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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยการสอบสวนวินัยและการสั่งลงโทษ  
พ.ศ. 2563 

 
  

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย เพ่ือให้การพิจารณาสอบสวนความผิดทางวินัยและการสั่ง
ลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
พ.ศ. ๒๕๓๓  และมาตรา  ๑7  มาตรา  ๔9  วรรคสอง มาตรา  51  มาตรา  54  และมาตรา  ๖๕/๑                
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยข้าราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ  ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการสอบสวนวินัยและ
การสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563” 

 ข้อ  2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ  3  ให้ยกเลิก 
 (1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

สอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. 2551 
 (2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

สอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 (3)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

สอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 (4)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ

สอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ข้อ  4  ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ก.อ.ม.”  หมายความว่า  คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
 “ก.พ.อ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
“ก.อ.ร.”  หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ปฏิบัติราชการแทนหรือ     
รักษาราชการแทนหรือที่ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี 

“ข้าราชการ”  หมายความว่า  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 

ข้อ  5  การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ ถ้าก าหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้
นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจตามข้อบังคับนี้
จะได้เริ่มด าเนินการในวันนั้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อ านาจตามข้อบังคับนี้ ต้องกระท าการ         
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้าย           
เป็นวันหยุดราชการ 

 ในกรณีที่บุคคลอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในวรรคสองต้องท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันท างานที่ถัดจาก
วันหยุดนั้น 

ข้อ  6  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  7  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ก าหนดเรื่องใด        
ไว้แล้ว แต่มีปัญหาในการปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดเรื่องใด       
ไว้เฉพาะ ให้อธิการบดีเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีหรือ            
สภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

___________________ 
 

ข้อ  8  ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ ใด ถูกกล่าวหาหรือความปรากฏต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าผิดวินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย                        
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้อธิการบดีทราบ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและต้องสอบสวน
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า  

รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) 
 (๒) ชื่อ ต าแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา 
 (๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระท าผิดวินัย 
 (๔) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าท่ีมี 
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ข้อ  9  ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดและได้รับโทษในกรณีดังต่อไปนี้ 
ให้ถือว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ปรากฏชัดแจ้ง อธิการบดีจะด าเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้ 

(๑)  กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๒)  กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาหรือ           
ให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายและได้ มีการบันทึก           
ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือ 

(๓)  กระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองค์กรวิชาชีพได้วินิจฉัยว่าเป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง 

ข้อ  10  การด าเนินการสอบสวนพิจารณาวินัยตามข้อบังคับนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายงาน
ผลการสอบสวน การพิจารณารายละเอียด การจัดท าและการเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร เอกสารหลักฐานทั้งปวง
ไว้อย่างเป็นระบบตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ 

ข้อ  11  การร้องขอเพ่ือตรวจดูบันทึกรายงาน ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารหลักฐานทั้งปวง 
จะต้องยื่นค าขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

การอนุญาตให้ตรวจดูบันทึกรายงาน ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารหลักฐานทั้งปวงตามวรรคหนึ่ง 
ให้น ากฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
___________________ 

 
ข้อ  12  เมื่อได้รับรายงานตามข้อ  8  หรือความปรากฏต่ออธิการบดีว่า มีการกล่าวหาหรือ           

มีกรณีเป็นที่สงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าการหรือ            
ไม่กระท าการใด ๆ  ละเว้นหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ  เข้าข่ายเป็นความผิดวินัย ก่อนตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน อธิการบดีอาจมอบหมายให้ส านักงานกฎหมายและนิติการหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อสืบสวนเบื ้องต้นว่าการกล่าวหานั ้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไม่ก็ได้  แล้วรายงานต่อ
อธิการบดีเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ข้อ  13  ในกรณีที่อธิการบดีพิจารณา เห็นว่า การกระท าที่ถูกกล่าวหาหรือเหตุอันควรสงสัยนั้น         
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้อธิการบดีด าเนินการ           
ทางวินัยตามที่ก าหนดไว้ในหมวด  3  หรือหมวด  4  แล้วแต่กรณี 

 ข้อ  14  ถ้าการกระท าที ่ถูกกล่าวหาหรือเหตุอันควรสงสัยนั ้นมีลักษณะดังต่อไปนี ้                    
ให้อธิการบดีสั่งยุติเรื่อง  

 (๑)  ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ทราบว่าข้าราชการ          
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดวินัย 

 (๒)  ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะท าให้ ฟังได้ว่า          
มีการกระท าหรือไม่มีการกระท า การงดเว้นหรือละเว้นการกระท าใด ๆ อันมีมูลเป็นความผิดวินัย  

 (๓)  พฤติการณ์แห่งการกระท านั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย 
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(4)  การกล่าวหาในลักษณะบัตรสนเท่ห์โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งการกระท า 
การงดเว้นหรือละเว้นการกระท าใด ๆ รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่เกี่ยวกับการกระท า          
ที่กล่าวหานั้น  

 
หมวด ๓ 

การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
___________________ 

 
ข้อ  15  กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าการ

หรือไม่กระท าการใด ๆ  ละเว้นหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ เข้าข่ายเป็นความผิดผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
อธิการบดีอาจด าเนินการทางวินัยโดยมอบหมายให้ส านักงานกฎหมายและนิติการด าเนินการตามหมวดนี้             
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  

 ข้อ  16  ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอธิการบดี ในกรณีที่ส านักงานกฎหมายและนิติการ
เห็นว่าจะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุต่ออธิการบดีเพื่อ
ขอขยายระยะเวลา ทั้งนี ้อธิการบดีสั่งขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็นหนึ่งครั้งไม่เกินสามสิบวัน   

ข้อ  ๑7  ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการเสนออธิการบดีให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงหรือ
พฤติการณ์แห่งการกระท าที่กล่าวหาและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มีเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา         
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้รับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในการวินิจฉัย เว้นแต่
จะปรากฏพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ         
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง 

 ข้อ  ๑8  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑7  แล้ว ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการท าความเห็น
เป็นหนังสือเสนอต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาและออกค าสั่งตามที่เห็นสมควรโดยเร็วดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง 
 (๒)  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์         

ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
 (๓)  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยครั้งแรกและกระท าความผิดวินัยเล็กน้อย 

และมีเหตุอันควรบรรเทาโทษ จะงดโทษโดยให้ท าหนังสือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  
 (๔)  ในกรณีท่ีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตามหมวด ๔ ต่อไป 
การเสนอความเห็นต่ออธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง ให้น าความในข้อ  56  มาบังคับใช้

โดยอนุโลม 
ข้อ  19  ในกรณีที ่อธิการบดีด าเนินการทางวินัยโดยแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน            

ให้น าหมวด  4  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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หมวด ๔ 
การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

___________________ 
 

ส่วนที ่1 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการแจ้งค าสั่ง 

___________________ 
 
ข้อ  20 กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าการ

หรือไม่กระท าการใด ๆ  ละเว้นหรืองดเว้นกระท าการใด ๆ เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อด าเนินการสอบสวนต่อไป  

 ข้อ  21  คณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานุการและอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนก็ได้ 

 กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทาง
กฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ด าเนินการทางวินัย 

 ค าสั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื ่อ  ต าแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา              
เรื่องที่กล่าวหา ชื่อและต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้             
ตามแบบท้ายข้อบังคับนี ้ 

ข้อ  22  ในระหว่างการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นหรือในระหว่างการสอบสวนเพ่ิมเติม           
หากอธิการบดีเห็นว่า เพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรม อธิการบดีอาจเปลี่ยน เพ่ิม หรือลดจ านวน
ของกรรมการสอบสวนได้โดยให้แสดงเหตุผลอย่างละเอียดชัดเจนไว้ในค าสั่งตามแบบท้ายข้อบังคับนี้และ          
ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป 

 การเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจ านวนกรรมการสอบสวนตามความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อ           
การสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

 ข้อ  23  เมื่อได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับนี้แล้ว ให้ส านักงาน
กฎหมายและนิติการเสนออธิการบดีด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (๑)  แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน และให้มอบส าเนาค าสั่งให้              
ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย หรือจะแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา            
ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบค าสั่งตั้งแต่
วันที่ครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ส่งค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ หรือถือตามวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด
ซึ่งอยู่หรือท างานในสถานที่นั้นลงชื่อในใบตอบรับภายในประเทศ 

 (๒)  ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนโดยเร็ว แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปีที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน  
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 (๓)  ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธานกรรมการ
เพ่ือเก็บรวมไว้ในส านวนการสอบสวน 

 
ส่วนที ่2 

การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 
___________________ 

  
ข้อ  24  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้ 
 (๑)  เป็นผู้กล่าวหา 
 (๒)  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
 (๓)  เป็นญาติของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ 

หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
 (๔)  เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา 
 (๕)  เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
 (๖)  เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
 (7)  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของ               

ผู้ถูกกล่าวหา 
(8)   เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี 
 (9)  เป็นผู้ที่มีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความ          

เป็นธรรม 
ข้อ  ๒5  การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่ออธิการบดีภายในห้าวัน          

นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  23 (1)  หรือนับแต่วันที่ทราบว่า 
มีกรณีตามข้อ  24 โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ  24  อย่างละเอียดชัดเจน 

 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่า การคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนา
หนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพ่ือทราบและเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้             
ผู้ถูกคัดค้านทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่ออธิการบดีภายในห้าวันนับแต่วันที่            
ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้อธิการบดี
สั่งไม่รับค าคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

 ข้อ  26  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๒5  แล้ว ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ในกรณีที่เห็นว่าค าคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการ
สอบสวน ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้  แต่ถ้ากรรมการ
สอบสวนที่เหลืออยู่มีจ านวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน และให้
น าข้อ  21  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การกระท าใด ๆ ของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้กระท าไปก่อนหยุดการพิจารณาตามข้อ  25 
ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นสมควรด าเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้ 

 (๒)  ในกรณีที่เห็นว่าค าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้ ให้สั่งยกค าคัดค้าน และมีหนังสือแจ้งให้            
ผู้คัดค้าน ผู้ถูกคัดค้าน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว ค าสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 
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 อธิการบดีต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วันที่           
ได้รับค าคัดค้าน ถ้าไม่ได้สั่งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน         
นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว และให้ด าเนินการตาม (๑) ต่อไป 

 ข้อ  ๒7  ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ  24  ให้ผู้นั้นแจ้งให้
ประธานกรรมการและอธิการบดีทราบ และให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ  26  โดยอนุโลมต่อไป 

 
ส่วนที ่3 

การรวบรวมและการรับฟังพยานหลักฐาน 
___________________ 

 
ข้อ  28  ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์            

แก่การสอบสวน โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น
และให้จัดท าบัญชีสรรพเอกสารและพยานหลักฐานทั้งปวง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของประธานกรรมการและ
เลขานุการในบัญชีสรรพเอกสารรวมไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจ
เข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย 

 ข้อ  29  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากค าคราวละหนึ่งคน และ         
ก่อนเริ่มการสอบปากค าพยานต้องแจ้งให้พยานทราบว่า กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ข้อ  30  การสอบปากค าตามข้อ  29  ต้องมีการบันทึกถ้อยค าของผู้ให้ถ้อยค าตามแบบท้าย
ข้อบังคับนี้ แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค า  ผู้บันทึกถ้อยค า          
และกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค านั้นไว้เป็นหลักฐาน        
ในกรณีที่บันทึกถ้อยค าใดมีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยค าและประธานกรรมการหรือกรรมการหนึ่งคนซึ่งอยู่ร่วมใน
การสอบปากค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ในบันทึกถ้อยค าทุกหน้า 

 ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึก
ถ้อยค าแล้ว ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความที่บันทึกไว้ ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพ่ิมเติมข้อความ
ใหม่ด้วยวิธีตกเติม แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค าและประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นทุกแห่ง 

 ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค าตามความในวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุ
ที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค าด้วย 

 ข้อ  31  ในขณะเมื ่อสอบปากค าผู ้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู ่ในที่
สอบปากค า เว้นแต่กรรมการสอบสวนเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็นทนายความหรือ          
ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาหรือการสอบปากค าตามข้อ  32  ตามจ านวนที่กรรมการสอบสวนเห็นสมควร 
อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมฟังการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน  

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการสอบสวนตามความในวรรคหนึ่ง ตอบค าถาม 
พูดคุย หรือกระท าการใดๆ แทนผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นกรณีการสอบปากค าตามข้อ  32 
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ข้อ  32  การสอบปากค าผู ้เ ส ียหายหรือพยานซึ ่ง เป ็น เด ็กอาย ุไม ่เก ินส ิบแปดปี                
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้าน            
จิตเวชศาสตร์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือสังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ได้ และบุคคลที่เด็กร้องขอหรือ
ไว้วางใจอยู่ร่วมด้วยในการสอบปากค าเด็กนั้น 

การถามปากค าตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง           
การสอบปากค าดังกล่าวซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน 

ในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์
เห็นว่า ค าถามใดอาจมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผ่าน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์เป็นการเฉพาะตามประเด็น
ค าถามของคณะกรรมการสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินค าถามของคณะกรรมการสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็ก
ซ้ าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  

ข้อ  33  การสอบปากค าผู ้เสียหายหรือพยานที่หูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและ        
เป็นใบ้ หรือไม่เข้าใจภาษาไทยและจ าเป็นต้องใช้ล่าม ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่ามที่เป็นกลางและ
เชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว  

 ข้อ  34  ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา         
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน           
ให้ถ้อยค าอย่างใด 

 ข้อ  35  การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้ เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน                         
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 

 เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับ
มาได้เนื่องจากสูญหายหรือถูกท าลายจะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่า              
เป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 

 ในกรณีที่ ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือถูกท าลายหรือโดยเหตุ             
ประการอื่น คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้ 

ข้อ  36  ในกรณีที ่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี ้แจงหรือ          
ให้ถ้อยค าตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดแล้ว แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยค าหรือ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าได้ภายในเวลาอันควร 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั ้นไว้ในบันทึกประจ าวันที ่มี             
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย 

 ข้อ  37  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  การสอบสวนพยานบุคคลใดหรือ           
การรวบรวมพยานเอกสารหรือวัตถุใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช่
สาระส าคัญจะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มี
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย 

 ข้อ  38  ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดี
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น          
เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับความผิดตามข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะน าเอาค าพิพากษาถึงที่สุดนั้น            
มาใช้เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นก็ได้  แต่ต้องแจ้ง          
ข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 
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ข้อ  39  ให้จ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานที่เป็นบุคลภายนอกซึ่งมา
ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการสอบสวน 

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพยาน วิธีการเบิกจ่าย หลักฐานการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  

 
ส่วนที ่4 

การด าเนินการสอบสวน 
___________________ 

 
 ข้อ  40  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ           

และระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรม
ตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติ            
ของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา และจัดท าบันทึกประจ า
วันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 

 ในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอ่ืนอยู่หรือร่วมด้วย เว้นแต่เป็นการสอบปากค า
ตามข้อ  31  ข้อ  32  และข้อ  33  

 ข้อ  41  ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายใน         
เจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ  23 (๒)  ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในก าหนด         
ให้รายงานเหตุผลและความจ าเป็นให้อธิการบดีทราบ 

 ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนด
ประเด็นและแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงาน
การสอบสวนด้วยและให้ท าความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีว่า มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะสั่งให้            
ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ  42  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  23 (2) 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  จะไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน             
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จ            
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้ยื่นค าขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว 
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาได้ตามความจ าเป็นและให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานให้อธิการบดีทราบ 

ข้อ  43  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการสอบปากค าพยานบุคคล ต้องกระท าต่อหน้ากรรมการสอบสวนจ านวนไม่น้อยกว่า         
สองในสามของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย ในกรณีจ าเป็น 
ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน          
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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ข้อ  44  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้พิจารณาท าความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน
หรือไม่ ถ้าเห็นว่า การกระท าของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน ให้รายงาน        
ผลการสอบสวนพร้อมเสนอความเห็นยุติเรื่องต่ออธิการบดีโดยให้น าความในข้อ  56  มาใช้บังคับโดยอนุโลม             
แต่ถ ้าการกระท าของผู ้ถ ูกกล ่าวหามีมูลกระท าผิดว ิน ัยในเรื ่องที ่สอบสวนให้แจ ้งข้อกล่าวหาและ           
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  

ข้อ  45  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ท าเป็นบันทึก
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื ่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้ง  แจ้งให้               
ผู ้ถูกกล่าวหาทราบถึงสิทธิที ่จะให้ถ้อยค าหรือยื ่นค าชี ้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที ่จะแสดง
พยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานหรือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้  

 บันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้ท าตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ โดยให้ท าเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน 
ให้ประธานกรรมการและกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  

 ข้อ  46  เมื่อได้จัดท าบันทึกตามข้อ  45 แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียก          
ผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและ           
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

 เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
พร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และถาม          
ผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ        
ข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น แล้วมอบบันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ           
และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 

 ในกรณีที ่ผู ้ถ ูกกล ่า วหา ไม ่ยอมลงลายม ือชื ่อ ในบ ันท ึก เ พื ่อร ับทราบข ้อกล ่า วหา                          
ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น  ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า  
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่ มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว             
และให้มอบบันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน แต่ถ้า                
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

 ข้อ  47  เมื ่อได ้แจ้งข ้อกล่าวหาและผู ้ถ ูกกล่าวหาได้ร ับทราบตามข้อ  46  แล ้ว                            
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่  และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ในวันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวน หรือจะแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้                 
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตั้งแต่
วันที่ครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ หรือถือตามวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคล
ใดซึ่งอยู่หรือท างานในสถานที่นั้นลงชื่อในใบตอบรับภายในประเทศ 

 ข้อ  48  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนตามที่ก าหนดในข้อ  46   
ให้ส่งบันทึกตามข้อ  45 จ านวนหนึ่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ครบก าหนด
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกดังกล่าวทางไปรษณีย์ หรือถือตามวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดซึ่งอยู่หรือ
ท างานในสถานที่นั้นลงชื่อในใบตอบรับภายในประเทศ 
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 ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ
ที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาว่าได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งด้วย 

 ข้อ  49  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าหรือยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน
เวลาที่ก าหนดตามข้อ  47  หรือข้อ  48  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและ        
ให้รับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในการวินิจฉัย เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง หรือมีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งอื่นใด ท าให้ผู ้ถูกกล่าวหาไม่สามารถมาพบหรือชี ้แจง            
แก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนก าหนดวัน เวลา สถานที่ หรือวิธีการ
ด าเนินการเสียใหม่ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง 

 ข้อ  50  ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้ง                
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าพยานหลักฐานที่เพ่ิมเติมนั้นมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้นให้             
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้นมีผลท าให้ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนนั้น
เปลี ่ยนแปลงไปหรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา ให้ก าหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือก าหนดข้อกล่าวห าเพิ่มเติม                 
แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ให้น าความใน          
ข้อ  45  ข้อ  46  ข้อ  47  ข้อ  48  และข้อ  49  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  51  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ให้ถ้อยค าหรือยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิ
ขอให้ถ้อยค าหรือยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ 

เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานสอบสวนของอธิการบดี             
ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นหนังสือชี้แจงเพ่ิมเติมต่ออธิการบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รับค าชี้แจงนั้นรวมไว้ในส านวนการ
สอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อ  52  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า มีพยานหลักฐานที่ควรกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานต่ออธิการบดีโดยเร็ว 

 เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้อธิการบดีมอบหมายส านักงานกฎหมายและนิติการ
พิจารณาเสนอความเห็น ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย ให้ยุติไม่ต้อง
ด าเนินการทางวินัยส าหรับเรื่องอ่ืนนั้น 

 (๒)  ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นด้วย ให้ด าเนินการ         
ทางวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นด้วยตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่การกระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นเป็นการกระท าผิดวินัย           
อย่างร้ายแรง จะมอบให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอ่ืนนั้นก็ได้ 

 ข้อ  53  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด           
ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า  ผู ้นั ้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื ่องที ่สอบสวนนั ้นด้วย                       
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานต่ออธิการบดีโดยเร็วเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามข้อบังคับนี้ต่อไป 

 ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ใดร่วมกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน        
เพ่ือท าการสอบสวนผู้นั้น โดยจะมอบให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหม่ด าเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้  
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  ข้อ  54  การด าเนินการตามข้อ 53 หากคณะกรรมการสอบสวนจะใช้พยานหลักฐานที่ได้
จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิมเพ่ือด าเนินการทางวินัยในเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกันแก่ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้
ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาสผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้แล้ว 
 

ส่วนที ่5 
การลงมติและการจัดท ารายงานการสอบสวน 

___________________ 
 
 ข้อ  55  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนครบถ้วน

สมบูรณ์แล้ว ให้ท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
 ในการพิจารณาท าความเห็นตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา

ได้กระท าผิดวินัย ต้องพิจารณาให้ได้ความด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด 
และมีเหตุอันควรบรรเทาโทษหรือไม่ เพียงใด แตถ่้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิดก็ให้มีมติยุติเรื่อง 

 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานในส านวนสอบสวนยังไม่มีน้ าหนัก 
เพียงพอที่จะลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหาย          
แก่มหาวิทยาลัย ก็ให้ท าความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย  

ข้อ  56  รายงานการสอบสวนที่เสนอต่ออธิการบดีให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้                 
และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(๑)  ข้อกล่าวหา 
(2)  ชื่อ ต าแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา 
(3)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(4)  วันเวลาที่ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวน ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้ง เอกสาร

การรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และวันเวลาที่ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก  
(5)  รายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและความเห็นของอธิการบดี (ถ้ามี) 
(๖)  บันทึกที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและ 

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกล่าวหาทราบ และบันทึกที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อ
รับทราบและได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว 

(๗)  บันทึกค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา  
(๘)  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้  
(ก)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ           

ข้อกล่าวหาอย่างละเอียด 
(ข)  ประเด็นเก่ียวกับข้อกล่าวหาที่พิจารณา  
(ค)  เปรียบเทียบวินิจฉัยชี้ขาดพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่

หักล้างข้อกล่าวหา 
(ง)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ ของคณะกรรมการสอบสวนว่า                 

ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่อย่างไร ตามมาตราใด และบทลงโทษ รวมทั้งเหตุบรรเทาโทษ  (ถ้ามี) 
ข้อ  57  ให้กรรมการสอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานการสอบสวน โดยประธาน

กรรมการและกรรมการหนึ่งคนจะต้องลงลายมือชื่อก ากับไว้ในรายงานการสอบสวนด้วยทุกหน้า ในกรณีที่
กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุจ าเป็น
ดังกล่าวไว้ด้วย  
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ในกรณีท่ีกรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้แสดงชื่อและสรุปความเห็นแย้งของผู้นั้นไว้
ท้ายรายงานการสอบสวนด้วย หรือผู้มีความเห็นแย้งนั้นจะท าบันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อ
ของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอส านวนการสอบสวน
พร้อมทั้งสารบัญต่ออธิการบดี และให้ถือว่าการสอบสวนดังกลา่วในครั้งนั้นเสร็จสิ้น 

 
ส่วนที ่6 

การพิจารณารายงานการสอบสวน 
___________________ 

 
ข้อ  58  เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานการสอบสวนตามข้อ  57  แล้ว ให้มอบหมายส านักงาน

กฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการสอบสวนตามข้อ  56  และกระบวนการ
สอบสวนตามข้อ  59  และข้อ  61  ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ เสนออธิการบดี
ด าเนินการตามข้อ  60 แต่ถ้าเห็นว่า การสอบสวนยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  56  ข้อ  59  และ
ข้อ  61  ก็ให้เสนออธิการบดีเพ่ือสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ  59  ในกรณีอธิการบดีเห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติม ให้อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม โดยจะต้องก าหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปให้คณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม  

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้หรือมีเหตุอันจ าเป็นและ
สมควรอย่างยิ่ง  อธิการบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้ และให้
น าข้อ  21  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้น าข้อ  50           
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้จัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งท าความเห็นตามประเด็น
ที่ก าหนดเสนออธิการบดี  ทั้งนี้  การจัดท ารายงานการสอบสวนเพิ่มเติมให้น าข้อ  56  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ  60  เมื่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายได้รับส านวนการสอบสวนแล้ว             
ให้พิจารณาและออกค าสั่งตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย ถ้าอธิการบดี
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้อธิการบดีพิจารณาออกค าสั่งตามท่ีเห็นสมควร 

(๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง          
ถ้าอธิการบดีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย ให้อธิการบดีพิจารณาออกค าสั่งตามที่เห็นสมควร  

(๓)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                   
ให้อธิการบดีพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และออกค าสั่งตามท่ีเห็นสมควรต่อไป                  
   (๔)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานในส านวนสอบสวนยังไม่มี
น้ าหนักเพียงพอที่จะลงโทษผู้ถูกกล่าวหาเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ก็ให้ท าความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย ถ้าอธิการบดีเห็นด้วยก็ให้
เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ผู้ถูกกล่าวหา
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยสั่งให้                
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ 
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ข้อ  61  ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ  21             
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และในกรณีท่ีปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามข้อ  ๓๔  ข้อ  40  
วรรคสอง ข้อ  ๔๓  วรรคหนึ่ง ข้อ  4๖  ข้อ  47  ข้อ  48  และข้อ  50  ให้การสอบสวนเสียไปเฉพาะ
ขั้นตอนนั้นและให้อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนขั้นตอนใดท าไม่ถูกต้องที่นอกเหนือจากข้ันตอนตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าการสอบสวนขั้นตอนนั้นเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม ให้อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนแก้ไขหรือด าเนินการขั้นตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว  

ข้อ  6๒  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดตายในระหว่างการสอบสวน ให้การด าเนินการทางวินัย
แก่ผู้นั้นเป็นอันยุติ  

ข้อ  63  กรณีข้าราชการผู้ใดเคยถูกกล่าวหาหรือกระท าผิดวินัยก่อนวันโอนมาบรรจุเข้ารับ
ราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยร้ายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก            
ให้อธิการบดีด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับนี้ แต่หากเป็นเรื่องที่อยู่ใน
ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้รอผลการสืบสวนหรือสอบสวนจนเสร็จ 
เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว ให้อธิการบดีพิจารณาด าเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป 

ข้อ  64  ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย 
และมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนหรือหลังจากออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระท าหรือละเว้น
กระท าการใดอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น 
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระท าผิดอาญา
อันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีมีอ านาจด าเนินการทางวินัยตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดออกจากราชการแล้ว อธิการบดีมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาด าเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจาก
ราชการ โดยต้องเริ่มด าเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษ
ภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ ส าหรับกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งจะต้องสั่งลงโทษ
ภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  

ในกรณีที่ ก.อ.ร. หรือ ก.อ.ม. มีค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษ  หรือมี         
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง  เพราะเหตุกระบวนการด าเนินการทางวินัยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้อธิการบดีด าเนินการทางวินัยใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด 
หรือค าวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี 

การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ 

ข้อ  6๕  ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การด าเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย          
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี 
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การด าเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง           
ก็ให้งดโทษ 

 
หมวด 5  

การสั่งลงโทษ วิธีการสั่งลงโทษและการแก้ไขค าสั่งลงโทษ 
 

ส่วนที่ 1  
การสั่งลงโทษ 

 
 

ข้อ  66  ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งกรณี  โดยให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งอ่ืนใดของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องก าหนดไว้มาใช้ประกอบการพิจารณา  

ข้อ  67  โทษส าหรับกรณีข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชามี
อ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้ 

(๑)  ภาคทัณฑ์ 
(๒)  ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ     

เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 
การสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าจ านวนเงินที่จะต้องตัดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ตัดเศษออก 
ข้อ  68  โทษส าหรับกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู ้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

ผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้ 
(๑)  ภาคทัณฑ์ 
(๒)  ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีค าสั่งลงโทษ     

เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน 
(3)  ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่

มีค าสั่งลงโทษ 
การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนถ้าจ านวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง              

สิบบาทใหตั้ดเศษออก 
ข้อ  69  โทษส าหรับกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด กระท าผิดวินัย        

อย่างร้ายแรงผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้ 
(๑)  ปลดออก 
(๒)  ไล่ออก 
ข้อ  70  การสั่งลงโทษทางวินัยตามความในข้อ  66  ให้ผู้บังคับบัญชาค านึงถึงเหตุอันควร

บรรเทาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การมีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่ง
ความผิดนั้น รับสารภาพและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการสอบสวนอันเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณาสอบสวน หรือเหตุอื่นท่ีผู้มีอ านาจสั่งลงโทษเห็นว่ามีลักษณะท านองเดียวกัน 

เหตุอันควรบรรเทาโทษตามความในวรรคหนึ่ง มิให้น าไปใช้บังคับกับกรณีการสั่งลงโทษ            
ไล่ออกจากราชการจากเหตุความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
อย่างเต็มที ่และฐานความผิดอ่ืนใดตามท่ีคณะรัฐมนตรี ก.พ.อ. หรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 
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ข้อ  71  กรณีการกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและเป็นการกระท าความผิดวินัย         
ครั้งแรกและกระท าความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรบรรเทาโทษ ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษโดยว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้  

การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 
ข้อ  72  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระท าผิดวินัยดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ           

ปลดออกหรือไล่ออก  
(๑)  ความผิดที่ถูกประกาศก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรี ก.พ.อ. และค าสั่งอ่ืนใดของ           

ทางราชการ 
(๒)  ความผิดที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแกม่หาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง  
(๓)  ความผิดอื่นใดท่ีมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

 
ส่วนที่ 2 

วิธีการสั่งลงโทษ 
 

 
ข้อ  73  วิธีการสั่งลงโทษของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  
ข้อ  74  การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก ให้ท าเป็น

ค าสั่งระบุชื่อ ต าแหน่งและสังกัดของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา           
ในการอุทธรณ์ไว้ในค าสั่งนั้นด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ และให้ลงลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้สั่งและ          
วันเดือนปีที่ออกค าสั่งไว้ด้วย 

ข้อ  75  การสั่งลงโทษ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑)  การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
(๒)  การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีค าสั่ง 
ข้อ  76  การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามสั่งย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง 

เว้นแต่ 
(๑)  ในกรณีที่ได้มีค าสั่งให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษ          

ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการหรือวันให้ออกจากราชการ          
ไว้ก่อน แล้วแต่กรณี 

(๒)  การสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระท าผิดวินัย ฐานไม่อุทิศเวลาให้กับ            
ทางราชการอย่างเต็มทีแ่ละไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่งไล่ออกตั้งแต่วันที่ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ 

(๓)  การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในการกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก 
หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุด
หรือวันต้องค าพิพากษาถึงที่สุดหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี 

(๔)  ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่ 
หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่ง การลงโทษปลดออกหรือไล่ออก กรณีเช่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการ          
ตามค าสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ย้อนหลังไปถึงวันที่
ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
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(๕)  การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษนั้น 
ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น 

(๖)  การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก ย้อนหลังไปถึง
วันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(๗)  กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือ 
ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการท าให้เสียประโยชน์
ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น 

ข้อ  77   กรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มี
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อน และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษ  

ข้อ  78  เมื่อได้มีค าสั่งลงโทษ หรืองดโทษแล้ว ให้ด าเนินการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบ
โดยเร็ว และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานและให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกลงโทษ
ไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง เมื่อได้ท าบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้ง
และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ให้ส่งส าเนาค าสั่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งในประเทศ  
หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งส าหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ 

 
ส่วนที่ 3 

การแก้ไขค าสั่งลงโทษ 
 

 
ข้อ  79  วิธีการแก้ไขค าสั่งลงโทษของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้  
ข้อ  80  ในกรณีที่มีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ให้ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งใหม่ โดยให้สั่ง

ยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น 
ค าสั่งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ โดยอย่างน้อยให้มีสาระส าคัญ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑)  อ้างถึงค าสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษหรืองดโทษ  
(๒)  อ้างถึงค าวินิจฉัยของ ก.อ.ร. หรือมติของ ก.อ.ม. หรือขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน             

ที่ให้เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี โดยแสดงสาระส าคัญโดยสรุปไว้ด้วย 
(๓)  สั่งให้ยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิมตาม  (๑)  และมีค าสั่งใหม่ให้เป็นไปตาม  (๒) 
(๔)  ระบุวิธีการด าเนินการเก่ียวกับโทษท่ีได้รับไปแล้ว 
ข้อ  81  ในกรณีที่ค าสั่งเดิมเป็นค าสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเป็น           

ปลดออกหรือเพ่ิมโทษเป็นไล่ออก จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้น าข้อ  76  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ  83  ในกรณีที่ค าสั่งเดิมเป็นค าสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเพ่ือจะ           

สั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรืองดโทษ ในค าสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการและ            
สั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี 
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การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นด ารงต าแหน่งตามเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ          
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

ในกรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีค าสั่งใหม่นั้น ผู้นั้นพ้น
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตาย หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอ่ืนให้สั่ง  
งดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย 

ในค าสั่งใหม่ให้ระบุด้วยว่าเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้น          
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ  8๓  การสั ่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ เป็นลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์                
ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่ลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี ้  การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบถึงสิทธิและ
ประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว 

ข้อ  8๔  การเปลี่ยนแปลงค าสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เป็นลดเงินเดือน 
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ห้ามมิใหส้ั่งลงโทษย้อนหลัง 

ข้อ  8๕  ค าสั่งเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ  8๓  ให้ท าค าสั่งดังกล่าวตามแบบที่
ก าหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้ 

ข้อ  8๖  ในกรณีที่ค าสั่งลงโทษเดิมเป็นค าสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้ามีการ
เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ในค าสั่งใหม่ให้ระบุการด าเนินการเก่ียวกับโทษท่ีได้รับไปแล้วดังต่อไปนี้ 

(1)  ถ้าเป็นการเพ่ิมโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้คิดค านวณจ านวน
เงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงินที่ได้          
ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

(2)  ถ้าเป็นการเพ่ิมโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเป็นปลดออกหรือไล่ออกให้คืน
เงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

(3)  ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์ ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีที่ได้มีการ        
ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(4)  ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน ให้คิดค านวณจ านวนเงินที่จะตัดตามอัตราโทษ
ใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

(5)  ถ้าเป็นการเพ่ิมหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้คิดค านวณ
จ านวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีค าสั่งลงโทษเดิม ในกรณีที่จ านวนเงิน
ที่จะต้องตัดหรือลดตามค าสั่งลงโทษใหม่ ต่ ากว่าจ านวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามค าสั่งลงโทษเดิมให้คืนเงินส่วน
ที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น 

ข้อ  8๗  ผู้ ถูกลงโทษทางวินัยมี สิทธิ อุทธรณ์ค าสั่ งลงโทษต่อ  ก.อ.ม.  หรือ ก.อ.ร .                     
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดของทางราชการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ  88  เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาอุทธรณ์การสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว           
มีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษทางวินัยนั้น และได้รายงานผลการพิจารณาวินิจฉัยของ ก.อ.ม.  ต่อ                      
สภามหาวิทยาลัย และเมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นการใดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามมติของ              
สภามหาวิทยาลัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งมติ และรายงานงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ           
ในคราวประชุมถัดไป 
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ข้อ  89  เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจารณาอุทธรณ์การสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการ
แล้วมีมติให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษทางวินัยนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการออกค าสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
มตินั้น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติ และเมื่อได้มีการด าเนินการตามมติ ก.อ.ร. เสร็ จสิ้นแล้ว              
ให้รายงานผลการด าเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานไปยัง ก.อ.ร. โดยเร็ว 

 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 
 

 ข้อ  90  ในกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ ใช้บังคับ            
และการสอบสวนนั้นยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนตาม                          
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 การใดที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือกรณีที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จะด าเนินการได้เป็นประการใดให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ .........../............ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
__________________ 

 
  ด้วย.......(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...............ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำน
มหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง...............................ระดับ ....................สังกัด.................................................................... 
 มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง  เรื่อง................................................................... 
.......................(เรื่องที่กล่ำวหำถ้ำกล่ำวหำหลำยเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง).................................................................... 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๘  และมำตรำ  ๒๑  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมำตรำ  ๔๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                           
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย
กำรสอบสวนวินัยและกำรสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ
ในเรื่องดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ...............(ชื่อและต ำแหน่ง)......................  เป็นประธำน 
  ...............(ชื่อและต ำแหน่ง)......................  เป็นกรรมกำร 
         ฯลฯ       ฯลฯ 
  ................(ชื่อและต ำแหน่ง).......................  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ................(ชื่อและต ำแหน่ง).......................  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี) 

  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระยะเวลำที ่ก ำหนดใน            
ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรสอบสวนวินัยและกำรสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 แล้วเสนอ
ส ำนวนกำรสอบสวนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..... 
 

................................................................. 
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................) 

                  ......................ต ำแหน่ง........................ 
 

แบบ สว.1 

(ข้อ 21) 



-๒๑- 
 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ .........../............ 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวน 
__________________ 

 
  ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ..../........ สั่ง  ณ  วันที่..................................................  
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง ดังนี้ 

 ...............(ชื่อและต ำแหน่ง)......................  เป็นประธำน 
 ...............(ชื่อและต ำแหน่ง)......................  เป็นกรรมกำร 
         ฯลฯ       ฯลฯ 
 ................(ชื่อและต ำแหน่ง).......................  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ................(ชื่อและต ำแหน่ง).......................  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี) 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๘  และมำตรำ  ๒๑  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมำตรำ  ๔๙  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน                           
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย
กำรสอบสวนวินัยและกำรสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลง/เพ่ิม/ลด จ ำนวนกรรมกำร
สอบสวนดังต่อไปนี้ 
  ...............(ชื่อและต ำแหน่ง)......................  เป็นประธำน 
  ...............(ชื่อและต ำแหน่ง)......................  เป็นกรรมกำร 
         ฯลฯ       ฯลฯ 
  ................(ชื่อและต ำแหน่ง).......................  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ................(ชื่อและต ำแหน่ง).......................  เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี) 

  

    สั่ง  ณ  วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..... 
 

................................................................. 
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................) 

                  ......................ต ำแหน่ง........................ 
 

(ข้อ 22) 



-๒๒- 
 

(ข้อ 30) 

ลงชื่อ.........................................พยาน  ลงชื่อ.........................................ประธานหรือกรรมการ (ทุกหน้ า) 

บันทึกถ้อยค ำของพยำน 

เรื่อง การสอบสวน ........... (ชือ่ผู้ถูกกล่าวหา).............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไมร่้ายแรง/ร้ายแรง 
 

       สอบสวนที่..................................................... 
       วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. .............. 

 

  ข้าพเจ้า ........(ชื่อพยาน)............เลขประจ าตัวประชาชน......................... อายุ  ........  ปี  
สัญชาติ........... ศาสนา...........................อาชีพ......................อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย 
................................. ถนน ......................... แขวง/ต าบล ........................................เขต/อ าเภอ 
.................................จังหวัด.........................................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า  ข้าพเจ้าเป็นพยาน                   
ในกรณีที่ มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่ า งร้ ายแรง                             
........... (ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................... ในเรื่อง............................................................. ............................... .......
และคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

  ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา         
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าการมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และ
กรรมการสอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

                  
     ลงชื่อ .......................(ลายมือชื่อ)................................ พยาน 

                                                   ( ..............................................................) 
     

                ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                                   ( ..............................................................) 
       
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........(ชื่อพยาน).......ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

 
                         ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ 

                                                   ( ..............................................................) 
     

                ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการ 
                                                   ( ..............................................................) 
    

                                    ลงชือ่.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                   ( ..............................................................) 
 



-๒๓- 
 

(ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 40) 

บันทึกประจ ำวันของคณะกรรมกำรสอบสวน  
 

 
       สอบสวนที่..................................................... 

        
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .............. 

 
วันนี้ เวลา............นาฬิกา คณะกรรมการสอบสวน .................................................................. 

.................................(คณะกรรมการสอบสวนมีการด าเนินการในวันดังกล่าว อย่างไร)....................................... 

..............................................................................................................................................................................  
จึงบันทึกไว้   

 
                          ลงชื่อ..............(ลายมือชื่อ).................ประธานกรรมการ 

                                                 (.................................................)  
     

           ลงชื่อ..............(ลายมือชื่อ)..................กรรมการ 
                                                 (.................................................)  

    
                             ลงชือ่...............(ลายมือชื่อ).................กรรมการและเลขานุการ 

                                                (...................................................) 
 
  
 



-๒๔- 
 

(ข้อ 45) 

บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  

 

เรื่อง การสอบสวน ...........(ชือ่ผู้ถูกกล่าวหา).............  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไมร่้ายแรง/ร้ายแรง 
 

       สอบสวนที่..................................................... 
       วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. .............. 

 
  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ .. /.... ลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ............(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..............คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหา......................................................................................นั้น 

  บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณา แล้วเห็นว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระท าผิดวินัย
ในเรื่องที่สอบสวน โดยมีข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 
  ข้อกล่าวหา............................................................................................ .................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
  สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา .............................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิจะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อหาล่าวหาเป็นหนังสือ
และมีสิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

 บันทึกนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 
                           ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ 

                                                   ( ..............................................................) 
     

                ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการ 
                                                   ( ..............................................................) 
    

                                    ลงชือ่.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                   ( ..............................................................) 
 
 ข้าพเจ้า..........(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)............. ได้รับทราบและลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามบันทึกลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............                                   
และได้รับบันทึกนี้หนึ่งฉบับไว้แล้วเมื่อวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............                                    
 

               ลงชื่อ .......................(ลายมือชื่อ)................................ ผู้ถูกกล่าวหา 
                                                   ( ..............................................................) 



-๒๕- 
 

บันทึกถ้อยค ำของผู้ถูกกล่ำวหำ 

เรื่อง การสอบสวน ........... (ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...............  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไมร่้ายแรง/ร้ายแรง 
 

       สอบสวนที่..................................................... 
       วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. .............. 

 
  ข้าพเจ้า ......(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..........เลขประจ าตัวประชาชน......................... อายุ  ........  ปี 
สัญชาติ ........... ศาสนา...........................อาชีพ......................อยู่บ้ านเลขที่ ............. .....ตรอก/ซอย 
................................. ถนน ......................... แขวง/ต าบล ........................................เขต/อ าเภอ 
.................................จังหวัด.........................................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่ า ข้าพเจ้าเป็น                        
ผู้ถูกกล่าวหาตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ .. /.... ลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............                   
ในเรื่อง...................................................................................................................................................................  

  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน                     
ข้อกล่าวหาตามบันทึกลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. .............. ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว นั้น 
  ตามข้อกล่าวหาที่ว่า.................................................................. ................................................ 
................................................................................................................................................ ............................. 
  ข้าพเจ้าขอชี้แจ้งว่า....................................................................................................................  
................................................................................ ............................................................................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา   
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และกรรมการ
สอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง   
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้ากรรมการสอบสวน 

               
                    ลงชื่อ .......................(ลายมือชื่อ)................................ ผูถู้กกล่าวหา 

                                                   ( ..............................................................) 
     

                        ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                                   ( ..............................................................) 
       
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า....(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)......ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

 
                         ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ 

                                                   ( ..............................................................) 
     

                ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการ 
                                                   ( ..............................................................) 
    

                                    ลงชือ่.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                   ( ..............................................................) 



-๒๖- 
 

(ข้อ 56) 

รายงานการสอบสวน 
 

       สอบสวนที่..................................................... 
       วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. .............. 

 

เรื่อง  การสอบสวน .......... (ชือ่ผู้ถูกกล่าวหา).............  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไมร่้ายแรง/ร้ายแรง 
เรียน  อธิการบดี 

  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ .. /.... ลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง/ร้ายแรง.......(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)......ในเรื่อง....... นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนและได้ประชุมพิจารณามีความเห็นใน
เรื่องท่ีสอบสวนนี้แล้ว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ข้อกล่าวหา 
(2)  ชื่อ ต าแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา 
(3)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(4)  วันเวลาที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบสวน ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้ง 

เอกสารการรับทราบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และวันเวลาที่ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก  
(5)  รายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและความเห็นของอธิการบดี (ถ้ามี) 
(๖)  บันทึกที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและสรุป

พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกล่าวหาทราบ และบันทึกที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อรับทราบ
และได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว 

(๗)  บันทึกค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา  
(๘)  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังนี้  
(ก)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับ          

ข้อกล่าวหาอย่างละเอียด 
(ข)  ประเด็นเก่ียวกับข้อกล่าวหาที่พิจารณา  
(ค)  เปรียบเทียบวินิจฉัยชี้ขาดพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่

หักล้างข้อกล่าวหา 
(ง)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนว่า ผู้ถูกกล่าวหา         

ได้กระท าผิดวินัยหรือไม่อย่างไร ตามมาตราใด และบทลงโทษ รวมทั้งเหตุบรรเทาโทษ  (ถ้ามี) 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอส านวนการสอบสวนมาด้วยแล้ว 

 
                           ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ 

                                                   ( ..............................................................) 
     

                ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการ 
                                                   ( ..............................................................) 
         

                                    ลงชือ่.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                   ( ..............................................................)  
 

ลงชื่อ.........................................ประธาน  ลงชื่อ.........................................กรรมการหนึ่งคน (ทุกหนา้) 



-๒๗- 
 

(ข้อ 71) 

หนังสือตักเตือน 

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

วันที่ ..  เดือน ............................  พ.ศ. .... 
 

ด้วยนาย/นาง/นางสาว.................. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่ง .............................................. สังกัด ..................................... ได้กระท าการในกรณี ดังต่อไปนี้  

1. เมื่อวันที่ ... เดือน .................... พ.ศ. .... ได้ปฏิบัติหน้าที.่...................................................... 
..............................................................................................................................................................................
........................(อธิบายว่า เจ้าหน้าที่ได้รับค าสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อะไร มีหน้าที่อย่างไร          
มีพฤติการณ์เป็นอย่างไร เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานอย่างไร เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศเรื่องใด อันน ามาซึ่งการออกหนังสือตักเตือน)........................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

2............(กรณีที่มีพฤติการณ์มากกว่า 1 ข้อ)......................................................... ................... 
..............................................................................................................................................................................  

การกระท าของนาย/นาง/นางสาว.................................................  ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็น
ความผิดทางวินัยฐาน....................................... ตามมาตรา/ข้อ ............. แห่ง.................................................................. 

แต่เนื่องจากการกระท าดังกล่าวเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและเป็นการกระท า
ความผิดวินัยครั้งแรกและกระท าความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรบรรเทาโทษ เพ่ือเป็นการให้โอกาสในการ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น จึงให้ตักเตือน นาย/นาง/นางสาว...................................... เพ่ือให้ใช้ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รักษาวินัยและจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ            
ทั้งนี้ หากนาย/นาง/นางสาว .............................. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเช่นเดิมอีก มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยต่อไป  

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตักเตือน  

      (………………………………………………...)  

                                               ต าแหน่ง....................................................................  
 

ข้าพเจ้าผู้ถูกตักเตือนได้รับทราบการตักเตือนข้างต้นแล้ว จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้ถูกตักเตือน  

       (......................................................) 
                                                  ต าแหน่ง................................................................. 
 

ผู้ถูกตักเตือนไม่ยินยอมลงชื่อรับทราบการตักเตือนโดยมี นาย/นาง/นางสาว ........................
เป็นพยาน 

 

                               ลงชื่อ........................................................พยาน  

                                     (.......................................................) 
                            ต าแหน่ง...................................................... 



-๒๘- 
 

(ข้อ 74) 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ ........./...........  

เรื่อง ลงโทษภำคทัณฑ์ 
 

ด้วย........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)........ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย 
ต ำแหน่ง........................................ ....ระดับ....................................สังกัด..............................................................
ต ำแหน่งเลขท่ี............................รับเงินเดือนในอันดับ............................................ข้ัน...................................บำท 
ได้กระท ำผิดวินัยในกรณี..................(ระบุเรื่องกระท ำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี).... ............. 
...............................................................................................................................................................................
.............................................. ............................................................. จึงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง            
ฐำน...................................................  ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน          
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 51 ประกอบมำตรำ 17 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรสอบสวนวินัยและกำรสั่ง
ลงโทษ พ.ศ. 2563 ข้อ 67 (1) จึงให้ลงโทษภำคทัณฑ์ ...........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)........... 

หำก...............(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...........จะยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ   
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ ................................................... พ.ศ. ..... เป็นต้นไป   

สั่ง  ณ  วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..... 
 
 

................................................................. 
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................) 

                  ......................ต ำแหน่ง........................ 



-๒๙- 
 

(ข้อ 74) 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ ....... /...........  

เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน 
 

ด้วย.......(ชื่อผู้ถูกลงโทษ).........ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย            
ต ำแหน่ง........................................ ....ระดับ....................................สังกัด..............................................................
ต ำแหน่งเลขท่ี............................รับเงินเดือนในอันดับ............................................ข้ัน...................................บำท 
ได้กระท ำผิดวินัยในกรณี..................(ระบุเรื่องกระท ำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี).... ............. 
............................................................................................................................................................................... 
เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำน...................................................................................... ................
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 51 ประกอบมำตรำ 17 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรสอบสวนวินัยและกำรสั่ง
ลงโทษ พ.ศ. 2563 ข้อ 67 (2) / ข้อ 68 (2) จึงให้ลงโทษตัดเงินเดือน.........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)........... ......% 
(ไม่เกินร้อยละ 5) เป็นเวลำ.............เดือน (ไม่เกิน 3 เดือน) ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน................ พ.ศ. ..... เป็นต้นไป  

หำก...............(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...........จะยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ   
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 

สั่ง  ณ  วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..... 
 
 

................................................................. 
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................) 

                  ......................ต ำแหน่ง........................ 
 



-๓๐- 
 

(ข้อ 74) 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ ....... /...........  

เรื่อง ลงโทษลดเงินเดือน 
 

ด้วย.........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ).......พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง........................................ ....
ระดับ....................................สังกัด..............................................................ต ำแหน่งเลขที่............................            
รับเงินเดือนในอันดับ................บำท ได้กระท ำผิดวินัยในกรณี.............................................................................. 
.................................(ระบุเรื่องกระท ำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี)............................................... 
เป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำน...................................................................... ..........................
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 51 ประกอบมำตรำ 17 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรสอบสวนวินัยและกำรสั่ง
ลงโทษ พ.ศ. 2563 ข้อ 68 (3) จึงให้ลงโทษลดเงินเดือน.............(ชื่อผู้ถูกลงโทษ).......... ......... % (ในอัตรำ
ร้อยละ 2 หรือ 4) 

หำก...............(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...........จะยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ   
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป   

สั่ง  ณ  วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..... 
 
 

................................................................. 
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................) 

                  ......................ต ำแหน่ง........................ 
 



-๓๑- 
 

(ข้อ 74) 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ ....... /...........  

เรื่อง ลงโทษ.......(ไล่/ปลด)..........ออกจำกรำชกำร 
 

ด้วย..........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)......ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย            
ต ำแหน่ง........................................ ....ระดับ....................................สังกัด..............................................................
ต ำแหน่งเลขท่ี............................รับเงินเดือนในอันดับ............................................ข้ัน...................................บำท 
ได้กระท ำผิดวินัยในกรณี..................(ระบุเรื่องกระท ำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี).... ............. 
............................................................................................................................................................................... 
เป็นกำรกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำน..................................................................................... ...........
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 51 ประกอบมำตรำ 17 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรสอบสวนวินัยและกำรสั่ง
ลงโทษ พ.ศ. 2563 ข้อ 69 (1) หรือ (2) จึงให้ลงโทษ......(ไล่/ปลด).....(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)......ออกจำกรำชกำร 

หำก...............(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...........จะยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งนี้  ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งลงโทษ ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 62 (กรณีข้ำรำชกำร) หรือให้ยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค ำสั่งลงโทษ ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13 
(กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัย)  

ทั้งนี้ ตั้งแต่................................................... พ.ศ. ..... เป็นต้นไป   

สั่ง  ณ  วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..... 
 
 

................................................................. 
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................) 

                  ......................ต ำแหน่ง........................ 
 



-๓๒- 
 

(ข้อ 80) 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ที่ ....... /...........  

เรื่อง เพ่ิมโทษ/ลดโทษ/งดโทษ 
 

ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ......../........... ลงวันที่...........เดือน.................พ.ศ. ....
ลงโทษ........(ระบุสถำนโทษและอัตรำโทษ).......แก่......................................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโทษ)........................ .
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย ต ำแหน่ง........................................ .............
ระดับ....................................สังกัด..............................................................ต ำแหน่งเลขที่............................          
รับเงินเดือนอัตรำเดือนละ...................................บำท ได้กระท ำผิดวินัยในกรณี................................................
(ระบุเรื่องกระท ำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี)................................................................................  
อันเป็นกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง ฐำน..................................................................... ......... 
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประกอบกับข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38 โดยให้ลงโทษภำคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน/ปลดออก/ไล่ออก 
และรำยงำนกำรลงโทษตำมล ำดับ นั้น 

.......................(สภำมหำวิทยำลัย/ก.อ.ม./ก.อ.ร.).................ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ           
กำรลงโทษดังกล่ำวเป็นกำรลงโทษไม่ถูกต้อง/ไม่เหมำะสม โดย..........(ระบุควำมเห็นโดยสรุป)............................ 
...................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโทษ)..................สมควรได้รับกำรเพ่ิมโทษ/ลดโทษเป็น ภำคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/           
ลดเงินเดือน/ปลดออก/ไล่ออก 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 18  และมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. 2533  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 51 ประกอบมำตรำ 17 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรสอบสวนวินัยและ        
กำรสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 ข้อ  88  หรือข้อ  89  จึงให้เพิกถอนค ำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ... /.... 
เรื่อง........... ลงวันที่ .. เดือน ...... พ.ศ. .... และให้เพ่ิมโทษ/ลดโทษ/งดโทษ........(ระบุชื่อผู้ถูกลงโทษ)............
จำก........(ระบุสถำนโทษและอัตรำโทษเดิม)..........เป็น...... (ระบุสถำนโทษและอัตรำโทษที่เพ่ิมหรือลดและให้
ระบุวิธีด ำเนินกำรเกี่ยวโทษที่ได้รับไปแล้ว)........... 

หำก...............(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...........ประสงค์จะโต้แย้งค ำสั่งนี้ ให้ท ำค ำฟ้องเป็นหนังสือยื่น
ต่อศำลปกครองอุบลรำชธำนีหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศำลปกครองอุบลรำชธำนี ภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งทรำบค ำสั่งนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่................................................... พ.ศ. ..... เป็นต้นไป   

สั่ง  ณ  วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ..... 

................................................................. 
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................) 

                  ......................ต ำแหน่ง......................... 



 
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   

 
 
 
 

 



- ๒ - 
 

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 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

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 
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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 
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