ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคแรกและวรรคทาย และมาตรา ๔๙ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การสอบสวน
พิจารณาเพื่อลงโทษทางวินยั ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“นายกสภามหาวิทยาลัย”
หมายความวา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ผูบังคับบัญชา”
หมายความวา ผูบังคับบัญชาตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปนตําแหนง
ผูบังคับบัญชาในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“คณะกรรมการสอบสวน”
หมายความวา คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อ
การลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอธิการบดีแตงตั้งตามขอบังคับนี้
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทัง้ ที่จา ยคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๔ ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับกับการสอบสวนพิจารณาดังนี้
(๑) การสอบสวนพิจารณากรณีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั ไมรายแรง
(๒) การสอบสวนพิจารณากรณีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง

๒
ขอ ๕ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง โดยให
แตงตั้งจากขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย จํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธาน
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถกู กลาวหาและกรรมการอยางนอยอีก
สองคน โดยใหกรรมการคนหนึง่ เปนเลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิตกิ รหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือ
ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินยั หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินยั
อยางนอยหนึง่ คน
เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงระดับต่ํากวาหรือเทียบไดตา่ํ กวาผูถ ูกกลาวหาก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตัง้ เปนประธานกรรมการ
ขอ ๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหาเรื่อง
ที่กลาวหา ชื่อและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชว ยเลขานุการ (ถามี) ทัง้ นี้
ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ทายขอบังคับนี้
การเปลีย่ นแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึง่
ขอ ๗ เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการแจงคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสัง่ ใหผูถูกกลาวหาหนึง่
ฉบับดวย ในกรณีผูถูกกลาวหา ไมยอมรับทราบคําสัง่ หรือไมอาจแจงใหผูถกู กลาวหาทราบได ใหสงสําเนา
คําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สง สําเนาคําสัง่ ดังกลาวใหถือวาผูถกู กลาวหา
ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
ทั้งนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผถู ูกกลาวหาทราบดวยวามีสทิ ธิยนื่
คัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนและหรือกรรมการและเลขานุการสอบสวนดวย โดย
ใหโอกาสผูถ ูกกลาวหาที่จะยื่นคัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน และหรือกรรมการ
และเลขานุการสอบสวนได ดวย
ขอ ๘ ผูถกู กลาวหามีสทิ ธิคดั คานผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการ
สอบสวน และหรือกรรมการและเลขานุการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึง่ อยางใดหรือหลายเหตุ
ประกอบกันดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
(๒) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถกู กลาวหา
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(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพีน่ องรวมบิดามารดา
หรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา
(๕) มีเหตุอื่นใดซึ่งอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม
การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนและหรือ
กรรมการและเลขานุการสอบสวน ใหทําเปนหนังสือยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ด
วันนับแตวันรับทราบคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคานโดยแสดง
ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและ
ความยุตธิ รรมอยางไร ในการนี้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับ
หนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูซงึ่ ถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงไดหากผูสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงไดใหสงั่ ใหผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปน
กรรมการสอบสวน หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได ใหสงั่ ยกคําคัดคานนั้นโดย
ใหสั่งการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรบั หนังสือคัดคาน ทั้งนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ
ดังกลาวดวย พรอมทัง้ แจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการ
สอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูสงั่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมสงั่ การอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ตามวรรคสาม ใหถือวาผูซงึ่ ถูกคัดคานพนจากการเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนและ
หรือกรรมการและเลขานุการสอบสวนโดยใหเลขานุการรายงานไปยังผูส ั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้ตอไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๙ ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน
กรรมการและเลขานุการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตามขอ ๘ วรรคหนึง่ ใหผูนนั้ รายงาน
ตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบและใหนาํ ขอ ๘ วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
ขอ ๑๐ ถาผูสงั่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตอง
เปลี่ยนเพิม่ หรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนใหดาํ เนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่ง
นัน้ ไวดว ย
การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึง่ ไมกระทบถึงการ
สอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๑๑ กรณีที่ไมมีเหตุคัดคาน ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง หรือมีเหตุคัดคาน แตผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวาเหตุแหงการคัดคาน นั้น ไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงไดตามขอ
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ขอ ๑๒ เมื่อไดรับเรื่องตามขอ ๑๑ แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
ขอ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตามขอ ๑๘ และ
ขอ ๓๒ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตในกรณี
จําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมไดใหกรรมการทีม่ าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ ทําหนาที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๔ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑวิธกี ารและระยะเวลาที่
กําหนดในขอบังคับนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา และดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูก
กลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทําบันทึกประจําวันทีม่ ี
การสอบสวนไวทุกครัง้ ดวย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามไมใหบคุ คลอื่นเขารวมฟงการสอบสวน
ขอ ๑๕ เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา ให
คณะกรรมการคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๑๒ และแจงพรอมอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๑๗ ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ
(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๘ ใหผถู ูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถกู กลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนั ที่ได
ดําเนินการตาม (๓)

๕
(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูสงั่ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุทที่ ําใหการสอบสวน
ไมแลวเสร็จตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบเพือ่ ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ให
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในหนึง่ รอยแปด
สิบวันใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานใหสภามหาวิทยาลัย
ทราบเพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป
ขอ ๑๖ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให
คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมือ่ ใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนํา
ตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได
ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือบุบสลายหรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนาํ
สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
ขอ ๑๗ เมื่อไดพิจารณาเรื่องทีก่ ลาวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๑๒
แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการผิด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนแจง
ดวยวา ผูถกู กลาวหามีสทิ ธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสทิ ธิทจี่ ะให
ถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา
ไดตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทาํ บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทายขอบังคับนี้ โดยทํา
เปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถกู กลาวหาหนึง่ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่ ฉบับ และใหผูถกู กลาวหา
ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูก
กลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถกู กลาวหาหรือไม อยางไร
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ให
คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามทีถ่ ูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิด
วินัยกรณีใด หากผูถกู กลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบนั ทึกถอยคํารับสารภาพรวมทัง้ เหตุผลใน
การรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดว ย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการ
สอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่

๖

ในกรณีที่ผูถกู กลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่ วของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ ๑๘ ตอไป
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหาหรือไมมา
รับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ทีอ่ ยูของผูถูกกลาวหา ซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือสถานที่ตดิ ตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถกู กลาวหาวาไดกระทําการ
ตามทีถ่ ูกกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เปน
สามฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บ
ไวหนึง่ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการ
สอบสวนหนึง่ ฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดาํ เนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว.๒ คืนให
ถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหาตอไป
ขอ ๑๘ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๗ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถกู กลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร
และเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อ
แจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่
มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึง่ ใหทาํ
บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทายขอบังคับนี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่
ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่ ฉบับและใหผถู ูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปทรี่ ับทราบไว
เปนหลักฐานดวย
เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถกู กลาวหาวาจะยืน่ คําชี้แจง
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถกู กลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการ
สอบสวนใหโอกาสผูถกู กลาวหายืน่ คําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่
ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะให
ถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปน
หนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว
การนําสืบแกขอ กลาวหา ผูถกู กลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนัน้ มาก็ได

๗
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหดําเนินการตาม
ขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ตอไป
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหามาแลว แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไมมารับทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหคณะกรรมการสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ
สว.๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทัง้ มีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจงนัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา การแจงในกรณีนี้ใหทาํ บันทึกมีสาระสําคัญตาม
แบบ สว.๓ เปนสามฉบับ เพือ่ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่ ฉบับ สงใหผูถกู กลาวหาสองฉบับ โดยใหผู
ถูกกลาวหาเก็บไวหนึง่ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวม
ไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันทีไ่ ดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับ
แบบ สว.๓ คืน หรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวาผู
ถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลวและไมประสงคที่จะแก
ขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะ
ไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีได แลวดําเนินการตามขอ ๓๒ และขอ ๓๓
ตอไป แตถาผูถ ูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๓ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให
คณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถกู กลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๑๘ เสร็จแลว กอน
เสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๓ ถาคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิม่ เติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวให
ผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถกู กลาวหาที่จะใหถอ ยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิม่ เติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น ทัง้ นี้ ใหนําขอ ๑๘ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ ๒๐ ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว มีสทิ ธิยนื่ คํา
ชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอใหถอยคํา หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการ
สอบสวนแลวเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๔ ผูถกู กลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณี
เชนนี้ใหรับคําชี้แจงนัน้ รวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๒๑ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา
กึ่งหนึง่ ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได

๘
ขอ ๒๒ กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอ
คณะกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขอ ๒๓ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใด
กระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบคุ คลนัน้ ใหถอยคําอยางใด ๆ
ขอ ๒๔ ในการสอบปากคําผูถกู กลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่ง
จะถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยูในทีส่ อบสวน เวนแตบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูใ นที่สอบสวน เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔
หรือแบบ สว.๕ ทายขอบังคับนี้แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลว ใหอา นใหผูใหถอยคําฟงหรือจะ
ใหผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอ ยคําและผูบนั ทึกถอยคําลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึก
ถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึง่ คนกับผูใหถอ ยคําลง
ลายมือชื่อกํากับไวทกุ หนา
ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ได
บันทึก ไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึง่ คนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชือ่ ใหบนั ทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้นไวใน
บันทึกถอยคํานั้นในกรณีที่ผใู หถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหนาํ มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบงั คับโดยอนุโลม
ขอ ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนัน้ มา
ชี้แจง หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีทพี่ ยานมาแตไมใหถอ ยคําหรือไมมาหรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมได
ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนนั้ ไวใน
บันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๓
ขอ ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให
การสอบสวนลาชาโดยไมจาํ เปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยาน
หลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนนั้ ไวในบันทึกประจําวันที่มกี ารสอบสวนตามขอ ๑๔ และรายงานการ
สอบสวนตามขอ ๓๓

๙
ขอ ๒๗ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูต างทองที่ ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการมอบหมายใหหวั หนาสวน
ราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นนั้ สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนด
ประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชนนี้ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
เลือกขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน
ในการปฏิบัตหิ นาที่ตามวรรคหนึง่ ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการ
สอบสวนตามขอบังคับนี้ และใหนาํ ขอ ๑๓ วรรคหนึง่ ขอ ๑๔ วรรคสอง ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ
๒๔ และขอ ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๘ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถ ูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ไมรายแรง หรือกระทําผิดวินยั อยางรายแรงในเรื่องอืน่ นอกจากที่ระบุไวในคําสัง่ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถาผูสงั่ แตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรงหรือกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงตามรายงานใหสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนโดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
คณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๒๙ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการพลเรือนผูอนื่ ใหคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาขาราชการพลเรือนผูนนั้ มีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนัน้ ดวย
หรือไม
ถาเห็นวาผูน ั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนัน้ อยูดวย ใหประธานกรรมการ
รายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูมีอาํ นาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินยั ไมรายแรงหรือกระทําผิดวินยั อยางรายแรงตามรายงานใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็
ได ทั้งนี้ ใหดาํ เนินการตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ ําหนดในขอบังคับนี้ กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่
ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวน
ใหมใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกีย่ วของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม หรือ
บันทึกใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวน
การสอบสวนใหมดวย

๑๐
ขอ ๓๐ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องทีก่ ลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงทีป่ รากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวน
พยานหลักฐานอื่นที่เกีย่ วของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถกู กลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๘ ใหผถู ูกกลาวหาทราบดวย
ขอ ๓๑ ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผถู ูกกลาวหาไปอยูน อกบังคับบัญชา
ของผูสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส ั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ ๓๖ ขอ ๓๗ ขอ ๓๘ และขอ ๓๙ และใหผูสงั่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่อง
ใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการตามขอ ๓๔ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีตอไป
ทั้งนี้ ใหผูบงั คับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๓๖ ขอ ๓๗ ขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ดวย
ขอ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหประชุม
พิจารณาลงมติวา ผูถ ูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ
ควรไดรับโทษสถานใด
ขอ ๓๓ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๓๒ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํา
รายงานการสอบสวนซึง่ มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ทายขอบังคับนี้เสนอตอผูสงั่ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ถากรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย
รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยาน
ตามขอ ๒๕ และขอ ๒๖ ใหรายงานเหตุทไี่ มไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถกู กลาวหาใหถอ ยคํา
รับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่
หักลางขอกลาวหา
(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม
อยางไร ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทัง้ สารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๖ ขอ ๓๗ ขอ ๓๘
และขอ ๓๙ แลว

๑๑
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถ กู กลาวหาไมไดกระทําผิด สมควรยุติเรื่อง หรือ
กระทําผิดที่ยงั ไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูสงั่ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว
ขอ ๓๕ ในกรณีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติม
ประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อ
ดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งสอบสวน
เพิ่มเติมเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิม่ เติมก็ได ในกรณี
เชนนี้ ใหนาํ ขอ ๕ และขอ ๖ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน
เสร็จแลว ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทํา
ความเห็น
ขอ ๓๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถกู ตองตามขอ ๕ ให
การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหมใหถูกตอง
ขอ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถกู ตอง ใหการสอบสวนตอนนั้น
เสียไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง
(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามทีก่ ําหนดไวในขอ ๑๔ วรรคสอง ขอ
๒๑ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ วรรคหนึง่ หรือขอ ๒๗
ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอ
กลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาหรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือ
ขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๑๘ ใหผูมีอาํ นาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูก
กลาวหาที่จะชีแ้ จงใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กาํ หนดไวในขอ ๑๘ ดวย
ขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถกู ตองตามขอบังคับนี้ นอกจากที่
กําหนดไวในขอ ๓๖ ขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ

๑๒

ขอ ๔๐ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริม่ ตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิม
เปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
ขอ ๔๑ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบงั คับ ให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.
๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวน
พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพิจารณาสั่งการของผูม อี ํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหดําเนินการตามขอบังคับนี้
ขอ ๔๒ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูว ินจิ ฉัยชี้ขาดกรณีที่
เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ั นา)
(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิพ์ ฒ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

