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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการสอบสวนวินัยและการสั่งลงโทษ
พ.ศ. 2563
โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การสอบสวนพิจารณาวินัย เพื่อให้การพิจารณาสอบสวนความผิ ดทางวินัยและการสั่ ง
ลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ยอุ บ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๑7 มาตรา ๔9 วรรคสอง มาตรา 51 มาตรา 54 และมาตรา ๖๕/๑
แห่งพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุด มศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง มาตรฐานการสอบสวนพิจ ารณาเพื่อ การลงโทษทางวินัยข้า ราชการ
พลเรือ นในสถาบัน อุด มศึก ษา และโดยอนุ มัติ ข องสภามหาวิท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี ในการประชุม ครั้ง ที่
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.” หมายความว่ า คณะกรรมการอุ ท ธรณ์ แ ละร้ อ งทุ ก ข์ ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“ก.อ.ร.” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

-2“ผู้ บังคับบั ญชา” หมายความว่า อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ปฏิบัติราชการแทนหรือ
รักษาราชการแทนหรือที่ได้รับมอบอานาจจากอธิการบดี
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่ นดินหรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามคาสั่ ง
มหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้ ถ้ากาหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้
นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อานาจตามข้อบังคับนี้
จะได้เริ่มดาเนินการในวันนั้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการสอบสวนหรือ ผู้ ซึ่งต้อ งใช้อานาจตามข้อบัง คับ นี้ ต้ องกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้าย
เป็นวันหยุดราชการ
ในกรณีที่บุ คคลอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคสองต้องทาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ถ้าวันสุ ดท้ายเป็น วันหยุดราชการ ให้ถื อว่าระยะเวลานั้นสิ้ นสุ ดในวันทางานที่ถัดจาก
วันหยุดนั้น
ข้อ 6 ในกรณี ที่ข้อ บั ง คับ นี้ มิไ ด้ก าหนดไว้เป็ นอย่า งอื่น ให้ นากฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธีป ฏิบั ติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กาหนดเรื่องใด
ไว้แล้ว แต่มีปัญหาในการปฏิบั ติให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กาหนดเรื่องใด
ไว้เฉพาะ ให้อ ธิก ารบดีเ สนอสภามหาวิท ยาลัย เป็น ผู้วินิจ ฉัย ชี้ข าด การวินิจ ฉัย ชี้ข าดของอธิก ารบดี ห รือ
สภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
___________________
ข้ อ 8 ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ใ ด ถู ก กล่ า วหาหรื อ ความปรากฏต่ อ
ผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระทาผิด วินัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานให้อธิการบดี ทราบ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลันและต้องสอบสวน
ให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า
รายงานตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี)
(๒) ชื่อ ตาแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทาผิดวินัย
(๔) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี

-3ข้อ 9 ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดกระทาผิดและได้รับโทษในกรณีดังต่อไปนี้
ให้ถือว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ปรากฏชัดแจ้ง อธิการบดีจะดาเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนก็ได้
(๑) กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๒) กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงและได้ รั บ สารภาพเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ
ให้ถ้อ ยคารับ สารภาพต่อผู้มีห น้าที่สืบ สวนหรือ คณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายและได้ มีการบัน ทึก
ถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
(๓) กระท าผิ ด จรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยองค์ ก รวิ ช าชี พ ได้ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น การกระท าผิ ด
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างร้ายแรง
ข้อ 10 การดาเนินการสอบสวนพิจารณาวินัยตามข้อบังคับนี้ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายงาน
ผลการสอบสวน การพิจารณารายละเอียด การจัดทาและการเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสาร เอกสารหลักฐานทั้งปวง
ไว้อย่างเป็นระบบตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
ข้อ 11 การร้ องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงาน ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารหลั กฐานทั้งปวง
จะต้องยื่นคาขอตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุญาต
การอนุญาตให้ตรวจดูบันทึกรายงาน ข้อมูล ข่าวสาร เอกสารหลักฐานทั้งปวงตามวรรคหนึ่ง
ให้นากฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๒
การสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
___________________
ข้อ 12 เมื่อได้รับรายงานตามข้อ 8 หรือความปรากฏต่ออธิการบดีว่า มีการกล่าวหาหรือ
มีกรณีเป็น ที่ส งสัย โดยมีห ลักฐานตามสมควรว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดกระทาการหรือ
ไม่กระทาการใด ๆ ละเว้น หรืองดเว้นกระทาการใด ๆ เข้าข่ายเป็นความผิด วินัย ก่อนตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน อธิ การบดี อาจมอบหมายให้ ส านักงานกฎหมายและนิติ การหรือ จะแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบ
ข้อ เท็จ จริง เพื่อ สืบ สวนเบื ้อ งต้น ว่า การกล่า วหานั ้น มีห ลัก ฐานตามสมควรหรือ ไม่ก็ไ ด้ แล้ ว รายงานต่อ
อธิการบดีเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ 13 ในกรณีที่อธิการบดีพิจารณา เห็นว่า การกระทาที่ถูกกล่าวหาหรือเหตุอันควรสงสัยนั้น
มีมูล ที่ค วรกล่าวหาว่า ข้า ราชการหรือ พนัก งานมหาวิท ยาลัย ผู้ใ ดกระทาผิด วินัย ให้อ ธิก ารบดี ดาเนิน การ
ทางวินัยตามที่กาหนดไว้ในหมวด 3 หรือหมวด 4 แล้วแต่กรณี
ข้อ 14 ถ้า การกระท าที ่ถูก กล่า วหาหรือ เหตุอ ัน ควรสงสัย นั ้น มีล ัก ษณะดัง ต่อ ไปนี ้
ให้อธิการบดีสั่งยุติเรื่อง
(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ทราบว่าข้าราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้กระทาผิดวินัย
(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทาให้ ฟังได้ว่า
มีการกระทาหรือไม่มีการกระทา การงดเว้นหรือละเว้นการกระทาใด ๆ อันมีมูลเป็นความผิดวินัย
(๓) พฤติการณ์แห่งการกระทานั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย

-4(4) การกล่าวหาในลักษณะบัตรสนเท่ห์โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและรายละเอียดแห่งการกระทา
การงดเว้นหรือละเว้นการกระทาใด ๆ รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรที่เกี่ยวกับการกระทา
ที่กล่าวหานั้น
หมวด ๓
การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
___________________
ข้อ 15 กรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ใดกระทาการ
หรือไม่กระทาการใด ๆ ละเว้น หรืองดเว้นกระทาการใด ๆ เข้าข่ายเป็นความผิด ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
อธิการบดีอาจดาเนิน การทางวินัย โดยมอบหมายให้สานักงานกฎหมายและนิติการดาเนินการตามหมวดนี้
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ข้อ 16 ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้ วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอธิการบดี ในกรณีที่สานักงานกฎหมายและนิติการ
เห็นว่าจะไม่สามารถดาเนิน การให้แล้ว เสร็จ ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้แจ้งเหตุต่ออธิการบดีเพื่อ
ขอขยายระยะเวลา ทั้งนี้ อธิการบดีสั่งขยายระยะเวลาได้ตามความจาเป็นหนึ่งครั้งไม่เกินสามสิบวัน
ข้อ ๑7 ให้สานัก งานกฎหมายและนิติการเสนออธิการบดีให้มีก ารแจ้ง ข้อ เท็จ จริง หรือ
พฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่ าวหาและพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเท่าที่มี เป็นหนังสื อให้ ผู้ถูกกล่ าวหาทราบ
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ในกรณีที่ผู้ ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่าผู้ถูกกล่ าวหา
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้รับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในการวินิจฉัย เว้นแต่
จะปรากฏพยานหลักฐานอัน เชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้สานักงานกฎหมายและนิติการ
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ ๑8 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑7 แล้ว ให้สานักงานกฎหมายและนิติการทาความเห็น
เป็นหนังสือเสนอต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาและออกคาสั่งตามที่เห็นสมควรโดยเร็วดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง
(๒) ในกรณีที่เห็ นว่าผู้ ถูกกล่ าวหากระทาผิ ดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่ งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย ครั้งแรกและกระทาความผิดวินัย เล็กน้อย
และมีเหตุอันควรบรรเทาโทษ จะงดโทษโดยให้ทาหนังสือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการตามหมวด ๔ ต่อไป
การเสนอความเห็นต่ออธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง ให้นาความในข้อ 56 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม
ข้อ 19 ในกรณีที่อ ธิก ารบดีด าเนิน การทางวิน ัย โดยแต่ง ตั ้ง คณะกรรมการสอบสวน
ให้นาหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

-5หมวด ๔
การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
___________________
ส่วนที่ 1
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการแจ้งคาสั่ง
___________________
ข้อ 20 กรณีมีมูลที่ควรกล่ าวหาว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลั ย ผู้ ใดกระทาการ
หรือไม่กระทาการใด ๆ ละเว้นหรืองดเว้นกระทาการใด ๆ เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดี
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไป
ข้อ 21 คณะกรรมการสอบสวน ให้ แต่ ง ตั้ง จากข้า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานุการและอาจมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการหรือ
กรรมการจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่สังกัด
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นก็ได้
กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทาง
กฎหมายหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมตามหลั ก สู ต รการด าเนิ น การทางวิ นั ย หรื อ ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการ
ดาเนินการทางวินัย
คาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนให้ร ะบุชื่อ ตาแหน่ง และสัง กัด ของผู้ถูก กล่า วหา
เรื่ อ งที่กล่ า วหา ชื่อและตาแหน่ ง ของประธานกรรมการและกรรมการ หรือ ผู้ ช่ว ยเลขานุก าร (ถ้ามี) ทั้งนี้
ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้
ข้ อ 22 ในระหว่ า งการสอบสวนยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น หรื อ ในระหว่ า งการสอบสวนเพิ่ ม เติ ม
หากอธิการบดีเห็นว่า เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรม อธิการบดีอาจเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจานวน
ของกรรมการสอบสวนได้โดยให้ แสดงเหตุ ผ ลอย่างละเอียดชัดเจนไว้ในคาสั่ งตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ และ
ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป
การเปลี่ย น เพิ่ม หรือลดจานวนกรรมการสอบสวนตามความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบต่อ
การสอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ 23 เมื่อได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับนี้ แล้ ว ให้ ส านักงาน
กฎหมายและนิติการเสนออธิการบดีดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้ งให้ ผู้ ถู กกล่ า วหาทราบคาสั่ ง โดยเร็ว โดยให้ ผู้ ถูกกล่ า วหาลงลายมื อชื่ อและวัน ที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน และให้มอบสาเนาคาสั่งให้
ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย หรือจะแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา
ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคาสั่งตั้งแต่
วันที่ครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ส่ง คาสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ หรือถือตามวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใด
ซึ่งอยู่หรือทางานในสถานที่นั้นลงชื่อในใบตอบรับภายในประเทศ
(๒) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อ มทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนโดยเร็ว แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและ
วันเดือนปีที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ในสานวนการสอบสวน

-6(๓) ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบคาสั่งของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธานกรรมการ
เพื่อเก็บรวมไว้ในสานวนการสอบสวน
ส่วนที่ 2
การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
___________________
ข้อ 24 เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้
(๑) เป็นผู้กล่าวหา
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ
หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา
(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
(7) เป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ แ ทนโดยชอบธรรมหรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ห รื อ ผู้ แ ทนหรื อ ตั ว แทนของ
ผู้ถูกกล่าวหา
(8) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี
(9) เป็ นผู้ที่มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรื อเสี ยความ
เป็นธรรม
ข้อ ๒5 การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องทาเป็นหนังสือยื่นต่อ อธิการบดี ภายในห้าวัน
นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 (1) หรือนับแต่วันที่ทราบว่า
มีกรณีตามข้อ 24 โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 24 อย่างละเอียดชัดเจน
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่า การคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสาเนา
หนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในสานวนการสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้
ผู้ถูกคัดค้านทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อ อธิการบดีภายในห้าวันนับแต่วันที่
ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดให้ อธิการบดี
สั่งไม่รับคาคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ
ข้อ 26 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๒5 แล้ว ให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่เ ห็ น ว่ าค าคัด ค้ านรับ ฟั งได้ ให้ สั่ ง ให้ ผู้ ถูก คัด ค้ านพ้ นจากการเป็น กรรมการ
สอบสวน ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้ แต่ถ้ากรรมการ
สอบสวนที่เหลืออยู่มีจานวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน และให้
นาข้อ 21 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การกระทาใด ๆ ของคณะกรรมการสอบสวนที่ได้กระทาไปก่อนหยุดการพิจารณาตามข้อ 25
ย่อมไม่เสียไป เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นสมควรดาเนินการส่วนหนึ่งส่วนใดเสียใหม่ก็ได้
(๒) ในกรณีที่เห็ น ว่าคาคัดค้านไม่อาจรับฟังได้ ให้ สั่ งยกคาคัดค้าน และมีห นังสื อแจ้งให้
ผู้คัดค้าน ผู้ถูกคัดค้าน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว คาสั่งยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด

-7อธิก ารบดี ต้อ งพิจ ารณาและสั่ง การตามวรรคหนึ่ง ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในห้า วัน นับ แต่วัน ที่
ได้รับคาคัดค้าน ถ้าไม่ได้สั่งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน
นับแต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว และให้ดาเนินการตาม (๑) ต่อไป
ข้อ ๒7 ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ ใดเห็ นว่าตนมีกรณีตามข้อ 24 ให้ ผู้ นั้นแจ้งให้
ประธานกรรมการและอธิการบดีทราบ และให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 26 โดยอนุโลมต่อไป
ส่วนที่ 3
การรวบรวมและการรับฟังพยานหลักฐาน
___________________
ข้อ 28 ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่การสอบสวน โดยไม่รับ ฟังแต่เพีย งข้อ อ้างหรือพยานหลักฐานของผู้ก ล่าวหาหรือผู้ถูก กล่า วหาเท่านั้น
และให้จัดทาบัญชี สรรพเอกสารและพยานหลักฐานทั้งปวง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของประธานกรรมการและ
เลขานุการในบัญชีสรรพเอกสารรวมไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจ
เข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในสานวนการสอบสวนด้วย
ข้อ 29 ในการสอบปากคาผู้ ถูกกล่ าวหาหรือพยานให้ส อบปากคาคราวละหนึ่งคน และ
ก่อนเริ่มการสอบปากคาพยานต้องแจ้งให้พยานทราบว่า กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยคาหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ 30 การสอบปากคาตามข้อ 29 ต้องมีการบันทึกถ้อยคาของผู้ให้ถ้อยคาตามแบบท้าย
ข้อบั งคับ นี้ แล้ ว อ่านให้ ผู้ ให้ ถ้อยคาฟั งหรื อให้ ผู้ ใ ห้ ถ้อยคาอ่า นเองก็ได้ แล้ ว ให้ ผู้ ให้ ถ้อยคา ผู้ บั นทึกถ้อยคา
และกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคาลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคานั้นไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่บันทึกถ้อยคาใดมีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยคาและประธานกรรมการหรือกรรมการหนึ่งคนซึ่งอยู่ร่วมใน
การสอบปากคาลงลายมือชื่อกากับไว้ในบันทึกถ้อยคาทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคา ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึก
ถ้อยคาแล้ว ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บันทึกไว้ ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพิ่มเติมข้อความ
ใหม่ด้วยวิธีตกเติม แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคาและประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคาหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อกากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกแห่ง
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคาตามความในวรรคหนึ่ง ให้บันทึกเหตุ
ที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคาด้วย
ข้อ 31 ในขณะเมื่อ สอบปากคาผู ้ถูก กล่า วหาหรือ พยาน ห้า มมิใ ห้บุค คลอื่น อยู่ใ นที่
สอบปากคา เว้น แต่ก รรมการสอบสวนเห็น ว่า เพื่อประโยชน์ใ นการสอบสวน หรือ เป็น ทนายความหรือ
ที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาหรือการสอบปากคาตามข้อ 32 ตามจานวนที่กรรมการสอบสวนเห็นสมควร
อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าร่วมฟังการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการสอบสวนตามความในวรรคหนึ่ง ตอบคาถาม
พูดคุย หรือกระทาการใดๆ แทนผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นกรณีการสอบปากคาตามข้อ 32

-8ข้ อ 32 การสอบปากค าผู ้เ สีย หายหรือ พยานซึ ่ง เป็น เด็ก อายุไ ม่เ กิน สิบ แปดปี
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัด ให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ห รืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้าน
จิต เวชศาสตร์ที่สัง กัด มหาวิท ยาลัย หรือ สัง กัด หน่ว ยงานของรัฐ แห่ง อื่น ก็ไ ด้ และบุค คลที่เ ด็ก ร้อ งขอหรือ
ไว้วางใจอยู่ร่วมด้วยในการสอบปากคาเด็กนั้น
การถามปากคาตามวรรคหนึ่ง ให้ คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง
การสอบปากคาดังกล่าวซึ่งสามารถนาออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน
ในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์
เห็ น ว่า คาถามใดอาจมีผ ลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรง ให้ คณะกรรมการสอบสวนถามผ่ าน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรืออาจารย์แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์เป็นการเฉพาะตามประเด็น
คาถามของคณะกรรมการสอบสวน โดยมิให้เด็กได้ยินคาถามของคณะกรรมการสอบสวนและห้ามมิให้ถามเด็ก
ซ้าซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข้อ 33 การสอบปากคาผู้เ สีย หายหรือ พยานที่หูหนวกหรือเป็นใบ้ หรือทั้งหูหนวกและ
เป็นใบ้ หรือไม่เข้าใจภาษาไทยและจาเป็นต้องใช้ล่าม ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดหาล่ามที่เป็นกลางและ
เชื่อถือได้ให้แก่บุคคลดังกล่าว
ข้อ 34 ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนทาหรือจัดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา
ขู่เข็ญ หลอกลวง บัง คับ หรือกระทาโดยมิช อบไม่ว่า ด้ว ยประการใด เพื่อ จูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ให้ถ้อยคาอย่างใด
ข้ อ 35 การน าเอกสารหรื อ วั ต ถุ ม าใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในส านวนการสอบสวน
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนาต้นฉบับ
มาได้เนื่องจากสูญหายหรือถูกทาลายจะใช้สาเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีห น้าที่รับผิดชอบรับรองว่า
เป็นสาเนาถูกต้องก็ได้
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถหาต้ น ฉบั บ เอกสารได้ เ พราะสู ญ หายหรื อ ถู ก ท าลายหรื อ โดยเหตุ
ประการอื่น คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสาเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้
ข้อ 36 ในกรณีที่ค ณะกรรมการสอบสวนเรีย กบุค คลใดมาเป็น พยานเพื ่อ ชี้แ จงหรือ
ให้ถ้อยคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดแล้ว แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคาหรือ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนไม่ อ าจเรี ย กบุ ค คลใดมาชี้ แ จงหรื อ ให้ ถ้ อ ยค าได้ ภ ายในเวลาอั น ควร
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ส อบสวนบุค คลนั้น ก็ไ ด้ แต่ต้อ งบัน ทึก เหตุนั้น ไว้ใ นบัน ทึก ประจาวัน ที่มี
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย
ข้อ 37 ในกรณีที่ค ณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่า การสอบสวนพยานบุค คลใดหรือ
การรวบรวมพยานเอกสารหรือวัตถุใดจะทาให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช่
สาระสาคัญจะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่มี
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย
ข้อ 38 ในกรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดี
เกี่ยวกับ เรื่องที่สอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้น
เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับความผิด ตามข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะนาเอาคาพิพากษาถึงที่สุดนั้น
มาใช้เ ป็น พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่า วหาโดยไม่ต้อ งรวบรวมพยานหลัก ฐานอื่น ก็ไ ด้ แต่ต้อ งแจ้ง
ข้อ กล่า วหาและสรุป ข้อ เท็จ จริง ที่ป รากฏตามคาพิพากษาที่ถึง ที่สุด นั้น เพื่อ ใช้เ ป็น สรุป พยานหลัก ฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย

-9ข้อ 39 ให้จ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานที่เป็นบุคลภายนอกซึ่งมา
ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการสอบสวน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ าตอบแทนพยาน วิ ธีก ารเบิ ก จ่ าย หลั กฐานการเบิก จ่ า ยให้ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4
การดาเนินการสอบสวน
___________________
ข้อ 40 คณะกรรมการสอบสวนมีห น้าที่ส อบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่กาหนดในข้อบังคับนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรม
ตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ให้ค ณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติแ ละความประพฤติ
ของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทาบันทึกประจา
วันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมด้วย เว้นแต่เป็นการสอบปากคา
ตามข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 33
ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ 23 (๒) ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในกาหนด
ให้รายงานเหตุผลและความจาเป็นให้อธิการบดีทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ประเด็นและแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานไว้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงาน
การสอบสวนด้ว ยและให้ทาความเห็นและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีว่า มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะสั่งให้
ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่า ด้ว ย
การสั่งพักราชการหรือการสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 42 ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 23 (2)
ในกรณีที่ค ณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่า จะไม่ส ามารถดาเนิน การให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ค ณะกรรมการสอบสวนแจ้ง เหตุที่ทาให้ก ารสอบสวนไม่แ ล้ว เสร็จ
ต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน โดยให้ยื่นคาขอขยายก่อนสิ้นระยะเวลาดังกล่าว
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาได้ตามความจาเป็นและให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานให้อธิการบดีทราบ
ข้อ 43 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการสอบปากคาพยานบุคคล ต้องกระทาต่อหน้ากรรมการสอบสวนจานวนไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย ในกรณีจาเป็น
ที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
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เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้พิจารณาทาความเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน
หรือไม่ ถ้าเห็นว่า การกระทาของผู้ถูกกล่าวหาไม่มีมูลเป็นการกระทาผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน ให้รายงาน
ผลการสอบสวนพร้อมเสนอความเห็นยุติเรื่องต่ออธิการบดีโดยให้นาความในข้อ 56 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่ถ ้า การกระท าของผู ้ถ ูก กล่า วหามีม ูล กระท าผิด วิน ัย ในเรื ่อ งที ่ส อบสวนให้แ จ้ง ข้อ กล่า วหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ข้อ 45 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ทาเป็นบันทึก
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด
และสรุป พยานหลัก ฐานที่ส นับ สนุน ข้อ กล่า วหา โดยจะระบุชื่อ พยานด้ว ยหรือ ไม่ก็ไ ด้ รวมทั้ง แจ้ง ให้
ผู้ถูก กล่า วหาทราบถึง สิท ธิที่จ ะให้ถ้อ ยคาหรือ ยื่น คาชี้แ จงแก้ข้อ กล่า วหาเป็น หนัง สือ สิท ธิที่จ ะแสดง
พยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานหรือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้
บันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้ทาตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ โดยให้ทาเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน
ให้ประธานกรรมการและกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย
ข้อ 46 เมื่อได้จัดทาบันทึกตามข้อ 45 แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนมีห นังสือเรียก
ผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
พร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และถาม
ผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด และให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบ
ข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน เดือนปีในบันทึกนั้น แล้ว มอบบันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ
และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสานวนการสอบสวน
ในกรณีที ่ผู ้ถ ูก กล่า วหาไม่ย อมลงลายมือ ชื ่อ ในบัน ทึก เพื ่อ รับ ทราบข้อ กล่า วหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนบัน ทึกข้อเท็จ จริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
ผู้ถูกกล่ าวหาได้รับ ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลั กฐานตั้งแต่วันที่ มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว
และให้ ม อบบั น ทึ ก นั้ น ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาหนึ่ ง ฉบั บ และอี ก ฉบั บ หนึ่ ง เก็ บ ไว้ ใ นส านวนการสอบสวน แต่ ถ้ า
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ข้ อ 47 เมื ่อ ได้แ จ้ง ข้อ กล่า วหาและผู ้ถ ูก กล่า วหาได้ร ับ ทราบตามข้อ 46 แล้ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ในวั น ที่ ม าพบคณะกรรมการสอบสวน หรื อ จะแจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให้
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตั้งแต่
วันที่ครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ หรือถือตามวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคล
ใดซึ่งอยู่หรือทางานในสถานที่นั้นลงชื่อในใบตอบรับภายในประเทศ
ข้อ 48 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนตามที่กาหนดในข้อ 46
ให้ส่งบันทึกตามข้อ 45 จานวนหนึ่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ครบกาหนด
เจ็ด วัน นับแต่วันที่ได้ส่ งบัน ทึกดังกล่าวทางไปรษณีย์ หรือถือตามวันที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดซึ่งอยู่หรือ
ทางานในสถานที่นั้นลงชื่อในใบตอบรับภายในประเทศ

-11ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ
ที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหาว่าได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ 49 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาหรือยื่นหนังสือ ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน
เวลาที่กาหนดตามข้อ 47 หรือ ข้อ 48 ให้ถือว่าผู้ถูกกล่า วหาไม่ป ระสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและ
ให้รับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ในการวินิจฉัย เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานว่า ผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง หรือ มีเ หตุอัน จาเป็น อย่า งยิ่ง อื่น ใด ทาให้ผู้ถูก กล่า วหาไม่ส ามารถมาพบหรือ ชี้แ จง
แก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนกาหนดวัน เวลา สถานที่ หรือวิธีการ
ดาเนินการเสียใหม่ และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาดาเนินการอีกครั้งหนึ่ง
ข้อ 50 ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าพยานหลักฐานที่เพิ่มเติมนั้นมีน้าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นให้
ผู้ ถู ก กล่ าวหาทราบ แต่ ถ้ าเห็ น ว่ า พยานหลั กฐานเพิ่ มเติ ม นั้ นมี ผ ลท าให้ ข้ อ กล่ าวหาในเรื่ อ งที่ ส อบสวนนั้ น
เปลี ่ย นแปลงไปหรือ ต้อ งเพิ่ม ข้อ กล่า วหา ให้กาหนดข้อ กล่า วหาใหม่ห รือ กาหนดข้อ กล่า วห าเพิ่ม เติม
แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ให้นาความใน
ข้อ 45 ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 48 และข้อ 49 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 51 ผู้ถูก กล่าวหาซึ่งได้ให้ถ้อยคาหรือ ยื่นหนัง สือชี้แจงแก้ข้อ กล่าวหาไว้แล้ว มีสิท ธิ
ขอให้ถ้อยคาหรือยื่นหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานสอบสวนของอธิการบดี
ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมต่ออธิการบดีก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รับคาชี้แจงนั้นรวมไว้ในสานวนการ
สอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 52 ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า มีพยานหลักฐานที่ควรกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานต่ออธิการบดีโดยเร็ว
เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ อธิการบดีมอบหมายสานักงานกฎหมายและนิติการ
พิจารณาเสนอความเห็น ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้ าเห็ น ว่า กรณี ไม่ มีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่ ากระทาผิ ดวิ นัยในเรื่ องอื่นด้ ว ย ให้ ยุ ติไม่ ต้อ ง
ดาเนินการทางวินัยสาหรับเรื่องอื่นนั้น
(๒) ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยในเรื่องอื่น นั้นด้วย ให้ดาเนิน การ
ทางวินัยในเรื่องอื่นนั้นด้วยตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่การกระทาผิดวินัยในเรื่องอื่นนั้นเป็นการกระทาผิดวินัย
อย่า งร้า ยแรง จะมอบให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ดาเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอื่นนั้นก็ได้
ข้อ 53 ในกรณีที่ก ารสอบสวนพาดพิง ไปถึงข้า ราชการหรือ พนักงานมหาวิท ยาลัย ผู้ใ ด
ถ้า คณะกรรมการสอบสวนพิจ ารณาเห็น ว่า ผู ้นั ้น มีส ่ว นร่ว มกระท าการในเรื ่อ งที ่ส อบสวนนั ้น ด้ว ย
ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานต่ออธิการบดีโดยเร็วเพื่อพิจารณาดาเนินการตามข้อบังคับนี้ต่อไป
ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
ผู้ใดร่วมกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อทาการสอบสวนผู้นั้น โดยจะมอบให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะใหม่ดาเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้

-12ข้อ 54 การดาเนินการตามข้อ 53 หากคณะกรรมการสอบสวนจะใช้พยานหลักฐานที่ได้
จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิมเพื่อดาเนินการทางวินัยในเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันแก่ผู้ถูกกล่าวหานั้นได้
ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาสผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามข้อบังคับนี้แล้ว
ส่วนที่ 5
การลงมติและการจัดทารายงานการสอบสวน
___________________
ข้อ 55 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนครบถ้วน
สมบูรณ์แล้ว ให้ทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ในการพิจ ารณาทาความเห็นตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทาผิดวินัย ต้องพิจารณาให้ได้ความด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด
และมีเหตุอันควรบรรเทาโทษหรือไม่ เพียงใด แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาความผิดก็ให้มีมติยุติเรื่อง
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า พยานหลักฐานในสานวนสอบสวนยังไม่มีน้าหนัก
เพียงพอที่จะลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่มหาวิทยาลัย ก็ให้ทาความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย
ข้ อ 56 รายงานการสอบสวนที่ เ สนอต่ อ อธิ ก ารบดี ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแบบท้ า ยข้ อ บั ง คั บ นี้
และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) ข้อกล่าวหา
(2) ชื่อ ตาแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา
(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(4) วันเวลาที่ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวน ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้ง เอกสาร
การรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และวันเวลาที่ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก
(5) รายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและความเห็นของอธิการบดี (ถ้ามี)
(๖) บันทึกที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและ
สรุ ปพยานหลั กฐานที่สนั บสนุ นข้อกล่ าวหาให้ ผู้ ถูกล่าวหาทราบ และบันทึกที่ผู้ ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อ
รับทราบและได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว
(๗) บันทึกคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา
(๘) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(ก) ข้อเท็จ จริง อัน เป็น สาระสาคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวกับ
ข้อกล่าวหาอย่างละเอียด
(ข) ประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่พิจารณา
(ค) เปรีย บเทียบวินิจฉัยชี้ขาดพยานหลั กฐานที่ส นับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่
หักล้างข้อกล่าวหา
(ง) ข้อ พิจ ารณาและข้อ สนับ สนุน ในการใช้ดุล พินิจ ของคณะกรรมการสอบสวนว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยหรือไม่อย่างไร ตามมาตราใด และบทลงโทษ รวมทั้งเหตุบรรเทาโทษ (ถ้ามี)
ข้อ 57 ให้ กรรมการสอบสวนทุกคนลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบสวน โดยประธาน
กรรมการและกรรมการหนึ่งคนจะต้องลงลายมือชื่อกากับไว้ในรายงานการสอบสวนด้วยทุกหน้า ในกรณีที่
กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจาเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวนบัน ทึกเหตุจาเป็น
ดังกล่าวไว้ด้วย
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ท้ายรายงานการสอบสวนด้วย หรือผู้มีความเห็นแย้งนั้นจะทาบันทึกรายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อ
ของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทารายงานการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอสานวนการสอบสวน
พร้อมทั้งสารบัญต่ออธิการบดี และให้ถือว่าการสอบสวนดังกล่าวในครั้งนั้นเสร็จสิ้น
ส่วนที่ 6
การพิจารณารายงานการสอบสวน
___________________
ข้อ 58 เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานการสอบสวนตามข้อ 57 แล้ว ให้มอบหมายสานักงาน
กฎหมายและนิติการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการสอบสวนตามข้อ 56 และกระบวนการ
สอบสวนตามข้อ 59 และข้อ 61 ถ้า เห็น ว่า การสอบสวนถูก ต้อ งครบถ้ว นแล้ว ให้ เ สนออธิก ารบดี
ดาเนินการตามข้อ 60 แต่ถ้าเห็นว่า การสอบสวนยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 56 ข้อ 59 และ
ข้อ 61 ก็ให้เสนออธิการบดีเพื่อสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ 59 ในกรณีอธิการบดีเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติม ให้ อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนสอบสวนเพิ่มเติม โดยจะต้องกาหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ไปให้คณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม ไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือมีเหตุอันจาเป็นและ
สมควรอย่างยิ่ง อธิการบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทาการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ และให้
นาข้อ 21 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้นาข้อ 50
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้จัดทารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งทาความเห็นตามประเด็น
ที่กาหนดเสนออธิการบดี ทั้งนี้ การจัดทารายงานการสอบสวนเพิ่มเติมให้นาข้อ 56 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 60 เมื่ออธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายได้รับสานวนการสอบสวนแล้ว
ให้พิจารณาและออกคาสั่งตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัย ถ้า อธิการบดี
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้อธิการบดีพิจารณาออกคาสั่งตามที่เห็นสมควร
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ถ้าอธิการบดีเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัย ให้อธิการบดีพิจารณาออกคาสั่งตามที่เห็นสมควร
(๓) ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่า ผู้ ถู ก กล่ าวหากระท าผิ ด วิ นั ย อย่า งร้ า ยแรง
ให้อธิการบดีพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และออกคาสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๔) ในกรณีที่ คณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่า พยานหลั ก ฐานในส านวนสอบสวนยังไม่ มี
น้าหนักเพียงพอที่จะลงโทษผู้ถูกกล่าวหาเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ถ้าให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย ก็ให้ทาความเห็นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย ถ้าอธิการบดีเห็นด้วยก็ให้
เสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นว่า ถ้าให้ผู้ถูกกล่าวหา
ยัง คงปฏิบัติห น้า ที่ ต่อ ไปจะเป็น การเสีย หายแก่ม หาวิท ยาลัย ให้อ ธิก ารบดี ห รือ สภามหาวิท ยาลัย สั่ง ให้
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ

-14ข้ อ 61 ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ 21
ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องตามข้อ ๓๔ ข้อ 40
วรรคสอง ข้อ ๔๓ วรรคหนึ่ง ข้อ 4๖ ข้อ 47 ข้อ 48 และข้อ 50 ให้การสอบสวนเสียไปเฉพาะ
ขั้นตอนนั้นและให้อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนขั้นตอนใดทาไม่ถูกต้องที่นอกเหนือจากขั้นตอนตามวรรคหนึ่ง
ถ้าการสอบสวนขั้นตอนนั้นเป็นสาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็นธรรม ให้ อธิการบดีสั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนแก้ไขหรือดาเนินการขั้นตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ 6๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดตายในระหว่างการสอบสวน ให้การดาเนินการทางวินัย
แก่ผู้นั้นเป็นอันยุติ
ข้อ 63 กรณีข้าราชการผู้ใดเคยถูกกล่าวหาหรือกระทาผิดวินัยก่อนวันโอนมาบรรจุเข้ารับ
ราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระทานั้นเป็นความผิ ดวินัยร้ายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ ออก
ให้อธิการบดีดาเนินการสอบสวนและลงโทษตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับนี้ แต่หากเป็นเรื่องที่อยู่ใน
ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้รอผลการสืบสวนหรือสอบสวนจนเสร็จ
เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว ให้อธิการบดีพิจารณาดาเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป
ข้อ 64 ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดซึ่งออกจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย
และมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนหรือหลังจากออกจากราชการว่า ขณะรับราชการได้กระทาหรือละเว้น
กระทาการใดอันเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อ ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาก่อนออกจากราชการว่า ในขณะรับราชการได้กระทาผิดอาญา
อันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีมีอานาจดาเนินการทางวินัยตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกล่าวหาหรือฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญาหลังจากที่
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดออกจากราชการแล้ว อธิการบดีมี อานาจดาเนินการสืบสวนหรือ
พิจารณาดาเนินการทางวินัย และสั่งลงโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจาก
ราชการ โดยต้องเริ่มดาเนินการสอบสวนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษ
ภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ สาหรับกรณีที่เป็นความผิด ที่ปรากฏชัดแจ้งจะต้องสั่งลงโทษ
ภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ
ในกรณีที่ ก.อ.ร. หรือ ก.อ.ม. มีคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษ หรือมี
คาพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้อธิการบดีดาเนินการทางวินัย ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด
หรือคาวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ แล้วแต่กรณี
การดาเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็ให้งดโทษ
ข้ อ 6๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ห รื อ
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ มี ม ติ ชี้ มู ล ความผิ ด ข้ า ราชการ หรื อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ผู้ใดซึ่งออกจากราชการแล้ว การดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ผู้นั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ตหรื อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยมาตรการของฝ่ า ยบริ ห ารในการป้อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต แล้วแต่กรณี
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ก็ให้งดโทษ
หมวด 5
การสั่งลงโทษ วิธีการสั่งลงโทษและการแก้ไขคาสั่งลงโทษ
ส่วนที่ 1
การสั่งลงโทษ
ข้อ 66 ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งกรณี โดยให้นาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้มาใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อ 67 โทษสาหรับ กรณี ข้า ราชการผู้ใดกระทาผิด วินัย อย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชามี
อานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ
เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
การสั่งลงโทษตัดเงินเดือน ถ้าจานวนเงินที่จะต้องตัดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ตดั เศษออก
ข้อ 68 โทษส าหรับ กรณี พ นัก งานมหาวิท ยาลัย ผู ้ใ ดกระท าผิด วิน ัย อย่า งไม่ร้ ายแรง
ผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ
เป็นเวลาไม่เกินสามเดือน
(3) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่
มีคาสั่งลงโทษ
การสั่ ง ลงโทษตัดเงิน เดือนหรือ ลดเงินเดือ นถ้าจานวนเงินที่จ ะต้องตั ด หรือลดมีเศษไม่ถึง
สิบบาทให้ตดั เศษออก
ข้อ 69 โทษสาหรับ กรณีที่ข้า ราชการหรือ พนัก งานมหาวิท ยาลัย ผู้ใ ด กระทาผิด วินัย
อย่างร้ายแรงผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ปลดออก
(๒) ไล่ออก
ข้อ 70 การสั่งลงโทษทางวินัยตามความในข้อ 66 ให้ผู้บังคับบัญชาคานึงถึงเหตุอันควร
บรรเทาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การมีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่ง
ความผิดนั้น รับสารภาพและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการสอบสวนอันเป็นประโยชน์ แก่
การพิจารณาสอบสวน หรือเหตุอื่นที่ผู้มีอานาจสั่งลงโทษเห็นว่ามีลักษณะทานองเดียวกัน
เหตุอัน ควรบรรเทาโทษตามความในวรรคหนึ่ง มิให้ นาไปใช้บังคับ กับ กรณีการสั่งลงโทษ
ไล่ออกจากราชการจากเหตุความผิดทางวิ นัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
อย่างเต็มที่ และฐานความผิดอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรี ก.พ.อ. หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
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ครั้งแรกและกระทาความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรบรรเทาโทษ ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษโดยว่ากล่าว
ตักเตือนเป็นหนังสือก็ได้
การว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 72 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทาผิดวินัย ดังต่อไปนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก
(๑) ความผิ ด ที่ ถู ก ประกาศก าหนดตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ก.พ.อ. และค าสั่ ง อื่ น ใดของ
ทางราชการ
(๒) ความผิดที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเล่อและเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(๓) ความผิดอื่นใดที่มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2
วิธีการสั่งลงโทษ
ข้อ 73 วิธีการสั่งลงโทษของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ 74 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก ให้ทาเป็น
คาสั่งระบุชื่อ ตาแหน่งและสังกัดของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ไว้ในคาสั่งนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ และให้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้สั่งและ
วันเดือนปีที่ออกคาสั่งไว้ด้วย
ข้อ 75 การสั่งลงโทษ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีคาสั่ง
ข้อ 76 การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ห้ามสั่งย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง
เว้นแต่
(๑) ในกรณี ที่ไ ด้ มี คาสั่ ง ให้ พั กราชการหรือ ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่อ น เมื่ อ จะสั่ ง ลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการหรือวันให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน แล้วแต่กรณี
(๒) การสั่ ง ลงโทษไล่ อ อกจากราชการ ในกรณี ก ระท าผิ ด วิ นั ย ฐานไม่ อุ ทิ ศ เวลาให้ กั บ
ทางราชการอย่างเต็มทีแ่ ละไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่งไล่ออกตั้งแต่วันที่ไม่อุทิศเวลาให้กับทางราชการ
(๓) การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในการกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยปกติให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุด
หรือวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุดหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่
หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่ง การลงโทษปลดออกหรือไล่ออก กรณีเช่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการ
ตามคาสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการเดิมไม่ถูกต้อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ย้อนหลังไปถึงวันที่
ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
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ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น
(๖) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พ้น จาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก ย้อนหลังไปถึง
วันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(๗) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออกหรือ
ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้เสียประโยชน์
ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น
ข้อ 77 กรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใด ซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มี
กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อน และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษ
ข้อ 78 เมื่อได้มีคาสั่งลงโทษ หรืองดโทษแล้ว ให้ดาเนินการแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกลงโทษทราบ
โดยเร็ว และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานและให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกลงโทษ
ไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง เมื่อได้ทาบันทึ กลงวันที่และสถานที่ที่แจ้ง
และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ
ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ ทราบตามวรรคหนึ่งได้ห รือมีเหตุจาเป็นอื่น ให้ ส่งส าเนาคาสั่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับ แจ้งเมื่อครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งในประเทศ
หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
ส่วนที่ 3
การแก้ไขคาสั่งลงโทษ
ข้อ 79 วิธีการแก้ไขคาสั่งลงโทษของข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ 80 ในกรณีที่มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ให้ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งใหม่ โดยให้สั่ง
ยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิม แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น
คาสั่งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ โดยอย่างน้อยให้มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) อ้างถึงคาสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ ลดโทษหรืองดโทษ
(๒) อ้า งถึง คาวิ นิ จ ฉั ย ของ ก.อ.ร. หรือ มติของ ก.อ.ม. หรือ ขององค์ กรตามกฎหมายอื่ น
ที่ให้เพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี โดยแสดงสาระสาคัญโดยสรุปไว้ด้วย
(๓) สั่งให้ยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิมตาม (๑) และมีคาสั่งใหม่ให้เป็นไปตาม (๒)
(๔) ระบุวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
ข้อ 81 ในกรณีที่คาสั่งเดิม เป็น คาสั่งลงโทษไล่อ อกหรือ ปลดออก ถ้ามีการลดโทษเป็น
ปลดออกหรือเพิ่มโทษเป็นไล่ออก จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้นาข้อ 76 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 83 ในกรณีที่คาสั่งเดิมเป็นคาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะ
สั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรืองดโทษ ในคาสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการและ
สั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรืองดโทษ แล้วแต่กรณี

-18การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นดารงตาแหน่งตามเดิม หรือตาแหน่งอื่ นในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตาแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ.อ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีคาสั่งใหม่นั้น ผู้นั้นพ้น
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตาย หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอื่นให้สั่ง
งดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
ในคาสั่ งใหม่ให้ ร ะบุ ด้ว ยว่าเงินเดือ นระหว่างที่ถูกไล่ ออกหรือปลดออกให้ เบิกจ่ายให้ ผู้ นั้ น
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ 8๓ การสั ่ง เพิ่ม โทษหรือ ลดโทษ เป็น ลดเงิน เดือ น ตัด เงิน เดือ น หรือ ภาคทัณ ฑ์
ให้สั่ง ย้อ นหลัง ไปถึง วัน ที่ล งโทษเดิม ใช้บัง คับ ทั้ง นี้ การสั่ง ย้อ นหลัง ดัง กล่า วไม่มีผ ลกระทบถึง สิท ธิแ ละ
ประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว
ข้อ 8๔ การเปลี่ยนแปลงคาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เป็นลดเงินเดือน
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ห้ามมิให้สั่งลงโทษย้อนหลัง
ข้อ 8๕ คาสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ตามข้อ 8๓ ให้ทาคาสั่งดังกล่าวตามแบบที่
กาหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ 8๖ ในกรณีที่คาสั่งลงโทษเดิมเป็นคาสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้ามีการ
เพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ในคาสั่งใหม่ให้ระบุการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วดังต่อไปนี้
(1) ถ้า เป็ น การเพิ่ มโทษให้ เ ป็น โทษตัด เงิน เดื อ นหรือ ลดเงิน เดื อ น ให้ คิ ดค านวณจ านวน
เงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงินที่ได้
ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(2) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดื อนเป็นปลดออกหรือไล่ออกให้คืน
เงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(3) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์ ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีที่ได้มีการ
ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น
(4) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน ให้คิดคานวณจานวนเงินที่จะตัดตามอัตราโทษ
ใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(5) ถ้าเป็นการเพิ่มหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้คิดคานวณ
จานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม ในกรณีที่จานวนเงิน
ที่จะต้องตัดหรือลดตามคาสั่งลงโทษใหม่ ต่ากว่าจานวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามคาสั่งลงโทษเดิมให้คืนเงินส่วน
ที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น
ข้ อ 8๗ ผู้ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ลงโทษต่ อ ก.อ.ม. หรื อ ก.อ.ร.
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นใดของทางราชการ แล้วแต่กรณี
ข้อ 88 เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาอุทธรณ์การสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว
มี ม ติ ใ ห้ เ พิ ก ถอนคาสั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย นั้ น และได้ ร ายงานผลการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ของ ก.อ.ม. ต่ อ
สภามหาวิ ท ยาลั ย และเมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ เ ป็ น การใดแล้ ว ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ต ามมติ ข อง
สภามหาวิท ยาลัย ภายในสิบ ห้า วัน นับ แต่วัน ที่ ไ ด้รับ แจ้ง มติ และรายงานงานให้ส ภามหาวิท ยาลัย ทราบ
ในคราวประชุมถัดไป
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แล้วมีมติให้เพิกถอนคาสั่งลงโทษทางวินัยนั้น ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการออกคาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
มตินั้น ภายในสิบ ห้าวัน นับ แต่วัน ที่ได้รับ แจ้งมติ และเมื่อได้มีการดาเนินการตามมติ ก.อ.ร. เสร็ จสิ้นแล้ว
ให้รายงานผลการดาเนินการและจัดส่งเอกสารหลักฐานไปยัง ก.อ.ร. โดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ 90 ในกรณีที่ ได้ มีก ารแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนก่ อนวัน ที่ข้อ บังคับ นี้ ใช้ บังคั บ
และการสอบสวนนั้ น ยั ง ด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนด าเนิ น การสอบสวนตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
การใดที่มิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกรณีที่มี หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จะดาเนินการได้เป็นประการใดให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-๒๐-

(ข้อ 21)

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่ .........../............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
__________________
ด้ว ย.......(ชื่อ ผู้ ถูก กล่ ำวหำ)...............ข้ ำรำชกำรพลเรือนในสถำบั น อุ ด มศึก ษำ/พนั ก งำน
มหำวิทยำลัย ตำแหน่ง...............................ระดับ ....................สังกัด....................................................................
มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระทำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง เรื่อง...................................................................
.......................(เรื่องที่กล่ำวหำถ้ำกล่ำวหำหลำยเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)....................................................................
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุ บ ลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกั บ มำตรำ ๔๙ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำรำชกำรพลเรื อ น
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย
กำรสอบสวนวินัยและกำรสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ
ในเรื่องดังกล่ำว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
...............(ชื่อและตำแหน่ง)......................
เป็นประธำน
...............(ชื่อและตำแหน่ง)......................
เป็นกรรมกำร
ฯลฯ
ฯลฯ
................(ชื่อและตำแหน่ง).......................
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
................(ชื่อและตำแหน่ง).......................
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี)
ให้ค ณะกรรมกำรสอบสวนพิจ ำรณำตำมหลัก เกณฑ์ วิธ ีก ำร ระยะเวลำที ่กำหนดใน
ข้อ บัง คับ มหำวิท ยำลัย อุบ ลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรสอบสวนวินัยและกำรสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 แล้ วเสนอ
สำนวนกำรสอบสวนมำเพื่อพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....
.................................................................
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................)
......................ตำแหน่ง........................

-๒๑-

(ข้อ 22)

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่ .........../............
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวน
__________________
ตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ..../........ สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง/ไม่ร้ำยแรง ดังนี้
...............(ชื่อและตำแหน่ง)......................
...............(ชื่อและตำแหน่ง)......................
ฯลฯ
................(ชื่อและตำแหน่ง).......................
................(ชื่อและตำแหน่ง).......................

ณ วันที่..................................................
เป็นประธำน
เป็นกรรมกำร
ฯลฯ
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี)

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
อุ บ ลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกั บ มำตรำ ๔๙ แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำรำชกำรพลเรื อ น
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 22 แห่งข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วย
กำรสอบสวนวินั ย และกำรสั่ งลงโทษ พ.ศ. 2563 จึงเห็ นสมควรเปลี่ ยนแปลง/เพิ่ ม/ลด จำนวนกรรมกำร
สอบสวนดังต่อไปนี้
...............(ชื่อและตำแหน่ง)......................
เป็นประธำน
...............(ชื่อและตำแหน่ง)......................
เป็นกรรมกำร
ฯลฯ
ฯลฯ
................(ชื่อและตำแหน่ง).......................
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
................(ชื่อและตำแหน่ง).......................
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี)
สั่ง ณ วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....
.................................................................
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................)
......................ตำแหน่ง........................

-๒๒-

(ข้อ 30)

บันทึกถ้อยคำของพยำน
เรื่อง การสอบสวน ........... (ชือ่ ผู้ถูกกล่าวหา).............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง
สอบสวนที่.....................................................
วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ........(ชื่อพยาน)............เลขประจาตัวประชาชน......................... อายุ ........ ปี
สั ญ ชาติ. .......... ศาสนา...........................อาชีพ ......................อยู่บ้ านเลขที่. .................ตรอก/ซอย
................................. ถนน ......................... แขวง/ตาบล ........................................เขต/อาเภอ
.................................จังหวัด.........................................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ในกรณี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
........... (ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)................... ในเรื่อง...................................................................................................
และคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยคาหรือแสดงพยานหลักฐานอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคาตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้
...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา
ขู่เข็ญ หลอกลวง บั งคับ หรื อ กระทาการมิช อบไม่ว่า ด้ว ยประการใด เพื่ อจูง ใจให้ ข้าพเจ้า ให้ ถ้อ ยคา และ
กรรมการสอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยคาเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคาที่
ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
ลงชื่อ .......................(ลายมือชื่อ)................................ พยาน
( ..............................................................)
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ผู้บันทึกถ้อยคา
( ..............................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........(ชื่อพยาน).......ได้ให้ถ้อยคาและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ
( ..............................................................)
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการ
( ..............................................................)
ลงชือ่ .......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ
( ..............................................................)
ลงชื่อ.........................................พยาน ลงชื่อ.........................................ประธานหรือกรรมการ (ทุกหน้ า)

-๒๓-

(ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 40)

บันทึกประจำวันของคณะกรรมกำรสอบสวน
สอบสวนที่.....................................................
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ..............
วันนี้ เวลา............นาฬิกา คณะกรรมการสอบสวน ..................................................................
.................................(คณะกรรมการสอบสวนมีการดาเนินการในวันดังกล่าว อย่างไร).......................................
..............................................................................................................................................................................
จึงบันทึกไว้
ลงชื่อ..............(ลายมือชื่อ).................ประธานกรรมการ
(.................................................)
ลงชื่อ..............(ลายมือชื่อ)..................กรรมการ
(.................................................)
ลงชือ่ ...............(ลายมือชื่อ).................กรรมการและเลขานุการ
(...................................................)

-๒๔-

(ข้อ 45)

บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
เรื่อง การสอบสวน ...........(ชือ่ ผู้ถูกกล่าวหา)............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง
สอบสวนที่.....................................................
วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ .. /.... ลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ............(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..............คณะกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา......................................................................................นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการสอบสวนได้ ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณา แล้วเห็นว่า การกระทาของผู้ถูกกล่าวหามีมูลกระทาผิดวินัย
ในเรื่องที่สอบสวน โดยมีข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้
ข้อกล่าวหา................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ..............................................................................
.............................................................................................................................................................................
ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิจะให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อหาล่าวหาเป็นหนังสือ
และมีสิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้
บันทึกนี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน 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
( ..............................................................)

-๒๕บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่ำวหำ
เรื่อง การสอบสวน ........... (ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)............... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง
สอบสวนที่.....................................................
วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า ......(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..........เลขประจาตัวประชาชน......................... อายุ ........ ปี
สั ญ ชาติ . .......... ศาสนา...........................อาชี พ ......................อยู่ บ้ า นเลขที่ ............. .....ตรอก/ซอย
................................. ถนน ......................... แขวง/ต าบล ........................................เขต/อ าเภอ
.................................จั งหวัด .........................................................ข้ าพเจ้ าได้ ท ราบแล้ ว ว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ น
ผู้ถูกกล่าวหาตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ .. /.... ลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
ในเรื่อง...................................................................................................................................................................
ตามที่ ค ณะกรรมการสอบสวนได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
ข้อกล่าวหาตามบันทึกลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. .............. ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว นั้น
ตามข้อกล่าวหาที่ว่า..................................................................................................................
................................................................................................................................................ .............................
ข้าพเจ้าขอชี้แจ้งว่า....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทาโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพื่อจูงใจข้าพเจ้าให้ถ้อยคา และกรรมการ
สอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยคาเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคาที่ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้ากรรมการสอบสวน
ลงชื่อ .......................(ลายมือชื่อ)................................ ผูถ้ ูกกล่าวหา
( ..............................................................)
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ผู้บันทึกถ้อยคา
( ..............................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า....(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)......ได้ให้ถ้อยคาและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ
( ..............................................................)
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการ
( ..............................................................)
ลงชือ่ .......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ
( ..............................................................)

-๒๖-

(ข้อ 56)

รายงานการสอบสวน
สอบสวนที่.....................................................
วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
เรื่อง การสอบสวน .......... (ชือ่ ผู้ถูกกล่าวหา)............. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง
เรียน อธิการบดี
ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ .. /.... ลงวันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ..............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง.......(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)......ในเรื่อง....... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการสอบสวนและได้ประชุมพิจารณามีความเห็นใน
เรื่องที่สอบสวนนี้แล้ว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นดังต่อไปนี้
(๑) ข้อกล่าวหา
(2) ชื่อ ตาแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา
(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(4) วันเวลาที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการสอบสวน ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้ง
เอกสารการรับทราบแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และวันเวลาที่ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก
(5) รายงานการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นและความเห็นของอธิการบดี (ถ้ามี)
(๖) บันทึกที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกล่าวหาทราบ และบันทึกที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือชื่อรับทราบ
และได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว
(๗) บันทึกคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา
(๘) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(ก) ข้ อ เท็ จ จริ งอั น เป็ น สาระส าคั ญ ข้อ กฎหมายที่ อ้ างอิ ง และพยานหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วกั บ
ข้อกล่าวหาอย่างละเอียด
(ข) ประเด็นเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่พิจารณา
(ค) เปรีย บเทีย บวินิ จฉัยชี้ขาดพยานหลั กฐานที่ส นับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่
หักล้างข้อกล่าวหา
(ง) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวนว่า ผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทาผิดวินัยหรือไม่อย่างไร ตามมาตราใด และบทลงโทษ รวมทั้งเหตุบรรเทาโทษ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอสานวนการสอบสวนมาด้วยแล้ว
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................ประธานกรรมการ
( ..............................................................)
ลงชื่อ.......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการ
( ..............................................................)
ลงชือ่ .......................(ลายมือชื่อ)................................กรรมการและเลขานุการ
( ..............................................................)
ลงชื่อ.........................................ประธาน ลงชื่อ.........................................กรรมการหนึ่งคน (ทุกหน้า)

-๒๗-

(ข้อ 71)

หนังสือตักเตือน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ .. เดือน ............................ พ.ศ. ....
ด้วยนาย/นาง/นางสาว.................. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง .............................................. สังกัด ..................................... ได้กระทาการในกรณี ดังต่อไปนี้
1. เมื่อวันที่ ... เดือน .................... พ.ศ. .... ได้ปฏิบัติหน้าที.่ ......................................................
..............................................................................................................................................................................
........................(อธิบายว่า เจ้าหน้าที่ได้รับคาสั่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบั ติหน้าที่อะไร มีหน้าที่อย่างไร
มีพฤติการณ์เป็นอย่างไร เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานอย่างไร เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศเรื่องใด อันนามาซึ่งการออกหนังสือตักเตือน)...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2............(กรณีที่มีพฤติการณ์มากกว่า 1 ข้อ)............................................................................
..............................................................................................................................................................................
การกระทาของนาย/นาง/นางสาว................................................. ดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็น
ความผิดทางวินัยฐาน....................................... ตามมาตรา/ข้อ ............. แห่ง..................................................................
แต่เนื่องจากการกระทาดังกล่าวเป็นกรณีกระทาผิ ดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและเป็นการกระทา
ความผิดวินัยครั้งแรกและกระทาความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรบรรเทาโทษ เพื่อเป็นการให้โอกาสในการ
ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น จึงให้ตักเตือน นาย/นาง/นางสาว...................................... เพื่อให้ใช้ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รักษาวินัยและจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ทั้งนี้ หากนาย/นาง/นางสาว .............................. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเช่นเดิมอีก มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ดาเนินการทางวินัยต่อไป
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ตักเตือน
(………………………………………………...)
ตาแหน่ง....................................................................
ข้าพเจ้าผู้ถูกตักเตือนได้รับทราบการตักเตือนข้างต้นแล้ว จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ถูกตักเตือน
(......................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
ผู้ถูกตักเตือนไม่ยินยอมลงชื่อรับทราบการตักเตือนโดยมี นาย/นาง/นางสาว ........................
เป็นพยาน
ลงชื่อ........................................................พยาน
(.......................................................)
ตาแหน่ง......................................................

-๒๘-

(ข้อ 74)

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่ ........./...........
เรื่อง ลงโทษภำคทัณฑ์
ด้วย........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)........ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง............................................ระดับ....................................สังกัด..............................................................
ตำแหน่งเลขที่............................รับเงินเดือนในอันดับ............................................ขั้น...................................บำท
ได้กระทำผิดวินัยในกรณี..................(ระบุเรื่องกระทำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี).................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................... จึงเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
ฐำน................................................... ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำน
บุคคลสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 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)...........จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ................................................... พ.ศ. ..... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....
.................................................................
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................)
......................ตำแหน่ง........................

-๒๙-

(ข้อ 74)

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่ ....... /...........
เรื่อง ลงโทษตัดเงินเดือน
ด้วย.......(ชื่อผู้ถูกลงโทษ).........ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง............................................ระดับ....................................สังกัด..............................................................
ตำแหน่งเลขที่............................รับเงินเดือนในอันดับ............................................ขั้น...................................บำท
ได้กระทำผิดวินัยในกรณี..................(ระบุเรื่องกระทำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี).................
...............................................................................................................................................................................
เป็นกำรกระทำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำน...................................................................................... ................
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึ กษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 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)...........จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิ ทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13
สั่ง ณ วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....
.................................................................
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................)
......................ตำแหน่ง........................

-๓๐-

(ข้อ 74)

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่ ....... /...........
เรื่อง ลงโทษลดเงินเดือน
ด้วย.........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ).......พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง............................................
ระดับ....................................สังกัด..............................................................ตำแหน่งเลขที่............................
รับเงินเดือนในอันดับ................บำท ได้กระทำผิดวินัยในกรณี..............................................................................
.................................(ระบุเรื่องกระทำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี)...............................................
เป็นกำรกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ฐำน...................................................................... ..........................
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 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)...........จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ
ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....
.................................................................
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................)
......................ตำแหน่ง........................

-๓๑-

(ข้อ 74)

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่ ....... /...........
เรื่อง ลงโทษ.......(ไล่/ปลด)..........ออกจำกรำชกำร
ด้วย..........(ชื่อผู้ถูกลงโทษ)......ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย
ตำแหน่ง............................................ระดับ....................................สังกัด..............................................................
ตำแหน่งเลขที่............................รับเงินเดือนในอันดับ............................................ขั้น...................................บำท
ได้กระทำผิดวินัยในกรณี..................(ระบุเรื่องกระทำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี).................
...............................................................................................................................................................................
เป็นกำรกระทำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ฐำน..................................................................................... ...........
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลั ย
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)...........จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษ ตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 62 (กรณีข้ำรำชกำร) หรือให้ยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำสั่งลงโทษ ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 13
(กรณีพนักงำนมหำวิทยำลัย)
ทั้งนี้ ตั้งแต่................................................... พ.ศ. ..... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....
.................................................................
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................)
......................ตำแหน่ง........................

-๓๒-

(ข้อ 80)

คำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
ที่ ....... /...........
เรื่อง เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ
ตำมคำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ......../........... ลงวันที่...........เดือน.................พ.ศ. ....
ลงโทษ........(ระบุสถำนโทษและอัตรำโทษ).......แก่......................................(ระบุชื่อผู้ถูกลงโทษ).........................
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ/พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่ง.....................................................
ระดับ....................................สังกัด..............................................................ตำแหน่งเลขที่............................
รับเงินเดือนอัตรำเดือนละ...................................บำท ได้กระทำผิดวินัยในกรณี................................................
(ระบุเรื่องกระทำผิดโดยสรุป ถ้ำมีหลำยกรณีให้ระบุทุกกรณี)................................................................................
อันเป็นกำรกระทำควำมผิดอย่ำงไม่ร้ำยแรง/ร้ำยแรง ฐำน..............................................................................
ตำมมำตรำ .............. แห่งพระรำชบั ญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลสำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย
พ.ศ. 2554 ข้อ 35 ข้อ 36 และข้อ 38 โดยให้ลงโทษภำคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดเงินเดือน/ปลดออก/ไล่ออก
และรำยงำนกำรลงโทษตำมลำดับ นั้น
.......................(สภำมหำวิ ทยำลั ย/ก.อ.ม./ก.อ.ร.).................ได้ พิ จำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ
กำรลงโทษดังกล่ำวเป็นกำรลงโทษไม่ถูกต้อง/ไม่เหมำะสม โดย..........(ระบุควำมเห็นโดยสรุป)............................
...................(ระบุชื่อผู้ถู กลงโทษ)..................สมควรได้รับกำรเพิ่มโทษ/ลดโทษเป็น ภำคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/
ลดเงินเดือน/ปลดออก/ไล่ออก
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 18 และมำตรำ 21 แห่ งพระรำชบัญญัติ มหำวิทยำลั ย
อุบลรำชธำนี พ.ศ. 2533 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2547
มำตรำ 51 ประกอบมำตรำ 17 และข้อบั งคับ มหำวิทยำลั ย อุบลรำชธำนี ว่ำด้ ว ยกำรสอบสวนวินั ยและ
กำรสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563 ข้อ 88 หรือข้อ 89 จึงให้เพิกถอนคำสั่งมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ที่ ... /....
เรื่อง........... ลงวันที่ .. เดือน ...... พ.ศ. .... และให้เพิ่มโทษ/ลดโทษ/งดโทษ........(ระบุชื่อผู้ถูกลงโทษ)............
จำก........(ระบุสถำนโทษและอัตรำโทษเดิม )..........เป็น...... (ระบุสถำนโทษและอัตรำโทษที่เพิ่มหรือลดและให้
ระบุวิธีดำเนินกำรเกี่ยวโทษที่ได้รับไปแล้ว)...........
หำก...............(ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ)...........ประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือ ยื่น
ต่อศำลปกครองอุบลรำชธำนีหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศำลปกครองอุบลรำชธำนี ภำยในเก้ำสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งทรำบคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่................................................... พ.ศ. ..... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่............เดือน....................................พ.ศ. .....
.................................................................
(.......................(ชื่อผู้สั่ง)...........................)
......................ตำแหน่ง.........................

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทที่ าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดี
พ.ศ. 2563
โดยเป็น การสมควรก าหนดให้ม ีข ้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ว ย การให้
ความช่ว ยเหลือ กรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ ที่ทาหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการมีก รณีถูก กล่า วหาหรือ
ถูกดาเนินคดีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติม หาวิ ทยาลั ยอุ บ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดี พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทที่ าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
“คดี” หมายความว่า คดีความที่กรรมการถูกดาเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กาหนดเรื่องใด
ไว้แล้ว แต่มีปัญหาในการปฏิบัติให้อธิการบดีวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ ในกรณีที่ข้อ บัง คับ นี้มิไ ด้กาหนดเรื่อ งใด
ไว้เ ฉพาะ ให้อ ธิก ารบดีเ สนอสภามหาวิท ยาลัย เป็น ผู้วินิจ ฉัย ชี้ข าด การวินิจ ฉัย ชี้ข าดของอธิก ารบดี ห รือ
สภามหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด
ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่งกาหนด
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

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

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

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

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

(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

