
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวย  หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ  หรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน   

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
------------------------------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗   และมาตรา  ๕๐   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ     
พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘      
วันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘  จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการ  หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  พ.ศ. ๒๕๔๘”   
 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓  ในขอบังคับนี้ 
 “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
บานสมเด็จเจาพระยา 
 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 ขอ ๔  ในระหวางการสอบสวนทางวินัย  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ
ดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตผูบังคับบัญชาจะสั่งพักราชการ  หรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน 
 หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน และผลแหง
การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับนี้ 
 ขอ ๕  เมื่อขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบ
สวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  อธิการบดีจะสั่งใหผูนั้นพักราชการไดก็ตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดัง
ตอไปนี้ 
 
 
 
 



-๒- 
 

 (๑)  ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาใน
เร่ืองเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการหรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ  และ
ผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให  และอธิการบดีพิจารณาแลวเห็นวาถาให      ผูนั้น
คงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ 

(๒) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนพิจารณา  
หรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น 

(๓)  ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุม ขัง โดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา
และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว 

(๔)  ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิดอาญาในเรื่อง
ที่สอบสวนนั้น  หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้นและอธิการบดีพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฎตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น  
ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๕)  การสั่งพักราชการใหส่ังพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตกรณีที่ผูถูกสั่งพักไดรองทุกข 
และผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้นและไมสมควรที่จะสั่งพักราชการ  ก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได 

ในการพิจารณาเรื่องรองทุกขตามวรรคแรกใหผูมีอํานาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แตวันไดรับเรื่องรองทุกข 

ขอ ๖  ในกรณีที่ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหลายคดี  เวนแตเปนความ
ผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตาง
ให  ถาจะสั่งพักราชการใหส่ังพักทุกสํานวนและทุกคดี 

ในกรณีที่ไดส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีใดไวแลว  ภายหลังปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมี
กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่นหรือถูกฟองคดี
อาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีก  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหก็ใหส่ังพักราชการใน
สํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย 
 ขอ  ๗  การสั่งพักราชการ  หามมิใหส่ังพักยอนหลังไปกอนวันออกคําส่ัง เวนแต 

(๑)  ผูซ่ึงจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตอง
จําคุกโดยคําพิพากษา  การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น  ใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง หรือจําคุก 

 
 
 



-๓- 
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองสั่งใหมเพราะคําส่ังเติมไมชอบ หรือไม       ถูก

ตอง ใหส่ังพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําส่ังเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการในขณะที่ออกคําส่ังเดิม 
ขอ  ๘  คําส่ังพักราชการตองระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่งพัก   ตลอดจนกรณีและเหตุที่ส่ังใหพัก

ราชการเมื่อไดมีคําส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพักราชการแลว  ใหแจงคําส่ังให   ผูนัน้
ทราบพรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งใหดวยโดยพลัน  ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูนั้นทราบได  หรือผูนั้นไมยอมรับ
ทราบคําสั่ง  ใหปดสําเนาคําสั่งไว  ณ  ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอมกับสงสําเนาคํา
ส่ังทางไปรษณณียลงทะเบียนไปใหผูนั้น  ตามที่อยูของผูนั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของราชการ  ในกรณี
เชนนี้ เมื่อลวงพนสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว  ใหถือวาผูนั้นไดทราบคําส่ังพักราชการแลว 

ขอ  ๙  เมื่อขาราชการผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ  ๔  และอธิการบดีพิจารณาเห็นวา
การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว  
อธิการบดีจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนก็ได 

ใหนําขอ  ๖  ขอ ๗  และขอ ๙  มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  เมื่อไดส่ังใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพักราชการไวแลว  อธิการบดีจะ
พิจารณาตามขอ  ๘  และสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนอีกชั้นหนึ่งก็ได 
 ขอ ๑๑  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด  ใหนําขอ  ๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม  แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ  ๙  ใหส่ังใหออกตั้งแตวันพักราชการ
เปนตนไป 
 ขอ ๑๒  การสั่งใหขาราชการตําแหนงศาสตราจารยและตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป  ออกจากราชการไว
กอนใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการ  ใหพนจากตําแหนงนับแตวันออก
จากราชการไวกอน 
 ขอ ๑๓ เมื่อไดส่ังใหขาราชการผูใดพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบ
สวนพิจารณา  ถาภายหลังปรากฎผลการสอบสวนพิจารณาเปนประการใดแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหอธิการบดีส่ังลงโทษปลดออก หรือไล
ออกตามความรายแรงแหงกรณี 

(๒)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําความผิดวินัยไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะ
ตองถูกสั่งใหออกจากราชการ  ก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฎิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืน
ในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ทั้งนี้สําหรับการสั่งให    ผู
ถูกสั่งพักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ซ่ึงเปนตําแหนงศาสตราจารยและตั้งแตระดับ ๑๐  ขึ้นไป  ใหดําเนิน
การนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  แลวใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ 
ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 

 
 



 
-๔- 

 
(๓)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง  และไมมี

กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ  ก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม  หรือตําแหนง
อ่ืนในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ทั้งนี้  สําหรับการสั่ง
ใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนงอ่ืนในระดบัเดยีวกนัที่
ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนั้น  ซ่ึงเปนตําแหนงศาสตราจารยและตั้งแตระดับ  ๑๐ 
ขึ้นไป  ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง  แลวใหอธิการบดีส่ัง
ลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 

(๔)  ในกรณีที่ปรากฎวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง  และไมมีกรณีที่จะตองถูก
ส่ังใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการแลว  ก็ใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน ตามควรแก
กรณี  ใหเหมาะสมกับความผิด 
 ในกรณีที่อธิการบดีส่ังลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  การสั่งลงโทษดังกลาวใหส่ังยอน
หลังไปถึงวันสุดทายกอนวันพนจากราชการการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (๕)  ในกรณีที่ปรากฎวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง  และไมมี
กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนแตไมอาจส่ังใหกลับเขารับราชการไดเนื่องจากมีอายุครบ
หกสิบปบริบรูณหรือหกสิบหาปบริบรูณแลวแตกรณี และสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
หรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว  ก็ใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ัน
เงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  และมีคําส่ังใหออกจากราชการไวกอน  เพื่อใหผูนั้นเปน
ผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการและใหนําความใน (๔) วรรคสอง  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 (๖)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง  แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ
ดวยเหตุอ่ืน  ก็ใหอธิการบดีส่ังลงโทษตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับ
ความผิด  แลวส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
กลับเขารับราชการ และใหนําความใน (๔) วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 (๗) ในกรณีที่ปรากฎวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ ก็ใหส่ังยุติ
เร่ือง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี 
 (๘) ในกรณีที่ปรากฎวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งให
ออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบหกสิบป
บริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี และไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ   
ขาราชการแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง 



-๕- 
 

(๙) ในกรณีที่ปรากฎวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะ
ตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการได เนื่องจากมีอายุครบหก
สิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหก
สิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อ
ใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (๑๐) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีที่จะตองสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุ
อ่ืน ก็ใหส่ังใหออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับ
ราชการ 

ขอ ๑๓  การออกคําสั่งพักราชการ คําสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการใหมีสาระสําคัญตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๑๔ ใหอธิการบดีรักษาราชการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ ขอกําหนด หรือคํา
ส่ังมหาวิทยาลัย เพื่อวางหลักเกณฑการปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาการตีความขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจในการวินิจฉัยตีความ และให
ถือวาคําวินิจฉัยตีความของอธิการบดีเปนที่สุด 

 
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

                                                     ( ศาสตราจารยพรชัย  มาตังคสมบัติ)                  
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 


