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หมวด 1 บททั่วไป (ข้อ 8 - 11)

ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใดถูกกล่าวหาหรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าผิดวินัย          

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทย าลัย                             

ให้ผู้บงัคบับญัชาดงักลา่วรายงานใหอ้ธกิารบดทีราบเพือ่แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยพลนัและตอ้งสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า รายงานอย่างน้อยต้อง

มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อผูก้ลา่วหา (ถ้ามี) (๒) ชื่อ ต าแหนง่และสงักดัของผูถู้กกลา่วหา (๓) ข้อเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณแ์หง่การกระท าทีก่ลา่วหาหรือเป็นที่

สงสัยว่ากระท าผิดวินัย (๔) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี

กรณีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดและได้รับโทษในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ปรากฏชัดแจ้ง 

อธิการบดีจะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้

(๑)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๒)  กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน

ตามกฎหมายและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ

(๓)  กระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองค์กรวิชาชีพได้วินิจฉัยว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง



หมวด 2 การสืบสวนขอ้เท็จจริงเบือ้งต้น (ข้อ 12 - 14)

เมื่อได้รับรายงานหรือความปรากฏต่ออธิการบดีว่า มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยโดยมีหลักฐาน                        
ตามสมควรว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าการหรือไม่กระท าการใด ๆ  ละเว้นหรืองดเว้นกระท า
การใด ๆ  เข้าข่ายเป็นความผิดวินัย ก่อนตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดีอาจมอบหมายให้ส านักงานกฎหมาย
และนิติการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อสืบสวนเบื้องต้นว่า                        
การกล่าวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้แล้วรายงานต่ออธิการบดีเพื่อประกอบการพิจารณา

ในกรณีที่อธิการบดีพิจารณา เห็นว่า การกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือเหตุอันควรสงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้อธิการบดีด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  3  
หรือหมวด  4  หรืออธิการบดีอาจจะสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี



หมวด 3 การด าเนนิการในกรณีมมีลูทีค่วรกล่าวหาวา่

กระท าผิดวนิยัอยา่งไมร่า้ยแรง (ข้อ 15 - 19)

ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง อธิการบดีอาจด าเนินการทางวินัยโดยมอบให้ส านักงานกฎหมายและ                           
นิติการด าเนินการตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จภายในเกา้สิบวนั โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ โดยจัดให้มีการแจ้ง
ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ แห่งการกระท าที่กล่าวหาและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มีเป็นหนังสือให้                        
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการท าหนังสือเสนอ
ความเห็นต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งหรือด าเนินการต่อไป 

ในกรณีที่อธิการบดีด าเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้น าหมวด  4 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 



หมวด 4 การด าเนนิการในกรณีมมีลูทีค่วรกล่าวหาวา่

กระท าผิดวนิยัอยา่งรา้ยแรง (ข้อ 20 - 65) 
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ส่วนที่ 3 การรวบรวมและการรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ 28 – 39)

ส่วนที่ 4 การด าเนินการสอบสวน (ข้อ 40 - 54)

ส่วนที่ 5 การลงมติและการจัดท ารายงานสอบสวน (ข้อ 55 - 57)

ส่วนที่ 6 การพิจารณารายงานการสอบสวน (ข้อ 58 - 65)



ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
และการแจ้งค าสั่ง (ข้อ 20 - 23)

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการ
สอบสวนต่อไป คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีก
อย่างน้อยสองคน ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อ ต าแหน่งและสังกัดของ            ผู้
ถู ก กล่ า วห า เ รื่ อ งที่ ก ล่ า วห า  ชื่ อ และต า แหน่ ง ขอ งประธ านกร รมกา รและกร รมก า ร
ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการเสนออธิการบดีด าเนินการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งและส่ง
ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาให้
ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนโดยเร็ว 



ส่วนที่ 2 การคดัคา้นคณะกรรมการสอบสวน 
(ข้อ 24 - 27)

กรรมการสอบสวนอาจถกูคัดคา้นได้ เมื่อมกีรณดีงัต่อไปนี้ 
(๑)  เป็นผู้กล่าวหา
(๒)  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๓)  เป็นญาติของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง                    

หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น
(๔)  เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา
(๕)  เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๖)  เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
(7)  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของผู้ถูกกล่าวหา
(8)  เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี
(9)  เป็นผู้ที่มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม



ส่วนที่ 2 การคดัคา้นคณะกรรมการสอบสวน 
(ข้อ 24 - 27)

การคัดค้านกรรมการสอบสวน ต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบหรือ                      
ถือว่าทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุ
แห่งการคัดค้านอย่างละเอียดชัดเจน 

ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่า การคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ และให้
โอกาสผู้ถูกคัดค้านชี้แจงเป็นหนังสือต่ออธิการบดีภายในสิบห้าวันโดยผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
สอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น

หากอธิการบดีเห็นว่า 
ค าคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน แต่การกระท าใด ๆ ของ

คณะกรรมการสอบสวนที่ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาย่อมไม่เสียไป 
ค าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้ ให้สั่งยกค าคัดค้าน ค าสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด



ส่วนที่ 3 การรวบรวม
และการรบัฟงัพยานหลักฐาน (ข้อ 28 – 39)

คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน                      
โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น

ก่อนเริ่มการสอบปากค าพยาน กรรมการจะแจ้งให้พยานทราบว่า กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็น                         
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหนึ่งคน และห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่
สอบปากค า เว้นแต่กรรมการสอบสวนเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือเป็นทนายความหรือที่ปรึกษาของ                    
ผู้ถูกกล่าวหาหรือการสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี



ส่วนที่ 3 การรวบรวม
และการรบัฟงัพยานหลักฐาน (ข้อ 28 – 39)

การสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มี
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสังกัด
หน่วยงานของรัฐอื่นก็ได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือไว้วางใจอยู่ร่วมด้วยในการสอบปากค าเด็กนั้น

การสอบปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่หูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้ หรือไม่เข้าใจ
ภาษาไทยและจ าเป็นต้องใช้ล่าม คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่ามที่เป็นกลางและเชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว 



ส่วนที่ 4 การด าเนนิการสอบสวน 
(ข้อ 40 - 54)

คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด                        
ในข้อบังคับ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน 

คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
จึงจะเป็นองค์ประชุม และในการสอบปากค าพยานบุคคล ต้องกระท าต่อหน้ากรรมการสอบสวนจ านวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการสอบสวนทั้งหมด



ส่วนที่ 4 การด าเนนิการสอบสวน 
(ข้อ 40 - 54)

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ให้พิจารณาท าความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าเห็นว่า 

การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน ให้รายงานผลการสอบสวน
พร้อมเสนอความเห็นยุติเรื่องต่ออธิการบดี

การกระท าของผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา จะระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ 
รวมทั้ง แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดง
พยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานหรือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้ 



ส่วนที่ 4 การด าเนนิการสอบสวน 
(ข้อ 40 - 54)

คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการ
สอบสวนก าหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

เมื่อคณะกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบแล้ว คณะกรรมการสอบสวนแจ้งก าหนดวนั 
เวลา สถานที่ และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวน หรือจะแจ้ง
เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้

กรณีผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ให้ถ้อยค าหรือยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิขอให้ถ้อยค าหรือยื่น
หนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ



ส่วนที่ 5 การลงมติ
และการจดัท ารายงานสอบสวน (ข้อ 55 - 57)

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว              
ให้ท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน และจัดท ารายงานสอบสวนเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป                         
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งสารบัญ                     
ต่ออธิการบดี และให้ถือว่าการสอบสวนดังกล่าวในครั้งนั้นเสร็จสิ้น



ส่วนที่ 6 การพิจารณารายงานการสอบสวน 
(ข้อ 58 - 65)

เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานการสอบสวนแล้วมอบส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของรายงานและกระบวนการสอบสวน ถ้าเห็นว่า การสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้เสนออธิการบดี
พิจารณาและออกค าสั่งตามที่เห็นสมควร แต่ถ้าเห็นว่า การสอบสวนยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะเสนออธิการบดี
เพื่อสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว

ในกรณีอธิการบดีเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติม 
โดยจะต้องก าหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปให้คณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม 
และให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้จัดท ารายงาน
การสอบสวนพร้อมทั้งท าความเห็นเสนออธิการบดี 



ส่วนที่ 6 การพิจารณารายงานการสอบสวน 
(ข้อ 58 - 65)

เมื่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายได้รับส านวนการสอบสวนแล้ว จะพิจารณาและออกค าสั่งตามที่เห็นสมควรดังต่อไปนี้
(๑)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย ถ้าอธิการบดีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ให้อธิการบดีพิจารณาออกค าสั่งตามที่เห็นสมควร
(๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้าอธิการบดีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย 

ให้อธิการบดีพิจารณาออกค าสั่งตามที่เห็นสมควร 
(๓)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย

อย่างร้ายแรงหรือไม่ และออกค าสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป                 
(๔)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานในส านวนสอบสวนยังไม่มีน้ าหนักเพียงพอที่จะลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรง แต่ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัยก็ให้ท าความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย ถ้าอธิการบดีเห็นด้วย
ก็ให้เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัยให้อธิการบ ดีสั่งให้                            
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ



ส่วนที่ 6 การพิจารณารายงานการสอบสวน 
(ข้อ 58 - 65)

กรณีข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย และมีกรณีถูก
กล่าวหาเป็นหนังสือก่อนหรือหลังจากออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้นกระท าการใดอันเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย
หรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้อง
หาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระท าผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีมีอ านาจด าเนินการทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ใดออกจากราชการแล้ว อธิการบดีมอี านาจด าเนนิการสืบสวนหรอืพิจารณาด าเนนิการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ ส าหรับกรณีที่เป็น
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งจะต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ 



ส่วนที่ 6 การพิจารณารายงานการสอบสวน 
(ข้อ 58 - 65)

กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ มีมติชี้มูลความผิดข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การ
ด าเนินการทางวนิยัและสัง่ลงโทษแก่ขา้ราชการหรอืพนกังานมหาวทิยาลยัผูน้ัน้ให้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี



หมวด 5 การสั่งลงโทษ วิธีการสั่งลงโทษ
และการแกไ้ขค าสั่งลงโทษ (ข้อ 66 - 89)

ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ (ข้อ 66 -72)

ส่วนที่ 2 วิธีการสั่งลงโทษ (ข้อ 73 - 78)

ส่วนที่ 3 การแก้ไขค าสั่งลงโทษ (ข้อ 79 - 89)



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกรณี
โดยให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใดของหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว้มาใช้ประกอบการพิจารณา 

โทษส าหรับกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชามีอ านาจ                        
สั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้

(๑)  ภาคทัณฑ์
(๒)  ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
(๓)  ลดเงินเดือน
การสัง่ลงโทษลดเงนิเดือนของพนกังานมหาวิทยาลัยให้ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่

ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

โทษส าหรับกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปน้ี

(๑)  ปลดออก

(๒)  ไล่ออก



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

การสั่งลงโทษทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาค านึงถึง เหตุอันควรบรรเทาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การมี                        
คุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น รับสารภาพและให้ข้อมูลความรู้แก่
ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการสอบสวนอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาสอบสวน หรือเหตุอื่นที่ผู้มีอ านาจสั่ง
ลงโทษเห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน

เหตุอันควรบรรเทาโทษตามมิให้น าไปใช้บังคับกับกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจากเหตุ
ความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและละทิ้งหน้าที่ราชการหรือไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่
และฐานความผิดอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี ก.พ.อ. หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2503 

ก.พ.เห็นว่าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการไปเลยเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร เป็นความผิดร้ายแรงซึ่งควรไล่ออกจากราชการ จะปราณีลดหย่อนผ่อนโทษลงได้ก็เพียง                    
ปลดออกจากราชการ  การน าเงินที่ทุจริตยักยอกไปแล้วมาคืนก็ดี การที่เป็นผู้ไม่เคยกระท าผิดมาก่อนก็ดี หรือมีเหตุ
อันควรปราณีอื่นใดก็ดี ไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะลดหย่อนผ่อนโทษลงเป็นให้ออกจากราชการได้ ก.พ.จึงขอให้ท่าน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาและสมควรน าเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ถือเป็นหลักปฏิบัติ
ต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2503  ลงมติเห็นชอบด้วยตามที่ ก.พ.เสนอ และให้ถือ
เป็นหลักปฏิบัติต่อไป



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

2. มติคณะรัฐมนตรี 21 ธันวาคม 2536
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 อนุมัติตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้
1. ให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2503 เกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดทาง

วินัยอย่างร้ายแรงบางกรณี ดังนี้
1.1 ปรับปรุงถ้อยค าเพื่อให้เกิดความชัดเจนจากค าว่า “ละทิ้งหน้าที่ราชการไปเลยเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มี

เหตุผลอันสมควร” เป็น “ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย”

1.2 การลงโทษผู้กระท าความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือละทิ้งหน้าที่ราชการตามข้อ 1.1 เป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งควรลงโทษเป็นไล่ออกจากราชการ การน าเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุอันควร
ปราณีอื่นใดไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อ 3 ก าหนดว่า “ผู้ใดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออก”



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

กรณีการกระท าความผดิวนิยัอย่างไมร่า้ยแรงและเปน็การกระท าความผิดวนิยัครัง้แรกและกระท าความผิด
วินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรบรรเทาโทษ ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษโดยให้ทัณฑ์บนหรือว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก็
ได้ 



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัยดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก

(๑)  ความผิดที่ถูกประกาศก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรี ก.พ.อ. และค าสั่งอื่นใดของทางราชการ

(๒)  ความผิดที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๓)  ความผิดอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวนิยัขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
ข้อ 4 ก าหนดว่า “ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
(๑)  แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
(๒)  มีหน้าที่ออกข้อสอบแล้วเปิดเผยข้อสอบโดยมิชอบ 
(๓)  แอบอ้างเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทางวิชาการของตน”
ข้อ 5 ก าหนดว่า “ผู้ใดล่วงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลด

ออกหรือไล่ออก
ผู้ใดประพฤติชู้สาวหรือกระท าอนาจารกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ                   

ปลดออกหรือไล่ออก เว้นแต่กรณีไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษต่ ากว่าไล่ออกหรือปลดออกก็ได้”



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

๒. กรณเีสพสรุาในขณะปฏบิตัหิน้าที่ราชการ หรือเมาสรุาเสยีราชการ 
หรือเมาสรุาในทีช่มุชนจนเกดิเรือ่งเสยีหาย หรือเสยีเกยีรตศิักดิ์ของต าแหน่งหนา้ทีร่าชการ

ก.พ. ได้พิจารณาเสนอแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนัน และข้าราชการเสพสุรามาดังต่อไปนี้
ข. เสพสุรา
ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่งอาจท าให้เสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ ให้พิจารณา

ลงโทษตามควรแก่กรณี ข้าราชการผู้ใดเสพสุราหรือเมาสุราในกรณีดังต่อไปนี้ อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออก ปลดออก หรือ                         
ไล่ออกจากราชการ เช่น

1. เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
2. เมาสุราเสียราชการ 
3. เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการ

คณะรฐัมนตรีไดป้ระชมุปรึกษาเมือ่วันที่ 28 สิงหาคม ๒๔๙๖ ลงมติเห็นชอบด้วยตามที่ ก.พ. เสนอ และให้ถือเป็นทางปฏิบัติ
ต่อไป



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

๓. จัดให้มี หรือเข้าเลน่ หรือเข้าพนนัในการเลน่อนัระบไุวใ้นบญัช ีก. ท้ายพระราชบญัญตัิการพนนั พุทธศกัราช 2478 และทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เติม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496
ก.พ. ได้พิจารณาเสนอแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนัน และข้าราชการเสพสุรามาดังต่อไปนี้
ก. เล่นการพนัน

1. การพนันประเภทกฎหมายห้ามเด็ดขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
(ก) เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือ

เจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ ให้พิจารณาโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1 ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นข้าราชการอื่นให้พิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี

(ข) เล่นโดยได้รับอนุญาตแล้ว ถ้าผู้เล่นเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามโดยตรง หรือเป็นครู หรือเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม หรือ
เจ้าพนักงานอื่นใดซึ่งมีข้อห้ามของกระทรวง ทบวง กรม วางไว้เป็นพิเศษ อาจพิจารณาโทษตามเกณฑ์ในข้อ 1 ก็ได้ ถ้าผู้เล่นนั้นเป็นข้าราชการอื่นจะเป็น
ความผิดต่อเมื่อปรากฏว่า ผู้นั้นหมกมุ่นต่อการพนันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ราชการ และให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 ธันวาคม 2498 เรื่อง การปราบปรามข้าราชการ

เล่นการพนันสลากกินรวบ
2. ให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 สิงหาคม 2496 เรื่อง แนวทางการลงโทษ

ข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา ตามข้อเสนอของส านักงาน ก.พ. จาก “1. การพนันประเภทกฎหมายห้าม
เด็ดขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ” เป็น “1. การพนัน
ประเภทกฎหมายห้ามเด็ดขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงปลดออก หรือไล่ออกจาราชการ”

คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบตามส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้กระทรวง ทบวง กรม                    
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2496 เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและ
เสพสุราโดยเคร่งครัดต่อไป



ส่วนที่ 1 การสั่งลงโทษ 
(ข้อ 66 -72)

๔. ปลอมลายมือชือ่ของผู้อืน่ไปหาประโยชน์

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี                        
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2532  เรื่อง  การพิจารณาการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ เป็น  "ให้ส่วนราชการและ
คณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายต่าง ๆ  ถือปฏิบัติว่า ในกรณีข้าราชการกระท าผิดวินัยโดยปลอมลายมือชื่อ
ของผู้อื่นไปหาประโยชน์ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และลงโทษอย่างน้อยปลดออกจากราชการ



ส่วนที่ 2 วิธีการสัง่ลงโทษ 
(ข้อ 73 - 78)

วิธีการสั่งลงโทษของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนด

การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก ให้ท าเป็นค าสั่งระบุชื่อ ต าแหน่ง
และสังกัดของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยอย่าง                  ไม่
ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไว้ใน
ค าสั่ง



ส่วนที่ 2 วิธีการสัง่ลงโทษ 
(ข้อ 73 - 78)

เมื่อได้มีค าสั่งลงโทษ หรืองดโทษแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว
และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานและให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูก
ลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง                       
เมื่อได้ท าบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่
แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบหรือมีเหตุจ าเป็นอื่น ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้                     
ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ                         
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งใน
ประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ



ส่วนที่ 3 การแกไ้ขค าสั่งลงโทษ 
(ข้อ 79 - 89)

การแก้ไขค าสั่งลงโทษของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

กรณีที่มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ให้ผู้บังคบับัญชามีค าสั่งใหม่ โดยให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม แล้ว
สั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น



ส่วนที่ 3 การแกไ้ขค าสั่งลงโทษ 
(ข้อ 79 - 89)

ผู้ถูกลงโทษทางวินัยมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษต่อ ก.อ.ม. หรือ ก.อ.ร. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดของทางราชการ แล้วแต่กรณี

เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาอุทธรณ์การสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว มีมติให้เพิกถอน
ค าสั่งลงโทษทางวินัยนั้น และได้รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ม. ต่อสภามหาวิทยาลัย และเมื่อ                       
สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นการใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งมติ และรายงานงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในคราวประชุมถัดไป

เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาอุทธรณ์การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการแล้วมีมติให้เพิกถอน
ค าสั่งลงโทษทางวินัยนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการออกค าสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม มตินั้น ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งมติ และเมื่อได้มีการด าเนินการตามมติ ก.อ.ร. เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินการและจัดส่ง
เอกสารหลักฐานไปยัง ก.อ.ร. โดยเร็ว


