
 
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวนิัย 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคแรกและวรรคทาย และมาตรา ๔๙ วรรคสาม 

แหงพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศ 

ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวนิัยขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

ลงวนัที ่๒๘ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การสอบสวน

พิจารณาเพื่อลงโทษทางวินยัขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๐” 

  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓  ในขอบังคับนี ้

  “สภามหาวทิยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “นายกสภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “ผูบังคับบัญชา”    หมายความวา  ผูบังคับบัญชาตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วาดวยตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปนตําแหนง 

ผูบังคับบัญชาในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 

  “อธิการบดี”    หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

“คณะกรรมการสอบสวน”  หมายความวา  คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อ

การลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอธกิารบดีแตงต้ังตามขอบังคับนี ้

  “ขาราชการ”    หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสกลนคร 

  “พนกังาน”    หมายความวา  พนักงานราชการ  และพนักงาน

มหาวิทยาลัย ทัง้ที่จายคาจางจากเงินงบประมาณแผนดินและเงนิรายไดของมหาวทิยาลัย 

ขอ ๔  ขอบังคับนี้ใหใชบงัคับกับการสอบสวนพิจารณาดังนี ้  

(๑) การสอบสวนพิจารณากรณีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัไมรายแรง 
         (๒)  การสอบสวนพิจารณากรณีขาราชการถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัอยางรายแรง 



 ๒ 

ขอ ๕  การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหอธกิารบดีเปนผูมีอํานาจส่ังแตงต้ัง โดยให

แตงต้ังจากขาราชการ หรือพนกังานของมหาวิทยาลัย จํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธาน

กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถกูกลาวหาและกรรมการอยางนอยอีก

สองคน โดยใหกรรมการคนหนึง่เปนเลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 

คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือ

ผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวนิยัหรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินยั

อยางนอยหนึง่คน 

เมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง

ตําแหนงระดับตํ่ากวาหรือเทยีบไดตํ่ากวาผูถูกกลาวหาก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

ขอ ๖  คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหาเร่ือง

ที่กลาวหา ชื่อและตําแหนงของผูไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทัง้นี ้

ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑  ทายขอบังคับนี ้

การเปล่ียนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงต้ังไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงต้ังตามวรรคหนึง่ 

ขอ ๗  เมื่อมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนดําเนนิการแจงคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูก

กลาวหาลงลายมือช่ือและวนัที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกกลาวหาหนึง่

ฉบับดวย  ในกรณีผูถูกกลาวหา ไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไมอาจแจงใหผูถกูกลาวหาทราบได ใหสงสาํเนา

คําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน

ของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เม่ือลวงพนสิบหาวนันับแตวันที่สงสําเนาคําส่ังดังกลาวใหถือวาผูถกูกลาวหา

ไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว 

ทั้งนี้ ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบดวยวามีสิทธิยืน่

คัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนและหรือกรรมการและเลขานุการสอบสวนดวย โดย

ใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคัดคานประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวน และหรือกรรมการ

และเลขานุการสอบสวนได ดวย 

  ขอ ๘  ผูถกูกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการ

สอบสวน และหรือกรรมการและเลขานุการสอบสวน ถาผูนั้นมเีหตุอยางหนึง่อยางใดหรือหลายเหตุ

ประกอบกันดังตอไปนี ้

        (๑)  รูเหน็เหตุการณในขณะกระทําการตามเร่ืองที่กลาวหา 

        (๒)  มีประโยชนไดเสียในเร่ืองที่สอบสวน 

        (๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถกูกลาวหา 

 



 ๓ 

        (๔)  เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บพุการี ผูสืบสันดาน หรือพีน่องรวมบิดามารดา     

หรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา 

        (๕)  มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม 

การคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนและหรือ

กรรมการและเลขานุการสอบสวน ใหทําเปนหนังสือยื่นตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ด

วันนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคานโดยแสดง

ขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนงัสือคัดคานดวยวาจะทาํใหการสอบสวนไมไดความจริงและ

ความยุติธรรมอยางไร  ในการนี้ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับ

หนงัสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

ในการพิจารณาเร่ืองการคัดคาน ผูซึง่ถกูคัดคานอาจทาํคําช้ีแจงไดหากผูส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนงัสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงไดใหส่ังใหผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปน

กรรมการสอบสวน  หากเหน็วาหนงัสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได ใหส่ังยกคําคัดคานนั้นโดย

ใหส่ังการภายในสิบหาวนันบัแตวันที่ไดรับหนงัสือคัดคาน  ทั้งนี้ ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ

ดังกลาวดวย  พรอมทัง้แจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเร่ืองใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการ

สอบสวนโดยเร็ว  การส่ังยกคําคัดคานใหเปนที่สุด 

  ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมส่ังการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน

ตามวรรคสาม ใหถือวาผูซึง่ถูกคัดคานพนจากการเปนประธานกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนและ

หรือกรรมการและเลขานุการสอบสวนโดยใหเลขานกุารรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถงึการสอบสวนท่ีไดดําเนนิการไปแลว 

ขอ ๙  ในกรณทีี่ผูไดรับแตงต้ังเปนประธานกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวน  

กรรมการและเลขานุการสอบสวนเหน็วาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตามขอ ๘ วรรคหนึง่ ใหผูนัน้รายงาน

ตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทราบและใหนาํขอ ๘ วรรคสาม  วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

  ขอ ๑๐  ถาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตอง

เปล่ียนเพิม่หรือลดจาํนวนผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนใหดําเนนิการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการส่ัง

นัน้ไวดวย 

  การเปล่ียนแปลงผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงไมกระทบถงึการ

สอบสวนที่ไดดําเนนิการไปแลว 

ขอ ๑๑  กรณีที่ไมมีเหตุคัดคาน ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง หรือมีเหตุคัดคาน แตผูส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเหน็วาเหตุแหงการคัดคาน นั้น ไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงไดตามขอ 



 ๔ 

ขอ ๑๒  เมื่อไดรับเร่ืองตามขอ ๑๑ แลว ใหประธานกรรมการดําเนนิการประชุม

คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 

ขอ ๑๓  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมกีรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอย

กวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จงึจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตามขอ ๑๘ และ

ขอ ๓๒ ตองมกีรรมการสอบสวนมาประชมุไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการ

สอบสวนทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตในกรณี

จําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมไดใหกรรมการทีม่าประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ทาํหนาที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากนั

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึง่เปนเสียงช้ีขาด 

 ขอ ๑๔  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑวิธกีารและระยะเวลาท่ี

กําหนดในขอบังคับนี ้เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กลาวหา และดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอด

กระบวนการสอบสวน ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูก

กลาวหาที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทําบันทกึประจําวนัทีม่ี

การสอบสวนไวทุกคร้ังดวย 

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามไมใหบคุคลอ่ืนเขารวมฟงการสอบสวน 

ขอ ๑๕   เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา ให

คณะกรรมการคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี ้

(๑)  ดําเนนิการประชุมตามขอ ๑๒ และแจงพรอมอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๑๗ ใหผูถูก

กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒)  รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกบัเร่ืองที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวนันบัแต

วันที่ไดดําเนนิการตาม (๑) แลวเสร็จ 

  (๓)  แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหาตามขอ ๑๘ ใหผูถูก

กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ 

  (๔)  รวบรวมพยานหลักฐานของผูถกูกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนัที่ได

ดําเนนิการตาม (๓) 



 ๕ 

  (๕)  ประชุมพจิารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวนันับแตวนัที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในกาํหนด

ระยะเวลาตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔) หรือ (๕) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุทีท่ําใหการสอบสวน

ไมแลวเสร็จตอผูแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนทราบเพือ่ขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ให

ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินหกสิบวัน 

  การสอบสวนเร่ืองใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนนิการไมแลวเสร็จภายในหนึง่รอยแปด

สิบวันใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนรายงานใหสภามหาวทิยาลัย

ทราบเพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป 

 ขอ ๑๖  การนาํเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให

คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเม่ือใด 

  เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนํา

ตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถกูตองก็ได 

  ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือบุบสลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน จะใหนาํ

สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

 ขอ ๑๗   เมื่อไดพิจารณาเร่ืองทีก่ลาวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๑๒ 

แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่

กลาวหาใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทาํการผิด เม่ือใด อยางไร ในการนี ้ใหคณะกรรมการสอบสวนแจง

ดวยวา ผูถกูกลาวหามีสิทธทิี่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธทิีจ่ะให

ถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนาํพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา

ไดตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ 

  การแจงตามวรรคหน่ึง ใหทาํบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทายขอบังคับนี ้โดยทํา

เปนสองฉบบั เพื่อมอบใหผูถกูกลาวหาหนึง่ฉบับ เกบ็ไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่ฉบับ และใหผูถกูกลาวหา

ลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

  เมื่อไดดําเนนิการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูก

กลาวหาวาไดกระทาํการตามที่ถกูกลาวหาหรือไม อยางไร 

  ในกรณีที่ผูถกูกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทาํการตามที่ถูกกลาวหา ให

คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามทีถู่กกลาวหาดังกลาวเปนความผิด

วินัยกรณีใด หากผูถกูกลาวหายังคงยืนยนัตามที่รับสารภาพ ใหบนัทกึถอยคํารับสารภาพรวมทัง้เหตุผลใน

การรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการ

สอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเร่ืองที่



 ๖ 

  ในกรณีที่ผูถกูกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนนิการ

สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่วของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ ๑๘ ตอไป 

  ในกรณีที่ผูถกูกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหาหรือไมมา

รับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทกึมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ทีอ่ยูของผูถูกกลาวหา  ซึง่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 

หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนงัสือสอบถามผูถกูกลาวหาวาไดกระทําการ

ตามทีถู่กกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี ้ใหทําบันทกึมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๒ เปน

สามฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บ

ไวหนึง่ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการ

สอบสวนหนึง่ฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนบัแตวันที่ไดดําเนนิการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว.๒ คืนให

ถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหาตอไป 

 ขอ ๑๘  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๗ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม

เพื่อพิจารณาวามพียานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถกูกลาวหาไดกระทาํการใด เมื่อใด อยางไร 

และเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อ

แจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที ่และการกระทําที่

มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได 

  การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึง่ ใหทาํ

บันทกึมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทายขอบังคับนี้ โดยทําเปนสองฉบบั เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่

ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่ฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปทีรั่บทราบไว

เปนหลักฐานดวย 

  เมื่อดําเนนิการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถกูกลาวหาวาจะยืน่คําช้ีแจง

แกขอกลาวหาเปนหนงัสือหรือไม ถาผูถกูกลาวหาประสงคจะยื่นคําช้ีแจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการ

สอบสวนใหโอกาสผูถกูกลาวหายืน่คําช้ีแจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนบัแตวันที่

ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะให

ถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําช้ีแจงเปน

หนงัสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนนิการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

  การนาํสืบแกขอกลาวหา ผูถกูกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอาง

พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนัน้มาก็ได 



 ๗ 

  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหดําเนนิการตาม

ขอ ๓๒ และขอ ๓๓ ตอไป 

  ในกรณีที่ผูถกูกลาวหามาแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไมมารับทราบขอ

กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนนุขอกลาวหาใหคณะกรรมการสงบันทึกมสีาระสําคัญตามแบบ 

สว.๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตาม

หลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทัง้มหีนงัสือขอใหผูถูก

กลาวหาช้ีแจงนัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  การแจงในกรณีนี้ใหทาํบันทึกมีสาระสําคัญตาม

แบบ สว.๓ เปนสามฉบับ เพือ่เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่ฉบับ สงใหผูถกูกลาวหาสองฉบับ โดยใหผู

ถูกกลาวหาเกบ็ไวหนึง่ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวม

ไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับ

แบบ สว.๓ คืน หรือไมไดรับคําช้ีแจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวาผู

ถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหาแลวและไมประสงคที่จะแก

ขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะ

ไดทราบขอเทจ็จริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีได  แลวดําเนินการตามขอ ๓๒ และขอ ๓๓ 

ตอไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาหรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่

คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๓  โดยมีเหตุผลอันสมควร ให

คณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถกูกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

ขอ ๑๙  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๑๘ เสร็จแลว กอน

เสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๓ ถาคณะกรรมการสอบสวน

เห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิม่เติมมา

นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวให 

ผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถกูกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนาํสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิม่เติมที่

สนับสนนุขอกลาวหานั้น  ทัง้นี ้ใหนําขอ ๑๘ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๐  ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดยื่นคําช้ีแจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว มีสิทธิยืน่คํา

ชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอใหถอยคํา  หรือนาํสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการ

สอบสวนแลวเสร็จ 

  เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๔ ผูถกูกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได  ในกรณี

เชนนี้ใหรับคําชี้แจงนัน้รวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 ขอ ๒๑  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา

กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได 



 ๘ 

  ขอ ๒๒   กอนเร่ิมสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวา

กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเทจ็ตอ

คณะกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

 ขอ ๒๓   ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใด

กระทาํการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทาํการใดเพื่อจูงใจใหบคุคลนัน้ใหถอยคําอยางใด ๆ 

 ขอ ๒๔   ในการสอบปากคําผูถกูกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่ง

จะถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน   หามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในทีส่อบสวน เวนแตบุคคล 

ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวน เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 

  การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ 

หรือแบบ สว.๕ ทายขอบังคับนี้แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลว ใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะ

ใหผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคําและผูบนัทกึถอยคําลงลายมือ

ชื่อไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซ่ึงรวมสอบสวนลงลายมอืช่ือรับรองไวในบันทึก

ถอยคํานั้นดวย  ถาบันทกึถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึง่คนกับผูใหถอยคําลง

ลายมือช่ือกาํกับไวทกุหนา 

  ในการบนัทกึถอยคํา หามมใิหขูดลบหรือบันทกึขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ได

บันทกึ ไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึง่คนกับผูให

ถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 

  ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชือ่ ใหบนัทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้นไวใน

บันทกึถอยคํานั้นในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหนาํมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนัน้มา

ชี้แจง หรือใหถอยคําตามวนั เวลา และสถานทีท่ี่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 

  ในกรณีทีพ่ยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมาหรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมได

ภายในเวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนัน้ไวใน

บันทกึประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๓ 

 ขอ ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเหน็วาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให

การสอบสวนลาชาโดยไมจาํเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยาน 

หลักฐานนั้นกไ็ด แตตองบันทึกเหตุนัน้ไวในบันทึกประจําวนัที่มกีารสอบสวนตามขอ ๑๔ และรายงานการ

สอบสวนตามขอ ๓๓ 

 



 ๙ 

  ขอ ๒๗  ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ ประธาน

กรรมการจะรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการมอบหมายใหหวัหนาสวน

ราชการหรือหวัหนาหนวยงานในทองที่นัน้ สอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดยกาํหนด

ประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชนนี ้ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน

เลือกขาราชการฝายพลเรือนที่เหน็สมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทาํการสอบสวน 

  ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึง่ ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการ

สอบสวนตามขอบังคับนี้ และใหนาํขอ ๑๓ วรรคหนึง่   ขอ ๑๔ วรรคสอง   ขอ ๒๑  ขอ ๒๒  ขอ ๒๓  ขอ 

๒๔  และขอ ๒๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเหน็วา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทาํผิดวินัย

ไมรายแรง หรือกระทําผิดวินยัอยางรายแรงในเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ถาผูส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรงหรือกระทาํผิดวินัย

อยางรายแรงตามรายงานใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

คณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้ ใหดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในขอบังคับนี ้

 ขอ ๒๙  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการพลเรือนผูอ่ืนใหคณะกรรมการ

สอบสวนพิจารณาในเบ้ืองตนวาขาราชการพลเรือนผูนัน้มีสวนรวมกระทําการในเร่ืองที่สอบสวนนัน้ดวย

หรือไม   

   ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเร่ืองที่สอบสวนนัน้อยูดวย ใหประธานกรรมการ

รายงานไปยงัผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

  ในกรณีที่ผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา

กระทาํผิดวินยัไมรายแรงหรือกระทําผิดวินยัอยางรายแรงตามรายงานใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

โดยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็

ได  ทั้งนี ้ใหดําเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในขอบังคับนี้  กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่

ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนนิการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวน

ใหมใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกีย่วของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม หรือ

บันทกึใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวน

การสอบสวนใหมดวย 

 



 ๑๐ 

  ขอ ๓๐  ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทาํผิดหรือตองรับผิดในคดีที่

เกี่ยวกับเร่ืองทีก่ลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงทีป่รากฏตามคําพพิากษาไดความ

ประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวน 

พยานหลักฐานอ่ืนที่เกีย่วของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถกูกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๘ ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 

 ขอ ๓๑  ในระหวางการสอบสวน แมจะมกีารส่ังใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชา

ของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทาํการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํา

รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบ

ความถกูตองตามขอ ๓๖  ขอ ๓๗ ขอ ๓๘  และขอ ๓๙  และใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสงเร่ือง

ใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการตามขอ ๓๔ (๑)  หรือ (๒) แลวแตกรณีตอไป  

ทั้งนี ้ใหผูบงัคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถกูตองตามขอ ๓๖  ขอ ๓๗  ขอ ๓๘  และขอ ๓๙ ดวย 

  ขอ ๓๒  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหประชุม

พิจารณาลงมติวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ

ควรไดรับโทษสถานใด 

 ขอ ๓๓  เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๓๒ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทาํ

รายงานการสอบสวนซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ทายขอบังคับนี้เสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวน ถากรรมการสอบสวนผูใดมีความเหน็แยง ใหทําความเหน็แยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน

โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

  รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี ้

  (๑)  สรุปขอเทจ็จริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยาน

ตามขอ ๒๕ และขอ ๒๖ ใหรายงานเหตุทีไ่มไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถกูกลาวหาใหถอยคํา

รับสารภาพ  ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย 

  (๒)  วนิิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่

หักลางขอกลาวหา 

  (๓)  ความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  

อยางไร  ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด 

  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน

พรอมทัง้สารบาญตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

  ขอ ๓๔  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผูส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถกูตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๖  ขอ ๓๗  ขอ ๓๘  

และขอ ๓๙  แลว       



 ๑๑ 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถกูกลาวหาไมไดกระทําผิด  สมควรยุติเร่ือง หรือ

กระทาํผิดที่ยงัไมถึงข้ันเปนการกระทาํผิดวนิัยอยางรายแรง ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา

ส่ังการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

 ขอ ๓๕  ในกรณีผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติม

ประการใด  ใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อ

ดําเนนิการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจาํเปน 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทาํการสอบสวนได หรือผูส่ังสอบสวน

เพิ่มเติมเหน็เปนการสมควร จะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมข้ึนทําการสอบสวนเพิม่เติมก็ได ในกรณี

เชนนี้ ใหนาํขอ ๕  และขอ ๖  มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

  ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวน

เสร็จแลว ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทํา

ความเห็น 

 ขอ ๓๖  ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมถกูตองตามขอ ๕ ให

การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแตงต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนใหมใหถูกตอง 

 ขอ ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถกูตอง ใหการสอบสวนตอนนั้น

เสียไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี ้

  (๑)  การประชมุของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่

กําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง 

  (๒)  การสอบปากคําบุคคลดําเนนิการไมถูกตองตามทีก่ําหนดไวในขอ ๑๔ วรรคสอง  ขอ 

๒๑  ขอ ๒๓  ขอ ๒๔  วรรคหนึง่ หรือขอ ๒๗ 

  ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน

ดําเนนิการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 ขอ ๓๘  ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอ

กลาวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาหรือไมสงบนัทึกการแจงขอกลาวหา และสรุป

พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือ

ขอใหผูถูกกลาวหาช้ีแจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูก

กลาวหาที่จะชีแ้จงใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กาํหนดไวในขอ ๑๘ ดวย 

 ขอ ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถกูตองตามขอบังคับนี ้นอกจากที่

กําหนดไวในขอ ๓๖  ขอ ๓๗  และขอ ๓๘  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ



 ๑๒ 

  ขอ ๔๐  การนบัระยะเวลาตามขอบังคับนี ้สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวนัถัดจากวันแรกแหง

เวลานั้นเปนวนัเร่ิมนบัระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวนัสุดทายแหงระยะเวลาเดิม

เปนวนัเร่ิมระยะเวลาท่ีขยายออกไป  สวนเวลาสุดส้ิน  ถาวนัสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวนัหยดุราชการ

ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวนัสุดทายแหงระยะเวลา 

 ขอ ๔๑  ในกรณีที่มีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนกอนวนัที่ขอบังคับนี้ใชบงัคับ ให

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. 

๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวน

พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  สวนการพิจารณาสั่งการของผูมอํีานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ใหดําเนินการตามขอบังคับนี ้

 ขอ ๔๒  ใหอธกิารบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้ และเปนผูวินจิฉัยช้ีขาดกรณีที่

เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้  

      

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐   

 

 

 

              (ศาสตราจารยศุภมาศ  พนิชศักด์ิพฒันา)                     

              นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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