้รับค าสั่งได้รับทราบค าสั่งแล้ว 
 (๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรงให้ถือวันที่มีหลักฐานยืนยันว่า         
ผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้รับค าสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 (๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง         
ตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่มีค าสั่งอย่างใดให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการปฏิบัติหรือการใช้อ านาจ
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 
 

 ข้อ ๘๘ เมื่อ ก.อ.ม. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๘๕ แล้วให้ประธาน ก.อ.ม. มีหนังสือแจ้งพร้อมทั้ง        
ส่งส าเนาหนังสอืร้องทุกข์ใหผู้้บงัคับบญัชาผูเ้ป็นเหตุแหง่การร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจทราบโดยเร็วและ
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจนั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและ      
ค าช้ีแจงของตน (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
 
 



-๒๓- 
 

 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๘๕ วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชานั้น              
ส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งส าเนาไปยังผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจ
ภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
 เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามวรรคสองหรือ         
ข้อ ๘๕ วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์พร้อมทั้งส าเนาและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าช้ีแจงของตน (ถ้ามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ 
 

 ข้อ ๘๙ ให้ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และ
เอกสารหลักฐานแต่ถ้ามีความจ าเปน็ไม่อาจพจิารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวให้รายงานปัญหาและอุปสรรค
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาออกไปได้อีกแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามสิบวัน 
 

 ข้อ ๙๐ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๘๓ (๑) แล้ว ถ้าเห็นว่า 
 (๑) การที่ผู้บังคับบญัชาใช้อ านาจหน้าทีป่ฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วให้มี
มติยกค าร้องทุกข์ 
 (๒) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมาย      
ให้มีมติแก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นหรือให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 (๓) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตามกฎหมาย         
แต่บางส่วนและไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วนให้มีมติแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 (๔) สมควรด าเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความเป็นธรรมให้มีมติ   
ให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
 

 ข้อ ๙๑ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๘๓(๒) แล้วถ้าเห็นว่า 
 (๑) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่ก าหนดใน ข้อ ๘๔(๒) ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
 (๒) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่ก าหนดในข้อ ๘๓(๒) ให้มีมติแก้ไขหรือถ้าแก้ไข
ไม่ได้ให้สั่งด าเนินการประการอื่นหรือให้ค าแนะน าตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับ
ข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 

 ข้อ ๙๒ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๘๓(๓) แล้วถ้าเห็นว่ากรณีผู้บังคับบัญชาได้
ใช้อ านาจตักเตือนสั่งให้ด าเนินการหรอืท าทัณฑ์บนตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไม่ถูกต้องให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

 ข้อ ๙๓ เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๘๓(๔) แล้วถ้าเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
พักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้มีมติสั่งให้ผู้บังคับบัญชายกเลิกค าสั่ง
พักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 

 ข้อ ๙๔ การพิจารณามีมติตามข้อ ๙๐ และข้อ ๙๒ ให้บันทึกเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของ
การพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย 



-๒๔- 
 
 ข้อ ๙๕ เมื่อ ก.อ.ม. ได้มีมติตามข้อ ๙๐ หรือข้อ ๙๑ ให้แจ้งอธิการบดีทราบเพื่อสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามมติน้ันและเมื่อได้สั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกล่าวแล้วให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
 
 

หมวด ๖ 
การแก้ไขค าสั่งลงโทษ 

 
 ข้อ ๙๖ ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษเปน็ผู้ด าเนินการแก้ไขค าสั่งลงโทษนั้นเว้นแต่โทษที่จะลงแก่ผู้กระท าผิดวินัย
ตามค าวินิจฉัยของ ก.อ.ม. เกินกว่าอ านาจของผู้มีอ านาจสั่งลงโทษให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษเดิมรายงานตามล าดับ      
จนถึงผู้มีอ านาจสั่งลงโทษส าหรับความผิดน้ันๆเพื่อด าเนินการ 
 

 ข้อ ๙๗ การแก้ไขค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นค าสั่งที่มีสาระส าคัญแสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ออกค าสั่งเดิม
ข้อความเดิม ตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว 
 

 ข้อ ๙๘ การด าเนินการแก้ไขค าสั่งลงโทษ  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จาก ก.อ.ม. 
 

 ข้อ ๙๙ เมื่อผู้มีอ านาจสั่งลงโทษด าเนินการแก้ไขค าสั่งแล้วให้รายงานการแก้ไขค าสั่งต่อสภามหาวิทยาลัย
โดยเร็วและแจ้งให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ถูกลงโทษทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งแก้ไข
ค าสั่งลงโทษโดยให้ด าเนินการตามวิธีการที่พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 
 
 

หมวด ๗ 
การสั่งพักและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 
 ข้อ ๑๐๐ ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยจะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการด าเนินการ
ใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้เว้นแต่อธิการบดีจะสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน   
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
 หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและผลแห่งการ           
สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 
 

 ข้อ ๑๐๑ เมื่อข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนหรือ ถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษอธิการบดีจะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาในเรื่องที่
เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจและผู้ที่ถูกฟูองนั้น 
 



-๒๕- 
 

พนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้และอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการ    
อาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ 
 (๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณาหรือ   
จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยข้ึน 
 (๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษาและ    
ได้ถูกควบคุมขังหรือต้องจ าคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 
 (๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิดอาญาในเรื่องที่
สอบสวนนั้นหรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าความผิดอาญา           
ในเรื่องที่สอบสวนนั้นและอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น                   
ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 

 ข้อ ๑๐๒ การสั่งพักราชการให้สัง่พักได้ตลอดเวลาที่มีการสอบสวนเว้นแต่กรณีที่ผูถู้กสั่งพักได้ร้องทุกข์และ
ผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นว่าค าร้องทุกข์ฟังข้ึนและไม่สมควรที่จะสั่งพักราชการก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้ 
 ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคแรกให้ผู้มีอ านาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ได้รับเรื่องร้องทุกข์ 
 

 ข้อ ๑๐๓ ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย       
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายส านวนหรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา
หลายคดีเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือผู้ที่ถูกฟูองนั้นพนักงานอัยการ       
รับเป็นทนายแก้ต่างให้ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกส านวนและทุกคดีในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในส านวนหรือ
คดีใดไว้แล้วภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนในส านวนอื่นหรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มข้ึนอีก       
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือผู้ที่ถูกฟูองนั้นพนักงานอัยการรับเป็น       
ทนายแก้ต่าง ให้ก็ให้สั่งพักราชการในส านวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มข้ึนน้ันด้วย 
 

 ข้อ ๑๐๔ การสั่งพักราชการห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่งเว้นแต่ 
 (๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจ าคุกโดย
ค าพิพากษาการสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขังหรือต้องจ าคุก 
 (๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องให้สั่งพัก
ตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิมหรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
 

 ข้อ ๑๐๕ ค าสั่งพักราชการต้องระบุช่ือและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพักตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้พักราชการ 
 เมื่อได้มีค าสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดพักราชการแล้วให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อม
ทั้งส่งส าเนาค าสั่งให้ด้วยโดยพลันในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบค าสั่งให้ปิดส าเนา
ค าสั่งไว้ณที่ท าการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้      
 
 



-๒๖- 
 
ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้นสิบวันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งพักราชการแล้ว 
 

 ข้อ ๑๐๖ เมื่อข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด มีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๑๐๐ และ
อธิการบดีพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่    
แล้วเสร็จโดยเร็วอธิการบดีจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ให้น าข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ มาใช้
บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
 

 ข้อ ๑๐๗ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด พักราชการไว้แล้วอธิการบดีจะพิจารณา
ตามข้อ ๑๐๗ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกช้ันหนึ่งก็ได้ 
 

 ข้อ ๑๐๘ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใดให้น าข้อ ๑๐๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ส าหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๑๐๗ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 
 

 ข้อ ๑๐๙ การสั่งให้ข้าราชการต าแหน่งตั้งแต่เช่ียวชาญพิเศษข้ึนไปหรือศาสตราจารย์ออกจากราชการ       
ไว้ก่อน ให้ด าเนินการน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
 

 ข้อ ๑๑๐ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลยัผู้ใด พักราชการหรือใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้วให้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้อธิการบดีสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก       
ตามความร้ายแรงแห่งกรณี 
 (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าความผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่ต้องถูกสั่ง       
ให้ออกจากราชการก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน    
ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งนั้นทั้งนี้ส าหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ
ในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น    
ซึ่งเป็นต าแหน่งตั้งแต่ระดับเช่ียวชาญพิเศษข้ึนไปหรือศาสตราจารย์ให้ด าเนินการน าความกราบบังคมทูล           
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วให้อธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนลดข้ันเงินเดือน                    
ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
 (๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่
จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน
ที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้นทั้งนี้ส าหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับ
ราชการในต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งนั้นซึ่งเป็นต าแหน่งตั้งแต่ระดับเช่ียวชาญพิเศษข้ึนไปหรือศาสตราจารย์ให้ด าเนินการน าความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งแล้วให้อธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนลดข้ันเงินเดือนตามควร    
แก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
 



-๒๗- 
 
 (๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้    
ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีและได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
แล้วการลงโทษให้เป็นอันยุติไป 
 (๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้อง     
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือ
หกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีการลงโทษให้เป็นอันยุติไป 
 (๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงแต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น    
ก็ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุน้ันโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับ
ราชการ 
 (๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการก็ให้ยุติเรื่องและ      
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 
 (๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือ    
หกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีและได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้วก็ให้สั่ง
ยุติเรื่อง 
 (๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้อง      
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์แล้วแต่กรณีและสิ้นปีงบประมาณที่มี อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์
แล้วแต่กรณีนั้นแล้วก็ให้สั่งให้ยุติเรื่องและมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 (๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัยแต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น    
ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการตามเหตุน้ันโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 
 

 ข้อ ๑๑๑ การออกค าสั่งพักราชการค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือกลับเข้ารับราชการให้มีสาระส าคัญตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

 ข้อ ๑๑๒ กรณีที่มีปัญหาในการตีความตามข้อบังคับนี้ ให้ ก.บ.ม.เป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย ช้ีขาดและให้ถือ
เป็นที่สุด 
 

 ข้อ ๑๑๓ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้   
     

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 
           (นายจิโรจน์  โชติพันธ์ุ) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 


