ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ
ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๐
______________________
โดยที่เปนการสมควรออกขอบังคับวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่ง
ลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๑๘ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขัน้ เงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๐
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
“ประธานกรรมการ”
หมายความวา ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสัง่ โทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ก.พ.อ.”
หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ขอ ๔ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดขั้นเงินเดือนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในขอบังคับนี้
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ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณคําสั่งโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้น
เงินเดือน ประกอบดวย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ เปนประธาน
กรรมการ
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารจํานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูแทนคณาจารยจาํ นวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการที่แตงตั้งจากขาราชการจํานวนหนึ่งคน
กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
ใหหวั หนาสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานุการ และผูอํานวยการกองกลางเปน
ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการมีอาํ นาจหนาทีพ่ จิ ารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน
ขอ ๗ การอุทธรณคําสั่งลงโทษตามขอบังคับนี้ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานัน้ จะ
อุทธรณแทนผูอ ื่นหรือใหผูอนื่ อุทธรณแทนไมได
การอุทธรณตอ งทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาได
ถูกลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร ถึงประธานกรรมการ โดยใหยนื่ ตอหัวหนา
สํานักงานอธิการบดี ภายในเวลาสามสิบวันนับตัง้ แตวันรับทราบคําสัง่ ลงโทษ
ในการพิจารณาอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาประกอบการ
อุทธรณ ใหแจงเปนหนังสือตอประธานกรรมการ ในเวลาใดๆ กอนที่คณะกรรมการจะพิจารณาอุทธรณ
เสร็จสิ้น
ใหคณะกรรมการรับฟงคําแถลงการณของผูอุทธรณโดยใหผูบังคับบัญชาที่สงั่ ลงโทษ
เขารวมรับฟงคําแถลงและใหมีโอกาสแถลงแกไดดวย
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการพิจารณาอุทธรณ กรณีที่มีการสอบสวน ผูจ ะอุทธรณมีสทิ ธิ
ขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได สวนการขอตรวจ
หรือคัดบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอื่น หรือเอกสารที่เกีย่ วของใหอยูในดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษที่จะอนุญาตหรือไมก็ได ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
ในการรักษาวินัยของขาราชการตลอดจนประโยชนของผูจะอุทธรณและเหตุผลความจําเปนอื่น ๆ
ประกอบกัน
ขอ ๙ ผูอทุ ธรณมีสิทธิคัดคานกรรมการหรืออนุกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูน ั้นมี
เหตุอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําที่ทาํ ใหผอู ุทธรณถูกลงโทษ
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําที่ทาํ ใหผูอทุ ธรณถูกลงโทษ
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(๓) มีสาเหตุโกธรเคืองกับผูอ ุทธรณ
(๔) เปนผูก ลาวหาหรือเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ หรือเปนคูสมรส บุพการี หรือ
ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดา หรือมารดา กับผูกลาวหา หรือเปนผูบังคับบัญชา
ผูสั่งลงโทษ
การคัดคานกรรมการ ผูพ ิจารณาอุทธรณนนั้ ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการ
คัดคานไวในหนังสืออุทธรณ หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่คณะกรรมการจะเริ่มพิจารณาอุทธรณ
เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่ง กรรมการผูถกู คัดคานจะถอนตัวไมรวม
พิจารณาอุทธรณนั้นก็ได ถากรรมการผูนนั้ มิไดถอนตัว ใหประธานกรรมการพิจารณาขอเท็จจริงทีค่ ัดคาน
หากเห็นวา ขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือใหแจงกรรมการผูน นั้ ทราบและมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น เวนแต
เห็นวาการใหกรรมการผูนนั้ รวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวาเพราะจะทําใหไดความ
จริงและเปนธรรม จะอนุญาตใหกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณนนั้ ก็ได
ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณใหถอื วันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ
รับทราบคําสัง่ ลงโทษหรือวันที่มีการแจงคําสั่งลงโทษใหผถู ูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําสัง่
ลงโทษใหผถู ูกลงโทษโดยทําบันทึกลงวันเดือนปเวลาและสถานทีท่ ี่แจงและลงลายมือชื่อผูแจงพรอม
พยานรูเห็นไวเปนหลักฐานแลวแตกรณีเปนวันทราบคําสั่ง
ถาไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษรับทราบคําสัง่ ลงโทษตามวรรคหนึ่งไดโดยตรง ใหแจงคําสั่ง
ลงโทษ สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยูของผูถูกลงโทษ ที่ปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ และใหถือวาผูถกู ลงโทษไดรับทราบคําสั่งลงโทษหลังจากครบเจ็ดวัน นับแตวันที่สงคําสัง่ ลงโทษ
ทางไปรษณีย
ขอ ๑๑ วันยืน่ อุทธรณในกรณีที่ผูอุทธรณยื่นอุทธรณดวยตนเอง ใหเจาหนาที่ออกใบรับ
ไวเปนหลักฐาน และใหถือวันที่ปรากฏในใบรับเปนวันทีย่ ื่นอุทธรณ
กรณีที่ผูอุทธรณไมสามารถยื่นอุทธรณดวยตนเอง ใหสง ทางไปรษณียโดยถือวาวันที่
ไปรษณียประทับตรารับเปนวันที่ยนื่ อุทธรณ
เมื่อไดยื่นอุทธรณตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสองแลว ผูอทุ ธรณมีสิทธิยนื่ คําแถลงการณ
หรือเอกสารใดๆ เพิ่มเติมได ทัง้ นี้ กอนที่คณะกรรมการจะสิ้นสุดการพิจารณาอุทธรณ
ขอ ๑๒ อุทธรณที่จะรับไวพจิ ารณาไดตองเปนอุทธรณทยี่ ื่นหรือสงภายในกําหนดเวลา
ตามกฎหมาย
เพื่อประโยชนแหงความเปนธรรม ใหคณะกรรมการทําการไตสวน รวบรวมขอเท็จจริง
และพยานหลักฐานทัง้ หมดที่ใชในการลงโทษ ประกอบกับอุทธรณ ทั้งนี้ ใหมีอํานาจเรียกบุคคลมาให
ถอยคํา หรือใหหนวยงานสงเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณา
ขาราชการผูใดไมใหความรวมมือตอคณะกรรมการใหถอื วาเปนการไมถือและไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวินัยตามควรแกกรณี
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ขอ ๑๓ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณในเวลาใดๆ กอนทีค่ ณะกรรมการจะพิจารณา
อุทธรณเสร็จสิ้นก็ได โดยการถอนอุทธรณจะตองทําเปนหนังสือยืน่ ตอหัวหนาสํานักงานอธิการบดี เมื่อผู
อุทธรณไดขอถอนอุทธรณแลว ใหการพิจารณาอุทธรณสิ้นสุดลง
ขอ ๑๔ การพิจารณาอุทธรณ คณะกรรมการจะตองพิจารณาอุทธรณใหไดความจริง
และยุติธรรม
ในการพิจารณาอุทธรณ หากคณะกรรมการเห็นวา เพือ่ ประโยชนแหงความเปนธรรม
จะทําการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการเปนผูทําการสอบสวนเองหรือจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการทําการสอบสวนแทนก็ได
ขอ ๑๕ ในการพิจารณาอุทธรณ ใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย ดังนี้
(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองเหมาะสมกับความผิดแลว ใหมีมติยกอุทธรณ
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ
ควรไดรับโทษหนักขึ้น ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่หนักขึน้
(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณควร
ไดรับโทษเบาลง ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษที่เบาลง
(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาการกระทําของ
ผูอุทธรณเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอนั ควรงดโทษ ใหมมี ติใหสั่งงดโทษโดยใหทําทัณฑบน
เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองและเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปน
ความผิดวินัย หรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย ใหมีมติใหยกโทษ
(๖) ถาเห็นวาขอความในคําสั่งไมถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหมมี ติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหถูกตองเหมาะสม
(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองเหมาะสมกับความผิดและเห็นวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผูอทุ ธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๔๙
แตถาเห็นวาการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงของผูอุทธรณเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่
ก.พ.อ. กําหนด ใหมีมติเพิ่มโทษตามควรแกกรณีตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับ
(๘) ถาเห็นวาสมควรดําเนินการโดยประการอื่นเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและถูกตอง
ตามกฎหมาย ใหมีมติใหดาํ เนินการไดตามควรแกกรณี
(๙) การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุใหยตุ ิการพิจารณาอุทธรณแตจะมีมติ
ตาม (๒) มิได
(๑๐) ถาผูอทุ ธรณตายระหวางอุทธรณ การอุทธรณจะพิจารณาตอไปก็ได เฉพาะเพื่อ
ประโยชนแกผอู ุทธรณเทานัน้

๕

กรณีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดรวมกันกระทําหลายคน และเปนความผิดใน
เรื่องเดียวกัน มีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน เมื่อผูถูกลงโทษคนใดไมไดใชสิทธิอทุ ธรณ แต
ตามพฤติการณปรากฏวา มีเหตุในลักษณะคดีเดียวกันกับกรณีของผูอุทธรณแลว ใหคณะกรรมการมีมติ
ใหผูถกู ลงโทษที่ไมใชสทิ ธิอทุ ธรณนนั้ ไดรับการพิจารณาใหมีผลในทางทีเ่ ปนคุณเชนเดียวกับผูอทุ ธรณดวย
ขอ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการไดมีคําวินจิ ฉัยใดๆ ใหอธิการบดีสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตาม
มตินั้น และแจงใหผูอทุ ธรณทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวัน นับแตไดรับคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ไดมีคําสั่งยกอุทธรณ ลดโทษ หรืองดโทษ ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไป
ไมได แตถาเปนคําสั่งเพิ่มโทษ ไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ผูอทุ ธรณ
มีสิทธิอทุ ธรณหรือรองทุกข แลวแตกรณีตอ ก.พ.อ.
ขอ ๑๘ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขัอบังคับนี้ และเปนผูว ินจิ ฉัยชี้ขาดกรณีที่
เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ั นา)
(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิ์พฒ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

