
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีท่ าหน้าที่ประเมินผลงาน 
ทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี  

พ.ศ. 2563 
 
  

โดยเป็นการสมควรก าหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้               
ความช่วยเหลือกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที ่ประเมินผลงานทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหาหรือ                   
ถูกด าเนินคดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี พ.ศ. 2563” 

 ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทีท่ าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  
“คดี”  หมายความว่า  คดีความที่กรรมการถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

ประเมินผลงานทางวิชาการ  
ข้อ  ๔  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ก าหนดเรื่องใด        

ไว้แล้ว แต่มีปัญหาในการปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดเรื่องใด       
ไว้เฉพาะ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือ  
สภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 

ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งก าหนด
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้   
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หมวด ๑  
บททั่วไป 

 
 

ข้อ  ๕  กรรมการที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้          
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้  

ข้อ  ๖  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาและให้ความช่วยเหลือกรรมการที่มีกรณีถูกกล่าวหาหรือ          
ถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินคดี จนกว่า
คดีถึงที่สุด เว้นแต่ กรรมการผู้นั้นประสงคจ์ะด าเนินการทางคดีด้วยตนเอง  

กรณีที่กรรมการผู้นั้นด าเนินการทางคดีด้วยตนเองตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ให้
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินคดี หรือจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามที่
เห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ  ๗  กรรมการที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกรณี
ถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
และค าสั่งของมหาวิทยาลัย แม้จะพ้นจากต าแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วหรือไม่ก็ตาม และมหาวิทยาลัยมิได้เป็น          
ผู้กล่าวหา คู่ความหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในการฟ้องคดีนั้น 

ข้อ  ๘  เมื ่อมหาวิทยาลัยได้รับหมายเรียกหรือค าสั ่งของศาล พนักงานอัยการ หรือ                      
พนักงานสอบสวน กรณีกรรมการถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี ไม่ว่าจะได้รับโดยตรงหรือกรรมการแจ้งให้
ทราบจะด้วยวิธีใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางคดโีดยเร็ว  

ในกรณีที่ศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกหรือค าสั่งให้กรรมการ           
ไปให้การ ให้ถ้อยค า หรือด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดี เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับ
การร้องขอจากกรรมการ หากกรรมการเป็นบุคคลภายในการอนุมัติให้กรรมการเดินทางไปราชการและ
เบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม แต่หากกรรมการเป็นบุคคลภายนอกการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เทียบต าแหน่ง
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

การเบิกค่าใช้จ่ายตามหมวดนี้ ให้กรรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้โดย          
ไม่ต้องค านึงถึงผลแห่งคดีหรือผลของค าพิพากษาในคดีนั้น  

ข้อ  ๙  ให้กรรมการที่ถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดีได้รับความช่วยเหลือทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ และศาล  

ข้อ  10  ให้มหาวิทยาลัยมอบหมายนิติกรสังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ                     
เป็นผู้ประสานงานคดี  

ข้อ  11  การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้           
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หนังสือเวียนหรือคู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการด าเนินคดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยเคร่งครัด 
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หมวด ๒  
ประเภทคดี 

 
ส่วนที่ ๑  
คดีอาญา 

 
 

ข้อ  12  ให้กรรมการที่ถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดีได้รับความช่วยเหลือ ในส่วนนี ้             
ในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล แต่ส าหรับการจะได้รับความช่วยเหลือในชั้นศาลให้ได้รับ
ความช่วยเหลือเฉพาะในคดีท่ีมิใช่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้น 

ข้อ  ๑3  เมื่อกรรมการถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดีอาญา มหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการแก้ต่างคดี เว้นแต่พนักงานอัยการปฏิเสธหรือมีเหตุขัดข้องในการรับแก้ต่างคดี  หรือเป็นกรณี
พนักงานอัยการเป็นโจทก์ตามข้อ  12  ให้มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู ้พิจารณาว่าจ้าง
ทนายความด าเนินคดีแทน หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างทนายความด าเนินคดีแทน         
ให้มหาวิทยาลัยว่าจ้างทนายความด าเนินคดีแทนได้ 

การว่าจ้างทนายความตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงความยุ่งยากสลับซับซ้อนของคดี 
จ านวนกรรมการที่ถูกด าเนินคดี ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของทนายความ
ประกอบด้วย 

ข้อ  ๑4  กรรมการที่ถูกกล่าวหาหรือถูกด าเนินคดีผู้ใดมีความประสงค์จะขอให้มหาวิทยาลัย
ออกหนังสือรับรองการปล่อยชั่วคราวเพื่อน าไปมอบให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล                
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความจ านงต่อมหาวิทยาลัย 

การออกหนังสือรับรองการขอปล่อยชั ่วคราวตามวรรคหนึ ่ง ให้น าหลักเกณฑ์และ               
วิธีพิจารณาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ 
ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุ
จ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยจะต้องชดใช้ให้แก่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อผู้มีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือผิดสัญญาประกัน 

ข้อ  ๑5  ในกรณีท่ีกรรมการทีไ่ด้รับความช่วยเหลือหลบหนี เมื่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือศาลเรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกัน ให้มหาวิทยาลัยเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณในหมวด ค่าตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ เป็นเงินรายได้ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด หรือกระทรวงยุติธรรม 
แล้วแต่กรณี และแจ้งให้กระทรวงการคลังทราบพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ            
หรือศาลทราบด้วย 

กรณีหากได้ตัวกรรมการที่ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาด าเนินคดี ให้มหาวิทยาลัย
ร้องขอต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี เพ่ือขอลด งด หรือคืนเงินตามสัญญา
ประกัน    

เงินที่ได้รับคืนตามวรรคสองให้มหาวิทยาลัยน าส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือเป็นรายได้ 
ของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
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ข้อ  ๑6  หากกรรมการได้วางหลักประกันไปก่อนที่มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือรับรองการ
ปล่อยชั่วคราวตามข้อ  ๑4  อาจขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองการปล่อยชั่วคราว เพ่ือน าไปมอบให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี แทนหลักประกันเดิมหรือเป็นหลักประกันเพ่ิมเติม
จากหลักประกันเดิมที่ได้วางไว้ก็ได้ 

ข้อ  ๑7  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีอาญา ให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเท่าที่จ่ายจริงตามจ านวนที่พนักงานอัยการเรียกเก็บ 
 

ส่วนที ่2  
คดีแพ่ง 

 
 

ข้อ  ๑8  เมื่อกรรมการถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง ให้มหาวิทยาลัยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ         
แก้ต่างคดี ก่อนครบก าหนดยื่นค าให้การ เพ่ือให้พนักงานอัยการมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถรวบรวม ข้อเท็จจริง
และท าค าให้การได้ทันก าหนด และให้น าความในข้อ  13  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีใกล้จะครบก าหนดระยะเวลายื่นค าให้การแล้ว หากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถส่งเรื่อง 
ให้พนักงานอัยการยื่นค าให้การได้ทัน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้กรรมการที่ถูกด าเนินคดียื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลายื่นค าให้การออกไปก่อน แล้วให้มหาวิทยาลัยรีบจัดส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการพิจารณาโดยด่วน 

ข้อ  ๑9  การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีแทนกรรมการ ให้มหาวิทยาลัยจัดส่ง
หมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง ใบแต่งทนายความ พร้อมหนังสือน าส่งโดยระบุว่า ได้รับหมายไว้เมื่อใด โดยวิธีใด 
เช่น รับโดยมีผู้ลงชื่อรับหมาย โดยวิธีปิดหมาย หรือได้รับหมายทางไปรษณีย์ และสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ          
ข้อต่อสู้ตามค าฟ้อง รวมทั้งสรุปข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นส าคัญของเรื่องกับส่งพยานเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ไปในคราวเดียวกัน 

การจัดส่งเรื่องให้พนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นหนังสือน าส่ง         
ในนามของมหาวิทยาลัย โดยในส่วนกลางให้จัดส่งถึงอธิบดีอัยการ ส าหรับในต่างจังหวัดให้จัดส่งถึง             
หัวหน้าพนักงานอัยการประจ าส านักงานคดีที่อยู่ในเขตศาลที่มีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี 

 
ส่วนที่ ๓  

คดีปกครอง 
 

 
ข้อ  20  เมื่อกรรมการถูกฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ให้มหาวิทยาลัยมอบหมายนิติกรสังกัด

ส านักงานกฎหมายและนิติการ ให้ความช่วยเหลือให้ค าปรึกษา จัดท าค าให้การ ค าร้อง ค าขอ หรือค าแถลง          
ต่าง ๆ เพื่อต่อสู้คดีในศาลปกครอง 

ข้อ  21  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็น มหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ 
ด าเนินคดีแทนก็ได้ โดยจัดส่งไปยังพนักงานอัยการประจ าส านักงานคดีปกครองที่อยู่ในเขตศาลที่รับฟ้องไว้
พิจารณาก่อนครบก าหนดระยะเวลายื่นค าให้การตามหมายแจ้งค าสั่งศาล 

การจัดส่งเรื่องให้พนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบหมายแจ้งค าสั่ง 
ศาลที่เรียกให้จัดท าค าให้การว่าคดีดังกล่าวจะครบก าหนดยื่นค าให้การเมื่อใด หากไม่สามารถส่งเรื่องให้
พนักงานอัยการยื่นค าให้การได้ทัน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้กรรมการยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การ 



- ๕ - 
 

รวมทั้งติดตามผลค าสั่งของศาล และแจ้งผลค าสั่งของศาลดังกล่าวในหนังสือน าส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการ
ประจ าส านักงานคดีปกครองที่รับผิดชอบในคราวเดียวกัน 

ข้อ  22  ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งหมายเรียกและส าเนาค าฟ้อง หนังสือมอบอ านาจ ค าสั่งแต่งตั้ง 
หลักฐานบัตรประจ าตัว สรุปข้อเท็จจริงแสดงความเป็นมาของคดี โดยเริ่มต้นจากฐานะทางกฎหมายของคู่กรณี 
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี ข้อโต้แย้งสิทธิที่เกิดขึ้น พร้อมส่งส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง
ดังกล่าวตามล าดับเหตุการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปยังพนักงานอัยการประจ าส านักงานคดีปกครองที่
รับผิดชอบด้วย 

การจัดส่งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง 
 

หมวด 3 
ค่าใช้จ่าย 

 
 
ข้อ  23  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่กรรมการ ให้มหาวิทยาลัย      

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด แล้วแต่กรณี 
ข้อ  24  ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือกรรมการนอกเหนือจากข้อ  17   ซึ่งประกอบ         

ไปด้วยค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่าที่ พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในชั้น
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องและตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัด 

ข้อ  ๒5  ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่กรรมการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังหรือเสนอให้            
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา แล้วแต่กรณี   

ข้อ  ๒6  ในกรณีกรรมการที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับเงินค่าใช้จ่าย หรือเงินอ่ืนใดในการ
ด าเนินคดีที่จ่ายไปคืนจากพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาล คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลอ่ืนใด            
ให้กรรมการน าส่งเงินคืนให้มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ไม่เกินจ านวนที่ได้รับชดใช้ ทั้งนี้ 
กรรมการอาจมอบอ านาจให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับแทนก็ได้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 

 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 
  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

 
 


