
 
 

 
ขอ้บังคบัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าดว้ยการด าเนนิการทางวินยั การอทุธรณ ์และการร้องทกุข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึปัจจบุนั (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

------------------- 
 

  โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลัก เกณฑ์และวิธีการด า เนินการทางวินั ย                      
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตาม            
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 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 ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
การอุทธรณ ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  ข้อ ๒ การมีผลบังคับใช้ 

  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ๑ 

  ข้อ ๓ ความสัมพันธ์กับข้อบังคับ กฎ และระเบียบอื่น ๆ 

  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

  ข้อ ๔ บทนิยาม 

  ในข้อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                                           
๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑  



๒ 

 

  “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  “ก.บ.ม .” หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  “ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  ข้อ ๕ ผู้รักษาการตามข้อบังคับ 

  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๖ หลักการพื้นฐาน 

  การด าเนินการตามข้อบังคับนี้ให้ด าเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรวดเร็ว 
โดยค านึงถึงสิทธิในการโต้แย้งคัดค้านของผู้ถูกกล่าวหา 

  ข้อ ๗ การนับระยะเวลา 

  การนับระยะเวลาตามข้อบังคับนี้มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย  
กรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป  
ส่วนเวลาสิ้นสุด ถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ให้นับวันที่เริ่มท าการใหม่เป็นวัน
สุดท้ายของระยะเวลา ทั้งนี้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

หมวด ๒ 
การด าเนินการทางวินัย 

 
  ข้อ ๘ การเริ่มต้นการด าเนินการทางวินัย 

  ข้าราชการผู้ ใดมีกรณีถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าผิดวินัย  
หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลัน เว้นแต่กรณีเป็นการกระท าผิดวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือเป็นกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนด จะไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ตามวรรคหนึ่งต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งหรือชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานของตนได ้
  ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า 
 
 



๓ 

 

  ข้อ ๙ ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

  อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๐  ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

  ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
  (๑) อธิการบดี 
  (๒) คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียก 
ชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ส าหรับข้าราชการที่สังกัดในคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือ
หน่วยงานนั้น 
  (๓) ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการส านักหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ส าหรับข้าราชการที่สังกัดในกอง หรือหน่วยงานนั้น 

  ข้อ ๑๑  ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี 

  ในกรณีที่อธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  ให้ เลขาธิการคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษาเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

  ข้อ ๑๒  คณะกรรมการสอบสวน 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนทั้งที่เป็นข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือข้าราชการพลเรือนซึ่งอยู่นอกสังกัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน และกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นข้าราชการ 
  คณะกรรมการสอบสวนประกอบด้วย ประธานกรรมการสอบสวนซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และกรรมการสอบสวนอย่างน้อยอีกสองคน โดยให้กรรมการ
สอบสวนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยก็ได้ 
  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะด ารง
ต าแหน่งระดับต่ ากว่าหรือเทียบได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ 
  กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ข้อ ๑๓  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  เรื่องที่
กล่าวหา ชื่อและต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ 
ให้มีสาระส าคัญตามแบบ สว.๑ ท้ายข้อบังคับนี้ 

การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการที่ได้รับ
แต่งตั้ง 



๔ 

 

  ข้อ ๑๔  เหตุตัดสิทธิเป็นกรรมการสอบสวน 

  ผู้ใดมีเหตุดังต่อไปนี้จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนไม่ได้ คือ 
  (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
  (๒) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีกล่าวหา 
  (๓) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาของผู้กล่าวหา 

  ข้อ ๑๕  การแจ้งค าสั่งและการแจ้งสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 

  เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ให้มอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูก
กล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบค าสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ 
ให้ส่งส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าว ให้ถือ
ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 
  (๒) ในการแจ้งค าสั่งตาม (๑) ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านประธานกรรมการสอบสวน และกรรมการสอบสวน 
  (๓) ส่งส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนและส่ง
หลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (๑) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา 
ให้ประธานกรรมการสอบสวน และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็น
หลักฐาน 

  ข้อ ๑๖  เหตุคัดค้านกรรมการสอบสวน 

  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านกรรมการสอบสวนคนหนึ่งคนใดหรือทุกคนได้ ถ้าผู้นั้นมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
  (๒) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ผู้ถูกกล่าวหา 
  (๓) มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
  (๔) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 

  ข้อ ๑๗  การคัดค้านกรรมการสอบสวนและการด าเนินการ 

  การคัดค้านกรรมการสอบสวน ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการ
คัดค้านโดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะท าให้การสอบสวน
ไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร ในการนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งส าเนาหนังสือ



๕ 

 

คัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านดังกล่าวให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในส านวนการ
สอบสวนด้วย 
  ในการพิจารณาเรื่องคัดค้านผู้ซึ่งถูกคัดค้านอาจท าค าชี้แจงได้ หากผู้สั่งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการสอบสวนเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น  
กรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกค าคัดค้านนั้น  
โดยให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือคัดค้าน ทั้งนี้ให้แสดงเหตุผลในการพิจารณา 
สั่งการดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ใน 
ส านวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 
  ในกรณีที่ผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน 
สิบห้าวันตามวรรคสอง ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน โดยให้เลขานุการ
รายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้ต่อไป 
  การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการ 
ไปแล้ว 

  ข้อ ๑๘  การเเจ้งเหตุที่อาจถูกคัดค้านโดยกรรมการสอบสวน 

  ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตาม
ข้อ ๑๖ ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้น าข้อ ๑๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙  การเปลี่ยน เพ่ิมหรือลดจ านวนกรรมการสอบสวน 

  ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจ าเป็นที่จะต้อง 
เปลี่ยน เพ่ิมหรือลดจ านวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ด าเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการ
สั่งนั้นไว้ด้วย และให้น าข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการ
สอบสวนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  

  ข้อ ๒๐  การเริ่มกระบวนการสอบสวน 

  กรณีที่ไม่มีเหตุคัดค้านตามข้อ ๑๖ หรือมีเหตุคัดค้าน แต่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเหตุคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง หรือข้อ ๑๘ 
แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนตามข้อบังคับนี้ โดยผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้คณะกรรมการสอบสวนทราบและส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกกล่าวหา พร้อมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธาน
กรรมการ และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

  ข้อ ๒๑  การประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

  เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๑๕ (๓) หรือข้อ ๒๐ แล้ว ให้ประธานกรรมการด าเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
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  ข้อ ๒๒  องค์ประชุม และการลงมต ิ

  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 
  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย  
ในกรณีจ าเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ท าหน้าที่แทน 
  การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  ข้อ ๒๓  การพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลและความจ าเป็นที่ควรให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นไปยัง
อธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ 
  การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในหมวด ๔ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  ข้อ ๒๔  การด าเนินการของคณะกรรมการสอบสวน 

  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อบังคับนี้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหา และดูแลให้เกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูก
กล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาและจัดท าบันทึกการประชุม
ไว้ทุกครั้งที่มีการสอบสวนด้วย 
  ภายใต้บังคับข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ในการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวน ห้ามบุคคลอื่นเข้าร่วมฟังการสอบสวน 

  ข้อ ๒๕  กรอบเวลา และล าดับขั้นตอนการด าเนินการสอบสวน 

  เ พ่ือให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความรวด เร็วและเป็นธรรมแก่ผู้ ถูกกล่าวหา  
ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนให้เเล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับเเต่วันที่ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการประชุมตามข้อ ๒๑ แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๖ ให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาทราบนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  (๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาเท่าที่มีนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ตาม (๑) แล้วเสร็จ 
  (๓) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๗ ให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 
  (๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ 
ตาม (๓) 
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  (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและท ารายงานการสอบสวนเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้ สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ที่นายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาด าเนินการได้ตามความจ าเป็นครั้งละไม่เกินหกสิบวัน ทั้งนี้ให้ยื่นค าขอขยาย
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

  ข้อ ๒๖  การเเจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

  เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๒๑ แล้ว  
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไรที่เป็นความผิดวินัย ในการนี้ให้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน า
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๗ 
  การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบ สว.๒ ท้ายข้อบังคับนี้โดยท า
เป็นสองฉบับ เพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนถาม 
ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหา  
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระท าตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิด
วินัยกรณีใด หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยค ารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลใน
การรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระท าไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท า
การสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่อง
ที่กล่าวหาโดยละเอียดจะท าการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วด าเนินการตามข้อ ๔๒ และข้อ 
๔๓ ต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วด าเนินการตามข้อ ๒๗ ต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตาม
แบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูก
กล่าวหาว่าได้กระท าการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ ให้ท าบันทึกมี
สาระส าคัญตามแบบ สว.๒ เป็นสามฉบับเพ่ือเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา
สองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบ
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อีกหนึ่งฉบับและส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวน เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืนให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

  ข้อ ๒๗  การแจ้งข้อกล่าวหา การสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและการยื่น
ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๖ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการประชุม 
เพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร  
และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบ  
เพ่ือแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด  
ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ 
และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยาน 
ก็ได ้
  การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  
ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบสว.๓ ท้ายข้อบังคับนี้ โดยท าเป็นสองฉบับเพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่ง
ฉบับ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปีที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  เมื่อด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่น 
ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาป ระสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ  
ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นค าชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้โอกาส 
ผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือให้ถ้อยค าเพ่ิมเติม รวมทั้งน าสืบแก้ข้อกล่าวหา
ด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้
ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว  การน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะน า
พยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐาน  
นั้นมาก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ด าเนินการตาม
ข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบหรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนส่งบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบสว. ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่
อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้
ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง  นัดมาให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา  การแจ้งใน
กรณีนี้ให้ท าบันทึกมีสาระส าคัญตามแบบสว. ๓ เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ 
ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน 
เดือน ปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในส านวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ด าเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๓ คืน หรือไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูก



๙ 

 

กล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าตามนัดให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนต่อไปตามควร
แก่กรณีก็ได้ แล้วด าเนินการตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยค าหรือยื่นค า
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอส านวนการ
สอบสวนตามข้อ ๔๓ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

  ข้อ ๒๘  พยานเอกสารเเละพยานวัตถุ 

  การน าเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน ให้กรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 
  เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจน า
ต้นฉบับมาได้ จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้อง  
ก็ได ้
  ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายหรือบุบสลาย ถูกท าลายหรือโดยเหตุประการ
อ่ืน จะให้น าส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

  ข้อ ๒๙  การรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจ าเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
ก็ให้ด าเนินการได้ และหากพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่
จะให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ให้น า
ข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  การด าเนินการดังกล่าวให้ท าก่อนเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อ ๔๓ 

  ข้อ ๓๐  การยื่นค าชี้แจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม 

  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นค าชี้แจงหรือให้ถ้อยค าแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้วมีสิทธิยื่นค าชี้แจง
เพ่ิมเติม หรือขอให้ถ้อยค า หรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวน
แล้วเสร็จ 
  เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ ๔๑ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นค าชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณี
เช่นนี้ให้รับค าชี้แจงนั้นรวมไว้ในส านวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

  ข้อ ๓๑  องค์ประชุมส าหรับการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล 

  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล ต้องมีกรรมการสอบสวนทุกคนหรือ
ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้ 



๑๐ 

 

  ข้อ ๓๒  การแจ้งให้พยานบุคคลทราบถึงการให้ถ้อยค าเท็จ 

  ก่อนเริ่มสอบปากค าพยานบุคคล ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานบุคคลทราบว่า
กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อ
คณะกรรมการสอบสวนเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  ข้อ ๓๓  ข้อห้ามในการสอบปากค า 

  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล มิให้กรรมการสอบสวนผู้ใดกระท าการ
ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยค าใด ๆ 

ข้อ ๓๔  วิธีการสอบปากค า และการบันทึกถ้อยค า 

  ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก 
ผู้ซึ่งจะถูกสอบปากค าเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน  เว้นแต่
บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวน เพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน   

กรณีที่มีการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเข้ามาในที่สอบสวนได้ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด แต่ไม่มีสิทธิให้ถ้อยค าแทน 
ผู้ถูกกล่าวหา 
  การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานบุคคล ให้บันทึกถ้อยค ามีสาระส าคัญตามแบบ 
สว.๔ ท้ายข้อบังคับนี้หรือแบบ สว.๕ ท้ายข้อบังคับนี้ แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้อ่าน
ให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยค ารับว่าถูกต้องแล้ว  ให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้
บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน
กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า 
  ในการบันทึกถ้อยค า ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือเพ่ิมเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับ
ผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือเพ่ิมเติม 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค า  
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้น ามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๓๕  การสอบสวนพยานบุคคล 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมาชี้แจง  
หรือให้ถ้อยค าตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีคณะกรรมการสอบสวนก าหนด 
  ในกรณีที่พยานบุคคลมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ ไม่ให้ถ้อยค าหรือไม่มา 
หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานบุคคลไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่
สอบสวนพยานบุคคลนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกการประชุมประจ าวันที่มีการสอบสวนตาม
ข้อ ๒๔ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๔๓ 



๑๑ 

 

  ข้อ ๓๖  เหตุงดการสอบสวนพยานหลักฐาน 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะท า ให้การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่สอบสวนนั้นไว้ในบันทึกการประชุมประจ าวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๒๔ 
และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๔๓ 

  ข้อ ๓๗  การสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ 

  ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ ประธานกรรมการ
จะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ด าเนินการดังนี้ 
  (๑) กรณีเป็นส่วนราชการเดียวกันแต่อยู่ต่างท้องที่ให้มอบหมายหรือขอความร่วมมือไป
ยังหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทน โดยอาจก าหนดประเด็น 
หรือข้อส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นเลือกข้าราชการที่เห็นสมควร
อย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะท าการสอบสวน 
  (๒) กรณีเป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ต่างส่วนราชการกันให้ประสานงานหรือขอความร่วมมือ
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการนั้น สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทน โดยอาจก าหนดประเด็นหรื อข้อ
ส าคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเลือกข้าราชการที่เห็นสมควรอย่าง
น้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะท าการสอบสวน 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะท าการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อบังคับนี้ และให้น าข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๔ วรรคสอง ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ 
และข้อ ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๓๘  การสอบสวนวินัยเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่อง
อ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง  
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงานให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ท าการสอบสวน หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ 

  ข้อ ๓๙  การสอบสวนวินัยผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่ถูกพาดพิง 

  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ให้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่าข้าราชการผู้นั้นหรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืน มีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่
สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธาน
กรรมการสอบสวนรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามควรแก่
กรณีโดยเร็ว 



๑๒ 

 

  ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงานให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ 
ก็ได้ ทั้งนี้ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐาน
ตามท่ีได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นส านวนการสอบสวน
ใหม่ ให้น าส าเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในส านวนการสอบสวนเดิมรวมในส านวนการสอบสวนใหม่ 
หรือบันทึกให้ปรากฏว่าน าพยานหลักฐานใดจากส านวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาใน
ส านวนการสอบสวนใหม่ด้วย 

  ข้อ ๔๐  การรับฟังข้อเท็จจริงตามค าพิพากษา 

  ในกรณีที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ
เรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค าพิพากษาได้ความประจักษ์  
ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอาค าพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวน
พยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๗ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

  ข้อ ๔๑  การย้ายสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาระหว่างการสอบสวน 

  ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปอยู่ส่วนราชการอ่ืน ให้คณะกรรมการ
สอบสวนท าการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วท ารายงานการสอบสวนและเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙  
และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือด าเนินการ
ตามข้อ ๔๔ ทั้งนี้ให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่มีอ านาจตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ข้อ ๔๘ 
และข้อ ๔๙ ด้วย 

  ข้อ ๔๒  การพิจารณาลงมติ 

  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ประชุม
พิจารณาลงมติว่า ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  
และควรได้รับโทษสถานใด 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัยแต่ได้กระท าผิด
จรรยาบรรณที่ไม่เป็นความผิดวินัย ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการสอบสวนตามข้อ ๔๓  
และด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา  
ลงมติว่าถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม่ อย่างไร 



๑๓ 

 

  ข้อ ๔๓  สาระส าคัญในรายงานการสอบสวน 

  เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการ
สอบสวนซึ่งมีสาระส าคัญตามแบบรายงานการสอบสวนตามเเบบ สว.๖ ท้ายข้อบังคับนี้  เสนอต่อ 
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ท าความเห็นแย้งแนบไว้กับ
รายงานการสอบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย 

รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 
  (๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยาน
ตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า
รับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
  (๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐาน 
ที่หักล้างข้อกล่าวหา 
  (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่
อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้จัดท าและลงลายมือชื่อในรายงานการสอบสวนแล้ว  
ให้เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งพยานหลักฐานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่า
การสอบสวนแล้วเสร็จ 

  ข้อ ๔๔  เงื่อนไขในการพิจารณาสั่งการ 

  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอส านวนการสอบสวนมาแล้วให้ผู้สั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการสอบสวนและพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับส านวนการ
สอบสวน 

  ข้อ ๔๕  การสอบสวนเพิ่มเติม 

  ในกรณีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมประการใด ให้
ก าหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารที่เก่ียวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือด าเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจท าการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นเป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ขึ้นท าการสอบสวน
เพ่ิมเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้น าข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแล้ว ให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมไปให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย
ไม่ต้องท าความเห็น 

   

 



๑๔ 

 

ข้อ ๔๖  กรณีการสอบสวนเสียไปท้ังหมด 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๒ ให้การ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 

  ข้อ ๔๗  กรณีการสอบสวนเสียไปเฉพาะส่วนที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง 
  (๒) การสอบปากค าบุคคลด าเนินการไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๔ วรรคสอง  
ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่งและวรรคสอง หรือข้อ ๓๗ 
  ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

  ข้อ ๔๘  กรณีการสอบสวนที่ด าเนินการไม่ครบขั้นตอน 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือ
ขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๗ ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสแก่  
ผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงให้ถ้อยค าและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๗ ด้วย 

  ข้อ ๔๙  การแก้ไขการสอบสวนกรณีอ่ืน 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดท าไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ นอกจากที่ก าหนด
ไว้ในข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม 
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือด าเนินการตอนนั้นให้ถูกต้อง
โดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระส าคัญอันจะท าให้เสียความเป็นธรรม ผู้สั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนจะสั่งให้แก้ไขหรือด าเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

  ข้อ ๕๐  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการที่รับโอน 

  กรณีข้าราชการผู้ใดเคยถูกกล่าวหา หรือกระท าผิดวินัยก่อนวันโอนมาบรรจุเข้ารับ
ราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระท านั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออกหรือ  
ไล่ออก ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๙ ด าเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ แต่หาก
เป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้รอผลการสืบสวน
หรือสอบสวนจนเสร็จ  เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว หากจะต้อง สั่ งลงโทษทางวินัย  
ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้นพิจารณาด าเนินการลงโทษต่อไป 



๑๕ 

 

  ข้อ ๕๑  การด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้พ้นจากหน้าที่ราชการ 

  ข้าราชการผู้ใดพ้นจากราชการอันมิใช่เพราะเหตุตาย และมีกรณีกระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงก่อนพ้นจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนของข้าราชการผู้นั้น
ด าเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้าราชการผู้นั้นพ้นจากราชการ 
  การด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสอบสวนเป็นประการใดแล้วให้เสนอส านวนการ
สอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาหากเห็นว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้พิจารณาด าเนินการเพ่ือลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี แต่หากปรากฏว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนก็ให้โทษเป็นพับ
ไป 
  ในระหว่างที่ได้ด าเนินการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายให้ยุติ
เรื่อง 

  ข้อ ๕๒  การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

  เมื่อผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ ๑๐ (๒) (๓) ได้ด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการผู้ใดตาม
ข้อบังคับนี้เเล้ว ให้รายงานการด าเนินการทางวินัยตามล าดับจนถึงอธิการบดี 
  ในกรณีที่อธิการบดีได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งเเล้วเห็นว่าการด าเนินการเป็นการไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็ให้มีอ านาจสั่งลงโทษ เพ่ิมโทษ ลดโทษ หรืองดโทษ ตามวิธีการสั่งลงโทษที่
ก าหนดในข้อบังคับนี้ ตามความเหมาะสมเเก่กรณี ตลอดจนเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงข้อความในค าสั่งเดิมให้
ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่าควรด าเนินการอย่างใดเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาให้
ได้ความจริงและยุติธรรม ก็ให้มีอ านาจด าเนินการ หรือสั่งด าเนินการได้ตามควรเเก่กรณี 
  เมื่ออธิการบดีได้ด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการตาม
ข้อบังคับนี้แล้วหรือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งหรือในกรณีที่มีการด าเนินการตามวรรคสองแล้วเสร็จ  
ให้อธิการบดีรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าการด าเนินการ
ทางวินัยหรือการสั่งให้ข้าราชการผู้ใดออกจากราชการนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรม จะสั่ง
ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนการด าเนินการและสั่งการใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม หรือจะพิจารณาเเก้ไขเปลี่ยน
เเปลงโทษและสั่งการให้อธิการบดีด าเนินการต่อไปก็ได้ ค าสั่งของสภามหาวิทยาลัยให้ถือเป็นที่สุด 
 

หมวด ๓ 
ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ และวิธีการสั่งลงโทษ 

  ข้อ ๕๓  การลงโทษกรณีกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

  ข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หากมีเหตุอันควรงดโทษ 
ผู้บังคับบัญชาจะงดโทษภาคทัณฑ์โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
  (๒) กรณีลงโทษตัดเงินเดือน ให้สั่งลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและ
เป็นระยะเวลาไม่เกินสามเดือน 



๑๖ 

 

  (๓) กรณีลงโทษลดขั้นเงินเดือน ให้สั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งขั้น 
  ในการพิจารณาสั่งลงโทษตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได้ 

  ข้อ ๕๔  การลงโทษกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  ข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่
ออกจากราชการแล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษไล่ออกจาก
ราชการ 
  ในการพิจารณาสั่งลงโทษไล่ออกถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณา
ลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก 

  ข้อ ๕๕  การกระท าที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

  ข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยกรณีดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการแล้วแต่กรณี 
  (๑) แก้ไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
  (๒) เปิดเผยข้อสอบโดยมิชอบ 
  (๓) น าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานทางวิชาการของตนโดยมิชอบ 
  (๔) ล่วงละเมิดทางเพศกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน 
  (๕) ประพฤติชู้สาวหรือกระท าอนาจารกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน เว้นแต่เป็น
พฤติการณ์ที่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงจะสั่งลงโทษต่ ากว่าปลดออกหรือไล่ออกก็ได้ 
  (๖) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่ าสิบห้าวัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร หรือละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยมี
พฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ ๕๖  ผู้มีอ านาจลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

  ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ 
  (๑) อธิการบดีมีอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้า  
และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น 
  (๒) คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือตัดเงินเดือนครั้ง
หนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลาไม่เกินสองเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนได้ครั้งละไม่เกินครึ่งขั้น 
  (๓) ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะ เลขานุการสถาบัน เลขานุการส านัก หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีอ านาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  
หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละห้าและเป็นเวลาหนึ่งเดือน 

  ข้อ ๕๗  ผู้มีอ านาจลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 

  อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง 



๑๗ 

 

  ข้อ ๕๘  กรณีอธิการบดีกระท าผิดวินัย 

  ในกรณีที่อธิการบดีกระท าผิดวินัยให้สภามหาวิทยาลัยเสนอความเห็นให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ดังนี้ 
  (๑) กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน
ร้อยละห้าและเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งได้ไม่เกินหนึ่งขั้น 
  (๒) กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ 

  ข้อ ๕๙  ขอบเขตการลงโทษ 

  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด 

  ข้อ ๖๐  ผลบังคับของค าสั่งลงโทษ 

  การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน มิให้สั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อน
วันออกค าสั่ง เว้นแต่การสั่งลงโทษผู้ถูกสั่งพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  ข้อ ๖๑  ข้อยกเว้นในการสั่งลงโทษย้อนหลัง 

  การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ มิให้สั่งย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง 
เว้นแต่ 
  (๑) ในกรณีที่ได้มีค าสั่งให้พักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อจะสั่งลงโทษ 
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันพักราชการ หรือวันให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนแล้วแต่กรณี 
  (๒) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีกระท าผิดวินัยโดยละทิ้ง
หน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่ง
ปลดออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันแรกท่ีละทิ้งหน้าที่ราชการนั้น 
  (๓) การลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการในกรณีกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษ
จ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก ให้สั่งปลด
ออกหรือไล่ออกตั้งแต่วันต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก หรือวันต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดส าหรับโทษที่หนักกว่าจ าคุกหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันต้องค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี 
  (๔) ในกรณีที่ได้มีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการไปแล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่ 
หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่ง การลงโทษปลดออก หรือไล่ออก กรณีเช่นนี้ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจาก
ราชการตามค าสั่งเดิม แต่ถ้าวันออกจากราชการตามค าสั่งเดิมไม่ถูกต้ อง ก็ให้สั่งลงโทษปลดออกหรือ 
ไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 
  (๕) ในกรณีที่มีค าสั่งให้ออกจากราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ ไปแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งเป็นลงโทษปลดออก หรือไล่
ออก ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามกรณีนั้น 
ในขณะที่ออกค าสั่งเดิม 



๑๘ 

 

  (๖) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษ
นั้นได้ออกจากราชการโดยถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการในกรณีอ่ืน 
หรือได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันออกจาก
ราชการนั้น 
  (๗) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งนั้นได้พ้น
จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ บ านาญราชการไปก่อนแล้ว ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลัง
ไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นเกษียณอายุราชการ 
  (๘) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไล่ออกจากราชการย้อนหลัง ก็ให้สั่งปลดออก 
หรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ควรจะออกจากราชการตามกรณีนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการท าให้เสีย
ประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น 

  ข้อ ๖๒  ผลบังคับของค าสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษวินัยอย่างร้ายเเรง 

  การสั่งเพ่ิมโทษหรือลดโทษ เป็นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ มิให้มีผลย้อนหลังไป
ก่อนวันออกค าสั่ง และให้น าข้อ ๖๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๖๓  ผลบังคับของค าสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษวินัยอย่างไม่ร้ายเเรง 

  ภายใต้บังคับข้อ ๖๔ การสั่งเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือ
ภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่ค าสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ ทั้งนี้การสั่งย้อนหลังดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ถึงสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ถูกสั่งลงโทษได้รับไปแล้ว 

  ข้อ ๖๔  ผลบังคับของค าสั่งลดโทษ 

  การเปลี่ยนแปลงค าสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เป็นลดขั้นเงินเดือน  
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ มิให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง 

  ข้อ ๖๕  แบบค าสั่งลงโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ 

  การสั่งลงโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นค าสั่งตามแบบ 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และในค าสั่งลงโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษให้เเสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณี
ใด ตามข้อใด พร้อมทั้งแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ค าสั่ง 

  ข้อ ๖๖  การให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมอง 

  ข้าราชการผู้ใดถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัย
อย่างร้ายแรงได้ตามข้อ ๔๒ วรรคสาม และผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ 
ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ให้เสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ออกจากราชการ ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการเพ่ือรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 



๑๙ 

 

  ในกรณีที่อธิการบดีถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายเเรง ให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นผู้พิจารณารายงานการสอบสวนและเป็นผู้สั่งให้อธิการบดีออกจากราชการ โดยให้น าความ
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  ข้อ ๖๗  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกสอบสวน 

  ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย จะน าเหตุแห่งการถูกสอบสวนมาเป็นข้ออ้างในการ
ด าเนินการใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ได้ เว้นแต่อธิการบดีจะสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และ
ผลแห่งการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในข้อบังคับนี ้

  ข้อ ๖๘  เหตุเเห่งการสั่งพักราชการ 

  เมื่อข้าราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนจะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิด
อาญา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่า
ไว้วางใจ และอธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่
ราชการ 
  (๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการ
สอบสวนพิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 
  (๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจ าคุกโดย 
ค าพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ าคุกเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 
  (๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท าผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระท าความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และอธิการบดีพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามค า
พิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระท าความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 

  ข้อ ๖๙  ระยะเวลาสั่งพักราชการ 

  การสั่งพักราชการให้สั่งพักได้ตลอดเวลาที่มีการสอบสวนแต่ต้องไม่เกินระยะเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกสั่งพักได้ร้องทุกข์เรื่องการถูก  



๒๐ 

 

สั่งพักราชการและผู้มีอ านาจพิจารณาเห็นว่าค าร้องทุกข์ฟังขึ้นและไม่สมควรที่จะสั่งพักราชการ ก็ให้สั่งให้ 
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้ 
   ในการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่งให้ผู้มีอ านาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่องร้องทุกข์ แต่ถ้ามีความจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ดังกล่าว ให้รายงานปัญหาต่ออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาออกไปได้อีกสามสิบวัน ทั้งนี้ไม่
เกินสองครั้ง 

  ข้อ ๗๐  กรณีสอบสวนหลายส านวน 

  ในกรณีที่ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนหลายส านวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาหลายคดี  
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกส านวน
และทุกคดี 
  ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในส านวนหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพัก
ราชการนั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในส านวนอ่ืน  
หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพ่ิมขึ้นอีก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษก็ให้สั่งพักราชการในส านวนหรือคดีอ่ืนที่เพ่ิมข้ึนนั้นด้วย 

  ข้อ ๗๑  ผลบังคับของค าสั่งพักราชการ 

  การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกค าสั่ง เว้นแต่ 
  (๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา 
หรือต้องจ าคุกโดยค าพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น ให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง 
หรือต้องจ าคุก 
  (๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้วถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะค าสั่งเดิมไม่ชอบหรือ 
ไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามค าสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออก
ค าสั่งเดิม 

  ข้อ ๗๒  การแจ้งค าสั่งพักราชการ 

  ค าสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้
พักราชการ 
  เมื่อได้มีค าสั่งให้ข้าราชการผู้ ใดพักราชการแล้ว ให้แจ้งค าสั่งให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่ง
ส าเนาค าสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้นั้นทราบได้ หรือผู้นั้นไม่ยอมรับทราบค าสั่ง  
ให้ปิดส าเนาค าสั่งไว้ ณ ที่ท าการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งส าเนาค าสั่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้  
เมื่อล่วงพ้นสิบวันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งพักราชการแล้ว 
 
 
 



๒๑ 

 

  ข้อ ๗๓  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  เมื่อข้าราชการผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๖๘ และอธิการบดีโดย
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่
เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว อธิการบดีจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน 
ก็ได ้
  ให้น าข้อ ๖๙ ข้อ ๗๐ และข้อ ๗๑ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดย
อนุโลม 

  ข้อ ๗๔  กรณีมีค าสั่งพักราชการ 

  เมื่อได้สั่ งให้ข้าราชการผู้ ใดพักราชการไว้แล้ว อธิการบดีโดยข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาตามข้อ ๗๓ และสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ 

  ข้อ ๗๕  ผลบังคับของค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้น าข้อ ๗๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แต่ส าหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๗๔ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพักราชการ
เป็นต้นไป 

  ข้อ ๗๖  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีศาสตราจารย์ 

  การสั่งให้ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ ออกจากราชการไว้ก่อน  
ให้ด าเนินการน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

  ข้อ ๗๗  การด าเนินการภายหลังผลการการสอบสวนเสร็จสิ้น 

  เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณา ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใดแล้วให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้อธิการบดีสั่งลงโทษปลดออก 
หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณ ี
  (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่
มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งเดิม  
หรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ทั้งนี้
ส าหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ให้ด าเนินการน าความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วให้อธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
  (๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง และไม่มีกรณีท่ีจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิม 
หรือต าแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ทั้งนี้ 



๒๒ 

 

ส าหรับการสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่งอ่ืนใน
ระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ ให้
ด าเนินการน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง แล้วให้อธิการบดีสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด 
  (๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการแล้ว และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการแล้ว การลงโทษให้เป็นพับไป 
  (๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนแต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้
เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการแล้ว และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปี
บริบูรณ์แล้วแต่กรณี การลงโทษให้เป็นพับไป 
  (๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้อธิการบดีสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 
  (๗) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการ 
ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่
กรณ ี
  (๘) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากครบ
เกษียณอายุราชการแล้ว และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการแล้ว ก็ให้
สั่งยุติเรื่อง 
  (๙) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระท าผิดวินัยและไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้  เนื่องจาก
ครบเกษียณอายุราชการแล้ว และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือหกสิบห้าปีบริบูรณ์
แล้วแต่กรณีนั้นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่อง และมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้นั้นเป็น  
ผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  (๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ 

  ข้อ ๗๘  แบบของค าสั่ง 

  การออกค าสั่งพักราชการ ค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือค าสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการให้มีสาระส าคัญตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 
 



๒๓ 

 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 

  ข้อ ๗๙  การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ 

  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งลงโทษให้ออกจากราชการหรือกรณีถูก
สั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกให้เป็นไปตามข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์
กรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือกรณีถูกสั่งลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออก  
  การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์กรณีถูกสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน  
หรือลดขั้นเงินเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหมวดนี้ 

  ข้อ ๘๐  องค์กรพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ 

  ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า 
“ก.อ.ม.” ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากกรรมการตาม (๓) จ านวนสามคน 
  (๓) กรรมการซึ่งเลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจ านวนสอง
คน 
  ให้รองอธิการบดีคนหนึ่งที่อธิการบดีมอบหมายเป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานนิติการและหัวหน้างานวินัยและสอบสวนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ก.อ.ม. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ต้องเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารจัดการภาครัฐด้านละหนึ่งคน 
  กรรมการตาม (๓) ให้เลือกจากผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการโดยให้
ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการคัดเลือกกันเองให้ได้สายละหนึ่งคน 
  ให้อธิการบดีเป็นผู้ออกประกาศแต่งตั้ง ก.อ.ม. และให้นับวันที่ออกประกาศเป็นเวลา
เริ่มต้นวาระของ ก.อ.ม. 
  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตาม (๒) และ (๓)ให้เป็นไปตามที่
อธิการบดีก าหนดโดยท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
  ก.อ.ม. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนก าหนด ให้
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการใหม่แทน ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการว่างลง  
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนก็ได้ กรณีที่มีการ
ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่าก าหนดเวลาที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  กรรมการตามวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้  
แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
  ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ด าเนินการให้
ได้มาซึ่งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
 



๒๔ 

 

  ข้อ ๘๑  เหตุพ้นจากต าแหน่ง 

  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ ลาออก  
ถูกสั่งลงโทษทางวินัยยกเว้นโทษภาคทัณฑ์ หรือขาดคุณสมบัติความเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

  ข้อ ๘๒  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

  ก.อ.ม. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณาอุทธรณ์กรณีลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน 
  (๒) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเนื่องจาก
การกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
  (๓) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ท่ีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
  (๔) พิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

  ข้อ ๘๓  องค์ประชุมและการลงมติ 

  การประชุมของ ก.อ.ม. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
  ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ ห้ามกรรมการ
ผู้นั้นอยู่ในท่ีประชุม 
  การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
  เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้านให้ประธานกรรมการถามที่ประชุมว่าจะมีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 

  ข้อ ๘๔  รายงานการประชุม 

  ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
  ถ้ามีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และ
ถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 

  ข้อ ๘๕  เหตุอันมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

  ในการประชุม หากกรรมการผู้ใดมีเหตุดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาและอยู่ในที่ประชุม
ไม่ได ้
  (๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่พิจารณา 
  (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีพิจารณา 
  (๓) คู่กรณีหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาของคู่กรณ ี



๒๕ 

 

  ในกรณีที่มีกรรมการผู้ใดมีเหตุอันมีส่วนได้เสียตามวรรคหนึ่งท าให้ไม่สามารถพิจารณา
และอยู่ในที่ประชุมได้ให้ถือว่า ก.อ.ม. ประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่มีสิทธิร่วมประชุม 

  ข้อ ๘๖  ระยะเวลาอุทธรณ์ 

  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อ  
ก.อ.ม. ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค าสั่งลงโทษ 

  ข้อ ๘๗  การยื่นอุทธรณ์และการเเถลงการณ์ด้วยวาจา 

  การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษตามหมวดนี้ ให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทน
ผู้อื่นหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนอุทธรณ์แทนไม่ได้ 
  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงข้อโต้เเย้งและเหตุผลในการอุทธรณ์ให้
เห็นว่าได้ถูกลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นธรรมอย่างไร และลงลายมือชื่อ และที่อยู่ของ  
ผู้อุทธรณ์ 
  ในการอุทธรณ์ ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นพิจารณาของก .อ.ม. 
ให้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท าเป็นหนังสือต่างหากก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่งหนังสือ
ขอแถลงการณ์ด้วยวาจานั้นต่อประธาน ก.อ.ม. โดยตรง ภายในสามสิบวันนับแต่วันยื่นหรือส่งหนังสือ
อุทธรณ ์

  ข้อ ๘๘  สิทธิของผู้อุทธรณ์ 

  เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน
ของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผู้สอบสวนได้ รวมทั้งให้มีสิทธิขอตรวจหรือคัดบันทึกถ้อย ค าบุคคล
พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีผู้จะอุทธรณ์ถูกลงโทษด้วย 
  หากพยานหลักฐานดังกล่าวมีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอ่ืนใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นั้นได้ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

  ข้อ ๘๙  เหตุคัดค้านกรรมการของผู้อุทธรณ์ 

  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้านกรรมการใน ก.อ.ม. ถ้ากรรมการผู้นั้นมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดัง ต่อไปนี้ 
  (๑) มีสาเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณี 
  (๒) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของคู่กรณี 
  (๓) มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
  (๔) เคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
  การคัดค้านกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ใน
อุทธรณ์ หรือแจ้งเพ่ิมเติมเป็นหนังสือก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอุทธรณ์ 
  เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดค้านตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้นั้นจะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา
อุทธรณ์นั้นก็ได้ ถ้ากรรมการผู้นั้นมิได้ขอถอนตัว ให้ประธาน ก .อ.ม. พิจารณาข้อเท็จจริงที่คัดค้าน  



๒๖ 

 

หากเห็นว่าข้อเท็จจริงนั้นน่าเชื่อถือ ให้แจ้งกรรมการผู้นั้นทราบและมิให้ร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้น ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่า ก.อ.ม. ประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่มีสิทธิร่วมประชุม ทั้งนี้เว้นแต่ประธาน ก .อ.ม. 
พิจารณาเห็นว่า การให้กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่า เพราะจะท า
ให้ได้ความจริงและเป็นธรรม จะอนุญาตให้กรรมการผู้นั้นร่วมพิจารณาอุทธรณ์นั้นก็ได้ 

 ข้อ ๙๐  วันที่เริ่มนับระยะเวลาอุทธรณ์ 

  เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบ
ค าสั่งลงโทษเป็นวันรับแจ้งค าสั่ง หรือวันที่ถือว่ารับแจ้งค าสั่ง 
  ถ้าผู้ถูกลงโทษไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษ และมีการแจ้งค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูก
ลงโทษทราบกับมอบส าเนาค าสั่งลงโทษให้ผู้ถูกลงโทษแล้วท าบันทึกลงวันเดือนปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง 
และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
  ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งลงโทษได้โดยตรงและได้แจ้งเป็น
หนังสือส่งส าเนาค าสั่งลงโทษทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูก ลงโทษซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งลงโทษไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกลงโทษเก็บไว้
หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่าผู้ถูกลงโทษได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งลงโทษฉบับ
ที่ให้ผู้ถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งลงโทษกลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษได้รับ
แจ้งค าสั่งแล้ว 

  ข้อ ๙๑  วิธีการยื่นอุทธรณ์ 

  การอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ม. ให้ท าหนังสือถึงประธาน ก.อ.ม. พร้อมกับส าเนารับรองถูกต้อง
หนึ่งฉบับ 
  การยื่นหรือส่งอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งผ่านผู้บังคับบัญชาก็ได้ และให้ผู้บังคับบัญชา
นั้นส่งอุทธรณ์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษภายในสามวันท าการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์ และให้
ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษจัดส่งอุทธรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งส าเนาหลักฐานการรับแจ้งค าสั่งลงโทษของ 
ผู้อุทธรณ์ ส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องต้น และส านวนการด าเนินการทางวินัย พร้อมทั้ง
ค าชี้แจงของผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษ (ถ้ามี) ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับ
อุทธรณ ์
  ในกรณีที่มีผู้น าอุทธรณ์มายื่นเอง ให้ผู้รับอุทธรณ์ออกใบรับ ประทับตรา และลงทะเบียน
รับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ และให้ถือวันที่รับตามหลักฐานดังกล่าว
เป็นวันยื่นอุทธรณ์ 
  ในกรณีที่ส่งอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝาก 
เป็นหลักฐานฝากส่ง หรือวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราที่ซองหนังสือเป็นวันส่งอุทธรณ์ 
  เมื่อได้ยื่นหรือส่งอุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือส่งค าแถลงการณ์หรื อเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่ ก.อ.ม. เริ่มพิจารณาอทุธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ ก.อ.ม. 
 



๒๗ 

 

  ข้อ ๙๒  การรับอุทธรณ ์

  อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ถูกต้องตามข้อ ๘๗ และข้อ ๙๑  
และยื่นหรือส่งภายในก าหนดเวลา 
  ในกรณีที่ มีปัญหาว่ า อุทธรณ์รายใดเป็น อุทธรณ์ที่ จะรับไว้ พิจารณาได้หรือไม่  
ให้ ก.อ.ม. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย 
  ในกรณีที่ ก.อ.ม. มีมติไม่รับอุทธรณ์ไว้พิจารณา ให้แจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดี 
ต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษทราบด้วย 

  ข้อ ๙๓  การถอนอุทธรณ์ 

  ผู้ อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่ ก .อ.ม. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ ได้  
โดยท าเป็นหนังสือยื่นโดยตรงต่อ ก.อ.ม. 
  เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นอันระงับและจะยื่นอุทธรณ์อีกไม่ได้ 

  ข้อ ๙๔  ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ 

  ในการพิจารณาอุทธรณ์ให้ ก.อ.ม. พิจารณาจากส านวนการสืบสวนหรือการพิจารณาใน
เบื้อง ต้นรวมทั้งส านวนการด าเนินการทางวินัย 
  ในกรณีจ าเป็นและสมควร ก.อ.ม. อาจขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
รวมทั้งค าชี้แจงจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ห้างหุ้น ส่วน บริษัท หรือบุคคลใด ๆ 
หรือขอให้ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน ของรัฐ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ข้าราชการ หรือ
บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
  การพิจารณาอุทธรณ์ต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ขอแถลงการณ์ด้วยวาจา เมื่อ ก .อ.ม. อนุญาตให้ผู้อุทธรณ์เข้า
แถลงการณ์ด้วยวาจาต่อท่ีประชุม ก.อ.ม. ผู้อุทธรณ์มีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการ
พิจารณาของ ก.อ.ม.ได้ โดยให้น าข้อ ๓๔ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม หาก ก.อ.ม. พิจารณาเห็นว่า
การแถลงการณ์ด้วยวาจาไม่จ าเป็นแก่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ จะให้งดการแถลงการณ์ด้วยวาจาก็ได้ 
  ในกรณีที่นัดให้ผู้อุทธรณ์มาแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุม ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาผู้
สั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษทราบด้วยว่าถ้าประสงค์จะแถลงแก้ก็ให้มาแถลงแก้หรือมอบหมายเป็นหนังสือให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมาแถลงแก้ด้วยวาจาต่อที่ประชุมครั้งนั้นได้ ทั้งนี้ ให้แจ้งล่วงหน้าตามควรแก่
กรณี และเพ่ือประโยชน์ในการแถลงแก้ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งลงโทษหรือเพ่ิมโทษ หรือผู้แทนเข้า
ฟังค าแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้อุทธรณ์ได้ 
  ในการพิจารณาอุทธรณ์ ถ้า ก.อ.ม. เห็นสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวน
เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์แห่งความถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรม ให้มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจ าเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพ่ิมเติมแทนก็ได้ หรือก าหนดประเด็นหรือข้อส าคัญที่ต้องการทราบส่งไปให้
ผู้สอบสวนเดิมท าการสอบสวนเพิ่มเติมได้ 
 



๒๘ 

 

  ข้อ ๙๕  การวินิจฉัยอุทธรณ์ 

  เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว 
  (๑) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษถูกต้องเหมาะสมกับความผิดแล้วให้มีมติยกอุทธรณ์ 
  (๒) ถ้าเห็นว่าการสั่ งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่า 
ผู้อุทธรณ์ได้กระท าความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแต่ควรได้รับโทษหนักขึ้น ให้มีมติเพ่ิมโทษเป็นสถานโทษ
หรืออัตราโทษที่หนักข้ึน 
  (๓) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็ นว่า 
ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงควรได้รับโทษเบาลงให้มีมติลดโทษเป็นสถานโทษหรืออัตราโทษ
ที่เบาลง 
  (๔) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่า 
ผู้อุทธรณ์ได้กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  
ให้มีมติให้งดโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 
  (๕) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม และเห็นว่าการกระท าของ 
ผู้อุทธรณ์ไม่เป็นความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยให้มีมติให้ยกโทษ 
  (๖) ถ้าเห็นว่าข้อความในค าสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้มีมติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อความให้ถูกต้องเหมาะสม 
  (๗) ถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับความผิดและเห็นว่ากรณีมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้อุทธรณ์กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติเสนอผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อด าเนินการต่อไป 
  (๘) ถ้าเห็นว่าสมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและถูกต้อง
ตามกฎหมาย ให้มีมติด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 
  การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ์ แต่จะมีมติ
ตาม (๒) มิได้ และถ้าเป็นการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม (๗) มิได้ด้วย 
  ในกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ได้กระท าร่วมกัน และเป็นความผิดในเรื่อง
เดียวกัน โดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าอย่างเดียวกัน เมื่อผู้ถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ลงโทษดังกล่าว และผลการพิจารณาเป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์แม้ผู้ถูกลงโทษทางวินัยคนอ่ืนจะไม่ได้ใช้สิทธิ
อุทธรณ์ หากพฤติการณ์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์เป็นเหตุในลักษณะคดีอันเป็นเหตุ
เดียวกบักรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ให้มีมติให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับการพิจารณาการลงโทษมีผลในทาง
ที่เป็นคุณเช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์ด้วย 

  ข้อ ๙๖  การรายงานสภามหาวิทยาลัย 

  เมื่อ ก.อ.ม. มีมติตามข้อ ๙๕ แล้ว ให้รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรือทักท้วง 
  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเป็นประการใดแล้วให้อธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามมติ
นั้น และแจ้งมติพร้อมทั้งแจ้งสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
  ในกรณีที่ ก.อ.ม. พิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาเก้าสิบวันตาม ข้อ ๙๔  
ให้รายงานพร้อมเหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบด้วย 



๒๙ 

 

  ข้อ ๙๗  การเเก้ไขค าสั่งลงโทษตามค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

  การแก้ไขค าสั่งลงโทษกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดภายใต้
ข้อบังคับสี่ข้อต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษเป็นผู้ด าเนินการแก้ไขค าสั่งลงโทษนั้น เว้นแต่โทษที่จะลงแก่
ผู้กระท าผิดวินัยตามค าวินิจฉัยของ ก.อ.ม. เกินกว่าอ านาจของผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ
เดิมรายงานตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจสั่งลงโทษส าหรับความผิดนั้น ๆ เพื่อด าเนินการ 
  (๒) การแก้ไขค าสั่งลงโทษให้ท าเป็นค าสั่งมีสาระส าคัญแสดงเลขที่ และวัน  เดือนปี  
ที่ออกค าสั่งเดิม ข้อความเดิมตอนที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

(๓) การด าเนินการแก้ไขค าสั่งลงโทษให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจาก ก.อ.ม. 
  (๔) เมื่อผู้มีอ านาจสั่งลงโทษด าเนินการแก้ไขค าสั่งแล้ว ให้รายงานการแก้ไขค าสั่งต่อสภา
มหาวิทยาลัยโดยเร็ว และแจ้งให้ข้าราชการผู้ถูกลงโทษทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วั นที่มีค าสั่งแก้ไขค าสั่ง
ลงโทษโดยให้ด าเนินการตามวิธีการที่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด 
 

หมวด ๖ 
การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

  ข้อ ๙๘  กรณีท่ีร้องทุกข์ได้ 

  ข้าราชการมีสิทธิร้องทุกข์ได้ในกรณีดังนี้ 
  (๑) เมื่อเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่งของผู้บังคับ 
บัญชาเป็นต้นว่า ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
  (๒) เมื่อมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ดังนี้ 
  (ก) การบริหารงานบุคคลเป็นไปโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
กฎหมาย 
  (ข) ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติ หรือ 
  (ค) ประวิงเวลาหรือหน่วงเหนี่ยวการด าเนินการบางเรื่องเป็นเหตุให้เสียสิทธิ หรือไม่
ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในเวลาอันสมควร 
  (๓) กรณีที่ถูกผู้บังคับบัญชาตักเตือน สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด
หรือท าทัณฑ์บนในเรื่องประพฤติผิดจรรยาบรรณตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
  (๔) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
 
 



๓๐ 

 

  ข้อ ๙๙  การปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาก่อนร้องทุกข์ 

  เมื่อข้าราชการผู้ใดมีเหตุที่อาจร้องทุกข์ได้ตามข้อ ๙๘ และระยะเวลายังไม่ล่วงเลย ๓๐ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ ให้ข้าราชการผู้นั้นปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา
ระดับคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือท าความ
เข้าใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นต้นก่อน โดยอาจให้มีบุคคลอ่ืนเข้าร่วมในการปรึกษาหารือด้วยก็ได้ 
เมื่อได้มีการปรึกษาหารือแล้วแต่ไม่ได้รับค าชี้แจงในเวลาอันสมควรหรือได้รับค าชี้แจงที่ยังไม่เป็นที่พอใจ  
ก็ให้ยื่นเรื่องโดยเร็วต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา ก่อนที่จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐๐  

ในกรณีอธิการบดีเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือความคับข้องใจ ให้ยื่นเรื่องภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งต่ออธิการบดีเพ่ือขอให้พิจารณาเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งก่อน และถ้าไม่ได้รับค าชี้แจง
ในเวลาอันสมควรหรือได้รับค าชี้แจงที่ยังไม่เป็นที่พอใจ จึงจะยื่นเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐๐ ได ้

ให้ท าหลักฐานการปรึกษาหารือและผลการพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมิให้
เริ่มนับระยะเวลาร้องทุกข์จนกว่าจะปรากฏชัดเจนแล้วว่าการปรึกษาหารือตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ไม่บรรลุผล ๒  

  ข้อ ๑๐๐   การยื่นเรื่องร้องทุกข ์

  ภายใต้บังคับข้อ ๙๙ การร้องทุกข์ให้ท าเป็นหนังสือถึงประธาน ก .อ.ม. โดยต้องลง
ลายมือชื่อและต าแหน่งของผู้ร้องทุกข์ และต้องประกอบด้วยสาระส าคัญที่แสดงข้อเท็จจริงและปัญหาของ
เรื่องให้เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องจากการกระท าหรือค าสั่ งของผู้บังคับบัญชา เป็นต้นว่า
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนท าให้เกิดความคับข้องใจอย่างไร และความประสงค์ของการ
ร้องทุกข ์๓ 

  ข้อ ๑๐๑   การน าหลักเกณฑ์การพิจารณาอุทธรณ์มาใช้บังคับ 

  การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เรื่องใดที่มิได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้น าหลักเกณฑ์การ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามหมวด ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๑๐๒   วันที่เริ่มนับระยะเวลาร้องทุกข์ 

  เพ่ือประโยชน์ในการนับระยะเวลาร้องทุกข์ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์ 
ให้ถือวันที่ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

                                                           
๒

  ข้อ ๙๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓ ข้อ ๑๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



๓๑ 

 

ถ้าผู้ถูกสั่งไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง และมีการแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสั่งทราบพร้อม
กับมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกสั่ง แล้วท าบันทึกลงวัน เดือน ปี เวลา และสถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้
แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่ง
ส าเนาค าสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ ง ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งซึ่งปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้ถูกสั่งเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปี ที่รับทราบค าสั่งส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้น
สามสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้ถูกสั่งได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมี
ผู้รับแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ผู้ถูกสั่งลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่ง
กลับคืนมา ให้ถือว่าผู้ถูกสั่งได้รับทราบค าสั่งแล้ว 

(๒) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่มีค าสั่งเป็นหนังสือต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรง ให้ถือวันที่มี
หลักฐานยืนยันว่าผู้ร้องทุกข์รับทราบหรือควรได้ทราบค าสั่งนั้นเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

(๓) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหรือใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่ได้มีค าสั่งอย่างใด ให้ถือวันที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการ
ปฏิบัติหรือการใช้อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเป็นวันทราบเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องทุกข์ 

 ข้อ ๑๐๓   วิธีการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 

  เมื่อ ก.อ.ม. ได้รับหนังสือร้องทุกข์ตามข้อ ๑๐๐ แล้ว ให้ประธาน ก.อ.ม. มีหนังสือแจ้ง
พร้อมทั้งส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์หรือสรุปรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
หรือเหตุแห่งความ คับข้องใจนั้นส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจงของตน (ถ้ามี) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันได้รับหนังสือ 
  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง   
ให้ผู้บังคับบัญชานั้นส่งส าเนาหนังสือร้องทุกข์หรือสรุปรายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์ต่อไปยังผู้บังคับบัญชา
ผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์หรือเหตุแห่งความคับข้องใจภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
ร้องทุกข ์
  เมื่อผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์ได้รับเรื่องร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตาม 
วรรคสอง หรือข้อ ๑๐๐ วรรคสอง ให้ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์นั้นจัดส่งหนังสือร้องทุกข์
พร้อมทั้งส าเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและค าชี้แจงของตน(ถ้ามี)ไปยังประธาน ก.อ.ม. ภายในเจ็ด
วันท าการนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์ 

  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) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว ให้มีมติยกค าร้องทุกข์ 
  (๒) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้น  
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติแก้ไขโดยเพิกถอนหรือยกเลิกการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น หรือ
ให้ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  (๓) การที่ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจหน้าที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์นั้นถูกต้องตาม
กฎหมายแต่บางส่วน และไม่ถูกต้องตามกฎหมายบางส่วน ให้มีมติแก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
  (๔) สมควรด าเนินการโดยประการอ่ืนใดเพ่ือให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและมีความ
เป็นธรรม ให้มีมติให้ด าเนินการได้ตามควรแก่กรณี 

  ข้อ ๑๐๖   การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๒) 

  เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๒) แล้ว ถ้าเห็นว่า 
  (๑) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มิได้มีลักษณะตามที่ก าหนดในข้อ ๙๘ (๒) 
ให้มีมติยกค าร้องทุกข ์
  (๒) การปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อผู้ร้องทุกข์มีลักษณะที่ก าหนดในข้อ ๙๘ (๒) ให้มีมติ
แก้ไข หรือถ้าแก้ไขไม่ได้ ให้สั่งด าเนินการประการอ่ืนหรือให้ข้อแนะน าตามที่ เห็นสมควรเพ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุให้เกิดความคับข้องใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง
ราชการและจรรยาบรรณของข้าราชการ 

ข้อ ๑๐๗   การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๓) 

  เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๓) แล้ว ถ้าเห็นว่า กรณีผู้บังคับ 
บัญชาได้ใช้อ านาจตักเตือน สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดหรือท าทัณฑ์บนในเรื่อง
ประพฤติผิดจรรยาบรรณตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยไม่
ถูกต้อง ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชาแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

  ข้อ ๑๐๘   การวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๔) 

  เมื่อ ก.อ.ม. ได้พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๙๘ (๔) แล้ว ถ้าเห็นว่าการที่ 
ผู้บังคับบัญชาสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีมติสั่งให้
ผู้บังคับบัญชายกเลิกค าสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  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   การด าเนินการทางวินัยที่ค้างพิจารณา 

  ข้าราชการผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัย หรือกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีอ านาจตามข้อบังคับนี้มีอ านาจสั่งลงโทษข้าราชการผู้นั้นหรือสั่งให้ข้าราชการผู้
นั้นออกจากราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้
บังคับ ส่วนการสอบสวน การพิจารณาและการด าเนินการเพ่ือลงโทษหรือให้ออกจากราชการให้
ด าเนินการตามข้อบังคับนี้ เว้นเเต่ 
  (๑) ในกรณีที่มีการเเต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับและยัง
สอบสวนไม่เสร็จ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิมที่ใช้
บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะเสร็จ 
  (๒) ในกรณีที่การสอบสวนเสร็จไปแล้วก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าการ
สอบสวนนั้นเป็นอันใช้ได้ 

ข้อ ๑๑๒   กรณีค าสั่งให้สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการตามข้อบังคับเดิม 

  ข้าราชการผู้ใดมีกรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ก่อนวันที่
ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ เเต่ผลของการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ใน
วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทนในส่วนที่ยังคงมีผลใช้บังคับ 

  ข้อ ๑๑๓   การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อบังคับฉบับเดิม 
  ให้คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้บังคับ เป็น ก .อ.ม. และปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระและให้นับเป็นวาระการด ารงต าแหน่งของ ก.อ.ม. ตามข้อบังคับนี้ 
  ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ และยังเหลือระยะเวลาในวาระอีก  
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งดังกล่าวว่างลงตามวิธีการได้มาที่ก าหนดตามข้อบังคับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ประกาศใช้ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 



๓๔ 

 

  ในกรณีที่มีกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระและมิได้ด าเนินการแต่งตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างตามวรรคสอง ให้ ก.อ.ม. ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่า ก.อ.ม.ประกอบด้วย
กรรมการทุกคนที่ยังด ารงต าแหน่งอยู ่

  ข้อ ๑๑๔   การด าเนินการเก่ียวกับอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ท่ีค้างพิจารณา 

  ในกรณีที่มีการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้  
ให้ด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิมที่ใช้บังคับ
อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ 

 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   ๓๐   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๑ 
 
 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานนิติการ / ผู้จัดท า 
สุริยา / พิมพ์ 

พรทิพย์ / ตรวจ 
โทร. ๐๒ ๖๑๓ ๒๐๕๘ 

๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

                                                           
๔

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 


