(สําเนา)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วาดวยการสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
พ.ศ.2553

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 15(2)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ.2522 และมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในคราวประชุมครั้งที่ 326 (7/2553) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 จึงใหวางขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการสั่งใหขาราชการ
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน พ.ศ.2553”
ขอ 2 ขอบังคับนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในขอบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หมายความวา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต
“หนวยงาน”
เขตการศึ กษา คณะ วิ ทยาลั ย บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย สถาบั น สํ านั ก ศู นย หรื อหน วยงานที่ เรี ยกชื่ ออย างอื่ น
และใหหมายความรวมถึงหนวยงานที่เทียบเทาคณะซึ่งจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ขาราชการ”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ก.พ.อ.”
หมายความวา คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
ขอ 4 เหตุของการสั่งใหออกจากราชการ
ขาราชการผูใดมีกรณีดังตอไปนี้ อาจถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนได
(1) เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ
(2) สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ
(3) ขาดจากการมีสัญชาติไทย
(4) เปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง

-2(5) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถ
หรือเปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2549
(6) เปนบุคคลลมละลาย
(7) ไมเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(8) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
(9) มีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการปฏิบัติหนาที่หรือดํารง
อยู เวนแตทางราชการยังมีความจําเปนที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป
(10) ถูกจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) เปนผูถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจ
ลงโทษทางวินัยอยางรายแรงได แตสภามหาวิทยาลัยมีมติวาถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
(12) เปนผูหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
(13) เปนผูไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับ
อันเปนที่พอใจของทางราชการได
การสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตาม (1) ถึง (11)
ใหเปนไปตามขอบังคับนี้
การสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จเหตุทดแทน ตาม (12) ถึง (13)
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ขอ 5 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 4(1) หรือ (5)
เมื่อปรากฏขอเท็จจริงและหลักฐานทางการแพทยที่ชัดเจนเปนที่ประจักษวา ขาราชการ
ผูใดมีกรณีตามขอ 4(1) หรือ (5) ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสั่งใหขาราชการผูนั้น
ออกจากราชการเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน
หากไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน แตมีพฤติการณเปนที่ปรากฏวา ขาราชการผูใดมีกรณี
ตามขอ 4(1) หรือ (5) ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง หากผลการสอบขอเท็จจริง
มีพยานหลักฐานทําใหเชื่อไดวาขาราชการผูนั้นมีพฤติการณที่ปรากฏตามขอ 4(1) หรือ (5) ใหอธิการบดี
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะสั่งใหมีผลยอนหลังไปกอนวัน
ออกคําสั่งไมได
ขอ 6 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 4(2)
ขาราชการผูใดจะสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการตามขอ 4(2)
จะตองยื่นคําขอและรายละเอียดตามแบบคําขอทายขอบังคับนี้ โดยยื่นตอผูบังคับบัญชาตามลําดับไปจนถึง
อธิการบดี

-3การยื่นคําขอใหเปนไปตามแบบ หรือทําเปนหนังสือโดยใหมีรายละเอียดตามแบบคําขอ
และใหยื่นคําขอกอนไปปฏิบัติงานลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนพิเศษโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิการบดี ใหยื่นลวงหนานอยกวา 30 วันได
กรณีขาราชการผูใดไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการตามขอ 4(2)
ใหอธิการบดีพิจารณาอนุญาตโดยคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและผลประโยชน
ของทางราชการ และมีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ความในขอนี้ไมใชบังคับกับขาราชการผูจะไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
กําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
ขอ 7 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 4(3) หรือ (4)
เมื่อปรากฏวาขาราชการผูใดขาดจากการมีสัญชาติไทยตามขอ 4(3) หรือเปนผูดํารง
ตําแหนงขาราชการการเมือง หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
ตามขอ 4(4) ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคําสั่งมีผลตั้งแตวันที่ขาดจากการมีสัญชาติ
ไทย หรือเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
ขอ 8 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 4(5) หรือ (6)
เมื่อ ศาลสั่ งให ขา ราชการผู ใ ดเป น คนเสมือ นไร ค วามสามารถตามขอ 4(5) หรือ ศาล
พิพากษาใหขาราชการผูใดเปนบุคคลลมละลายตามขอ 4(6) ใหอธิการบดีสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
การสั่งให ออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคํา สั่งมีผ ลตั้งแตวัน ที่ศาลมีคํา สั่งหรือคํ า
พิพากษา ยกเวนกรณีบุคคลลมละลายสั่งใหออกตั้งแตวันที่ทางมหาวิทยาลัยออกคําสั่ง
ขอ 9 การสั่งใหออกจากกราชการตามขอ 4(7) หรือ (8)
เมื่ อ ปรากฏว า ข า ราชการผู ใ ดมี ก รณี ตามข อ 4(7) หรื อ (8) ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเมื่อผลการสอบสวนมีพยานหลักฐานทําใหเชื่อไดวาขาราชการผูนั้นมีพฤติการณ
ตามขอ 4 (7) หรือ (8) ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
การสอบสวนตามวรรคหนึ่งใหนําวิธีการสอบสวนทางวินัยมาใชโดยอนุโลม
ขอ 10 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 4(9)
เมื่อมีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยูตามขอ
4(9) ใหอธิการบดีโดยมติคณะกรรมการสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบํานาญเหตุทดแทน
เวนแตมหาวิทยาลัยยังมีความจําเปนที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป
การสั่ ง ให อ อกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง ให คํ า สั่ ง มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ มี ก ารเลิ ก หรื อ ยุ บ
หนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู

-4ขอ 11 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 4(10)
เมื่อข า ราชการผู ใดจํ าคุ กโดยคํา พิพ ากษาถึงที่สุดใหจํา คุ กในความผิดที่ไ ดกระทํ า โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษตามขอ 4(10) ใหอธิการบดีสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง ใหคําสั่งมีผลตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุก
ขอ 12 การสั่งใหออกจากราชการตามขอ 4(11)
การสั่งใหขาราชการผูใดออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยางรายแรงได ตามขอ 4(11) ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. 2551
ขอ 13 การสั่งใหขาราชการผูใดออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
ตามขอบังคับนี้ จะตองใหขาราชการผูนั้นมีโอกาสที่จะไดรับทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาส
โตแยงและแสดงพยานหลักฐานอยางเต็มที่
ขอ 14 การใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด เวนแตกฎหมาย
ระเบียบ และหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด มิไดกําหนดไวใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
มาใหบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
ขอ 15 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับและมีอํานาจออกประกาศ หลักเกณฑ
คําสั่ง เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้
หากมีปญหาในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยชี้ขาด ถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่
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(ลงชื่อ)
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