
 
 

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการดําเนินการทางวนิยั  พ.ศ. 2552 

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

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกอบกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ 29  ขอ 31  ขอ 32  และขอ 33  แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน  พ .ศ .2550  
และที ่แก ไขเพิ ่ม เต ิม  (ฉบับที ่ 2)  พ .ศ .  2551 และข อ  26  ขอ  27  ขอ  29  ขอ  31  ขอ  33  ขอ 34   
ขอ  38  และขอ  39   แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2551 และมติ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่  1/2552  เมื่อวันที่  7  มกราคม 2552   จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการดําเนินการทางวินัย  
พ.ศ. 2552 ”  

   ขอ  2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ  3   ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย”     หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สภามหาวิทยาลัย”    หมายถึง สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “นายกสภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “อธิการบดี”     หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  “ก.พ.อ”     หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

                                                                              ในสถาบันอุดมศึกษา                                                 
 “ก.บ.ม.”      หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา 

มหาวิทยาลัย ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแกน วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน  
พ.ศ. 2550                                                     
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                   “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
       มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายถึง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตามพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
     (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  ซ่ึงไดรับการจางตามสัญญาจาง 
                                   ใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดยไดรับคาจาง  หรือ 
                                                          คาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายได 
                                                           ของมหาวิทยาลัยตามคําสั่งมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ไมรวมถึง 

       พนักงานองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย   
 “ผูบังคับบัญชา”                หมายถึง     ผูบังคับบัญชาตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย 
                                                                        ขอนแกน พ.ศ.2541  รวมทั้งผูบังคับบัญชาตาม 
                                                                           ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ  4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกประกาศ  หลักเกณฑ  คําสั่ง   
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 หากมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีเสนอ ก.บ.ม. วินิจฉัยช้ีขาด  คําวินิจฉัย 
ช้ีขาดของ ก.บ.ม. ถือเปนที่สุด 
 

หมวดที่ 1 
บทท่ัวไป 

------------------------------ 
 ขอ  5  เมื่อปรากฏวาขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหา โดยมีหลักฐานตาม
สมควรวาไดกระทําผิดวินัย   ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเปนความผิดวินัย  หรือไมสนับสนุน 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือความปรากฏตอ
ผูบังคับบัญชาวาขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
อันเปนความผิดวินัย หรือไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน 
 กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรงหรือความผิดปรากฏชัดแจง  
ให ผูบังคับบัญชาดํา เนินการตามวิ ธีการที่ เห็นสมควร  จะไมตั้ งคณะกรรมการสอบสวนก็ได  
แตจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ
โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาได โดยใหนํา
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมาบังคับใชโดยอนุโลม 
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 ขอ  6  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง แมขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นจะพนจากราชการหรือพนจากงาน แลวแต
กรณีไปแลว เวนแตพนจากราชการ หรือพนจากงานแลวแตกรณี เพราะเหตุตาย ใหผูบังคับบัญชาของ
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนจาก
ราชการ หรือพนจากงานแลวแตกรณี 

 ขอ  7  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง หรือไมสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ 

 
หมวด 2 

คณะกรรมการสอบสวน 

------------------------------ 
ขอ  8  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแกขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย      

จะกระทําไดตอเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินัย หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวา
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยพ ลันและต อ งสอบสวนให แล ว เสร็ จ โดยไม ชั กช า  เ ว น แ ต เ ป น ก รณ ีก ร ะทํ า ผ ิด ว ิน ัย 
ไมรายแรง  หรือเปนกรณีความผิดที ่ปรากฏชัดแจงตามที่ ก .พ .อ.กําหนด จะไมตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนก็ได 

(1) กอนตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ผูบังคับบัญชาจะมอบหมายใหบุคคลใดสืบสวน
เบื้องตนวาการกลาวหานั้นมีหลักฐานตามสมควรหรือไมก็ได  หรือจะดําเนินการตั้งคณะกรรมการ 
สอบหาขอเท็จจริงก็ได  

การดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริง จะตองสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ประธานคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงไดรับทราบคําสั่ง 

การขยายระยะเวลาการสอบสวนหาขอเท็จจริงใหอธิการบดีพิจารณาขยายเวลาไดตามความ
จําเปนและเหมาะสมครั้งละไมเกินสามสิบวัน ทั้งนี้ใหยื่นคําขอขยายกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาตามที่
กําหนด หากยังดําเนินการสอบสวนไมแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหประธานคณะกรรมการ
สอบสวนหาขอเท็จจริงทําหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาสอบสวนกอนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด 
เปนกรณีไป 
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(2) เมื่อปรากฏวามีเร่ืองรองเรียนหรือกลาวหาขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  และเปน
กรณีมีมูลนาเชื่อวาเรื่องรองเรียนหรือกลาวหานั้นมีมูลการกระทําผิดวินัย   ผูบังคับบัญชาอาจ  
ตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเพื่อหามูลการกระทําผิดวินัย   

การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  จะตองเปนกรณีที่พฤติการณของผูถูกกลาวหา
มีมูลนาเชื่อวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงเทานั้น 

(3) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยไมรายแรง  หากไมตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา 
และนําพยานบุคคลและพยานเอกสารนําสืบแกขอกลาวหา 
 (4) การดําเนินการสอบสวนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและการสอบสวนกรณีกระทําผิด
วินัยไมรายแรง    จะตองสอบสวนใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน  นับแตวันที่ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่ง   
 การขยายระยะเวลาการสอบสวนใหนายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจพิจารณาขยายเวลาไดตาม
ความจําเปนครั้งละไมเกินสามสิบวัน ทั้งนี้  ใหยื่นคําขอขยายกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนด  

ขอ 9  กรณีดังตอไปนี้  ถือเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ
ทางวินัย  โดยไมสอบสวนก็ได 

(1)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีกระทําความผิด 
อาญาจนไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพ 
เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวน  และไดมีบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

(3)  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพโดยองคกรวิชาชีพ     
ไดวินิจฉัยวาเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพอยางรายแรง 

ขอ 10  ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยสําหรับขาราชการ  ไดแก 
(1) อธิการบดี  

 (2) คณบดี  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  สําหรับขาราชการ ที่สังกัดคณะ  
หรือหนวยงานเทียบเทาคณะ 
 (3) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง  สําหรับ 
ขาราชการ  ที่สังกัดในกอง  หรือหนวยงานเทียบเทากอง  

สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอธิการบดี  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยอนุมัติของนายกสภามหาวิทยาลัย  เปนผูส่ังแตงตั้ง 
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ใหอธิการบดีตาม (1)  มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดทุกกรณี  สวนคณบดีหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะตาม (2)  และผูอํานวยการกองหรือหัวหนา
หนวยงานที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากองตาม (3)  มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบ 
หาขอเท็จจริง  คณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริงเพื่อหามูลความผิดทางวินัย  และคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไมรายแรง  สําหรับการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรงใหอธิการบดี 
เปนผูส่ังแตงตั้ง 

สําหรับการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ
ส่ังแตงตั้ง สวนการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง และคณะกรรมการสอบสวนหา
ขอเท็จจริงเพื่อหามูลความผิดทางวินัย ใหผูบังคับบัญชาตาม (1) (2) และ (3) วรรคแรก เปนผูมีอํานาจสั่ง
แตงตั้งก็ได 

ขอ 11  กรรมการสอบสวนใหแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  หรือขาราชการ 
 หรือพนักงานมหาวิทยาลัย   สังกัดกระทรวง หนวยงานของรัฐ จํานวนอยางนอยสามคน   
 คณะกรรมการสอบสวน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนง หรือระดับตําแหนง
ไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา  และกรรมการอยางนอยอีกสองคน  โดยใหกรรมการ 
คนหนึ่งเปนเลขานุการ และคณะกรรมการสอบสวนตองเปนผูมีวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน 
 เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหนง
ระดับต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ 

ขอ 12  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกกลาวหา  เร่ืองที่
กลาวหา  ช่ือและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ใหมีสาระสําคัญตามแบบ  
วน. 1  ทายระเบยีบนี้ 

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง 

 ขอ 13  เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวันที่รับทราบ
ไวเปนหลักฐาน ในการนี้ ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา 
ไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผู ถูกกลาวหาทราบได  ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ       
ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 
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 (2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนและสงหลักฐาน
การรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (1) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธาน
กรรมการ และใหประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน 

  ขอ 14   ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานกรรมการสอบสวนคนหนึ่งคนใดหรือทุกคนได  ถาผูนั้นมีเหตุอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1)  รูเหน็เหตกุารณในขณะกระทําการตามเรื่องท ี่กลาวหา 
(2)  มีสวนไดเสยีในเรื่องที่สอบสวน 
(3)  มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา 
(4)  เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหมัน้ คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา 

หรือรวมบิดา หรือมารดาของผูกลาวหา 
(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ผูถูกกลาวหา 
(6) มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจทาํใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม 
(7) เคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตวัแทนของคูกรณ ี

การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน   ใหทําเปนหนังสือยื่นตอผู ส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน นับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวัน
ทราบเหตุแหงการคัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะ
ทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร ในการนี้ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบ
และรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน  ใหผูนั้น
รายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตอไป 
 ในการพิจารณาเรื่องคัดคาน  ผูซ่ึงถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได หากผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหส่ังใหผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการ
สอบสวน  หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได  ใหส่ังยกคําคัดคานนั้น  โดยให
ส่ังการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ
ดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 
การสอบสวนโดยเร็ว  การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด 
 ในกรณีที่ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมส่ังการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน 
ตามวรรคสาม ใหถือวาผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมสอบสวนโดยใหเลขานุการรายงานไปยังผูส่ัง   
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน    เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้ตอไป 
 การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
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 ขอ 15  ถาผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน 
เพิ่มหรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่งนั้น
ไวดวย และใหนําขอ  12  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการสอบสวน   
ที่ไดดําเนินการไปแลว 

 ขอ 16  กรณีที่ไมมีเหตุคัดคานตามขอ 14  วรรคหนึ่ง  หรือมีเหตุคัดคาน  แตผู ส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวาเหตุคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนตามระเบียบนี้   โดยผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงให
คณะกรรมการสอบสวนทราบและสงหลักฐานการรับทราบหรือถือวา รับทราบคําสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน  พรอมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ  และให
ประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน 
 

หมวด  3 
หลักเกณฑการสอบสวน 
------------------------------ 

 ขอ 17  เมื่อไดรับเรื่องตามขอ 16 แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 

 ขอ  18   การประชุมคณะกรรมการสอบสวนทุกครั ้งต องม ีกรรมการมาประชุมจํานวน 
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  
 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย  แตในกรณี
จําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
ทําหนาที่แทน 
 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมากของคณะกรรมการที่อยู 
ในที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ขอ 19  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความ หรือ ที่ปรึกษาจํานวนหนึ่งคน เขารวมฟงการสอบสวน 
ที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบได  แตทนายความ หรือ ที่ปรึกษาจะใหถอยคําหรือ
ตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหาหรือเสนอความเห็นตอคณะกรรมการสอบสวนไมได  และใหทนายความ 
หรือที่ปรึกษาที่เขารวมฟงการสอบสวนลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานดวย 

 ขอ 20  กรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนที่ควรใหผูถูก
กลาวหาพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นไปยัง
อธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 
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 หลักเกณฑและวิธีการสั่งพักราชการ  หรือใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามระเบียบ 
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ขอ 21  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด
ในระเบียบนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา  และดูแลใหเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการ
สอบสวน  ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทําบันทึกไวทุกครั้งที่มีการ
สอบสวนดวย 
 ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  หามบุคคลอื่นเขารวมฟงการสอบสวนยกเวน
บุคคลตามขอ 19 

 ขอ 22  เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และโปรงใสแกผูถูกกลาวหา 
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้ 

(1) ดําเนินการประชุมตามขอ  17  แจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ  24  ใหผูถูกกลาวหาทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ 
ไดดําเนินการตาม  (1)  แลวเสร็จ 

(3) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  25  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (2)  แลวเสร็จ 

(4) รวบรวมพยานหลักฐานของผู ถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ 
ไดดําเนินการตาม (3) 

(5) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (4)  แลวเสร็จ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ตาม  (1)  (2)  (3)  (4) หรือ (5) ได  ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลว
เสร็จตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการได  ตามขอ 8 (4)  

 ขอ 23  การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมือ่ใด 
 เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับ
มาได จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 
 ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 
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 ขอ  24   เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ 17 แลว ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวา 
ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิที่จะใหถอยคํา 
หรือช้ีแจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาได
ตามที่กําหนดไวในขอ 25 
 การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.2 ทายระเบียบนี้ โดยทําเปน 
สองฉบับเพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐาน 
 เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหา
วาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร 
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด  หาก
ผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ 
(ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย   ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวน
ตอไปก็ได  หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา
โดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ 37  และขอ 38  ตอไป 
 ในกรณีที่ ผู ถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตอไป 
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหา  หรือไมมารับทราบ   
ขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.2 ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่
ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
หรือไม   การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.2  เปนสามฉบับ  เพื่อ
เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไว หนึ่งฉบับ 
และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ วน.2 คืน  ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว  และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามวรรคหาตอไป 

 ขอ 25  เมื่อไดดําเนินการตามขอ 24  แลวใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม 
เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร 
และเปนความผิดวินัยกรณีใด หรือ ประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด แลวใหคณะกรรมการสอบสวน 
เรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปน
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ความผิดวินัยกรณีใด  หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุน 
ขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได 
 การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึก 
มีสาระสําคัญตามแบบ วน.3 ทายระเบียบนี้   โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ 
เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบ 
ไวเปนหลักฐานดวย 
 เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจง 
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการ    
สอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะให
ถอยคําเพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปน
หนังสือ  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 
 การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอางพยานหลักฐาน 
แลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหดําเนินการตามขอ 37 
และขอ 38  ตอไป 
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว  แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบ
หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา      
ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหา 
แจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงนัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา   
การแจงในกรณีนี้  ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ วน.3 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวน 
การสอบสวนหนึ่งฉบับ  สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ   
เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว  แมจะไมไดรับแบบ วน.3 คืน หรือไมไดรับคํา
ช้ีแจงจากผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด  ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลวและไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา  
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติม  จะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ไดแลวดําเนินการตามขอ 37  และขอ 38 ตอไป 
แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่
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คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํ านวนการสอบสวนตามขอ  38 โดยมี เหตุผลอันสมควร 
ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

 ขอ 26  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ 25  เสร็จแลว  กอนเสนอ
สํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปน
จะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้นเปน
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา   ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเฉพาะ
พยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้  ใหนําขอ  25  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 27  ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิยื่นคําชี้แจง      
เพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ 
 เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูบังคับบัญชาคนใหม ตามขอ 36 ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้  
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 ขอ 28  กอนเร่ิมสอบปากคําผูถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอ
กรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

 ขอ 29  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทําการ
ลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ 

 ขอ 30  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผู ซ่ึงจะ 
ถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน เวนแตบุคคลตาม
ขอ  19  หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน  
  การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ วน.4  หรือแบบ  
วน.5  ทายระเบียบนี้ แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูให
ถอยคําอานเองก็ได   เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐาน  และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไวในบันทึก
ถอยคํานั้นดวย   ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคํา     
ลงลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา 
 ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลวใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 
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 ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น 
 ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได  ใหนํามาตรา 9 แหงประมวลกฎหมายแพง    
และพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ 31  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคลนั้นมาชี้แจงหรือ
ใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
 ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมได
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวใน
บันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน และรายงานการสอบสวน 

 ขอ 32  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให 
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน และรายงาน 
การสอบสวน 

 ขอ 33  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่อง
อ่ืนนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั ่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว   ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยตามรายงาน ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนชุดเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหมก็ได     

 ขอ 34  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู อ่ืน  
ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้น มีสวนรวม
กระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม   ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวน
นั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณีโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยตามรายงาน ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมเปนผู
สอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหมก็ได   กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ได
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม    
ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหมหรือ
บันทึกใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวน
การสอบสวนใหมดวย 
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 ขอ 35  ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ
เร่ืองที่กลาวหา   ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความประจักษ
ชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวน
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  25  ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 

 ขอ 36  ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองตามขอ 41  ขอ 42  ขอ 43  และขอ 44 และใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
สงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ใหผูบังคับบัญชาคนใหม 
มีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ 41  ขอ 42  ขอ 43  และขอ 44  ดวย 

 ขอ  37  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลว ใหประชุม
พิจารณาลงมติวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ถาผิดเปนความผิดวินัยไมรายแรงหรือวินัยอยาง
รายแรง  กรณีใด  และควรไดรับโทษสถานใด  หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด 
 กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการสอบสวนไมได
ความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 
หรือไม อยางไร 

 ขอ 38  เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 37  แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน 
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ วน.6 ทายระเบียบนี้ เสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน โดยถือเปน
สวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 
 รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(1) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตามขอ 31 
และขอ 32 ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ
ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย 

(2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง 
ขอกลาวหา 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไมอยางไร     
ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด  และควรไดรับโทษสถานใด  หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด 

(4) กรณีการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษ ปลดออก หรือไลออก   ถาใหรับ
ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการหรือไม  อยางไร 
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เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งสารบัญตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

 ขอ 39   เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวน  แลวดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด  สมควรยุติเร่ือง หรือ
กระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

(2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  สมควร
ลงโทษปลดออก   หรือไลออก   ให เสนอ  ก .บ .ม .เพื่อพิจารณาและเมื่อ  ก .บ .ม .มีมติประการใด   
ใหอธิการบดีส่ังการใหเปนไปตามนั้นโดยเร็ว 

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
ควรใหผูถูกกลาวหาออกจากราชการ ใหเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณา และเมื่อ ก.บ.ม. พิจารณาแลวมีมติ
เปนประการใด ใหอธิการบดี ส่ังการใหเปนไปตามนั้นโดยเร็ว 

ขอ 40  ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ก.บ.ม. แลวแตกรณีเห็นสมควร
ใหสอบสวนเพิ ่ม เต ิมประการใด  ให กําหนดประเด ็นพร อมทั ้งส ง เอกสารที ่เกี ่ยวข องไปให
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
 ในกรณีที ่คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั ่งสอบสวน
เพิ่มเติมเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได 
ในกรณีเชนนี้  ใหนําขอ 11  ขอ 12  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแลว
ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทําความเห็น 

ขอ  41  ในกรณีปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ  11  ใหการสอบสวน
ทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้  ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหมใหถูกตอง 

ขอ 42  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่กําหนด
ไวในขอ 18 วรรคหนึ่ง 

(2) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวใน  ขอ 21 ขอ  29 ขอ  30   
วรรคหนึ่ง  
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 ในกรณีเชนนี้  ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ก.บ.ม. แลวแตกรณี  ส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 ขอ  43  ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูกลาวหา  หรือไมมี
หนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคํา  หรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ 25 ใหผูมีอํานาจ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ก.บ.ม. แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ใหถูกตองโดยเร็วและตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคํา และนําสืบแกขอกลาวหาตามที่
กําหนดไวในขอ 25  ดวย 

ขอ 44  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามระเบียบนี้ นอกจากที่กําหนดไว
ในขอ 41  ขอ 42  และขอ 43   ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ให
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ ก.บ.ม. แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนแกไข
หรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว   แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม   ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 
 

หมวด 4 
โทษ ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ  และวิธีการสั่งลงโทษ 

---------------------------------------------- 
ขอ 45  ขาราชการผูใด กระทาํความผิดวนิัยไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัด

เงินเดือน  หรือ ลดขั้นเงินเดอืน ตามควรแหงกรณใีหเหมาะสมกับความผิด   ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได   

พนักงานมหาวิทยาลัยผูใด กระทําผิดวินยัไมรายแรง ใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
หรือลดเงินเดอืน ตามควรแหงกรณี ใหเหมาะสมกับความผิด ถามีเหตอัุนควรลดหยอนจะนาํมาประกอบการ
พิจารณาลดโทษก็ได 

สําหรับโทษภาคทัณฑขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัย
เล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดเงินเดือน  ในกรณีกระทําผิดวินัย
เล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ ผูบังคับบัญชาหรืออธิการบดีจะงดโทษภาคทัณฑ โดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือ  หรือวากลาวตักเตือนก็ได 

ขอ 46  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดทุจริตตอหนาที่ราชการ ใหผูบังคับบัญชา 
ส่ังลงโทษไลออก 
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ขอ 47  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดดังตอไปนี้ใหผูบังคับบัญชา 
ส่ังลงโทษไลออก หรือปลดออกแลวแตกรณี 

(1) แกไขผลการเรียนหรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
(2) มีหนาที่ออกขอสอบแลวเปดเผยขอสอบโดยมิชอบ 
(3) แอบอางเอาผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานทางวิชาการของตน 
(4) ลวงละเมิดทางเพศกับนิสิต  นักศึกษา หรือนักเรียน 
(5) ประพฤติชูสาวหรือกระทําอนาจารกับนิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ใหผูบังคับบัญชา 

ส่ังลงโทษไลออกหรือปลดออก  เวนแตในกรณีไมรายแรง  ผูบังคับบัญชาจะสั่งลงโทษต่ํากวาไลออกหรือ
ปลดออกก็ได 

ขอ 48  ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษทางวินยัไมรายแรงสําหรับขาราชการ  ไดแก 
(1) อธิการบดี  มีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินรอยละหาและเปน

เวลาไมเกินสามเดือน  หรือ ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น 
(2) คณบดี ผูอํานวยการ  ศูนย  สถาบัน  สํานัก  ผูอํานวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาหนวยงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ผูอํานวยการกองหรือหัวหนาหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากอง    
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ  หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินรอยละหา และเปนเวลา
ไมเกินสองเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินหนึ่งขั้น 

การสั่งลงโทษทางวินยัพนกังานมหาวิทยาลยัไมรายแรง ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งลงโทษภาคทณัฑ
หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินรอยละหา และเปนเวลาไมเกินสามเดือน หรือลดเงินเดือนไมเกนิรอยละหา
ของอัตราเงินเดือนที่ไดรับเดอืนสุดทาย 

ขอ 49  ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรง สําหรับขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม.กรณีอธิการบดีกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติสภามหาวิทยาลัยเปนผูส่ังลงโทษ 

ขอ 50  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติสภามหาวิทยาลัยเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
อธิการบดีดังนี้ 

(1) กรณีความผิดวินัยไมรายแรงใหลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไมเกินรอยละหา และ
เปนเวลาไมเกินสามเดือน  ลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไดไมเกินหนึ่งขั้น 

(2) กรณีความผิดวินัยอยางรายแรงใหลงโทษปลดออก  หรือไลออก 

 ขอ 51  ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษขาราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตามควรแกกรณี 
ใหเหมาะสมกับความผิด  การสั่งลงโทษใหทําเปนคําสั่งโดยในคําสั่งใหระบุวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
กรณีใด  พรอมทั้งแจงสิทธิ หลักเกณฑ และวิธีการในการอุทธรณโตแยงคําสั่งลงโทษและการฟองคดี 
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ตอศาลปกครอง   ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดี
ปกครองดวย   

 ขอ 52  การสั่งลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนตามขอ 48  มิใหส่ังลงโทษ
ยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง  เวนแตการสั่งลงโทษผูถูกส่ังพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอน  ใหทําคําสั่งดังกลาวตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย  วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน 

ขอ 53  การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ตามขอ 46 และขอ 47  มิใหส่ังยอนหลังไป
กอนวันออกคําสั่ง  เวนแต 

(1) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ในกรณีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือ
โทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือใหรับโทษที่หนักกวาจําคุก โดยปกติใหสั่ง
ปลดออกหรือไลออกตั้งแตวันตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที ่สุด หรือวันตองคําพิพากษา 
ถึงที่สุด หรือวันถูกคุมขังติดตอกันจนถึงวันตองคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี 

(2) ในกรณีที่ไดมีการสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออกไปแลว ถาจะตองสั่งใหมหรือเปลี่ยนแปลง
คําสั่ง การลงโทษปลดออก หรือไลออก ในกรณีเชนนี้ใหส่ังยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการตามคําสั่ง
เดิม แตถาวันออกจากราชการตามคําสั่งเดิมไมถูกตองก็ใหส่ังลงโทษปลดออก หรือไลออก ยอนหลังไป
ถึงวันที่ควรตองออกจากราชการตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคําสั่งเดิม 

(3) ในกรณีที่ไดมีการสั่งใหขาราชการออกจากราชการไวกอนไปแลว หรือกรณีที่ไดมีการสั่งให
พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไวกอนไปแลว  ถาจะตองสั่งใหมหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนลงโทษ
ปลดออกหรือไลออก ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันที่ควรตองลงโทษปลดออกหรือไลออกตามกรณีนั้น
ในขณะที่ออกคําสั่งเดิม 

(4) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ในกรณีที่ผู ซ่ึงจะตองถูกสั่งลงโทษนั้นไดรับอนุญาต 
ใหลาออกจากราชการไปกอนแลวใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไปถึงวันออกจากราชการนั้น 

(5) การสั่งลงโทษปลดออก หรือไลออก ในกรณีที่ผูซ่ึงจะตองถูกสั่งลงโทษนั้นไดพนจากราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวของไปกอนแลว ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลังไป
ถึงวันสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ หรือมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี 

(6) กรณีใดมีเหตุสมควรสั่งปลดออกหรือไลออกยอนหลังก็ใหส่ังปลดออกหรือไลออกยอนหลัง
ไปถึงวันที่ควรจะตองออกจากราชการตามกรณีนั้นได  แตทั้งนี้ตองไมเปนการทําใหเสียประโยชนตามสิทธิ
โดยชอบธรรมของผูถูกสั่งลงโทษนั้น 

 ขอ 54  การสั่งเพิ่มโทษหรือลดโทษเปนลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑใหส่ัง
ยอนหลังไปถึงวันที่คําสั่งลงโทษเดิมใชบังคับ  ทั้งนี้  การสั่งยอนหลังดังกลาวไมมีผลกระทบถึงสิทธิ
และประโยชนที่ผูถูกสั่งลงโทษไดรับไปแลว 
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ขอ 55  การเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษ ปลดออก หรือไลออก ตามขอ 46 และ 47 เปนลดขั้น
เงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ  จะสั่งใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันใด  มิใหส่ังลงโทษยอนหลัง   

ขอ 56  เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดแลว 
ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยตออธิการบดีโดยเร็ว  ในกรณีที่อธิการบดีเห็นวาการยุติเ ร่ือง   
การงดโทษหรือการลงโทษเปนการไมถูกตอง หรือไมเหมาะสม  จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวน 
การดําเนินการและสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสมตอไปก็ได 

ในกรณีที่ไดมีการสั่งการใหมใหเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ถาเพิ่มโทษเปนสถาน
โทษที่หนักขึ้น หรือลดโทษ เปนสถานโทษที่เบาลง หรืองดโทษหรือยกโทษ คําสั่งลงโทษเดิมใหเปนอัน
ยกเลิก  ถาลดโทษเปนอัตราโทษที่เบาลงอัตราโทษสวนที่เกินก็ใหเปนอันยกเลิก ในกรณีที่คําสั่งลงโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนเปนอันยกเลิกหรืออัตราโทษสวนที่เกินเปนอันยกเลิก ใหคืนเงินเดือน 
ที่ไดตัดหรือลดไปแลวตามคําสั่งที่เปนอันยกเลิกหรืออัตราโทษสวนเกินที่เปนอันยกเลิกนั้นใหแกผูถูกลงโทษ 

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  หากอธิการบดีเห็นวา เร่ืองใดสมควรรายงานตอสภามหาวิทยาลัย  ก็ให
รายงานตอสภามหาวิทยาลัยดวย 

ขอ 57  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง หรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง  และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือเปนการตั้งเรื่องกลาวหา
เปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น  แมภายหลังผูนั้นจะพนจากราชการหรือพนจากงานไปแลว 
แลวแตกรณี  เวนแตพนจากราชการหรือพนจากงาน แลวแตกรณี เพราะเหตุตาย ผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  มีหนาที่ตองดําเนินการทางวินัยและลงโทษตามระเบียบนี้ตอไปเสมือนวาผูนั้น
ยังมิไดพนจากราชการ หรือพนจากงาน  แลวแตกรณี แตตองดําเนินการทางวินัยภายในหนึ่งปนับ
แตวันพนจากราชการหรือวันพนจากงาน   แลวแตกรณี และในกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณา 
ปรากฏวาขาราชการกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือน ก็ใหงด
โทษ หรือปรากฏวาพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําผิดวินัยที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลด
เงินเดือนก็ใหงดโทษ 

กรณีผลการสอบสวนไดความวา ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยกระทําทุจริตแตถูกลงโทษ
ไลออกจากราชการเพราะเหตุอ่ืนไปแลว ใหผูบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงคําสั่งลงโทษเปนไลออก 
เพราะทุจริต 

ขอ 58  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรง  แตการสอบสวน
ไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษ ปลดออก หรือไลออก และผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นวาถาใหผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ และเห็นควรสั่งใหออกจากราชการ  
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ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเสนอตอ  ก.บ.ม.  เพื่อพิจารณามีมติวาหากใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ  ใหอธิการบดีส่ังใหขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นออกจากราชการหรือ
ออกจากงานเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของพนักงานมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี 

ในกรณีที่อธิการบดีถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปน 
ผูพิจารณารายงานการสอบสวนและเปนผูส่ังใหอธิการบดีออกจากราชการ  โดยใหนําความในวรรคหนึ่งมาใช
โดยอนุโลม 

 ขอ 59  ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดเคยถูกกลาวหาหรือกระทําผิดวินัยกอนวันโอนมา
บรรจุเขารับราชการ  หากการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่กําหนดในระเบียบนี้ 

หมวด 5 
การนับระยะเวลา 

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

 ขอ 60  การนับระยะเวลาตามระเบียบนี้สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้น
เปนวันเริ่มนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวัน
เร่ิมระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
------------------------------ 

ขอ 61  ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ ใหคณะ 
กรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายที่ใชอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการ
พิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 ขอ 62  การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  เวนแตมิไดกําหนดไว
ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

                            ประกาศ   ณ   วันที่    10   กมุภาพันธ  พ.ศ.2552 
               (ลงชื่อ)   พลตํารวจเอกเภา   สารสิน 

                     ( เภา   สารสิน ) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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       แบบ  วน.1 
 
 
 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ี        /   

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
_______________________ 

 ดวย   (ช่ือผูถูกกลาวหา)                        ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา / 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง   ระดับ                              คณะ               
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน     มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยไมรายแรง  / อยางรายแรง 
ในเรื่อง    (ระบุเร่ืองที่กลาวหา  ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทกุเรือ่ง)                                               
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ  8  และขอ  10  แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   วาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย  พ.ศ.  2552 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่อง
ดังกลาว  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้   
 
                                                           (ช่ือและตําแหนง)                        ประธานกรรมการ  
 
                                                            (ช่ือและตําแหนง)                        กรรมการ  

                             ฯลฯ 
 
                                                             (ช่ือและตําแหนง)                        กรรมการและเลขานุการ 
 
                                                            (ช่ือและตําแหนง)                        ผูชวยเลขานุการ   
 
 ทั้งนี้     ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการดําเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2552  ออกตามความใน
ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ .ศ .   2550  และที่ แก ไข เพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  2 )  พ .ศ . 2551  ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวน
การสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
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 อนึ่ง  ถากรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยไมรายแรง /  
อยางรายแรง  ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้  หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการ/ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ผูอ่ืนและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา  ขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นมีสวนรวมกระทําในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงาน
มาโดยเร็ว   
 

ส่ัง  ณ  วันที ่      เดือน         พ.ศ.   
 
                             (ลายมือช่ือผูส่ัง)          
 
 

         (                                                         ) 
 
 

                            ตําแหนง              
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   

1. การระบุช่ือตําแหนงประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ  และ 
ผูชวยเลขานุการ  (ถามี)  ใหระบุทั้งชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในทางบริหาร  และตําแหนงใน 
สายงาน  ตลอดจนระดับตําแหนง  (ถามี) 

2. การระบุช่ือตําแหนงของผูถูกกลาวหา  ใหระบุช่ือตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในทางบริหาร   
และตําแหนงในทางสายงาน  ตลอดจนระดบัตําแหนง  (ถามี) 

3. ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการได  
4. ขอความใดที่ไมใชใหตดัออก 

- 2 - 
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แบบ  วน.2 
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ  24 

 
เร่ือง การสอบสวน   (ช่ือผูถูกกลาวหา)    ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิด

วินัยไมรายแรง / อยางรายแรง 
 

_______________________ 
 

วันที ่      เดือน                    พ.ศ.    
 

 คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง         (ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง)   
ที่                 /                เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที ่ เดือน    
พ.ศ.               ไดแจงและอธบิายขอกลาวหาให                            (ช่ือผูถูกกลาวหา  
ผูถูกกลาวหาทราบดังนี้                 (อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร)  
  
 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา  ในการสอบสวนนี้ผูถูก
กลาวหามีสิทธิจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือ
ช้ีแจงขอกลาวหาตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย และกรณี
ที่มีการสอบปากคําผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเขารวมฟงการสอบสวนไดไมเกิน 
หนึ่งคน   
 
                                                           (ช่ือและตําแหนง)                        ประธานกรรมการ  

 

(                                                                     ) 
 
                                                           (ช่ือและตําแหนง)                        กรรมการ  

 

(                                                                     ) 
        ฯลฯ      ฯลฯ 
 
                                                           (ช่ือและตําแหนง)                        กรรมการและเลขานุการ 

 

(                                                                     ) 
 



 

 

- 23 - 

 
 ขาพเจา           (ช่ือผูถูกกลาวหา)                                       ไดทราบขอกลาวหา 
และไดรับบันทึกนี้  1  ฉบับไวแลว  เมื่อวนัที่              เดอืน                                    พ.ศ.   
 
 
                                                                         (ช่ือและตําแหนง)                      ผูถูกกลาวหา 

 

(                                                                   ) 
 

 
หมายเหตุ 
 

1. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา  ตองมีกรรมการสอบสวน 
รวมแจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และให
กรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึก ทั้งนี้ใหทําบันทึกตามแบบวน.2 นี้เปน 2 ฉบับ มอบให
ผูถูกกลาวหา  1  ฉบับ  เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1  ฉบับ  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวัน
เดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย   

2. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ     วน.    2     ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูก 
กลาวหาใหกรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบันทึกไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด  และใหทําบันทึกตามแบบ  วน.  2  เปน  3  ฉบับ  เก็บไวในสํานวนการสอบสวน  1  
ฉบับ  สงใหผูถูกกลาวหา  2  ฉบับ  เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว  1  ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ 
และวันเดือนปที่ รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน  1 ฉบับ  หากไมสามารถ
ดําเนินการดังกลาวได  ใหปดแบบ  วน.  2  ไว  ณ  ที่อยูหรือที่ทํางานของผูถูกกลาวหาตอหนาพยาน   
โดยบันทึกวันเดือนปที่ปดไวดวย   

3. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการ 
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยไมรายแรง / 
อยางรายแรง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยพนักงานมหาวิยาลัย  
พ.ศ. 2551 ฐานใด  มาตราใด  หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับ
สารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ  (ถามี)  และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย   

4. ขอความใดที่ไมใชใหตดัออก  
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แบบ  วน.3 
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  25 
 
เร่ือง การสอบสวน   (ช่ือผูถูกกลาวหา)             ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัย 
 ไมรายแรง / อยางรายแรง  

_______________________ 
 

วันที ่       เดือน                                             พ.ศ.                      
 
 ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง                        
ที่                /                  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่             เดือน                   
พ.ศ.               ไดแจงขอกลาวหาให  (ช่ือผูถูกกลาวหา)          ผูถูกกลาวหา 
ทราบตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ  25  ลงวันที ่              เดือน                 
พ.ศ.                นั้น  
 

 บัดนี้    คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่วของกับขอกลาวหาเสร็จแลว  
จึงแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบดังนี ้
 

1. ขอกลาวหา  
                               (ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเปนความผิดวินัยไมรายแรง / 
อยางรายแรง    ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.  2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2551 ฐานใด  มาตราใด  อยางไร)        

            
                                                                                           

2. สรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
                     (สรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบวุัน  เวลา  สถานที่  และ
การกระทําที่มลัีกษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา)                                           
                                
                                
                               
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ประธานกรรมการ 
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(                                                                    ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          กรรมการ 

(                                                                    )  
        ฯลฯ      ฯลฯ 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          กรรมการและเลขานุการ 
 

(                                                                    ) 
 
 

 ขาพเจา   (ช่ือผูถูกกลาวหา)  ไดทราบขอกล าวหาและได รับ
บันทึกนี้  1  ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่         เดือน                                                    พ.ศ.       
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ผูถูกกลาวหา 
 

(                                                                    ) 
 

หมายเหตุ 
1.  การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 

ตามขอ  25  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึกนี้ 

2.  ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ขอกลาวหาใหทราบ  ใหทําบันทึกตามแบบ  วน. 3  นี้เปน  2  ฉบับ  มอบใหผูถูกกลาวหา  1  ฉบับ  เก็บไว
ในสํานวนการสอบสวน  1  ฉบับ  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย   

3.  ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ  วน. 3  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา 
ใหทําบันทึกตามแบบ   วน. 3  นี้ เปน  3  ฉบับ  เก็บไวในสํานวนการสอบสวน   1  ฉบับ  สงให 
ผูถูกกลาวหา  2 ฉบับ  เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว  1  ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวันเดือน
ปที่รับทราบ และสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ  หากไมสามารถดําเนินการ
ดังกลาวได  ใหปดแบบ  วน. 3  ไว  ณ  ที่อยูหรือที่ทํางานของผูถูกกลาวหาตอหนาพยาน  โดยบันทึกวัน
เดือนปที่ปดไวดวย   

4.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก  
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แบบ  วน. 4 
บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

 
เร่ือง การสอบสวน    (ช่ือผูถูกกลาวหา)   ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทํา 
ผิดวินยัไมรายแรง / อยางรายแรง  
 

_______________________ 
 

สอบสวนที่                    
 

     วันที ่             เดือน                                          พ.ศ.   
 

 ขาพเจา   (ช่ือผูถูกกลาวหา)          อายุ           ป  สัญชาติ       
ศาสนา                               อาชีพ                                                              อยูบานเลขที่       
ตรอก / ซอย                                                                  ถนน                         
แขวง / ตําบล                                                    เขต / อําเภอ                         
จังหวดั       
 
 ขาพเจาไดทราบแลววา  ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง    (เร่ืองที่กลาวหา)      
ตามคําสั่ง          (ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง)                 ที่            /                  
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวนัที่              เดือน                                      พ.ศ.            
และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้  
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ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญาหรือ
กระทําการใดเพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ  และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง / อาน
บันทึกถอยคําเองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง  จึงลงลายมือช่ือไวตอหนา 
คณะกรรมการสอบสวน  
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ผูถูกกลาวหา 
(                                                                   ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ผูบันทึกถอยคํา 
(                                                                   ) 

 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา               (ช่ือผูถูกกลาวหา)                   ไดให 
ถอยคําและลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ประธานกรรมการ 
(                                                                   ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          กรรมการ 
(                                                                   ) 

                       ฯลฯ   ฯลฯ 
 
 

                         (ลายมือช่ือ)                           กรรมการและเลขานุการ 
(                                                                   ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ผูชวยเลขานุการ 
(                                                                   ) 
 

หมายเหตุ 
1.   ใหใชแบบ  วน. 4  นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา  ตามขอ  24    ขอ  25    และขอ  30 
2.   ในกรณีที่ผูถูกกลาวใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําตามที่ถูกกลาวหาใหบันทึก 

ถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี)  และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย  
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3. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวมรวมสอบสวนไมนอยกวาสอง 
ในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือรับรองไว
ในบันทึกถวยคํานั้นดวย  

4. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ  ใหผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 

5. ถาผูถูกกลาวไดมอบเอกสาร  หรือวัตถุไวเปนพยานก็ใหบันทึกไวในแบบ  วน.4 นี้ดวย 
6. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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แบบ  วน. 5 

บันทึกถอยคําพยานฝายกลาวหา / ฝายผูถกูกลาวหา 
 

เร่ือง การสอบสวน                             (ช่ือผูถูกกลาวหา)                    ซ่ึงถูกกลาวหา
วากระทําผิดวนิัยไมรายแรง / อยางรายแรง  
 

_______________________ 
 

 

สอบสวนที่                          
 
วันที่               เดือน                                   พ. ศ.           
 

 ขาพเจา               (ช่ือพยาน)                    อายุ              ป  สัญชาติ   
ศาสนา                            อาชีพ               (ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร  ที่ใด ถาเปนขาราชการ 
/ พนักงานมหาวิทยาลัยใหระบุตําแหนงและสังกัดดวย)               อยูบานเลขที่                                                             
ตรอก / ซอย                             ถนน                                          
แขวง / ตําบล                  เขต / อําเภอ                           
จังหวดั                                                                                            
 
 คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง           
(ช่ือผูถูกกลาวหา)                                ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัไมรายแรง /อยางรายแรง   
ตามคําสั่ง             (ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง)       ที่........................../.....................   
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่               เดือน                            พ.ศ.               และไดแจง
ใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา การให
ถอยคําอันเปนเท็จตอคณะกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 
 
 ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี ้
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ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญาหรือ
กระทําการใดเพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคาํอยางใด ๆ  และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง / อาน
บันทึกถอยคําเองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง  จึงลงลายมือช่ือไวตอหนา 
คณะกรรมการสอบสวน  
 

                         (ลายมือช่ือ)                          พยาน 
(                                                                     ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ผูบันทึกถอยคํา 
(                                                                     ) 

 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา         (ช่ือพยานผูใหถอยคํา)             ไดให 
ถอยคําและลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ประธานกรรมการ 
(                                                                     ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          กรรมการ 
(                                                                     ) 

          ฯลฯ     ฯลฯ 
 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          กรรมการและเลขานุการ 
(                                                                     ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          ผูชวยเลขานุการ 
(                                                                     ) 
 
 

หมายเหตุ 
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1. ใหใชแบบ  วน.5  นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูกลาวหาและบุคคลอื่นซึ่งมาให 
ถอยคําเปนพยาน 

2. การสอบปากคําพยานตองมกีรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมอืช่ือรับรองไวใน
บันทึกถอยคํานั้นดวย   

3. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ   
ใหผูบันทึกถอยคําลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 

4. ถาพยานไดมอบเอกสาร  หรือวัตถุไวเปนพยานกใ็หบนัทกึไวในแบบ  วน.5  นี้ดวย  
5. ขอความใดที่ไมใชใหตดัออก 
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แบบ  วน. 6 
รายงานการสอบสวน 

 
 

วันที ่    เดือน                           พ.ศ.  
 
เร่ือง การสอบสวน               (ช่ือผูถูกกลาวหา)                  ซ่ึงถูกกลาวหาวา 
              กระทําผิดวินยัมรายแรง / อยางรายแรง 
 

เรียน                (ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน)   
 
 

  ตามที่ไดมีคําสั่ง             (ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง)         
ที่       /              เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน     ลงวันที่  เดือน                    
พ.ศ.  เพื่อสอบสวน                             (ช่ือผูถูกกลาวหา)     
ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง / อยางรายแรงในเรื่อง                        
(เร่ืองที่กลาวหา  ถากลาวหาหลายเรื่องในระบุทุกเรื่อง)                             นั้น 
 

  ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวเมื่อวันที่   
เดือน                 พ.ศ.                และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. 2552 เสร็จแลว  
จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังตอไปนี้   
 

1. มูลกรณีเร่ืองนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก                              
(มีผูรองเรียนหรือมีผูรายงานวาอยางไร ในกรณีที่ไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใด  
ใหระบุไวดวย)                              
                          
                                                                             
 

2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่ 
กลาวหาให   (ช่ือผูถูกกลาวหา)                  ผูถูกกลาวหาทราบแลว โดย                      
(แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  และได           
แจงโดยวิธีใด)           
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3.                                 (ช่ือผูถูกกลาวหา)                                 ผูถูกกลาวหาไดให 
ถอยคําในเบื้องตนวา    (ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไร  หรือไมไดใหถอยคําใน
เบื้องตนดวยเหตุผลอยางไร)         
            
            
         
 
 

4. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา 
แลวไดความวา         (อธิบายไดความอยางไร  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน 
ไมสอบสวนพยานใดตามขอ  24  หรืองดสอบพยานหลักฐานใดตามขอ  25  ใหระบุพยานที ่
ไมสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น  พรอมทั้งเหตุผลไวดวย)    
            
            
            
        
 

5.  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ 
สนับสนุนขอกลาวหาให                  (ช่ือผูถูกกลาวหา)               ผูถูกกลาวหา 
ทราบตามบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ลงวันที่             
เดือน           พ.ศ.                 โดย                                                      
(อธิบายวิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา)   
            
                                                                                                   
 

6. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา 
หรือขอใหถอยคํา  หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาแลว                            (ช่ือผูถูกกลาวหา)    
ผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงแกขอกลาวหา / ใหถอยคํา / นําสืบแกขอกลาวหาวา       (รายละเอียดเกี่ยวกับคํา
ช้ีแจงแกขอกลาวหา  หรือการใหถอยคํา  หรือการนําสืบขอกลาวหาวาอยางไร  และในกรณีที่ไมได
ดําเนินการดังกลาว  เนื่องจากเหตุผลอยางไรและไดนําสืบแกขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานซึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผูถูกกลาวหาไดความโดยสรุปวาอยางไร  
หรือไมไดมีการสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวน
พยานใดตามขอ  24  หรืองดการสอบสวนหลักฐานใด ตามขอ 25 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย  และในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับ
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สารภาพ  ใหบันทึกเหตุในการรับสารภาพ  (ถามี)  ไวดวย)      
            
                                    
 

7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณามติแลว  เห็นวา                       
(สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน  กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟงพยานหลักฐานใดไดหรือ ไม  
เพียงใดโดยอาศัยเหตุผลอยางไร  และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร  หรือไม  ถาผิด  เปนความผิด
วินัยไมรายแรง / อยางรายแรง  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ฐานใด  มาตราใด  และควรไดรับโทษสถานใด  หรือไม  อยางไร  หรือ
มีเหตุที่จะสั่งใหออกจากราชการตามขอ  13  แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่งพัก
ราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2552)                             
   
   

คณะกรรมการสอบสวนจึงไดขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ดําเนินการตอไป 

                         (ลายมือช่ือ)                          ประธานกรรมการ 
(        ) 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          กรรมการ 
(        ) 

         ฯลฯ      ฯลฯ 
 

                         (ลายมือช่ือ)                          กรรมการและเลขานุการ 
                                         (                                                                     ) 
หมายเหตุ 
 

1.  การประชุมพจิารณาลงมติตามขอ 37 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 
สามคนและไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดและใหกรรมการสอบสวน
ดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึกนี้  หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง  ใหทําความเห็นแยงแนบ
ไวกับรายงานการสอบสวน  

2. ขอความใดที่ไมใชใหตดัออก 
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