
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวยการสัง่พักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน 

ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

____________________________ 
 

  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขรวมถึงผลแหงการส่ังพัก

ราชการ หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปอยางเหมาะสม 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการ

ส่ังพักหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวนัที่ ๒๘ 

กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวทิยาลัยราชภัฎสกลนคร ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการสั่งพกั

หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐” 

ขอ ๒  ขอบังคับฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓  ในระหวางการสอบสวนทางวนิัย จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปน 

ขออางในการดําเนนิการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถกูสอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะส่ังพัก

ราชการ หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 

หลักเกณฑ วิธกีารและเงื่อนไขการส่ังพกัราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน และผลแหงการส่ังพัก

ราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับนี ้

  ขอ ๔  เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยจน

ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทาํความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด

ที่ไดกระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ อธิการบดีจะส่ังใหผูนัน้พักราชการไดก็ตอเม่ือมีเหตุอยาง

หนึง่อยางใด ดังตอไปนี้ 

            (๑)  ผูนั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทาํ

ความผิดอาญา ในเร่ืองเกีย่วกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ

อันไมนาไววางใจ และผูที่ถกูฟองนัน้พนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และอธิการบดีพิจารณา

แลวเหน็วาถาใหผูนัน้คงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ 

            (๒)  ผูนั้นมพีฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการ

สอบสวนพิจารณา 



 ๒ 

          (๓)  ผูนัน้อยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตอง

จําคุก โดยคําพิพากษา และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจาํคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวนัแลว 

          (๔)  ผูนัน้ถูกต้ังกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงทีสุ่ดวาเปนผูกระทํา

ความผิดอาญาในเร่ืองที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกต้ังกรรมการสอบสวนภายหลังที่มคํีาพิพากษาถึงที่สุด

วาเปนผูกระทาํความผิดอาญาในเร่ืองที่สอบสวนนั้น และอธิการบดีพิจารณาเหน็วาขอเทจ็จริงที่ปรากฏ

ตามคําพพิากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนัน้เปน

ความผิดวนิัยอยางรายแรง 

  ขอ ๕  การสั่งพักราชการใหส่ังพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตกรณีที่ผูถูกส่ังพัก

ไดรองทุกขและผูมีอํานาจพจิารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงข้ึนและไมสมควรที่จะส่ังพกัราชการ ก็ใหส่ังใหผู

นั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จส้ินได 

  ในการพิจารณาเร่ืองรองทกุขตามวรรคแรกใหผูมีอํานาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน

สามสิบวนันับแตวันไดรับเร่ืองรองทกุข 

  ขอ ๖  ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา

กระทาํผิดวินยัอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหา

วากระทําความผิดอาญาหลายคดี เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ

ผูที่ถูกฟองนัน้พนกังานอัยการรับเปนทนายแกตางให ถาจะส่ังพักราชการใหส่ังพกัทกุสํานวนและทุกคดี 

  ในกรณีที่ไดส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผูถูกส่ังพกั

ราชการนั้นมกีรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกต้ังกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน 

หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทาํความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มข้ึนอีก เวนแตเปนความผิดที่ได

กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถกูฟองนัน้พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหก็ให

ส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มข้ึนนัน้ดวย 

  ขอ ๗  การส่ังพักราชการ หามมิใหส่ังพักยอนหลังไปกอนวนัออกคําส่ัง เวนแต 

                       (๑)  ผูซึ่งจะถกูส่ังพกัราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับใน

คดีอาญา หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเร่ืองนัน้ ใหส่ังพักยอนหลังไปถงึวนัทีถู่ก

ควบคุม ขัง หรือตองจําคุก 

            (๒)  ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองส่ังใหมเพราะคําส่ังเดิมไม

ชอบหรือไมถกูตอง ใหส่ังพกัต้ังแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการใน

ขณะที่ออกคําส่ังเดิม 

  ขอ ๘  คําส่ังพกัราชการตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกส่ังพัก ตลอดจนกรณีและเหตุ

ที่ส่ังใหพกัราชการ 



 ๓ 

           เมื่อไดมคํีาส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพกัราชการแลว ให

แจงคําส่ังใหผูนั้นทราบพรอมทั้งสงสําเนาคําส่ังใหดวยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูนั้นทราบได หรือ

ผูนั้นไมยอมรับทราบคําส่ัง ใหปดสําเนาคําส่ังไว ณ ที่ทาํการที่ผูนัน้รับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอม

กับสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนไปใหผูนัน้ ณ ที่อยูของผูนั้นซึง่ปรากฏตามหลักฐานของทาง

ราชการ ในกรณีเชนนีเ้มื่อลวงพนสิบวนันับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนัน้ไดทราบคําส่ังพัก

ราชการแลว 

  ขอ ๙  เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการ

ตามขอ ๔ และอธิการบดีพจิารณาเห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุทีอ่าจถูก

ส่ังพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว อธิการบดีจะส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการไวกอนก็ได 

           ใหนําขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๘ มาใชบังคับแกการส่ังใหออกจากราชการไวกอนโดย

อนุโลม 

  ขอ ๑๐  เมื่อไดส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพกัราชการไวแลว 

อธิการบดีจะพิจารณาตามขอ ๙ และส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการไวกอนอีกชัน้หนึ่งก็ได 

  ขอ ๑๑  การส่ังใหออกจากราชการไวกอน จะส่ังใหออกต้ังแตวันใด ใหนําขอ ๗ มาใช

บังคับโดยอนโุลม แตสําหรับการส่ังใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ ๑๐ ใหส่ังใหออกต้ังแตวัน

พักราชการเปนตนไป 

  ขอ ๑๒  การส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงต้ังแตระดับ ๑๐ ข้ึน

ไป ออกจากราชการไวกอน ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมพีระบรมราชโองการใหพน

จากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการไวกอน 

  ขอ ๑๓  เมื่อไดส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพกัราชการหรือให

ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา

เปนประการใดแลวใหดําเนนิการดังตอไปนี ้

              (๑)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนัน้กระทําผิดวนิัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีส่ัง

ลงโทษปลดออก หรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  

              (๒)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังพกัราชการนัน้กระทําความผิดวินัยไมรายแรง 

และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ ก็ใหส่ังใหผูนัน้กลับเขาปฏิบัติหนาทีร่าชการในตําแหนง

เดิม หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกนัที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ทั้งนี้สําหรับการส่ังใหผูถูกสัง่พักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกันที ่

ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ซึ่งเปนตําแหนงต้ังแตระดับ ๑๐ ข้ึนไป  

ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง แลวใหอธิการบดีส่ังลงโทษ

ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  



 ๔ 

              (๓)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนนัน้กระทําผิดวนิัยไม

รายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการ ก็ใหส่ังใหผูนัน้กลับเขารับราชการในตําแหนง

เดิม หรือตําแหนงอ่ืนในระดับเดียวกนัที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

ทั้งนี้ สําหรับการส่ังใหผูถูกสัง่ใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนง

อ่ืนในระดับเดียวกนัที่ผูนัน้มคุีณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ซึ่งเปนตําแหนง

ต้ังแตระดับ ๑๐ ข้ึนไป ใหดําเนินการนําความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง แลว

ใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทณัฑ ตัดเงนิเดือน ลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 

             (๔)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังพกัราชการนัน้กระทําผิดวนิัยไมรายแรง และไม

มีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ก็ใหอธกิารบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลด

ข้ันเงนิเดือน ตามควรแกกรณี ใหเหมาะสมกับความผิด 

  ในกรณีที่อธิการบดีส่ังลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงนิเดือน การสัง่ลงโทษดังกลาวให

ส่ังยอนหลังไปถึงวนัสุดทายกอนวนัพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

             (๕)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนนัน้กระทําผิดวนิัยไม

รายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนแตไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการได

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและส้ินปงบประมาณทีม่ีอายุ

ครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว ก็ใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัด

เงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด และมีคําส่ังยกเลิกคําส่ังใหออก

จากราชการไวกอน เพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

และใหนาํ (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

               (๖)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินยัไมรายแรง แตมกีรณีที่จะตองถูกส่ัง

ใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหอธิการบดีส่ังลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณี

ใหเหมาะสมกับความผิด แลวส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองส่ังใหกลับเขาปฏิบติั

หนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ และใหนาํ (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนโุลม 

              (๗)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนัน้มิไดกระทาํผิดวินยั และไมมีกรณีที่จะตองออก

จากราชการ กใ็หส่ังยุติเร่ือง และใหผูนัน้กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการตาม (๒) 

หรือ (๓) แลวแตกรณี 

              (๘)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังพกัราชการนัน้มไิดกระทําผิดวนิัยและไมมกีรณี 



  ๕

ที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง 

             (๙)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนนัน้มไิดกระทําผิดวนิัย

และไมมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการได 

เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและส้ินปงบประมาณทีม่ีอายุ

ครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง และมีคําส่ังยกเลิกคําส่ัง

ใหออกจากราชการไวกอนเพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ 

              (๑๐)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวนิัย แตมกีรณีที่จะตองถูกส่ังให

ออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหส่ังใหออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองส่ังใหกลับเขาปฏิบัติ

หนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ 
  ขอ ๑๔  การออกคําส่ังพักราชการ คําส่ังใหออกจากราชการไวกอน หรือคําส่ังใหกลับ

เขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการใหมีสาระสําคัญตามแบบที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

  ขอ  ๑๕  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้  และเปนผูวนิิจฉัยชี้ขาดกรณี

ที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี ้

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

 

              (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักด์ิพฒันา)                     

              นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 


