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ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
วาดวยการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการสอบสวนวินัยอยางรายแรง อาศัยอํานาจ
ตามความใน ขอ ๔๗ วรรคสาม ของขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๓ / ๓ / ๒๕๔๔  
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  วาดวยการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง พ.ศ. ๒๕๔๔”    เรียกโดยยอวา    “ระเบียบ มวส. ๗ /๒๕๔๔” 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต   วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๔๔   เปนตนไป 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  “เจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจางจาก
งบประมาณของโรงเรียน 

 ขอ ๔  เจาหนาที่ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามขอ ๔๒   
แหงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ผูอํานวยการเห็นวาเปนกรณีท่ีมีมูลใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนโดยไมชักชา 

 ขอ ๕ คณะกรรมการสอบสวนใหแต งตั้ งจาก เจ าหน าที่  ซึ่ งประกอบดวย   
ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอยสองคนเปนกรรมการสอบสวน  และใหมี
เลขานุการหนึ่งคน  เลขานุการจะเปนกรรมการสอบสวนดวยก็ได 

ระเบียบ
มวส.  ๗ /๒๕๔๔ 
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 คณะกรรมการสอบสวนจะตองมีผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูมีประสบการณ
ดานการดําเนินการทางวินัยเปนกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคน 
 ในกรณีท่ีจําเปนเพื่อประโยชนในการสอบสวน จะแตงตั้งจากบุคคลภายนอกที่ไมได
เปนเจาหนาที่เขารวมเปนกรรมการสอบสวนดวยก็ได 

 ขอ ๖  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและตําแหนง
ของกรรมการสอบสวน ชื่อและตําแหนงของผูถูกสอบสวน กรณีท่ีถูกกลาวหา 

 ขอ  ๗  เมื่ อมีคํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน  ใหส งคํ าสั่ งดั งกล าวให
คณะกรรมการสอบสวนและผูถูกกลาวหาโดยไมชักชา 
 เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนใหประธานกรรมการสอบสวน ลงนาม
รับทราบคําสั่งพรอมระบุวันที่ ท่ีรับคําสั่งแลวสงคืนผูแตงตั้งทันที และใหดําเนินการสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง 
 หากมีความจําเปน ไมสามารถดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จตามวรรคสองได ให
ประธานกรรมการสอบสวนรีบรายงานตอผูอํานวยการถึงเหตุผลความจําเปนนั้นและขอขยาย
เวลาการสอบสวนออกไปไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน 

 ขอ ๘  ในการสงคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหารับทราบ ตองให 
ผูถูกกลาวหาลงนามรับทราบพรอมระบุวันที่ ท่ีรับทราบเปนหลักฐาน พรอมแจงผูถูกกลาวหา
วาหากจะคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการใหดําเนินการคัดคานตอ
ผูอํานวยการเปนลายลักษณอักษรภายใน ๗ วัน นับแตวันรับทราบคําสั่ง 
 หากผูถูกกลาวหาไมยอมลงนามรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน ใหสงคําสั่ง
ดังกลาวทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับโดยสงไปยังภูมิลําเนาที่ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจน
ของโรงเรียน 
 การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการ ใหคัดคานไดใน
เหตุผลดังตอไปนี้เทานั้น   

(๑) เปนผูไดรูเห็นเหตุการณในขณะมีการกระทําที่ถูกกลาวหาวาผิดวินัยรายแรง 
(๒) เปนผูมีประโยชนไดเสียในเรื่องที่ทําการสอบสวน 
(๓) เปนผูท่ีมีเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนคูสมรส ญาติ ของผูถูกกลาวหา 
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 ขอ ๙  การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนทั้งคณะ หรือเพียงบางรายจากการคัดคาน
ของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๘ วรรคสาม หรือไมนั้น ใหเปนดุลยพินิจของผูอํานวยการ 
 หากผูอํานวยการไมเปลี่ยนกรรมการสอบสวนตามที่ผูถูกกลาวหารองขอใหแจงตอ 
ผูถูกกลาวหาทราบภายในเจ็ดวัน นับแตวันไดรับทราบการคัดคาน และทําบันทึกแสดงเหตุผล
ของการไมเปลี่ยนกรรมการสอบสวนมอบใหประธานกรรมการสอบสวนเก็บรวบรวมไวใน
สํานวนการสอบสวนดวย 
 หากผูอํานวยการเปลี่ยนกรรมการสอบสวน ใหแจงตอผูถูกกลาวหาและกรรมการ             
อื่น ๆ ทราบโดยเร็ว โดยการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนไมสงผลกระทบตอการสอบสวน
ท่ีไดดําเนินการไปแลว และไมสงผลตอชวงเวลาการสอบสวนที่ไดกําหนดไวตามที่กําหนดใน  
ขอ ๗  วรรคสอง และ วรรคสาม 

 ขอ ๑๐  ในการประชุมกรรมการสอบสวนครั้งแรกหลังจากประธานกรรมการไดรับ
ทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน ตามขอ ๗ วรรคสอง ใหดําเนินการประชุมกรรมการ
สอบสวนเพื่อพิจารณาเรื่องที่กลาวหาวามีขอกลาวหาอยางไร เปนความผิดวินัยรายแรงตามขอ
ใด มีองคประกอบความผิดอยางไร แลวต้ังเปนขอกลาวหาเพื่อแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ 
 ในการแจงขอกลาวหา ใหกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบาย
ขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหทราบ โดยแจงระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
วาดวยการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหทราบพรอมแลวดวยวากรณีใดเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง  ตามขอใด แหงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งแจงใหทราบดวยวาในการสอบสวนนี้ผูถูกกลาวหามี
สิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือ
ชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา 
จากนั้นใหถามผูถูกกลาวหาวาจะรับหรือปฏิเสธ ถารับสารภาพจะยุติการสอบสวนก็ได แตถา
ปฏิเสธใหดําเนินการสอบสวนตอไป 
 กรณีท่ีผูถูกกลาวหาสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกถอยคํารับสารภาพ
รวมทั้งสาเหตุของการกระทําผิดไว 
 กรณีท่ีผูถูกกลาวหาปฏิเสธ ผูถูกกลาวหาสามารถใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหา
หรืออางพยานหรือหลักฐานเขาหักลางขอกลาวหาได 
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 ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหองคประชุมประกอบดวยกรรมการ
สอบสวนไมนอยกวา  ๒ คน หรือ ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

 ขอ ๑๑ ถาผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา ใหสงบันทึกแจงขอกลาวหาทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาที่ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจนของโรงเรียน 

 ขอ ๑๒ ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองสอบสวนพยานบุคคลและ
รวบรวมพยานเอกสารที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาใหครบถวน 
 เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลว ใหคณะกรรมการสอบสวน
ประชุมพิจารณามีมติวาพยานหลักฐานดังกลาวมีน้ําหนักพอสนับสนุนขอกลาวหาหรือไม ถา
คะแนนเสียงไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถือวาพยานหลักฐาน ไมมีน้ําหนักพอ
สนับสนุนขอกลาวหา ใหยุติการสอบสวนแลวทํารายงานการสอบสวนเสนอผูอํานวยการ
ตอไป 
 ถาคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ถือวาพยานหลักฐานมี
น้ําหนักพอสนับสนุนขอกลาวหา ใหแจงพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบวามีพยานบุคคล
ใหถอยคําโดยสรุปวาอยางไร มีพยานเอกสารอะไรบาง ท่ีสนับสนุนวาผูถูกกลาวหากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง 

 ขอ ๑๓ หลังจากไดรับแจงพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา ตามขอ ๑๒ หรือกอน
การสอบสวนแลวเสร็จ ผูถูกกลาวหาสามารถใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาหรืออาง
พยานหรือหลักฐานเขาหักลางขอกลาวหาได 

 ขอ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับขอกลาวหา
ท้ังหมด ท้ังของฝายกลาวหาและของฝายผูถูกกลาวหาแลว ใหประชุมพิจารณาหลักฐานทั้งหมด
วาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานเปนอยางไร ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม แลว
ดําเนินการลงมติ  ถามีมติดวยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ถาผูถูกกลาวหา ไมไดกระทําผิดวินัย ใหเสนอยุติเรื่อง 
(๒) ถากระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหเสนอระดับโทษภาคทัณฑ หรืองดบําเหน็จ 

ความชอบ หรือตัดเงินเดือน ตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาตามควรแกกรณี 
(๓) ถาผูถูกกลาวหา กระทําผิดวินยัรายแรง ใหเสนอระดับโทษปลดออก 
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(๔) ถาผูถูกกลาวหา มิไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตมีมลทินมัวหมองในกรณีท่ีถูก
สอบสวน หากใหปฏิบัติงานตอไปอาจทําใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน ใหเสนอตอ
ผูอํานวยการสั่งผูถูกกลาวหาใหออกจากงาน 
 ในการลงมติกรณีท่ีสอบสวนตามขอนี้ กรรมการเสียงขางนอยอาจแสดงความเห็นเปน
ลายลักษณอักษรใหปรากฏไวในสํานวนการสอบสวนดวยก็ได 

 ขอ ๑๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาและมีมติแลว ใหทํารายงาน
การสอบสวนตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
 ในรายงานการสอบสวนใหมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

(๑) บันทึกหลักฐานการรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนของประธาน 
กรรมการ 

(๒) บันทึกหลักฐานการรับทราบคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนของผูถูกกลาวหา 
(๓) บันทึกแจงขอกลาวหาของคณะกรรมการสอบสวนแจงผูถกูกลาวหา 
(๔) บันทึกหลักฐานการประชุมคณะกรรมการสอบสวน 
(๕) บัญชีสรุปเอกสาร 
(๖) บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ผูกลาวหา พยานบุคคล 
(๗) บันทึกขอขยายเวลาการสอบสวน การอนุญาตใหขยายเวลาการสอบสวน(ถามี) 
(๘) รายงานการสอบสวน 

 ขอ ๑๖ เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานการสอบสวนแลวพิจารณาเห็นวาควรสอบสวน
เพ่ิมเติม  ใหกําหนดประเด็นการสอบสวนใหกับคณะกรรมการสอบสวนซึ่งอาจเปน
คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิม หรืออาจเปนคณะกรรมการสอบสวนที่แตงตั้งขึ้นใหมก็ได 
 เวลาของการสอบสวนเพิ่มเติม ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแตวันที่
ประธานกรรมการไดรับทราบการสอบสวนเพิ่มเติม 
 หากประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติมเปนประเด็นใหม ใหคณะกรรมการสอบสวนแจง
เปนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบเพื่อใหแกขอกลาวหา และดําเนินการสอบสวนตาม
วิธีการที่ไดกําหนดในระเบียบนี้ 

 ขอ ๑๗  การพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหาจะมีความผิดวินัยหรือไมประการใด ให
อยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจลงโทษตามที่ระบุในขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ                
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วาดวยการบริหารงานบุคคลพ .ศ .  ๒๕๔๓  หากการวินิจฉัยตางไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนตองบันทึกใหปรากฏเปนหลักฐานแนบทายสํานวนการสอบสวนดวย 

 ขอ ๑๘  ใหผูอํานวยการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
   
  ประกาศ   ณ    วันที่    ๒๘    สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 

โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 
(นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ) 

ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
 

 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

บรรจบ  วงศโกมลเชษฐ 
(นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ) 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 
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ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
วาดวยการสั่งพักงานและเงินเดือนของผูถูกสั่งพักงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
 โดยที่เปนการสมควรใหมี  ระเบียบวาดวยการสั่งพักงานและเงินเดือนของผูถูกสั่งพัก
งานอาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๔๙ วรรคสอง ของขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวย
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่  ๓ / ๓ /
๒๕๔๔   เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการสั่งพักงาน
และเงินเดือนของผูถกูสั่งพักงาน พ.ศ. ๒๕๔๔”   เรียกโดยยอวา   “ระเบียบ มวส. ๘ /๒๕๔๔” 

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เปนตนไป 

 ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “โรงเรียน” หมายความวา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  “ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  “เจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
จากงบประมาณของโรงเรียน 

 ขอ ๔  การสั่งใหเจาหนาที่พักงานเพื่อรอผลการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง    
และการดําเนินการใหเปนไปตามผลการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 

 ขอ ๕  เมื่อเจาหนาที่ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูก          
ต้ังกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปน
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ผูอํานวยการจะสั่งพักงานไดก็ตอเมื่อมี
เหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
มวส.  ๘ /๒๕๔๔ 
 



   

 

หนา  ๘ 

(๑) กรณีท่ีเจาหนาที่ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตอง
หาวากระทําความผิดอาญานั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่หรือเกี่ยวกับความ
ประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจและผูอํานวยการพิจารณาเห็นวาถาใหเจาหนาที่               
ผูนั้นยังคงอยูในตําแหนงหนาที่ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอโรงเรียนได 

(๒) มีพฤติการณท่ีแสดงใหเห็นวา ถาใหเจาหนาที่ผูนั้นยังคงอยูในตําแหนงหนาที่
จะเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือการพิจารณาหรือจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้น  

(๓) เจาหนาที่ผูนั้นอยูในระหวางถูกคุมขังหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาและถูก
คุมขังหรือตองจําคุกมาเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวัน 

 ขอ ๖ ภายใตขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 
๒๕๔๓ หมวด ๗ ขอ ๔๙ เรื่องวินัยและการรักษาวินัย การสั่งพักงานใหพักตลอดเวลาที่
สอบสวน 

 ขอ ๗ ในกรณีท่ีเจาหนาที่ผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา
หลายคดี เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถาจะสั่งพักงานให
สั่งพักทุกสํานวนและทุกคดี 
 ในกรณีท่ีไดสั่งพักงานในสํานวนใดหรือในคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผูถูกสั่งพัก
งานนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนใน
สํานวนอื่น หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เวน
แตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ก็ใหสั่งพักงานในสํานวนหรือ
คดีท่ีเพ่ิมขึ้นนั้นดวย 

 ขอ ๘  การสั่งพักงาน หามมิใหสั่งพักงานยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
กรณีตอไปนี้ 

(๑) ผูซึ่งจะถูกพักงานอยูในระหวางถูกคุมขังหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่ง
พักงานในเรื่องนั้น ใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกคุมขังหรือตองจําคุกได 

(๒) ในกรณีท่ีไดมีการสั่งพักงานไวแลว  ถาจะตองสั่งใหม เพราะคําสั่ง เดิม                 
ไมถูกตอง ใหสั่งตั้งแตวันใหพักงานตามคําสั่งเดิมหรือตามวันที่ควรตองพักงานในขณะที่ออก
คําสั่งเดิม 



   

 

หนา  ๙

 ขอ ๙  คําสั่งพักงานใหเปนหนังสือ ระบุชื่อผูถูกสั่งพักงาน พรอมทั้งกรณีและเหตุท่ี
สั่งพักดวย 
 เมื่อไดมีคําสั่งใหเจาหนาที่ผูใดพักงานแลว ใหแจงคําสั่งใหผูนั้นรับทราบ พรอมทั้ง
สงสําเนาคําสั่งนั้นใหโดยพลัน แตถาไมอาจแจงใหทราบไดใหปดสําเนาคําสั่งนั้นไว ณ ท่ีทํา
การของเจาหนาที่ผูนั้นและแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ไปให ณ ท่ีอยูของผูนั้นซึ่งปรากฏเปนหลักฐานที่งานฝายทะเบียนประมวลผลของโรงเรียนดวย 
และใหถือวาไดแจงคําสั่งใหเจาหนาที่ผูนั้นไดทราบแลว 

 ขอ ๑๐ เมื่อไดสั่งใหเจาหนาที่ผูใดพักงานเพื่อรอฟงผลการสอบสวน ถาภายหลัง
ปรากฏผลการสอบสวนเปนประการใด ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้น กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหสั่งลงโทษ
ตาม ขอ ๔๗วรรคแรก แหงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๒) ในกรณีท่ีปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้นไมไดกระทําผิดวินัย ใหสั่งใหเจาหนาที่ 
ผู นั้ น ก ลั บ เ ข า ทํ า ง า น ใ น ตํ า แ ห น ง เ ดิ ม ห รื อ ตํ า แ หน ง อื่ น ใ น ร ะ ดั บ เ ดี ย ว กั น ที่ 
ตองใชคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ผูนั้นมีอยู 

(๓) ในกรณีท่ีปรากฏวาเจาหนาที่ผูนั้น  กระทําผิดวินัยท่ียังไมถึงขั้นรายแรง  
ท่ี จ ะ ล ง โทษ ใน ร ะดั บ โทษปลดออก ให สั่ ง ใ ห เ จ า หน า ที่ ผู นั้ น ก ลั บ เ ข า ทํ า ง า น 
ในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ตองใชคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงที่ผูนั้นมี
อยู และสั่งลงโทษตามขอ ๔๖ วรรคแรก  แหงขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ขอ ๑๑ เจาหนาที่ผูใดถูกสั่งพักงาน ใหงดเบิกจายเงินเดือนสําหรับเจาหนาที่              
ผูนั้นตั้งแตวันที่ถูกพักงานเปนตนไป 

 ขอ ๑๒ เงินเดือนระหวางพักงานนั้น เมื่อการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีทางศาล
หรือเจาพนักงานสอบสวนตามกฎหมายสิ้นสุดลง 
  (๑) ถาปรากฏวาเจาหนาที่ผูถูกสั่งพักงานมิไดกระทําความผิด ใหจายเต็มจํานวน 



   

 

หนา  ๑๐ 

(๒) ถาปรากฏวาเจาหนาที่ผูถูกสั่งพักงานกระทําความผิด และถูกสั่ง ลงโทษใน 
 ระดั บ โทษต่ํ า ก ว า ปลดออกให จ า ย ค รึ่ ง หนึ่ ง ขอ ง เ งิ น เ ดื อนที่ ไ ด รั บก อนวั นถู ก   
 สั่งพักงาน 
  (๓) ถาปรากฏวาเจาหนาที่ผูถูกสั่งพักงานกระทําความผิดและถูกสั่งลงโทษใน 
ระดับโทษปลดออก หามมิใหจายเงินเดือน 

 ขอ ๑๓  ถาเจาหนาที่ผูใดตายเสียกอนการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีสิ้นสุด       
ใหผูอํานวยการวินิจฉัยตามสํานวนการสอบสวนหรือหลักฐานที่ปรากฏวา จะจายเงินเดือน
ระหวางถูกพักงานหรือไมแกทายาทโดยธรรม โดยอนุโลมตามขอ ๑๒ 

 ขอ ๑๔  ใหผูอํานวยการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๘   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

 
โกศล  เพ็ชรสุวรรณ 

(นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ) 
ประธานอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 

 
 

 
 
       
  
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 

บรรจบ  วงศโกมลเชษฐ 
(นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ) 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ 


