ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทที่ าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดี
พ.ศ. 2563
โดยเป็น การสมควรก าหนดให้ม ีข ้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ว ย การให้
ความช่ว ยเหลือ กรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ ที่ทาหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการมีก รณีถูก กล่า วหาหรือ
ถูกดาเนินคดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ยอุ บ ลราชธานี
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
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดี พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทที่ าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
“คดี” หมายความว่า คดีความที่กรรมการถูกดาเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กาหนดเรื่องใด
ไว้แล้ว แต่มีปัญหาในการปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีที่ข้อ บัง คับ นี้มิไ ด้กาหนดเรื่อ งใด
ไว้เ ฉพาะ ให้อ ธิก ารบดีเ สนอสภามหาวิท ยาลัย เป็น ผู้วินิจ ฉัย ชี้ข าด การวินิจ ฉัย ชี้ข าดของอธิก ารบดี ห รือ
สภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด
ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่งกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

-๒หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ กรรมการที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดี จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ประเมินผลงาน
ทางวิช าการโดยชอบด้ว ยกฎหมาย เป็น ไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขที่ก ฎหมายกาหนดไว้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
ข้อ ๖ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาและให้ความช่วยเหลือกรรมการที่มีกรณีถูกกล่าวหาหรือ
ถูกดาเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนินคดี จนกว่า
คดีถงึ ที่สุด เว้นแต่ กรรมการผู้นั้นประสงค์จะดาเนินการทางคดีด้วยตนเอง
กรณีที่กรรมการผู้นั้นดาเนินการทางคดีด้วยตนเองตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ให้
ความช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น คดี หรื อ จะพิ จ ารณาให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามที่
เห็นสมควรก็ได้
ข้อ ๗ กรรมการที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากมหาวิทยาลัย ต้องเป็นกรณี
ถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนิน คดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
และคาสั่งของมหาวิทยาลัย แม้จะพ้นจากตาแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วหรือไม่ก็ตาม และมหาวิทยาลัยมิได้เป็น
ผู้กล่าวหา คู่ความหรือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งในการฟ้องคดีนั้น
ข้อ ๘ เมื่อ มหาวิท ยาลัย ได้รับ หมายเรีย กหรือ คาสั ่ง ของศาล พนัก งานอัย การ หรือ
พนัก งานสอบสวน กรณีกรรมการถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดี ไม่ว่าจะได้รับโดยตรงหรือ กรรมการแจ้งให้
ทราบจะด้วยวิธีใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะดาเนินการให้ความช่วยเหลือทางคดีโดยเร็ว
ในกรณีที่ศาล พนั กงานอัยการ หรื อพนักงานสอบสวนมีห มายเรียกหรือคาสั่งให้กรรมการ
ไปให้การ ให้ถ้อยคา หรือดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดี เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับ
การร้องขอจากกรรมการ หากกรรมการเป็นบุคคลภายในการอนุมัติให้กรรมการเดินทางไปราชการและ
เบิกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม แต่หากกรรมการเป็นบุคคลภายนอกการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เทียบตาแหน่ง
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
การเบิกค่าใช้จ่ ายตามหมวดนี้ ให้กรรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้โดย
ไม่ต้องคานึงถึงผลแห่งคดีหรือผลของคาพิพากษาในคดีนั้น
ข้อ ๙ ให้กรรมการที่ถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดีได้รับความช่วยเหลือทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ และศาล
ข้อ 10 ให้ ม หาวิท ยาลัย มอบหมายนิต ิก รสัง กัด ส านัก งานกฎหมายและนิต ิก าร
เป็นผู้ประสานงานคดี
ข้อ 11 การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ให้เป็นไปตามมติคณะรั ฐมนตรี ประกาศ หนังสื อเวียนหรือคู่มือการส่ งเรื่องให้พนักงานอัยการดาเนินคดีที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยเคร่งครัด

-๓หมวด ๒
ประเภทคดี
ส่วนที่ ๑
คดีอาญา
ข้อ 12 ให้ก รรมการที่ถูก กล่า วหาหรือ ถูก ดาเนิน คดีไ ด้รับ ความช่ว ยเหลือ ในส่ว นนี้
ในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล แต่สาหรับการจะได้รับความช่วยเหลือในชั้นศาลให้ได้รับ
ความช่วยเหลือเฉพาะในคดีที่มิใช่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้น
ข้อ ๑3 เมื่ อ กรรมการถู ก กล่ า วหาหรื อ ถู ก ด าเนิ น คดี อ าญา มหาวิ ท ยาลั ย จะส่ ง เรื่ อ งให้
พนักงานอัยการแก้ต่างคดี เว้นแต่พนักงานอัยการปฏิเสธหรือมีเหตุขัดข้องในการรับแก้ต่างคดี หรือเป็นกรณี
พนั กงานอัย การเป็ น โจทก์ ตามข้อ 12 ให้ม หาวิท ยาลัย เสนอสภามหาวิท ยาลัย เป็น ผู ้พ ิจ ารณาว่า จ้า ง
ทนายความดาเนินคดีแทน หากสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ้างทนายความดาเนินคดีแทน
ให้มหาวิทยาลัยว่าจ้างทนายความดาเนินคดีแทนได้
การว่าจ้างทนายความตามวรรคหนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยคานึงถึงความยุ่งยากสลับซับซ้อนของคดี
จานวนกรรมการที่ถูก ดาเนิน คดี ประสบการณ์ ความรู้แ ละความเชี่ย วชาญเฉพาะด้านของทนายความ
ประกอบด้วย
ข้อ ๑4 กรรมการที่ถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดีผู้ใดมีความประสงค์จะขอให้ มหาวิทยาลัย
ออกหนัง สือ รับ รองการปล่อ ยชั่ว คราวเพื่อ นาไปมอบให้พ นัก งานสอบสวน พนัก งานอัย การ หรือ ศาล
แล้วแต่กรณี ให้แสดงความจานงต่อมหาวิทยาลัย
การออกหนัง สือ รับ รองการขอปล่อ ยชั่ว คราวตามวรรคหนึ ่ง ให้ น าหลัก เกณฑ์แ ละ
วิธีพิจ ารณาตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้ างของทางราชการที่
ต้องหาคดีอาญา พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลม โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องระบุ
จานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจะต้องชดใช้ให้แก่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล เมื่อผู้มีสิทธิได้รับความ
ช่วยเหลือผิดสัญญาประกัน
ข้อ ๑5 ในกรณีที่กรรมการทีไ่ ด้รับความช่วยเหลือหลบหนี เมื่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
หรือศาลเรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาประกัน ให้มหาวิทยาลัยเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณในหมวด ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัส ดุ เป็ น เงิน รายได้ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสู งสุ ด หรือกระทรวงยุติธรรม
แล้ว แต่ก รณี และแจ้ง ให้ก ระทรวงการคลัง ทราบพร้อ มทั้ง แจ้ง ให้พ นัก งานสอบสวน พนัก งานอัย การ
หรือศาลทราบด้วย
กรณีหากได้ตัวกรรมการที่ได้รับความช่วยเหลือที่หลบหนีกลับมาดาเนินคดี ให้มหาวิทยาลัย
ร้องขอต่อพนักงานสอบสวน พนั กงานอัยการ หรือศาลแล้ วแต่กรณี เพื่อขอลด งด หรือคืนเงินตามสั ญญา
ประกัน
เงินที่ได้รับคืนตามวรรคสองให้ มหาวิทยาลัยนาส่งเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี

-๔ข้อ ๑6 หากกรรมการได้วางหลักประกันไปก่อนที่ มหาวิทยาลัยได้ออกหนังสือรับรองการ
ปล่อยชั่วคราวตามข้อ ๑4 อาจขอให้มหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองการปล่อยชั่วคราว เพื่อนาไปมอบให้
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี แทนหลักประกันเดิมหรือเป็นหลักประกันเพิ่มเติม
จากหลักประกันเดิมที่ได้วางไว้ก็ได้
ข้อ ๑7 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีอาญา ให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเท่าที่จ่ายจริงตามจานวนที่พนักงานอัยการเรียกเก็บ
ส่วนที่ 2
คดีแพ่ง
ข้อ ๑8 เมื่อกรรมการถูกฟ้องร้องเป็นคดีแพ่ง ให้ มหาวิทยาลัย ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ
แก้ต่างคดี ก่อนครบกาหนดยื่นคาให้การ เพื่อให้พนักงานอัยการมีเวลาเพียงพอที่จะสามารถรวบรวม ข้อเท็จจริง
และทาคาให้การได้ทันกาหนด และให้นาความในข้อ 13 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีใกล้จะครบกาหนดระยะเวลายื่นคาให้การแล้ว หากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถส่งเรื่อง
ให้ พนั ก งานอั ย การยื่ น คาให้ ก ารได้ ทั น ให้ ม หาวิท ยาลั ย จัด ให้ ก รรมการที่ ถูก ด าเนิน คดียื่ นค าร้อ งขอขยาย
ระยะเวลายื่นคาให้การออกไปก่อน แล้วให้มหาวิทยาลัยรีบจัดส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการพิจารณาโดยด่วน
ข้อ ๑9 การส่ งเรื่ องให้ พนั กงานอัยการแก้ต่างคดีแทนกรรมการ ให้ มหาวิทยาลั ย จัดส่ ง
หมายเรียกและสาเนาคาฟ้อง ใบแต่งทนายความ พร้อมหนังสือนาส่งโดยระบุว่า ได้รับหมายไว้เมื่อใด โดยวิธีใด
เช่น รับโดยมีผู้ลงชื่อ รับ หมาย โดยวิธีปิดหมาย หรือได้รับหมายทางไปรษณีย์ และสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ข้อต่อสู้ตามคาฟ้อง รวมทั้งสรุปข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสาคัญของเรื่องกับส่งพยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปในคราวเดียวกัน
การจัดส่งเรื่องให้พนักงานอัย การตามวรรคหนึ่ง ให้ มหาวิทยาลัย จัด ทาเป็นหนังสือ นาส่ง
ในนามของมหาวิท ยาลัย โดยในส่ว นกลางให้จัด ส่ง ถึง อธิบ ดีอัย การ ส าหรับ ในต่า งจัง หวัด ให้จัด ส่ง ถึง
หัวหน้าพนักงานอัยการประจาสานักงานคดีที่อยู่ในเขตศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี แล้วแต่กรณี
ส่วนที่ ๓
คดีปกครอง
ข้อ 20 เมื่อกรรมการถูกฟ้องร้องเป็นคดีปกครอง ให้ มหาวิทยาลัย มอบหมายนิติกรสังกัด
สานักงานกฎหมายและนิติการ ให้ความช่วยเหลือให้ คาปรึกษา จัด ทาคาให้การ คาร้อง คาขอ หรือคาแถลง
ต่าง ๆ เพื่อต่อสู้คดีในศาลปกครอง
ข้อ 21 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็น มหาวิทยาลัย จะส่ งเรื่องให้ พนักงานอัยการ
ดาเนินคดีแทนก็ได้ โดยจัดส่งไปยัง พนักงานอัยการประจาสานักงานคดีปกครองที่อยู่ในเขตศาลที่รับฟ้องไว้
พิจารณาก่อนครบกาหนดระยะเวลายื่นคาให้การตามหมายแจ้งคาสั่งศาล
การจัดส่งเรื่องให้พนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้ มหาวิทยาลัยตรวจสอบหมายแจ้งคาสั่ง
ศาลที่เรี ย กให้ จั ด ทาคาให้ การว่าคดีดังกล่ าวจะครบก าหนดยื่น คาให้ การเมื่อใด หากไม่ส ามารถส่ งเรื่องให้
พนักงานอัยการยื่นคาให้การได้ทัน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้กรรมการยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลายื่น คาให้การ

-๕รวมทั้งติดตามผลคาสั่งของศาล และแจ้งผลคาสั่งของศาลดังกล่าวในหนังสือ นาส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการ
ประจาสานักงานคดีปกครองที่รับผิดชอบในคราวเดียวกัน
ข้อ 22 ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งหมายเรียกและสาเนาคาฟ้อง หนังสือมอบอานาจ คาสั่งแต่งตั้ง
หลักฐานบัตรประจาตัว สรุปข้อเท็จจริงแสดงความเป็นมาของคดี โดยเริ่มต้นจากฐานะทางกฎหมายของคู่กรณี
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี ข้อโต้แย้งสิทธิที่เกิดขึ้น พร้อมส่งสาเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สัมพันธ์กับข้อเท็จจริง
ดังกล่าวตามลาดับเหตุการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปยัง พนักงานอัยการประจาสานักงานคดีปกครองที่
รับผิดชอบด้วย
การจัดส่งบันทึกสรุปข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้อธิการบดีลงนามท้ายบันทึกสรุปข้อเท็จจริง
หมวด 3
ค่าใช้จ่าย
ข้อ 23 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่กรรมการ ให้มหาวิทยาลัย
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือกรรมการนอกเหนือจากข้อ 17 ซึ่งประกอบ
ไปด้วยค่าธรรมเนี ยมศาล ค่าทนายความ ค่าที่ พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จาเป็นในชั้น
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ เท่าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด
ข้อ ๒5 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขการเบิกค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่กรรมการกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณหรือ เงิน รายได้ข องมหาวิท ยาลัย โดยขอทาความตกลงกับ กระทรวงการคลัง หรือ เสนอให้
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒6 ในกรณีกรรมการที่ได้รับความช่วยเหลือได้รับเงินค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดในการ
ด าเนิ น คดี ที่ จ่ า ยไปคื น จากพนั ก งานสอบสวน พนั ก งานอั ย การ ศาล คู่ ก รณี อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง หรื อ บุ ค คลอื่ น ใด
ให้ กรรมการน าส่ ง เงิน คืน ให้ มหาวิทยาลั ย ตามที่ได้รับความช่ว ยเหลื อ แต่ไม่เกิ นจานวนที่ได้รับชดใช้ ทั้งนี้
กรรมการอาจมอบอานาจให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับแทนก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
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