ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยการดาเนินการทางวินยั การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบนั (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดให้ มี ห ลั ก เก ณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย
การอุ ท ธรณ์ และการร้ อ งทุ ก ข์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ อ ย่ า งเหมาะสมและสอดคล้ อ งตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ (๙) มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๑ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงตราข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ชื่อข้อบังคับ
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ การมีผลบังคับใช้
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ๑
ข้อ ๓ ความสัมพันธ์กับข้อบังคับ กฎ และระเบียบอื่น ๆ
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ บทนิยาม
ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

๒
“ข้า ราชการ” หมายความว่ า ข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ก.บ.ม.” หมายความว่ า คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๕ ผู้รักษาการตามข้อบังคับ
ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออกประกาศ คาสั่ง หรือ การอื่นที่
เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ หลักการพื้นฐาน
การดาเนินการตามข้อบังคับนี้ ให้ดาเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรวดเร็ว
โดยคานึงถึงสิทธิในการโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกกล่าวหา
ข้อ ๗ การนับระยะเวลา
การนั บ ระยะเวลาตามข้ อ บั ง คั บ นี้ มิ ใ ห้ นั บ วั น แรกแห่ ง ระยะเวลานั้ น รวมเข้ า ด้ ว ย
กรณี ข ยายเวลาให้ นั บ วั น ต่ อ จากวั น สุ ด ท้ า ยแห่ ง ระยะเวลาเดิ ม เป็ น วั น เริ่ ม ระยะเวลาที่ ข ยายออกไป
ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันที่เริ่มทาการใหม่เป็นวัน
สุดท้ายของระยะเวลา ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
หมวด ๒
การดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๘ การเริ่มต้นการดาเนินการทางวินัย
ข้ า ราชการผู้ ใ ดมี ก รณี ถู ก กล่ า วหาโดยมี ห ลั ก ฐานตามสมควรว่ า ได้ ก ระท าผิ ด วิ นั ย
หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลัน เว้นแต่กรณีเป็นการกระทาผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่ ก.พ.อ. กาหนด จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามวรรคหนึ่งต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได้
ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

๓
ข้อ ๙ ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๐ ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่
(๑) อธิการบดี
(๒) คณบดี ผู้ อ านวยการสถาบัน ผู้ อานวยการส านัก หรือ หั ว หน้าหน่ว ยงานที่ เรีย ก
ชื่ออย่างอื่น ที่มีฐ านะเทีย บเท่าคณะ ส าหรับข้าราชการที่สังกัดในคณะ วิทยาลั ย สถาบัน ส านัก หรือ
หน่วยงานนั้น
(๓) ผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการสานักหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สาหรับข้าราชการที่สังกัดในกอง หรือหน่วยงานนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี
ในกรณี ที่ อ ธิ ก ารบดี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการสอบสวน
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนทั้งที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือข้าราชการพลเรือนซึ่งอยู่นอกสังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือพนักงานมหาวิทยาลัยจานวนไม่น้อยกว่าสามคน และกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นข้าราชการ
คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบสวนซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่า
กว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่ าวหา และกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการ
สอบสวนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจาเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยก็ได้
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดารง
ตาแหน่งระดับ ต่ากว่าหรือเทียบได้ต่ากว่าผู้ ถูกกล่ าวหาก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ
กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัยที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่
กล่าวหา ชื่อและตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้
ให้มีสาระสาคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายข้อบังคับนี้
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับ
แต่งตั้ง

๔
ข้อ ๑๔ เหตุตัดสิทธิเป็นกรรมการสอบสวน
ผู้ใดมีเหตุดังต่อไปนี้จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนไม่ได้ คือ
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาการตามเรื่องที่กล่าวหา
(๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา
(๓) เป็ นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่ส มรส บุพการี ผู้ สืบสั นดาน หรือพี่น้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา
ข้อ ๑๕ การแจ้งคาสั่งและการแจ้งสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้ผู้สั่ งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้ งคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ ถูกกล่ าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูก
กล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคาสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูก กล่าวหาทราบได้
ให้ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว ให้ถือ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
(๒) ในการแจ้งคาสั่งตาม (๑) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านประธานกรรมการสอบสวน และกรรมการสอบสวน
(๓) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนและส่ง
หลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
ให้ประธานกรรมการสอบสวน และให้ ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐาน
ข้อ ๑๖ เหตุคัดค้านกรรมการสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านกรรมการสอบสวนคนหนึ่งคนใดหรือทุกคนได้ ถ้าผู้นั้นมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ผู้ถูกกล่าวหา
(๓) มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทาให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม
(๔) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
ข้อ ๑๗ การคัดค้านกรรมการสอบสวนและการดาเนินการ
การคั ด ค้ า นกรรมการสอบสวน ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการ
คัดค้านโดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทาให้การสอบสวน
ไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ในการนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งสาเนาหนังสือ

๕
คัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสานวนการ
สอบสวนด้วย
ในการพิจ ารณาเรื่ อ งคั ดค้า นผู้ ซึ่ง ถูกคั ดค้ านอาจทาคาชี้แ จงได้ หากผู้ สั่ งแต่ง ตั้ง คณะ
กรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า หนั ง สื อ คั ด ค้ า นมี เ หตุ ผ ลรั บ ฟั ง ได้ ให้ สั่ ง ให้ ผู้ ซึ่ ง ถู ก คั ด ค้ า นพ้ น จากการเป็ น
กรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกคาคัดค้านนั้น
โดยให้ สั่ ง การภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ คั ด ค้ า น ทั้ ง นี้ ใ ห้ แ สดงเหตุ ผ ลในการพิ จ ารณา
สั่ งการดังกล่ าวด้ว ย พร้ อมทั้งแจ้ งให้ ผู้ คัดค้านทราบ แล้ ว ส่ งเรื่องให้ คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ใ น
สานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด
ในกรณี ที่ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนไม่ สั่ ง การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดภายใน
สิบ ห้ าวั น ตามวรรคสอง ให้ ถือว่าผู้ ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน โดยให้ เลขานุการ
รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับนี้ต่อไป
การพ้ น จากการเป็ น กรรมการสอบสวน ไม่ ก ระทบถึ ง การสอบสวนที่ ไ ด้ ด าเนิ น การ
ไปแล้ว
ข้อ ๑๘ การเเจ้งเหตุที่อาจถูกคัดค้านโดยกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตาม
ข้อ ๑๖ ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้นาข้อ ๑๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ การเปลี่ยน เพิ่มหรือลดจานวนกรรมการสอบสวน
ถ้ า ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า มี เ หตุ อั น สมควรหรื อ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
เปลี่ยน เพิ่มหรือลดจานวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ดาเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการ
สั่งนั้นไว้ด้วย และให้นาข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการ
สอบสวนที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ ๒๐ การเริ่มกระบวนการสอบสวน
กรณีที่ ไม่ มีเ หตุ คัด ค้า นตามข้อ ๑๖ หรื อมี เหตุคั ดค้ าน แต่ผู้ สั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเหตุคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง หรือข้อ ๑๘
แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนตามข้อบังคับนี้ โดยผู้สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนทราบและส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนของผู้ ถูกกล่ าวหา พร้อมเอกสารหลั กฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่ าวหาให้ ประธาน
กรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๒๑ การประชุมวางแนวทางการสอบสวน
เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๑๕ (๓) หรือข้อ ๒๐ แล้ว ให้ประธานกรรมการดาเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป

๖
ข้อ ๒๒ องค์ประชุม และการลงมติ
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า สองในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมด
การประชุ ม คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งมี ป ระธานกรรมการอยู่ ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
ในกรณีจาเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทาหน้าที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๓ การพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็ นว่ามีเหตุผ ลและความจาเป็นที่ควรให้
ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นไปยั ง
อธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ
การสั่ งพักราชการหรื อสั่ งให้ ออกจากราชการให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๒๔ การดาเนินการของคณะกรรมการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนมี ห น้ าที่ ส อบสวนตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และระยะเวลาที่
กาหนดในข้อบั ง คับ นี้ เพื่อ แสวงหาความจริงในเรื่ องที่ กล่ าวหา และดู แลให้ เกิด ความยุติธ รรมตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูก
กล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทาบันทึก การประชุม
ไว้ทุกครั้งที่มีการสอบสวนด้วย
ภายใต้บั งคับ ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ในการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน ห้ามบุคคลอื่นเข้าร่วมฟังการสอบสวน
ข้อ ๒๕ กรอบเวลา และลาดับขั้นตอนการดาเนินการสอบสวน
เพื่ อ ให้ ก ารสอบสวนเป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว และเป็ น ธรรมแก่ ผู้ ถู ก กล่ า วหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนให้เเล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับเเต่วันที่ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามลาดับขั้นตอนดังนี้
(๑) ดาเนิ นการประชุมตามข้อ ๒๑ แจ้งและอธิบายข้อกล่ าวหาตามข้อ ๒๖ ให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ตาม (๑) แล้วเสร็จ
(๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๗ ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลั กฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้ว เสร็จนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ตาม (๓)

๗
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการสอบสวนไม่ส ามารถดาเนิ นการให้ แ ล้ ว เสร็จภายในกาหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทาให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้ สั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนเพื่ อ ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณี เ ช่ น นี้ ใ ห้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเสนอนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ผู้ ที่ น ายกสภามหาวิ ท ยาลั ย มอบหมาย
เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดาเนินการได้ตามความจาเป็น ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ให้ยื่นคาขอขยาย
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ข้อ ๒๖ การเเจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เมื่ อ ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้ อ ๒๑ แล้ ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กล่ า วหาให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบว่ า ได้ ก ระท าการใด เมื่ อ ใด อย่ า งไรที่ เ ป็ น ความผิ ด วิ นั ย ในการนี้ ใ ห้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้ ง ด้ว ยว่า ผู้ ถูกกล่ าวหามีสิ ทธิที่ จะได้รั บแจ้งสรุปพยานหลั ก ฐานที่ส นับสนุ น
ข้อ กล่ าวหา และมีสิ ท ธิที่ จ ะให้ ถ้อ ยค าหรื อชี้ แจงแก้ข้ อกล่ า วหา ตลอดจนอ้ างพยานหลั ก ฐานหรือ น า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๗
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายข้อบังคับนี้โดยทา
เป็น สองฉบับ เพื่ อมอบให้ผู้ ถูกกล่ าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยให้ ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่อ ได้ด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนถาม
ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาให้ ถ้ อ ยค ารั บ สารภาพว่ า ได้ ก ระท าการตามที่ ถู ก กล่ า วหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทาตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิด
วินัยกรณีใด หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลใน
การรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทาไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทา
การสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ย วกับเรื่อง
ที่กล่าวหาโดยละเอียดจะทาการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๔๒ และข้อ
๔๓ ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดาเนินการตามข้อ ๒๗ ต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว แต่ ไ ม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ
รับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสาคัญตาม
แบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูก
กล่ าวหาว่ าได้ก ระท าการตามที่ถู ก กล่ าวหาหรือ ไม่ การแจ้ งข้ อกล่ าวหาในกรณี เช่ น นี้ ให้ ท าบั นทึ ก มี
สาระสาคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับเพื่อเก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา
สองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบ

๘
อีกหนึ่งฉบับและส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวน เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการ
ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืนให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการตามวรรคห้าต่อไป
ข้อ ๒๗ การแจ้งข้อกล่าวหา การสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและการยื่น
คาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เมื่อได้ดาเนิ นการตามข้อ ๒๖ แล้ ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร
และเป็ น ความผิ ด วิ นั ย กรณี ใ ด ตามมาตราใด ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนเรี ย กผู้ ถู ก กล่ า วหามาพบ
เพื่ อ แจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา โดยระบุ ข้ อ กล่ า วหาที่ ป รากฏตามพยานหลั ก ฐานว่ า เป็ น ความผิ ด วิ นั ย กรณี ใ ด
ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่
และการกระทาที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุ ชื่อพยาน
ก็ได้
การแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาตามวรรคหนึ่ ง
ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบสว.๓ ท้ายข้อบังคับนี้ โดยทาเป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่ง
ฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย
เมื่ อ ด าเนิ น การดั ง กล่ า วแล้ ว ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนถามผู้ ถู ก กล่ า วหาว่ า จะยื่ น
ค าชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาเป็ น หนั ง สื อ หรื อ ไม่ ถ้ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาป ระสงค์ จ ะยื่ น ค าชี้ แ จงเป็ น หนั ง สื อ
ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคาชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือให้ถ้อยคาเพิ่มเติม รวมทั้งนาสืบแก้ข้อกล่าวหา
ด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้
ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว การนาสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนา
พยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐาน
นั้นมาก็ได้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ดาเนินการตาม
ข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว แต่ ไ ม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ
รับทราบหรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนส่งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบสว. ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่
อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้
ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง นัดมาให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งใน
กรณีนี้ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบสว. ๓ เป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ
ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน
เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ดาเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๓ คืน หรือไม่ได้รับคาชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรื อผู้ถูก

๙
กล่ า วหาไม่ม าให้ ถ้อยคาตามนั ดให้ ถือว่ าผู้ ถู กกล่ าวหาได้ทราบข้ อกล่ าวหาและสรุ ปพยานหลั กฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควร
แก่กรณีก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคาหรือยื่นคา
ชี้แจงแก้ ข้อกล่ าวหาหรื อขอน าสื บ แก้ข้อ กล่ า วหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอส านวนการ
สอบสวนตามข้อ ๔๓ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ
ข้อ ๒๘ พยานเอกสารเเละพยานวัตถุ
การนาเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน ให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนา
ต้น ฉบั บ มาได้ จะใช้ ส าเนาที่ก รรมการสอบสวนหรือผู้ มีห น้า ที่รับผิ ดชอบรับรองว่ าเป็นส าเนาถูกต้อ ง
ก็ได้
ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือบุบสลาย ถูกทาลายหรือโดยเหตุประการ
อื่น จะให้นาสาเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้
ข้อ ๒๙ การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจาเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ก็ให้ดาเนินการได้ และหากพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่
จะให้ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ให้นา
ข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การดาเนินการดังกล่าวให้ทาก่อนเสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อ ๔๓
ข้อ ๓๐ การยื่นคาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ผู้ถูกกล่ าวหาซึ่งได้ยื่น คาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคาแก้ข้อกล่ าวหาไว้แล้ ว มีสิ ทธิยื่นคาชี้แจง
เพิ่มเติม หรือขอให้ถ้อยคา หรือนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวน
แล้วเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ ๔๑ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคาชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณี
เช่นนี้ให้รับคาชี้แจงนั้นรวมไว้ในสานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๓๑ องค์ประชุมสาหรับการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล
ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล ต้องมีกรรมการสอบสวนทุกคนหรือ
ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้

๑๐
ข้อ ๓๒ การแจ้งให้พยานบุคคลทราบถึงการให้ถ้อยคาเท็จ
ก่อนเริ่มสอบปากคาพยานบุคคล ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานบุคคลทราบว่า
กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้ าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคาอั นเป็นเท็จต่อ
คณะกรรมการสอบสวนเป็นความผิดตามกฎหมาย
ข้อ ๓๓ ข้อห้ามในการสอบปากคา
ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล มิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระทาการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทาการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคาใด ๆ
ข้อ ๓๔ วิธีการสอบปากคา และการบันทึกถ้อยคา
ในการสอบปากค าผู้ ถู ก กล่ าวหาและพยานบุ ค คล ให้ คณะกรรมการสอบสวนเรี ย ก
ผู้ซึ่งจะถูกสอบปากคาเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่
บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวน เพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน
กรณีที่มีการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเข้ามาในที่สอบสวนได้ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด แต่ไม่มีสิทธิให้ถ้อยคาแทน
ผู้ถูกกล่าวหา
การสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล ให้บันทึกถ้อยคามีสาระสาคัญตามแบบ
สว.๔ ท้ายข้อบังคับนี้หรือแบบ สว.๕ ท้ายข้อบังคับนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคาเสร็จแล้ว ให้อ่าน
ให้ผู้ให้ถ้อยคาฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคารับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยคาและผู้
บันทึกถ้อยคาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน
กับผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคา ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือเพิ่ม เติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับ
ผู้ให้ถ้อยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคา
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๕ การสอบสวนพยานบุคคล
ในกรณีที่ คณะกรรมการสอบสวนเรีย กบุ คคลใดมาเป็น พยาน ให้ บุค คลนั้น มาชี้แ จง
หรือให้ถ้อยคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ในกรณี ที่ พ ยานบุ ค คลมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ ไ ม่ ใ ห้ ถ้ อ ยค าหรื อ ไม่ ม า
หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานบุคคลไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนพยานบุคคลนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึก การประชุมประจาวันที่มีการสอบสวนตาม
ข้อ ๒๔ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๔๓

๑๑
ข้อ ๓๖ เหตุงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่าการสอบสวนพยานหลั กฐานใดจะทาให้ การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสาคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่สอบสวนนั้นไว้ในบันทึก การประชุมประจาวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๒๔
และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๔๓
ข้อ ๓๗ การสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่
ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ ประธานกรรมการ
จะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ดาเนินการดังนี้
(๑) กรณีเป็นส่วนราชการเดียวกันแต่อยู่ต่างท้องที่ให้มอบหมายหรื อขอความร่วมมือไป
ยังหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทน โดยอาจกาหนดประเด็น
หรือข้อสาคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเลือกข้าราชการที่เห็นสมควร
อย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะทาการสอบสวน
(๒) กรณีเป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการกันให้ประสานงานหรือขอความร่วมมือ
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการนั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทน โดยอาจกาหนดประเด็นหรื อข้อ
สาคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเลือกข้าราชการที่เห็นสมควรอย่าง
น้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะทาการสอบสวน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทาการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อบังคับนี้ และให้นาข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๔ วรรคสอง ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔
และข้อ ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๓๘ การสอบสวนวิ นัย เรื่อ งอื่ น นอกจากที่ ร ะบุ ไว้ ในคาสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยในเรื่อง
อื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่ าวหาว่ากระทาผิ ดวินั ยอย่ างไม่ร้ ายแรงหรือกระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงานให้ สั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทาการสอบสวน หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๓๙ การสอบสวนวินัยผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่ถูกพาดพิง
ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานอื่น ให้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจ ารณาในเบื้ อ งต้น ว่าข้าราชการผู้ นั้นหรือผู้ ปฏิบัติงานอื่น มีส่ ว นร่ว มกระทาการในเรื่องที่
สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทาการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธาน
กรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดาเนินการตามควรแก่
กรณีโดยเร็ว

๑๒
ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงานให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็ นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่
ก็ได้ ทั้งนี้ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐาน
ตามที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสานวนการสอบสวน
ใหม่ ให้นาสาเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสานวนการสอบสวนเดิมรวมในสานวนการสอบสวนใหม่
หรือบันทึกให้ปรากฏว่านาพยานหลักฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาใน
สานวนการสอบสวนใหม่ด้วย
ข้อ ๔๐ การรับฟังข้อเท็จจริงตามคาพิพากษา
ในกรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาได้ความประจักษ์
ชัด อยู่ แล้ ว ให้ ถื อเอาค าพิ พากษานั้ น เป็ น พยานหลั ก ฐานที่ ส นับ สนุ นข้ อ กล่ าวหาโดยไม่ ต้อ งสอบสวน
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๗ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๔๑ การย้ายสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาระหว่างการสอบสวน
ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรื อกรณีที่ผู้ ถูกกล่ าวหาย้ายไปอยู่ส่ ว นราชการอื่น ให้ คณะกรรมการ
สอบสวนทาการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วทารายงานการสอบสวนและเสนอสานวนการสอบสวนต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙
และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดาเนินการ
ตามข้อ ๔๔ ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่มีอานาจตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘
และข้อ ๔๙ ด้วย
ข้อ ๔๒ การพิจารณาลงมติ
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ ร วบรวมพยานหลั ก ฐานต่ า ง ๆ เสร็ จ แล้ ว ให้ ป ระชุ ม
พิจ ารณาลงมติว่า ผู้ ถูกกล่ าวหากระทาผิ ดวินัยหรือไม่ ถ้าผิ ดเป็นความผิ ดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
และควรได้รับโทษสถานใด
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัยแต่ได้กระทาผิด
จรรยาบรรณที่ไม่ เป็ น ความผิ ดวินั ย ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนทารายงานการสอบสวนตามข้อ ๔๓
และดาเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ลงมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ อย่างไร

๑๓
ข้อ ๔๓ สาระสาคัญในรายงานการสอบสวน
เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทารายงานการ
สอบสวนซึ่ ง มี ส าระส าคั ญ ตามแบบรายงานการสอบสวนตามเเบบ สว.๖ ท้ า ยข้ อ บั ง คั บ นี้ เสนอต่ อ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กับ
รายงานการสอบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย
รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังนี้
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยาน
ตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคา
รับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย
(๒) วินิ จฉัย เปรีย บเทียบพยานหลั กฐานที่สนับสนุนข้อกล่ าวหากับพยานหลั กฐาน
ที่หักล้างข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนว่ าผู้ ถู กกล่ า วหาได้ กระทาผิ ด วินัย หรื อไม่
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ จัดทาและลงลายมือ ชื่อในรายงานการสอบสวนแล้ ว
ให้เสนอสานวนการสอบสวนพร้อมทั้งพยานหลักฐานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่า
การสอบสวนแล้วเสร็จ
ข้อ ๔๔ เงื่อนไขในการพิจารณาสั่งการ
เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ เ สนอส านวนการสอบสวนมาแล้ ว ให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสอบสวนและพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับสานวนการ
สอบสวน
ข้อ ๔๕ การสอบสวนเพิ่มเติม
ในกรณีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้
กาหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดาเนินการสอบสวน
เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทาการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นเป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ขึ้นทาการสอบสวน
เพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้นาข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแล้ว ให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
ไม่ต้องทาความเห็น

๑๔
ข้อ ๔๖ กรณีการสอบสวนเสียไปทั้งหมด
ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๒ ให้การ
สอบสวนทั้ งหมดเสี ย ไป ในกรณีเ ช่ น นี้ ให้ ผู้ สั่ งแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๔๗ กรณีการสอบสวนเสียไปเฉพาะส่วนที่ดาเนินการไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่ปรากฏว่ าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคาบุคคลดาเนินการไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๔ วรรคสอง
ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือข้อ ๓๗
ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนสั่ ง ให้ ค ณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๔๘ กรณีการสอบสวนที่ดาเนินการไม่ครบขั้นตอน
ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาหรื อ ไม่ ส่ ง บั น ทึ ก การแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา และสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือ
ขอให้ผู้ ถูกกล่ าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้ ถ้อยคาหรือนาสืบแก้ข้อกล่ าวหาตามข้อ ๒๗ ให้ผู้ สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสแก่
ผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงให้ถ้อยคาและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๗ ด้วย
ข้อ ๔๙ การแก้ไขการสอบสวนกรณีอื่น
ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ นอกจากที่กาหนด
ไว้ในข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสาคัญอันจะทาให้เสียความเป็นธรรม
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดาเนินการตอนนั้นให้ถูกต้อง
โดยเร็ ว แต่ ถ้ า การสอบสวนตอนนั้ น มิ ใ ช่ ส าระส าคั ญ อั น จะท าให้ เ สี ย ความเป็ น ธรรม ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนจะสั่งให้แก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๕๐ การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการที่รับโอน
กรณีข้า ราชการผู้ ใ ดเคยถูกกล่ าวหา หรือ กระท าผิ ดวิ นัยก่อ นวันโอนมาบรรจุ เข้ารั บ
ราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระทานั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออก ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๙ ดาเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ แต่หาก
เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้ รอผลการสืบสวน
หรื อ สอบสวนจนเสร็ จ เมื่ อ ได้ รั บ รายงานผลการสอบสวนแล้ ว หากจะต้ อ ง สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย
ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้นพิจารณาดาเนินการลงโทษต่อไป

๑๕
ข้อ ๕๑ การดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้พ้นจากหน้าที่ราชการ
ข้าราชการผู้ใดพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย และมีกรณีกระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนของข้าราชการผู้นั้น
ดาเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการ
การดาเนินการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสอบสวนเป็นประการใดแล้วให้เสนอสานวนการ
สอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาหากเห็นว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่า งร้ายแรง
ให้พิจารณาดาเนินการเพื่อลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี แต่หากปรากฏว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนก็ให้โทษเป็นพับ
ไป
ในระหว่างที่ได้ดาเนินการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏว่าผู้นั้นถึ งแก่ความตายให้ยุติ
เรื่อง
ข้อ ๕๒ การรายงานการดาเนินการทางวินัย
เมื่อผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ ๑๐ (๒) (๓) ได้ดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใดตาม
ข้อบังคับนี้เเล้ว ให้รายงานการดาเนินการทางวินัยตามลาดับจนถึงอธิการบดี
ในกรณีที่อธิการบดีได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเเล้วเห็นว่าการดาเนินการเป็นการไม่
ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมก็ให้มีอานาจสั่งลงโทษ เพิ่มโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ตามวิธีการสั่ งลงโทษที่
กาหนดในข้อบังคับนี้ ตามความเหมาะสมเเก่กรณี ตลอดจนเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงข้อความในคาสั่งเดิมให้
ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรดาเนินการอย่างใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้
ได้ความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอานาจดาเนินการ หรือสั่งดาเนินการได้ตามควรเเก่กรณี
เมื่ออธิ การบดีได้ด าเนิ น การทางวินั ยหรือ สั่ งให้ ข้ าราชการผู้ ใดออกจากราชการตาม
ข้อบังคับนี้แล้วหรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีที่มีการดาเนินการตามวรรคสองแล้วเสร็จ
ให้อธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าการดาเนินการ
ทางวินัยหรือการสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรม จะสั่ง
ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการดาเนินการและสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม หรือจะพิจารณาเเก้ไขเปลี่ยน
เเปลงโทษและสั่งการให้อธิการบดีดาเนินการต่อไปก็ได้ คาสั่งของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๓
ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ และวิธีการสั่งลงโทษ
ข้อ ๕๓ การลงโทษกรณีกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษดังต่อไปนี้
(๑) กรณี ก ระท าผิ ด วิ นั ย เล็ ก น้ อ ยให้ สั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ หากมี เ หตุ อั น ควรงดโทษ
ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษภาคทัณฑ์โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
(๒) กรณีลงโทษตัดเงินเดือน ให้สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและ
เป็นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน

๑๖
(๓) กรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน ให้สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งขั้น
ในการพิจารณาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ถ้ามี เหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได้
ข้อ ๕๔ การลงโทษกรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่
ออกจากราชการแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาสั่ง ลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ
ในการพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออกถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ากว่าปลดออก
ข้อ ๕๕ การกระทาที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยกรณีดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี
(๑) แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ
(๒) เปิดเผยข้อสอบโดยมิชอบ
(๓) นาเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทางวิชาการของตนโดยมิชอบ
(๔) ล่วงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน
(๕) ประพฤติชู้ส าวหรื อกระทาอนาจารกับนิสิ ต นักศึกษา หรือนักเรียน เว้นแต่เป็ น
พฤติการณ์ที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงจะสั่งลงโทษต่ากว่าปลดออกหรือไล่ออกก็ได้
(๖) ละทิ้ งหน้ า ที่ร าชการติ ดต่อในคราวเดีย วกันเป็นเวลาเกิ นกว่ า สิ บห้ า วัน โดยไม่ มี
เหตุผ ลอัน สมควร หรื อละทิ้ง หน้ า ที่ร าชการติดต่ อในคราวเดีย วกัน เป็นเวลาเกิน กว่าสิ บห้ า วัน โดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๕๖ ผู้มีอานาจลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่
(๑) อธิการบดีมีอานาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้ า
และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น
(๒) คณบดี ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้ง
หนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น
(๓) ผู้อานวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการสานัก หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ข้อ ๕๗ ผู้มีอานาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง

๑๗
ข้อ ๕๘ กรณีอธิการบดีกระทาผิดวินัย
ในกรณีที่อธิการบดีกระทาผิ ดวินัยให้ส ภามหาวิทยาลั ยเสนอความเห็ นให้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้มีอานาจสั่งลงโทษ ดังนี้
(๑) กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ล งโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน
ร้อยละห้าและเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งขั้น
(๒) กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
ข้อ ๕๙ ขอบเขตการลงโทษ
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด
ข้อ ๖๐ ผลบังคับของคาสั่งลงโทษ
การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน มิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อน
วันออกคาสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๖๑ ข้อยกเว้นในการสั่งลงโทษย้อนหลัง
การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ มิให้สั่งย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง
เว้นแต่
(๑) ในกรณีที่ได้มีคาสั่งให้พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ ออกจากราชการ ให้ สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนแล้วแต่กรณี
(๒) การสั่ งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระทาผิ ดวินัยโดยละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่ง
ปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันแรกที่ละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น
(๓) การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษ
จาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก ให้สั่งปลด
ออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก หรือวันต้องคาพิพากษาถึง
ที่สุดสาหรับโทษที่หนักกว่าจาคุกหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องคาพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี
(๔) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่
หรื อเปลี่ ย นแปลงคาสั่ง การลงโทษปลดออก หรือไล่ออก กรณีเช่นนี้ให้ สั่งย้อนหลั งไปถึงวันออกจาก
ราชการตามคาสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการตามคาสั่งเดิมไม่ถูกต้ อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือ
ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
(๕) ในกรณี ที่ มี ค าสั่ ง ให้ อ อกจากราชการหรื อ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๕๗
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นลงโทษปลดออก หรือไล่
ออก ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามกรณีนั้น
ในขณะที่ออกคาสั่งเดิม

๑๘
(๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษ
นั้นได้ออกจากราชการโดยถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอื่น
หรือได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจาก
ราชการนั้น
(๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พ้น
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ บานาญราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นเกษียณอายุราชการ
(๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการทาให้เสีย
ประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น
ข้อ ๖๒ ผลบังคับของคาสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษวินัยอย่างร้ายเเรง
การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษ เป็นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ มิให้มีผลย้อนหลังไป
ก่อนวันออกคาสั่ง และให้นาข้อ ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ผลบังคับของคาสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษวินัยอย่างไม่ร้ายเเรง
ภายใต้บังคับข้อ ๖๔ การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่คาสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว
ข้อ ๖๔ ผลบังคับของคาสั่งลดโทษ
การเปลี่ยนแปลงคาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เป็นลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ มิให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง
ข้อ ๖๕ แบบคาสั่งลงโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ
การสั่งลงโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษข้าราชการผู้ กระทาผิ ดวินัยให้ ทาเป็นคาสั่งตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด และในคาสั่งลงโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษให้เเสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณี
ใด ตามข้อใด พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คาสั่ง
ข้อ ๖๖ การให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมอง
ข้าราชการผู้ใดถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรงได้ตามข้อ ๔๒ วรรคสาม และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้
ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ออกจากราชการ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ

๑๙
ในกรณีที่อธิการบดีถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายเเรง ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนและเป็นผู้ สั่งให้อธิการบดีออกจากราชการ โดยให้นาความ
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๔
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๖๗ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกสอบสวน
ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย จะนาเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการ
ดาเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่อธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และ
ผลแห่งการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้
ข้อ ๖๘ เหตุเเห่งการสั่งพักราชการ
เมื่อข้าราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนจะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิด
อาญา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่า
ไว้วางใจ และอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่
ราชการ
(๒) ผู้ นั้ น มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการ
สอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจาคุกโดย
คาพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้น ถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทาความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคา
พิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิ ดวินัย
อย่างร้ายแรง
ข้อ ๖๙ ระยะเวลาสั่งพักราชการ
การสั่ ง พั ก ราชการให้ สั่ ง พั ก ได้ ต ลอดเวลาที่ มี ก ารสอบสวนแต่ ต้ อ งไม่ เกิ น ระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกสั่งพักได้ร้องทุกข์เรื่องการถูก

๒๐
สั่งพักราชการและผู้มีอานาจพิจารณาเห็นว่าคาร้องทุกข์ฟังขึ้นและไม่สมควรที่จะสั่งพักราชการ ก็ให้สั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้
ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งให้ผู้มีอานาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบ วันนั บ แต่วันได้รับ เรื่องร้องทุกข์ แต่ ถ้ามีความจาเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้ วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าว ให้รายงานปัญหาต่ออธิการบดีเพื่อขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาออกไปได้อีกสามสิบวัน ทั้งนี้ไม่
เกินสองครั้ง
ข้อ ๗๐ กรณีสอบสวนหลายสานวน
ในกรณี ที่ข้ าราชการผู้ ใดมีก รณีถู กกล่ าวหาว่ ากระท าผิ ด วินั ยอย่ างร้า ยแรงจนถูก ตั้ ง
กรรมการสอบสวนหลายส านวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาหลายคดี
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสานวน
และทุกคดี
ในกรณีที่ได้สั่ งพักราชการในส านวนหรือคดีใดไว้แล้ ว ภายหลั งปรากฏว่าผู้ ถูกสั่ งพัก
ราชการนั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสานวนอื่น
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษก็ให้สั่งพักราชการในสานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย
ข้อ ๗๑ ผลบังคับของคาสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุ มหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา
หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น ให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง
หรือต้องจาคุก
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบหรือ
ไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคาสั่งเดิม หรื อตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออก
คาสั่งเดิม
ข้อ ๗๒ การแจ้งคาสั่งพักราชการ
คาสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้
พักราชการ
เมื่อได้มีคาสั่งให้ข้าราชการผู้ ใดพักราชการแล้ว ให้แจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่ง
ส าเนาค าสั่ ง ให้ ด้ ว ยโดยพลั น ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจแจ้ ง ให้ ผู้ นั้ น ทราบได้ หรื อ ผู้ นั้ น ไม่ ย อมรั บ ทราบค าสั่ ง
ให้ ปิ ดส าเนาคาสั่ งไว้ ณ ที่ทาการที่ผู้ นั้ นรับราชการอยู่และมีห นังสื อแจ้งพร้อมกับส่ งส าเนาคาสั่ งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้
เมื่อล่วงพ้นสิบวันนับแต่วันที่ได้ดาเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคาสั่งพักราชการแล้ว

๒๑
ข้อ ๗๓ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เมื่อ ข้าราชการผู้ ใดมีเหตุที่ อาจถูกสั่ งพั กราชการตามข้ อ ๖๘ และอธิการบดี โ ดย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่
เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว อธิการบดีจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน
ก็ได้
ให้นาข้อ ๖๙ ข้อ ๗๐ และข้อ ๗๑ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดย
อนุโลม
ข้อ ๗๔ กรณีมีคาสั่งพักราชการ
เมื่ อ ได้ สั่ ง ให้ ข้ า ราชการผู้ ใ ดพั ก ราชการไว้ แ ล้ ว อธิ ก ารบดี โ ดยข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาตามข้อ ๗๓ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้
ข้อ ๗๕ ผลบังคับของคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นาข้อ ๗๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แต่สาหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๗๔ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการ
เป็นต้นไป
ข้อ ๗๖ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีศาสตราจารย์
การสั่ ง ให้ ผู้ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ ศาสตราจารย์ ออกจากราชการไว้ ก่ อ น
ให้ดาเนินการนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันออกจาก
ราชการไว้ก่อน
ข้อ ๗๗ การดาเนินการภายหลังผลการการสอบสวนเสร็จสิ้น
เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้วให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีสั่งลงโทษปลดออก
หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่
มีกรณีที่จะต้องถูกสั่ งให้ ออกจากราชการ ก็ให้สั่ งให้ ผู้ นั้นกลับเข้าปฏิบัติห น้าที่ราชการในตาแหน่งเดิม
หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผู้นั้น มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ทั้งนี้
สาหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ให้ดาเนินการนาความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วให้อธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทาผิ ดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิม
หรือตาแหน่งอื่นในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุ ณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ทั้งนี้

๒๒
สาหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิม หรือตาแหน่งอื่นใน
ระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ให้
ดาเนิน การนาความกราบบัง คมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง แล้ว ให้อธิการบดีสั่ งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เนื่ องจากครบเกษีย ณอายุ ร าชการแล้ ว และได้พ้ นจากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ยบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการแล้ว การลงโทษให้เป็นพับไป
(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นแต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการแล้ว และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปี
บริบูรณ์แล้วแต่กรณี การลงโทษให้เป็นพับไป
(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
(๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ
ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่
กรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระทาผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากครบ
เกษียณอายุราชการแล้ว และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ว ก็ให้
สั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทาผิดวินัยและไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เนื่องจาก
ครบเกษียณอายุราชการแล้ว และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์
แล้วแต่กรณีนั้นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็น
ผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ
ข้อ ๗๘ แบบของคาสั่ง
การออกคาสั่งพักราชการ คาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการให้มีสาระสาคัญตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด

๒๓
หมวด ๕
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ข้อ ๗๙ การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งลงโทษให้ออกจากราชการหรือกรณีถูก
สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกให้เป็นไปตามข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์
กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือกรณีถูกสั่งลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออก
การอุ ท ธรณ์ แ ละการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ก รณี ถู ก สั่ ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์ ตั ด เงิ น เดื อ น
หรือลดขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในหมวดนี้
ข้อ ๘๐ องค์กรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์
ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า
“ก.อ.ม.” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการตาม (๓) จานวนสามคน
(๓) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจานวนสอง
คน
ให้ ร องอธิการบดีคนหนึ่งที่ อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ ผู้อานวยการ
สานักงานนิติการและหัวหน้างานวินัยและสอบสวนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.อ.ม.
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้องเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐด้านละหนึ่งคน
กรรมการตาม (๓) ให้เลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการโดยให้
ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคัดเลือกกันเองให้ได้สายละหนึ่งคน
ให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศแต่งตั้ง ก.อ.ม. และให้นับวันที่ออกประกาศเป็นเวลา
เริ่มต้นวาระของ ก.อ.ม.
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าของคณะกรรมการตาม (๒) และ (๓)ให้ เ ป็ น ไปตามที่
อธิการบดีกาหนดโดยทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ก.อ.ม. มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกาหนด ให้
ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง กรรมการใหม่ แ ทน ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลง
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้ กรณีที่มีการ
ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากาหนดเวลาที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
กรรมการตามวรรคหนึ่ ง ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ใหม่ อี ก ได้
แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ดาเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่

๒๔
ข้อ ๘๑ เหตุพ้นจากตาแหน่ง
นอกจากการพ้น จากตาแหน่งตามวาระ กรรมการ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ ลาออก
ถู ก สั่ ง ลงโทษทางวิ นั ย ยกเว้ น โทษภาคทั ณ ฑ์ หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ ค วามเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้อ ๘๒ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
ก.อ.ม. มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาอุทธรณ์กรณีลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
(๒) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก
การกระทาหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
(๓) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ที่ถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(๔) พิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘๓ องค์ประชุมและการลงมติ
การประชุมของ ก.อ.ม. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธาน
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ ห้ามกรรมการ
ผู้นั้นอยู่ในที่ประชุม
การลงมติ ข องที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการหนึ่ ง คนให้ มี ห นึ่ ง เสี ย งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เรื่ องใดถ้าไม่มีผู้ คัดค้านให้ประธานกรรมการถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ เห็ นเป็นอย่างอื่น
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น
ข้อ ๘๔ รายงานการประชุม
ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และ
ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๘๕ เหตุอันมีส่วนได้เสียของกรรมการ
ในการประชุม หากกรรมการผู้ใดมีเหตุดังต่อไปนี้จะทาการพิจารณาและอยู่ในที่ประชุม
ไม่ได้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่พิจารณา
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
(๓) คู่กรณีหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาของคู่กรณี

๒๕
ในกรณีที่มีกรรมการผู้ใดมีเหตุอันมีส่วนได้เสียตามวรรคหนึ่งทาให้ไม่สามารถพิจารณา
และอยู่ในที่ประชุมได้ให้ถือว่า ก.อ.ม. ประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่มีสิทธิร่วมประชุม
ข้อ ๘๖ ระยะเวลาอุทธรณ์
การอุทธรณ์คาสั่ งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อ
ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคาสั่งลงโทษ
ข้อ ๘๗ การยื่นอุทธรณ์และการเเถลงการณ์ด้วยวาจา
การอุทธรณ์คาสั่งลงโทษตามหมวดนี้ ให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แ ทน
ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงข้อโต้เเย้งและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้
เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อ และที่อยู่ของ
ผู้อุทธรณ์
ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของก.อ.ม.
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะทาเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือ
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อประธาน ก.อ.ม. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสือ
อุทธรณ์
ข้อ ๘๘ สิทธิของผู้อุทธรณ์
เพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ รวมทั้งให้มีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อย คาบุคคล
พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้จะอุทธรณ์ถูกลงโทษด้วย
หากพยานหลักฐานดังกล่ าวมีส่ว นที่ต้องห้ ามมิให้เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้ว ยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ให้ลบหรือตัดทอนหรือทาโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นั้นได้ตามที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ข้อ ๘๙ เหตุคัดค้านกรรมการของผู้อุทธรณ์
ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการใน ก.อ.ม. ถ้ากรรมการผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดัง ต่อไปนี้
(๑) มีสาเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณี
(๒) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี
(๓) มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทาให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม
(๔) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี
การคัดค้านกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน
อุทธรณ์ หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
อุทธรณ์นั้ นก็ได้ ถ้ากรรมการผู้นั้น มิได้ขอถอนตัว ให้ ประธาน ก.อ.ม. พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน

๒๖
หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น ในกรณี
เช่นนี้ ให้ถือว่ า ก.อ.ม. ประกอบด้ว ยกรรมการทุกคนที่มีสิทธิร่ว มประชุม ทั้งนี้เว้นแต่ประธาน ก.อ.ม.
พิจารณาเห็นว่า การให้กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะทา
ให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้
ข้อ ๙๐ วันที่เริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ์
เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบ
คาสั่งลงโทษเป็นวันรับแจ้งคาสั่ง หรือวันที่ถือว่ารับแจ้งคาสั่ง
ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษ และมีการแจ้งคาสั่งลงโทษให้ผู้ถูก
ลงโทษทราบกับมอบสาเนาคาสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษแล้วทาบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง
และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งลงโทษได้โดยตรงและได้แจ้งเป็น
หนังสือส่งสาเนาคาสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูก ลงโทษซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งสาเนาคาสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกลงโทษเก็บไว้
หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งลงโทษกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็น
หลั กฐานหนึ่ งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่ วงพ้นสามสิ บวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งลงโทษฉบับ
ที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับ
แจ้งคาสั่งแล้ว
ข้อ ๙๑ วิธีการยื่นอุทธรณ์
การอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ม. ให้ทาหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. พร้อมกับสาเนารับรองถูกต้อง
หนึ่งฉบับ
การยื่นหรือส่งอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชา
นั้นส่ งอุทธรณ์ต่อไปยั งผู้ บั งคับ บั ญชาผู้สั่ งลงโทษภายในสามวันทาการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งอุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนาหลักฐานการรับแจ้ง คาสั่งลงโทษของ
ผู้อุทธรณ์ สานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และสานวนการดาเนินการทางวินัย พร้อมทั้ง
คาชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับ
อุทธรณ์
ในกรณีที่มีผู้นาอุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับอุทธรณ์ออกใบรับ ประทับตรา และลงทะเบียน
รับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับตามหลักฐานดังกล่าว
เป็นวันยื่นอุทธรณ์
ในกรณีที่ส่งอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือเป็นวันส่งอุทธรณ์
เมื่อ ได้ ยื่ น หรื อส่ งอุ ทธรณ์ ไว้ แล้ ว ผู้ อุ ทธรณ์จ ะยื่ นหรือ ส่ ง คาแถลงการณ์ ห รื อเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ ก.อ.ม.

๒๗
ข้อ ๙๒ การรับอุทธรณ์
อุทธรณ์ที่ จ ะรั บ ไว้พิจ ารณาได้ต้ องเป็น อุทธรณ์ ที่ถูกต้อ งตามข้ อ ๘๗ และข้อ ๙๑
และยื่นหรือส่งภายในกาหนดเวลา
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาว่ า อุ ท ธรณ์ ร ายใดเป็ น อุ ท ธรณ์ ที่ จ ะรั บ ไว้ พิ จ ารณาได้ ห รื อ ไม่
ให้ ก.อ.ม. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ในกรณีที่ ก.อ.ม. มีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้แจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดี
ต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษทราบด้วย
ข้อ ๙๓ การถอนอุทธรณ์
ผู้ อุ ท ธรณ์ จ ะขอถอนอุ ท ธรณ์ ก่ อ นที่ ก.อ.ม. พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ เ สร็ จ สิ้ น ก็ ไ ด้
โดยทาเป็นหนังสือยื่นโดยตรงต่อ ก.อ.ม.
เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับและจะยื่นอุทธรณ์อีกไม่ได้
ข้อ ๙๔ ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากสานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาใน
เบื้อง ต้นรวมทั้งสานวนการดาเนินการทางวินัย
ในกรณีจ าเป็ น และสมควร ก.อ.ม. อาจขอเอกสารและหลั กฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
รวมทั้งคาชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ห้างหุ้น ส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่ น ของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือ
บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
การพิจารณาอุทธรณ์ต้องกระทาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณีที่ผู้ อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้ว ยวาจา เมื่อ ก.อ.ม. อนุญาตให้ ผู้ อุทธรณ์เข้า
แถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ก.อ.ม. ผู้อุทธรณ์มีสิทธินาทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการ
พิจารณาของ ก.อ.ม.ได้ โดยให้นาข้อ ๓๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จาเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้
ในกรณีที่นัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้
สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบด้วยว่าถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก้หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่
กรณี และเพื่อประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือเพิ่มโทษ หรือผู้แทนเข้า
ฟังคาแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้
ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอานาจสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจาเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรื อกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้
ผู้สอบสวนเดิมทาการสอบสวนเพิ่มเติมได้

๒๘
ข้อ ๙๕ การวินิจฉัยอุทธรณ์
เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว
(๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติยกอุทธรณ์
(๒) ถ้ า เห็ น ว่ า การสั่ ง ลงโทษไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมาะสมกั บ ความผิ ด และเห็ น ว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติเพิ่มโทษเป็นสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่หนักขึ้น
(๓) ถ้ า เห็ น ว่ า การสั่ ง ลงโทษไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมาะสมกั บ ความผิ ด และเห็ น ว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลงให้มีมติลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่เบาลง
(๔) ถ้ า เห็ น ว่ า การสั่ ง ลงโทษไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมาะสมกั บ ความผิ ด และเห็ น ว่ า
ผู้อุทธรณ์ได้กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ
ให้มีมติให้งดโทษโดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
(๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และเห็ นว่าการกระทาของ
ผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัยให้มีมติให้ยกโทษ
(๖) ถ้ า เห็ น ว่ า ข้ อ ความในค าสั่ ง ลงโทษไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ เ หมาะสมให้ มี ม ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้ถูกต้องเหมาะสม
(๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่ากรณีมี มูล
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติเสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไป
(๘) ถ้าเห็นว่าสมควรดาเนินการโดยประการอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้มีมติดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติ
ตาม (๒) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย
ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระทาร่วมกัน และเป็นความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระทาอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
ลงโทษดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์แม้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของบุ คคลดังกล่ าวซึ่งไม่ได้ใช้สิ ทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลั กษณะคดีอันเป็นเหตุ
เดียวกับกรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษมีผลในทาง
ที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย
ข้อ ๙๖ การรายงานสภามหาวิทยาลัย
เมื่อ ก.อ.ม. มีมติตามข้อ ๙๕ แล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือทักท้วง
เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเป็นประการใดแล้วให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
นั้น และแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ในกรณี ที่ ก.อ.ม. พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ไ ม่ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาเก้ า สิ บ วั น ตาม ข้ อ ๙๔
ให้รายงานพร้อมเหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย

๒๙
ข้อ ๙๗ การเเก้ไขคาสั่งลงโทษตามคาวินิจฉัยอุทธรณ์
การแก้ไขคาสั่งลงโทษกรณีที่มีการอุทธรณ์คาสั่งลงโทษให้เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดภายใต้
ข้อบังคับสี่ข้อต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้มีอานาจสั่งลงโทษเป็นผู้ดาเนินการแก้ไขคาสั่งลงโทษนั้น เว้นแต่โทษที่จะลงแก่
ผู้กระทาผิดวินัยตามคาวินิจฉัยของ ก.อ.ม. เกินกว่าอานาจของผู้มีอานาจสั่งลงโทษ ให้ผู้มีอานาจสั่งลงโทษ
เดิมรายงานตามลาดับจนถึงผู้มีอานาจสั่งลงโทษสาหรับความผิดนั้น ๆ เพื่อดาเนินการ
(๒) การแก้ไขคาสั่งลงโทษให้ทาเป็นคาสั่งมีสาระสาคัญแสดงเลขที่ และวัน เดือนปี
ที่ออกคาสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
(๓) การดาเนินการแก้ไขคาสั่งลงโทษให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจาก ก.อ.ม.
(๔) เมื่อผู้มีอานาจสั่งลงโทษดาเนินการแก้ไขคาสั่งแล้ว ให้รายงานการแก้ไขคาสั่งต่อสภา
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว และแจ้งให้ข้าราชการผู้ถูกลงโทษทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วั นที่มีคาสั่งแก้ไขคาสั่ง
ลงโทษโดยให้ดาเนินการตามวิธีการที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกาหนด
หมวด ๖
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ข้อ ๙๘ กรณีที่ร้องทุกข์ได้
ข้าราชการมีสิทธิร้องทุกข์ได้ในกรณีดังนี้
(๑) เมื่อเห็ นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่งของผู้ บังคับ
บัญชาเป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(๒) เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ดังนี้
(ก) การบริหารงานบุคคลเป็นไปโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขั ดต่อ
กฎหมาย
(ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ
(ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการดาเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่
ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร
(๓) กรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชาตักเตือน สั่งให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
หรื อทาทัณฑ์บนในเรื่ องประพฤติผิดจรรยาบรรณตามกฏหมายว่าด้ว ยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
(๔) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๓๐
ข้อ ๙๙ การปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาก่อนร้องทุกข์
เมื่อข้าราชการผู้ใดมีเหตุที่อาจร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๙๘ และระยะเวลายังไม่ล่วงเลย ๓๐
วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ให้ข้าราชการผู้นั้นปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา
ระดับคณะ สถาบัน สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพื่อทาความ
เข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้นก่อน โดยอาจให้มีบุคคลอื่นเข้าร่วมในการปรึกษาหารือด้วยก็ได้
เมื่อได้มีการปรึกษาหารือแล้วแต่ไม่ได้รับคาชี้แจงในเวลาอันสมควรหรือได้รับคาชี้แจงที่ยังไม่เป็นที่พอใจ
ก็ให้ยื่นเรื่องโดยเร็วต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐๐
ในกรณี อธิ ก ารบดีเ ป็ น เหตุแ ห่ ง การร้ องทุ กข์ ห รือ ความคับ ข้อ งใจ ให้ ยื่ นเรื่ องภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งต่ออธิการบดีเพื่อขอให้พิจารณาเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อน และถ้าไม่ได้รับคาชี้แจง
ในเวลาอันสมควรหรือได้รับคาชี้แจงที่ยังไม่เป็นที่พอใจ จึงจะยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐๐ ได้
ให้ทาหลักฐานการปรึกษาหารือและผลการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมิให้
เริ่มนับระยะเวลาร้องทุกข์จนกว่าจะปรากฏชัดเจนแล้วว่าการปรึกษาหารือตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ไม่บรรลุผล ๒
ข้อ ๑๐๐ การยื่นเรื่องร้องทุกข์
ภายใต้บังคับข้อ ๙๙ การร้องทุกข์ให้ทาเป็นหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. โดยต้องลง
ลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระสาคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของ
เรื่องให้เห็น ว่าไม่ได้รับ ความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระทาหรือคาสั่ งของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ว่า
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนทาให้เกิดความคับข้องใจอย่างไร และความประสงค์ของการ
ร้องทุกข์ ๓
ข้อ ๑๐๑ การนาหลักเกณฑ์การพิจารณาอุทธรณ์มาใช้บังคับ
การพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์เ รื่อ งใดที่มิ ไ ด้ก าหนดไว้ ในหมวดนี้ ให้ นาหลั ก เกณฑ์ก าร
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๒ วันที่เริ่มนับระยะเวลาร้องทุกข์
เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีคาสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์
ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์

๒

ข้อ ๙๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓

ข้อ ๑๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

๓๑
ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง และมีการแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบพร้อม
กับมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วทาบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้
แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่ง
สาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ โดยส่งสาเนาคาสั่งไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปี ที่รับทราบคาสั่งส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้น
สามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมี
ผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับ สาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบคาสั่ ง
กลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับทราบคาสั่งแล้ว
(๒) ในกรณีที่ผู้ บั งคับ บั ญชาไม่มีคาสั่ งเป็นหนังสื อต่อผู้ ร้องทุกข์โ ดยตรง ให้ ถือวัน ที่มี
หลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบคาสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีคาสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการ
ปฏิบัติหรือการใช้อานาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์
ข้อ ๑๐๓ วิธีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
เมื่อ ก.อ.ม. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐๐ แล้ว ให้ประธาน ก.อ.ม. มีหนังสือแจ้ง
พร้อมทั้งส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์หรือสรุปรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
หรื อ เหตุแห่ งความ คั บ ข้ องใจนั้ น ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานที่เ กี่ย วข้อ งและค าชี้ แจงของตน (ถ้ ามี ) เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันได้รับหนังสือ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง
ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งสาเนาหนังสือร้องทุกข์หรือสรุปรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็ นเหตุแห่งการร้องทุกข์ห รือเหตุแห่ งความคับข้องใจภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับหนังสื อ
ร้องทุกข์
เมื่อผู้ บั งคับ บั ญชาผู้ เป็ นเหตุแห่ งการร้องทุกข์ได้รับเรื่องร้องทุ กข์ที่ได้ยื่นหรือส่ งตาม
วรรคสอง หรือข้อ ๑๐๐ วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์
พร้อมทั้งสาเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและคาชี้แจงของตน(ถ้ามี)ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ด
วันทาการนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์
ข้อ ๑๐๔ ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
ภายใต้บังคับข้อ ๖๙ ให้ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วทั้งนี้ไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์
ข้อ ๑๐๕ การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๑)
เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๑) แล้วถ้าเห็นว่า

๓๒
(๑) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
(๒) การที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใช้ อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ นั้ น
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติแก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือ
ให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตาม
กฎหมายแต่บ างส่ ว น และไม่ถู ก ต้อ งตามกฎหมายบางส่ ว น ให้ มี มติ แ ก้ไ ข หรือ ปฏิ บั ติใ ห้ ถู ก ต้อ งตาม
กฎหมาย
(๔) สมควรดาเนินการโดยประการอื่นใดเพื่อให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ดาเนินการได้ตามควรแก่กรณี
ข้อ ๑๐๖ การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๒)
เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๒) แล้ว ถ้าเห็นว่า
(๑) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่กาหนดในข้อ ๙๘ (๒)
ให้มีมติยกคาร้องทุกข์
(๒) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่กาหนดในข้อ ๙๘ (๒) ให้มีมติ
แก้ ไ ข หรื อ ถ้ า แก้ ไ ขไม่ ไ ด้ ให้ สั่ ง ด าเนิ น การประการอื่ น หรื อ ให้ ข้ อ แนะน าตามที่ เ ห็ น สมควรเพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการและจรรยาบรรณของข้าราชการ
ข้อ ๑๐๗ การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๓)
เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๓) แล้ว ถ้าเห็นว่า กรณีผู้บังคับ
บั ญชาได้ใช้อานาจตักเตือน สั่ งให้ ดาเนิ นการให้ ถู กต้องภายในเวลาที่กาหนดหรือท าทัณฑ์ บนในเรื่อ ง
ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามกฏหมายว่าด้ว ยระเบียบข้ าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่
ถูกต้อง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ ๑๐๘ การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๔)
เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๔) แล้ว ถ้าเห็นว่าการที่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง พั ก ราชการหรื อ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการโดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ให้ มี ม ติ สั่ ง ให้
ผู้บังคับบัญชายกเลิกคาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๑๐๙ รายงานการประชุม
การพิจารณามีมติตามข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๐๖ ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๘ ให้บันทึกเหตุผล
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของการพิจารณาวินิจฉัยไว้ในรายงานการประชุมด้วย

๓๓
ข้อ ๑๑๐ การรายงานสภามหาวิทยาลัย
เมื่อ ก.อ.ม. ได้มีมติตามข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๐๖ ข้อ ๑๐๗ และข้อ ๑๐๘ แล้วให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือทักท้วง เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเป็นประการใดแล้ว
ให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมตินั้น และแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้
ผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว
ในกรณีที่ ก.อ.ม. พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันตามข้อ ๑๐๔
ให้รายงานพร้อมเหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย
หมวด ๗
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๑๑ การดาเนินการทางวินัยที่ค้างพิจารณา
ข้าราชการผู้ใดมีกรณีกระทาผิดวินัย หรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอานาจตามข้อบังคับนี้มีอานาจสั่งลงโทษข้าราชการผู้นั้นหรือสั่งให้ข้าราชการผู้
นั้นออกจากราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บั ง คั บ ส่ ว นการสอบสวน การพิ จ ารณาและการด าเนิ น การเพื่ อ ลงโทษหรื อ ให้ อ อกจากราชการให้
ดาเนินการตามข้อบังคับนี้ เว้นเเต่
(๑) ในกรณีที่มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยัง
สอบสวนไม่เสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิมที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะเสร็จ
(๒) ในกรณี ที่ ก ารสอบสวนเสร็ จ ไปแล้ ว ก่ อ นวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า การ
สอบสวนนั้นเป็นอันใช้ได้
ข้อ ๑๑๒ กรณีคาสั่งให้สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการตามข้อบังคับเดิม
ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เเต่ผลของการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทนในส่วนที่ยังคงมีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๑๓ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อบังคับฉบับเดิม
ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ เป็น ก.อ.ม. และปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระและให้นับเป็นวาระการดารงตาแหน่งของ ก.อ.ม. ตามข้อบังคับนี้
ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และยังเหลือระยะเวลาในวาระอีก
ไม่น้อยกว่าเก้าสิ บวัน ให้ ดาเนิ นการแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่
ตาแหน่ งดังกล่ าวว่างลงตามวิธีการได้มาที่กาหนดตามข้อบังคับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ประกาศใช้ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

๓๔
ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระและมิได้ดาเนินการแต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง ให้ ก.อ.ม. ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่า ก.อ.ม.ประกอบด้วย
กรรมการทุกคนที่ยังดารงตาแหน่งอยู่
ข้อ ๑๑๔ การดาเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ที่ค้างพิจารณา
ในกรณีที่มีการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์อยู่ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้
ให้ดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิมที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย

๓๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔

สานักงานนิติการ / ผู้จัดทา
สุริยา / พิมพ์
พรทิพย์ / ตรวจ
โทร. ๐๒ ๖๑๓ ๒๐๕๘
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

