
บทที่ 3  

การดําเนินการทางวินัย 

 การดําเนินการทางวินัย เปนหลักการสําคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐที่ผูบังคับบัญชา 
หรือองคกรผูมีอํานาจจะตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอน   
การปฏิบัติที่ชัดเจน  โดยกฎหมายไดกําหนดลําดับขั้นตอนการดําเนินการไวในลักษณะของ
กระบวนการทางนิติธรรม (Judicial Due Process) สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เปนบทบัญญัติหลัก 

ความหมาย 
 การดําเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินการในการลงโทษ
ขาราชการ ซึ่งเปนกระบวนการตามกฎหมายที่จะตองกระทํา เมื่อขาราชการมีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินัย ไดแก 

1. การตั้งเรื่องกลาวหา 
2. การสืบสวนหรือการสอบสวน 
3. การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 
4. การลงโทษหรืองดโทษ 

  5.  การดําเนินการในระหวางดําเนินการทางวินัย เชน ใหพักราชการ หรือใหออกจากราชการ
ไวกอน 
  จุดมุงหมายของการดําเนินการทางวินัยก็เพื่อใหการลงโทษขาราชการเปนไปโดยถูกตอง
เหมาะสมตามกระบวนการทางนิติธรรม โดยที่คําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําสั่งทางปกครอง 
ขั้นตอนการดําเนินการและการใชดุลพินิจกําหนดโทษทางวินัย จึงตองเปนไปตามหลักความชอบ
ดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง 
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  โดยที่มาตรา 95 วรรคหา บัญญัติวา “เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือ กรณี
เปนที่สงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน 
ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา     
ผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได  
ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการทางวินัยทันที”  

 มาตรา 98 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา 
และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและ
นําสืบแกขอกลาวหา” 

 จากบทบัญญัติทั้ง 2 มาตราดังกลาว  อาจเห็นไดวา ในการดําเนินการทางวินัยของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 นั้น  เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือกรณีเปนที่สงสัยวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน  ผูบังคับบัญชา
ตองดําเนินการ สืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนกอนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิด
วินัยหรือไม  ถาผลของการสืบสวนปรากฏวาเปนกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาจึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน    
ทางวินัยตอไปได 

การสืบสวน 
 การสืบสวน  หมายถึง  การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตนในมูลกรณี     
ที่มีการกลาวหา หรือสงสัยวาขาราชการผูใดอาจกระทําความผิดจริงหรือไม เพียงใด เพื่อจะได
ดําเนินการทางวินัยตอไป 



~ 87 ~ 

 

วิธีการสืบสวน 
 วิธีการสืบสวนไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดรูปแบบของการดําเนินการไว  ดังนั้น 
การสืบสวนอาจจะดําเนินการโดยวิธีการใดก็ได  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพของเรื่องที่จะทําการ
สืบสวนวาควรจะใชวิธีอยางใดจึงจะเหมาะสม เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงของเรื่องที่สืบสวน เชน  
อาจดําเนินการเอง หรืออาจตั้งเปนคณะกรรมการ หรือมอบหมายใหผูใดไปดําเนินการ หรือ     
สงประเด็นไปใหหนวยงานหรือผูที่เชื่อถือไดสืบสวนใหก็ได 
 การสืบสวนอาจกระทําไดทั้งโดยทางลับและโดยเปดเผย 
 การสืบสวนโดยทางลับ  ไดแก  การสืบสวนที่ดําเนินการไปโดยมิใหผูกระทําผิดหรือ      
ผูถูกสงสัยวาเปนผูกระทําผิดรูตัวถึงเรื่องที่จะทําการสืบสวน โดยใชกลวิธีที่เหมาะสม เชน       
เขาไปพูดคุยโดยปกติธรรมดา  หวานลอมใหเขามาในประเด็นที่ตองการทราบ  หรือทําทีเปนเขาไป
ศึกษาถึงวิธีการดําเนินการหรือการปฏิบัติงาน  และขอดูเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยไมทันรูตัว
หรือจะมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาไปอยูในเหตุการณเพื่อที่จะไดทราบถึงความเคลื่อนไหว 
หรือขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  วามีแนวโนมพอที่จะเชื่อไดวาใครเปนผูกระทําผิด 
หรือผูนั้นไดกระทําความผิดจริงหรือไม 

 การสืบสวนโดยเปดเผย  ไดแก  การหาขอเท็จจริงโดยวิธีแจงหรือแสดงใหผูถูกสงสัย 
หรือผูถูกกลาวหาทราบถึงประเด็นแหงความผิด  และขอใหเขาชี้แจงแสดงเหตุผลแกขอกลาวหา  
โดยปกติผูสืบสวนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ที่มีอยูหรือขอมูลตาง ๆ ไวกอน เพื่อสะดวก
ในการที่จะชี้หรือยืนยันถึงขอกลาวหานั้น 
 กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยเปดเผยหรือโดยทางลับนั้น   ยอมขึ้นอยูกับเรื่องที่จะสืบสวน  
ความรายแรงแหงกรณี  ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ของผูที่เกี่ยวของ  เชน  ในกรณีที่มีผูรองทุกขหรือรองเรียนกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานแนชัด 
จะใชวิธีการสืบสวนโดยเปดเผยก็ได  แตหากเปนกรณีที่สงสัยวาจะมีการกระทําผิดหรือมีผูรองเรียน
โดยกลาวหาลอย ๆ  หากดําเนินการสืบสวนโดยเปดเผยอาจเปนการเอิกเกริก  ถาผูถูกกลาวหา
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มิไดกระทําผิดเลยยอมทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง  หรือถาหากเปนผูกระทําผิดจริงจะเปนชองทาง     
ใหผูกระทําผิดไหวตัวหรือรูตัว  และอาจจะทําลายหลักฐานหรือเสี้ยมสอนพยานใหใชถอยคํา
บิดเบือนได  จึงจําเปนที่จะตองดําเนินการสืบสวนโดยวิธีลับมิใหผูถูกกลาวหาหรือพยานรูตัว
หรือเตรียมการลวงหนาได  หรือถาหากสืบสวนแลวปรากฏวาไมเปนความจริงตามขอกลาวหา  
ก็จะไดไมทําให ผูถูกกลาวหาเสียชื่อเสียง 

ประเภทของการสืบสวน 
 การสืบสวนมี  2  ประเภท  คือ 

1. การสืบสวนที่ไมเปนการดําเนินการทางวินัย 
2. การสืบสวนที่เปนการดําเนินการทางวินัย 

  1.  การสืบสวนที่ไมเปนการดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนกอนการดําเนินการ
ทางวินัย เมื่อมีกรณีสงสัยวาขาราชการอาจกระทําผิดวินัย เปนการสืบสวนเพื่อพิจารณาวา      
กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ตามมาตรา 95 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หากขอเท็จจริงฟงไดวา กรณีมีมูล   
ก็ตองดําเนินการทางวินัยตอไป แตถาผลการสืบสวนปรากฏวากรณีไมมีมูลก็ตองยุติเรื่อง ในกรณี
ที่ยุติเรื่องในชั้นของการสืบสวนนี้ไมตองมีการรายงานตามระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยการรายงาน
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2551 แตประการใด แตอาจตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามสายงานการบังคับบัญชา 
 กรณีที่มีการกลาวหาหรือเปนที่สงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทํา
ผิดวินัย ซึ่งการกลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยนั้น  อาจมีที่มาอันเปนมูลกรณีแหงเรื่องที่กลาวหา
ปรากฏขึ้นไดหลายทาง เชน 
 1)  ในกรณีที่ ผูบังคับบัญชาพบวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย  โดยมี
พยานหลักฐาน ในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที เชน ผูบังคับบัญชา
พบเห็นการกระทําผิดก็อาจสั่งใหผูนั้นชี้แจงหรือรายงานขอเท็จจริง และอาจสืบสวนพยานผูรูเห็น
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ประกอบการพิจารณาดวย เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีมูลกรณีเกิดขึ้นจริง ก็สั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรมตอไป 
 2)  กรณีที่มีการรองเรียนดวยวาจา ใหจดปากคําและใหผูรองเรียนลงลายมือชื่อ และ     
วัน เดือน ป พรอมรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา แลวดําเนินการใหมีการ
สืบสวนขอเท็จจริงโดยอาจตั้งกรรมการสืบสวน หรือสั่งใหบุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคล
ที่เกี่ยวของมาสอบถามก็ได หากเห็นวากรณีมีมูลก็ตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป 
 3)  สําหรับกรณีที่มีการรองเรียนเปนหนังสือ ผูบังคับบัญชาตองสืบสวนในเบื้องตนกอน 
หากเห็นวาไมมีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถาเห็นวามีมูลก็สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป ในกรณี
ที่หนังสือรองเรียนไมลงลายมือชื่อและที่อยูของผูรองเรียนเขาลักษณะของบัตรสนเทห ซึ่งมีหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราว
รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย ในขอ 1 กลาววา  “เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราว
กลาวโทษขาราชการ ในเบื้องตนใหถือเปนความลับทางราชการ หากเปนบัตรสนเทหใหพิจารณา
เฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น” 
กรณีเชนนี้ผูบังคับบัญชาก็ควรสืบสวนขอเท็จจริงใหไดความวา กรณีมีมูลตามบัตรสนเทหหรือไม 
 4)  สวนราชการหรือหนวยงานอื่นแจงมาใหทราบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย เชน ไดรับแจงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สํานักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. เปนตน (กรณี สตง., ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อาจดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรอื
ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงขึ้นอีก ทั้งนี้ ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น) 
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 2.  การสืบสวนซึ่งเปนการดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนกรณีเปนความผิด        
ที่ปรากฏชัดแจง โดยที่มาตรา 98 วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติวา “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.   
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได” และตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏ  
ชัดแจง พ.ศ. 2549 ขอ 2 (2) กําหนดกรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลา  
เกินกวา 15 วัน ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการสืบสวนกอน หากปรากฏวาเปนการละทิ้งหนาที่
ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ       
ตามระเบียบของทางราชการ  ซึ่งเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา 87 วรรคสอง        
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และกรณี      
เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง จึงตองเสนอเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.     
ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาโดยไมสอบสวนก็ได 

ตัวอยางการสืบสวน 
 การสืบสวนซึ่งเปนการดําเนินการทางวินัย  ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจง พ.ศ. 2549  ขอ 2 (2) กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง  กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน  ซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสืบสวนใหไดความจริงกอนวาการละทิ้งหนาที่ราชการนั้น   
มีเหตุผลอันสมควรหรือไม  หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ     
ของทางราชการหรือไม  ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูหนึ่งผูใด   
ไปสืบสวนก็ได  หรือสงประเด็นไปใหหนวยงานหรือผูที่เชื่อถือไดสืบสวนใหก็ได 

วิธีดําเนินการ 
 1.  สอบถามขอเท็จจริงจากเพื่อนรวมงาน หรือหัวหนางาน 
 2.  ติดตามไปที่บานพัก  สอบถามญาติหรือเพื่อนบาน 
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 3.  กรณีมีภูมิลําเนาอยูตางถิ่นอาจสงประเด็นไปให หรือสอบถามขอเท็จจริงไปยงัหนวยงาน
การศึกษาในถิ่นที่เปนภูมิลําเนาของขาราชการผูนั้น 
 การดําเนินการควรจดบันทึกปากคําของผูใหขอมูล  เพื่อเปนหลักฐานและเพื่อใหทราบ
เหตุผลที่แทจริงของการไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  แลวจึงบันทึกสรุปตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ
จากการสืบสวน 

ตัวอยางการสืบสวนกรณียังไมรูตัวผูถูกกลาวหา 
 กรณีเงินขาดบัญชี  จากการตรวจสอบพบวาเงินขาดบัญชีไปจํานวนหนึ่ง  การสืบสวน   
จึงมีประเด็นวาเงินดังกลาวไปอยูที่ไหน ใครเปนผูรับเงินไป ใครเปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงิน  
อาจดําเนินการโดยสอบปากคําผูเกี่ยวของถึงวิธีปฏิบัติวามีขั้นตอนการดําเนินการในเรื่องการเงิน
อยางไร  เงินดังกลาวนาจะหายไปในขั้นตอนใด  และตรวจสอบเอกสารการรับเงินวาใครเปน
ผูรับเงินแลวมีการลงบัญชีและสงมอบใหแกผูมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นอยางไร หรือไม 
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1.  การตั้งเรื่องกลาวหา 
* เวนแตกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง/กรณีท่ี ป.ป.ช. 

ชี้มูลความผิดทางวินัย ตาม ม.92 ไมตองตั้งกรรมการสอ
มีกรณีกลาวหา (ม.95)
โด  

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 
ในเบื้องตนอยูแลว (ม.95 ว.4) 
 

 

บสวน 
ปรากฏตัวผูกลาวหา/กรณีเปนท่ีสงสยั 
ยไมมีพยานหลักฐานในเบื้องตน (ม.95 ว.5)
 

ูล ูล 
ดําเนินการทางวินัย
สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน
มีม
 ไมมีม
* 
ยุติเร่ือง 

 
รายแรง 

ีมูลรายแรง

ไมรายแรง 

ีมูลไมรายแรง)
 

 

ผูมีอํานาจตาม ม.53 
คณะกรรมการสอบสวน
อยางรายแรง (ม. 98 ว.2)*
ผูบังคับบัญชา 
ะกรรมการสอบสวน
มรายแรง (ม. 98 ว.1) *
* ไมตองรายงานการดําเนินการทางวินัย  

ตามระเบียบ ก.ค.ศ. เพราะ ถือวายังไมเปน 

การดําเนินการทางวินัย 
แผนภูมิกอนการดําเนินการทางวินัย
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ขั้นตอนการดําเนินการทางวินัย 

             การตั้งเรื่องกลาวหา 
 “การตั้งเรื่องกลาวหา”  เปนการตั้งเรื่องดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ เมื่อปรากฏกรณี   
มีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย มาตรา 98  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน     
เพื่อดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา  
  ผูตั้งเรื่องกลาวหาคือผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา กรณีที่เปนการกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 เปนผูมีอํานาจ      
สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน สําหรับกรณีที่เปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง 
ผูบังคับบัญชาชั้นตน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไดทุกคนในฐานะผูบังคับบัญชา  เวนแต
กรณีที่เปนการชวยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอํานาจการบังคับบัญชา แตไมมีอํานาจดําเนินการ  
ทางวินัยหรือสั่งลงโทษ กรณีเชนนี้จะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดเปนผูดําเนินการ  
 “เรื่องที่กลาวหา” หมายถึง  การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําที่กลาวอางวา      
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
 การตั้งเรื่องกลาวหานี้เปนขั้นตอนที่จําเปนไมวาจะเปนกรณีความผิดวินัยอยางรายแรง
หรือไมรายแรงก็ตาม กฎหมายกําหนดใหตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยในเรื่องใด เพื่อใหผูถูกกลาวหารูตัวและมีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหาได 
 “เรื่องที่กลาวหา” นั้น ไมใชกรณีความผิดหรือฐานความผิด  แตเปนเรื่องราวหรือ        
การกระทําที่กลาวอางวา  ผูถูกกลาวหากระทําผิด ดังนั้น ในการตั้งเรื่องกลาวหาในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  จึงควรระบุแตเพียงเรื่องราวหรือการกระทําที่กลาวอางวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดเทานั้น ไมควรระบุกรณีความผิดหรือฐานความผิด การระบุกรณีความผิดหรือ        
ฐานความผิดนั้น  ควรปลอยใหเปนเรื่องของคณะกรรมการสอบสวนและผูมีอํานาจพิจารณาโทษ
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ที่จะพิจารณาปรับบทความผิด   ภายหลังจากไดสอบสวนพิจารณาขอเท็จจริงแลว  ถาผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไปกําหนดกรณีความผิดหรือฐานความผิดไวในคําสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเสียแตแรกอาจกลายเปนการจํากัดขอบเขตของการสอบสวนใหอยูเฉพาะ
ในกรณีความผิด หรือฐานความผิดที่กําหนดไวถาพบการกระทําผิดที่เกินกวานั้นจะเกิดปญหาวา
เปนการสอบสวนเรื่องอื่น หรือพิจารณาลงโทษในเรื่องอื่น ฉะนั้น คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจึงควรระบุแตเพียงเรื่องราวหรือการกระทําที่กลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด 
โดยไมระบุกรณีความผิดหรือฐานความผิด  เมื่อสอบสวนแลวคณะกรรมการสอบสวนและ        
ผูมีอํานาจพิจารณาโทษจึงจะพิจารณาจากผลการสอบสวนวาเรื่องที่กลาวหานั้น   ฟงขอเท็จจริง
ไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดในเรื่องนั้นอยางไร แลวปรับบทไปตามความผิดกรณีนั้น 
ตามมาตรานั้น 

 แนวทางในการตั้งเรื่องกลาวหาอาจกระทําได ดังนี้ 
 1.  ควรต้ังใหกวางไว เพียงเพื่อใหรูวาผูถูกกลาวหาทําอะไรที่เปนความผิด 
 2.  ไมควรเอากรณีความผิดหรือฐานความผิด หรือมาตราความผิด ไปเปนเรื่อง
กลาวหา   เพราะจะทําใหเรื่องที่กลาวหาถูกจํากัดไวในวงแคบ 

การสอบสวน 
 การสอบสวน  คือ  การรวบรวมพยานหลักฐาน  และการดําเนินการทั้งหลายอื่นเพื่อจะ
ทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ หรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  เพื่อใหไดความจริง
และความยุติธรรม  และเพื่อที่จะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม  ถากระทํา
ผิดจริงก็จะไดลงโทษผูกระทําผิดวินัยนั้น 
 การสอบสวนทางวินัย  เปนการดําเนินการเพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบ
ตอสถานภาพของสิทธิและหนาที่ของบุคคล จึงตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
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 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเปนกระบวนการดําเนินการทางวินัยข้ันตน  
ที่จัดใหมีขึ้นเพื่อเปนหลักประกันแกขาราชการไดเกิดความมั่นใจวาจะไดรับความคุมครองและ

ความเปนธรรมในการสอบสวน (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.28/2547 (ประชุมใหญ)) 

 ประเภทของการสอบสวน 
 การสอบสวนทางวินัย  แบงเปน  2  ประเภท คือ 

1) การสอบสวนวินัยไมรายแรง 
2) การสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
การสอบสวนทั้ง 2 ประเภท  มีลักษณะดังนี้ 

 1)  การสอบสวนวินัยไมรายแรง  ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ .  2550 ที่กําหนดใหผูบังคับบัญชาตองมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  โดยแตงตั้งจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการ
ฝายพลเรือน  จํานวน อยางนอย 3 คน  ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวน 
อยางนอยอีก 2 คน ใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวย 
เลขานุการดวยก็ได  สําหรับวิธีการสอบสวนใหนําขั้นตอนการสอบสวนวินัยอยางรายแรงมาใช
โดยอนุโลม  กําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน  อาจขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการไดตามความจําเปน แตไมเกิน 30 วัน 
 2) การสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53         
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเชนเดียวกัน  สําหรับการสอบสวน
วินัยอยางรายแรง ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา  
สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะประธานตองมีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา โดยกรรมการ
สอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูไดรับการศึกษา
อบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย  หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย 
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อยางนอย 1 คน  และแมภายหลังประธานจะดํารงตําแหนงหรือมีวิทยฐานะต่ํากวาหรือเทียบได 
ต่ํากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ และตองดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ. 2550     
โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน  และอาจขอขยายระยะเวลาดําเนินการไดตาม 
ความจําเปน ครั้งละไมเกิน 60 วัน  และถาไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน ตองรายงาน อ.ก.ค.ศ.    
เขตพื้นที่การศึกษา/อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง  เพื่อติดตามเรงรดัการดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 ขอยกเวน 
 มาตรา 98 วรรคทาย บัญญัติวา “ในกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได” 
 กรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 
พ.ศ. 2549  กําหนดไวดังนี้ 
 ก.  การกระทําผิดวินัยไมรายแรงที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ไดแก 
 (1)  กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิด และผูบังคับบัญชา 
เห็นวา ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดแลว 
 (2)  กระทําผิดวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือ 
ใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 
 ข.  การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงที่เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง ไดแก 
 (1) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด ใหจําคุก หรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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 (2) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน และผูบังคับบัญชา         
ไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจ
ไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
 (3) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือ
ใหถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

           หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน 
 การสอบสวนเปนกระบวนการที่ตองทําตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด  
กลาวคือ ตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม
โดยไมชักชา  และตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี  
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา  และในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา  
ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได  และ
ประการสําคัญ ตองดําเนินการสอบสวนตามกระบวนการที่กําหนด ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวย       
การสอบสวนพิจารณา  พ.ศ. 2550  ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวน  ดังนี้ 
 1)  ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แยกเปน 
  ก)  กรณีวินัยไมรายแรง  คือ  ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  ไดแก 
  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา   
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัย 
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  (2)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น    
ที่มีฐานะเทียบเทา  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิด
วินัย 
  (3)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง  
เลขาธิการ อธิบดี หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา หรืออธิการบดี หรือตําแหนง
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาผูกระทําผิดวินัย 
  ข)  กรณีวินัยรายแรง  ไดแก 
  (1)  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 
  (2) ผูมี อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา  53 ในลําดับชั้นสูงกวาของ               
ผูถูกกลาวหาคนหนึ่งคนใดในกรณีที่กระทําผิดวินัยรวมกันหลายคน (มาตรา 98 วรรคสอง) 
  (3)  ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 ระดับเหนือ
ขึ้นไป (มาตรา 100  วรรคหก) 
  (4)  ผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงานการดําเนินการทางวินัย  (มาตรา 104 (1)) 
  (5)  รัฐมนตรีเจาสังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา 98 วรรคหา) 
  (6)  ก.ค.ศ.  (มาตรา 105) 
 กรณีนาย ก. ผูบริหารสถานศึกษา เขต 1  มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัย นาย ข. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ตอมา นาย ก.    
ถูกยายไปเปนผูบริหารสถานศึกษา เขต 2  กอนไปรับหนาที่ใหม นาย ก. ไดมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการสอบสวน นาย ข.  ซึ่งเปนการสั่งหลังจากที่ผูบังคับบัญชามีคําสั่งใหยายไป 
เปนผูบริหารสถานศึกษาที่ใหมแลว  คําสั่งเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการดังกลาวจึงเปนคําสั่ง  
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย  เพราะขณะที่สั่งไมอยูในฐานะเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  หรือ    ผู
มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง ตามมาตรา 53  ของ นาย ข. แลว  (มติ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับ    
การอุทธรณและการรองทุกข  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553  วันที่ 3 มีนาคม 2553) 
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 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 118/2551  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัยตองกระทําโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจ  กรณีที่คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
อยางรายแรงกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งไมมีอํานาจตามกฎหมายยอมเปนคําสั่งที่ไมชอบ 
ดวยกฎหมาย  และมีผลทําใหการดําเนินกระบวนการทางวินัยโดยอาศัยผลการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวนดังกลาว  เชน การมีมติและมีคําสั่งลงโทษผูที่ถูกสอบสวน เปนการ
ดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมายไปดวย   

 2)  องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน 
 ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา  พ.ศ.2550  ขอ 3 กําหนดใหคณะกรรมการ
สอบสวนประกอบดวย  ประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวา         
ผูถูกกลาวหา  สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  ประธานตองดํารงตําแหนงและมีวิทยฐานะไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา  และกรรมการอยางนอยอีก 2 คน โดยใหกรรมการคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได และตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร 
หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย 
หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย อยางนอยหนึ่งคนเปนกรรมการสอบสวน       
สรุปคือ  คณะกรรมการตองมี 
 (1) อยางนอย 3 คน 
 (2) เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ขาราชการฝายพลเรือน 
 (3) ประธานตองดํารงตําแหนง/วิทยฐานะไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา 
  (4) ในคณะกรรมการตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย 
หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณดาน       
การดําเนินการทางวินัยเปนกรรมการสอบสวนอยางนอย 1 คน 
 คําวา “ผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย” หมายถึง ผูที่ เคยเปน
กรรมการสอบสวน หรือเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 
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 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 28/2547 (ประชุมใหญ) พิพากษาวา กรรมการ    
ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสอบสวนจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

 3)  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตองระบุ 
  (1) เปนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 
  (2) ชื่อและตําแหนง/วิทยฐานะของผูถูกกลาวหา 
  (3) เรื่องที่กลาวหา 
  (4) ชื่อและตําแหนง/วิทยฐานะของคณะกรรมการสอบสวน 
  เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหตองตั้งกรรมการสอบสวนทั้งวินัยไมรายแรงและ     
อยางรายแรง   จึงควรระบุใหชัดเจนวา เปนเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง
หรืออยางรายแรง เพราะกฎสอบสวนเปนฉบับเดียวกัน และตองมีการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อ
พยานก็ได เพื่อใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
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ครุฑ 
คําสั่ง......................(ชื่อหนวยงานที่ออกคําสั่ง)...................... 

ท่ี....../.............(เลข พ.ศ. ....) 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 

 

 ดวย.....................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...................ขาราชการครูและบคุลากรท
...........................ตําแหนง/วทิยฐานะ.............(ช่ือหนวยงานการศึกษา)...............สังกัด..................
..........................มีกรณีถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/อยางรายแรง ในเรื่อง....................
........................................................................................................................................................

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 วรรคหนึ่ง/วรรคสอง  แหงพระราชบัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่สอบสวน
ในเรื่องดังกลาว  ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้ 
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนประธานกรร
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนกรรมการ 

ฯลฯ 
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนกรรมการแล
 ........................(ระบุช่ือและตําแหนง/วิทยฐานะ).......................เปนผูชวยเลขาน

 ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนกา
มาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

 ในการสอบสวนถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากร
ในเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราช
บุคลากรทางการศึกษาผูอ่ืน และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา ขาราช
แบบ สว.1
างการศึกษา
..................   
.................. 
.................. 

ญัติระเบียบ
ผูถูกกลาวหา

มการ 

ะเลขานุการ 
ุการ 

และวิธีการ   
รสอบสวน    

ะทําผิดวินัย
การครูและ
การครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงาน
มาโดยเร็ว 
 อนึ่ง ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะรองทุกขคําสั่งนี้ ใหรองทุกขตอ (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง/ก.ค.ศ.) ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 
 
      ส่ัง  ณ  วันที่.........เดือน............................พ.ศ. .......... 
               ...................(ลายมือช่ือ).....................ผูส่ัง 
              (.................................................................) 
               .................ตําแหนง/วิทยฐานะ................ 
 
หมายเหตุ 1.  ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 
 2.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 4)  การแจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ 
  เมื่อผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหดําเนินการดังนี้ 
  (1)  แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง โดยให    
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนา
คําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ถาไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได หรือผูถูกกลาวหา   
ไมยอมรับทราบคําสั่ง ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา
ตามที่อยูที่ปรากฏหลักฐานของทางราชการ เมื่อลวงพน 15 วัน นับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 
  (2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหประธานและกรรมการรับทราบ
ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีคําสั่ง พรอมทั้งสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา      
ใหประธานกรรมการและใหลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ป ที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

 5)  สิทธิของผูถูกกลาวหา 
  (1)  ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินาํทนายความหรือ           
ที่ปรึกษาของตนเขารวมฟงการสอบสวนได  แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา 
หรือ เสนอความเห็นอยางใดไมได (ขอ 11) 
  (2)  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการใดใหกระทบตอ
สิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  (ขอ 7) 
      ยกเวน  ถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน 
  (3)  มีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน (ขอ 8) 
  (4)  มีสิทธิขอทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ  (ขอ 10) 
      -  มีสิทธิที่จะไดรับโอกาสในการโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตอ
คณะกรรมการสอบสวน 
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      -  มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยง  ชี้แจง  หรือปองกันสิทธิ
ของตน 
      -  ในการอางพยานแกขอกลาวหา   มีสิทธินําพยานหลักฐานมาเองหรือ             
อางพยานหลักฐาน แลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
 ขอยกเวน   

-  จะทําใหระยะเวลาที่กฎหมาย หรือกฎ ก.ค.ศ.  กําหนดตองลาชาออกไป  (ขอ 10) 
-  กรณีที่ปรากฏโดยสภาพที่เห็นไดชัดวาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได 

 (5)  มีสิทธิที่จะไดรับการแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหากอนการสอบปากคํา
จากคณะกรรมการสอบสวน 
 (6)  มีสิทธิที่จะไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการสอบสวนที่คําขอ / คําชี้แจง                
มีขอบกพรอง  อานไมเขาใจ  หรือผิดหลง 
 (7)  เมื่อมีการอางพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิด  มีสิทธิขอตรวจดูตนฉบับหรือ
พยานหลักฐาน  และถาตองการสําเนามีสิทธิไดรับสําเนาตามที่คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร 
 (8)  มีสิทธิไดรับการแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.3  วากระทําผิดวินัยกรณีใด        
ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี 
 (9)  มีสิทธิที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือภายในเวลา  15  วัน 
      -  มีสิทธิที่จะใหถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาตอคณะกรรมการ
สอบสวน 
 (10)  กอนคณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวน หากมีเหตุผล       
อันสมควรผูถูกกลาวหามีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม  ใหถอยคํา / ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา / นําสืบ
แกขอกลาวหาเพิ่มเติม (ผูถูกกลาวหารองขอ)  
 (11) ในการสอบปากคํา ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองไมใหถูกขูเข็ญ  
หลอกลวง  ใหคํามั่นสัญญา  จูงใจ หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ หรอืกระทาํใหทอใจ  
หรือใชกลอุบาย  เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคํา 
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 (12) มีสิทธิที่จะกลาวอางมิใหรับฟงพยานหลักฐานที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
 (13) กรณีการสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง  และผูมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการใหถูกตอง  ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะชี้แจงใหถอยคํา  และนําสืบแกขอกลาวหา 

 6)  การคัดคานกรรมการสอบสวน 
      การคัดคานกรรมการสอบสวนตองมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ (ขอ 8) 
      (1)  รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเรื่องที่กลาวหา 
      (2)  มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน 
      (3)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
        (4)  เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหมั้น คูสมรส  บุพการี ผูสืบสันดาน  เปนพี่นองรวมบิดา
มารดา  หรือรวมบิดาหรือมารดา เปนลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายใน 3 ชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพัน 
ทางแตงงานนับไดเพียง 2 ชั้น ของผูถูกกลาวหา 
       (5)  เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
       (6)  มีเหตุอ่ืนซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 

       วิธีการคัดคาน 
 (1)  ทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุแหงการคัดคานวา   
จะทําใหการสอบสวนไมไดความจริง  และความยุติธรรมอยางไร 
 (2)  ยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 (3)  ใหยื่นภายใน  7  วัน  นับแตวันทราบคําสั่งหรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน 

 การสั่งคําคัดคาน 
 ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองพิจารณาสั่งการ  ดังนี้ 
 (1)  ตองสั่งคําคัดคานใหแลวเสร็จภายใน  15  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน 
 (2)  รีบแจงใหผูถูกคัดคานทราบและใหหยุดการสอบสวนไวกอน แลวสงเรื่องให
ประธานกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 
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  (3)  ถาเห็นวาการคัดคานนั้นไมมีเหตุผลอันควรรับฟง  ใหสั่งยกคําคัดคาน  การสั่ง 
ยกคําคัดคานใหเปนที่สุด            
   (4)  ถาเห็นวาการคัดคานนั้นมีเหตุอันควรรับฟง ก็ใหสั่งใหผูที่ถูกคัดคานพนจาก  
การเปนกรรมการสอบสวน 
   (5) เมื่อสั่งคําคัดคานแลวตองรีบแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  และสงเรื่องใหประธาน
กรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 
   (6)  ถาไมไดสั่งคําคัดคานภายในกําหนดเวลา  ใหถือวากรรมการผูที่ถูกคัดคานพนจาก
การเปนกรรมการสอบสวน และใหประธานกรรมการรายงานผูสั่งตั้งเพื่อสั่งตั้งกรรมการใหมแทน 
 การที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูที่ถูกคัดคานพนจากการเปน
คณะกรรมการสอบสวนไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวนที่ผูนั้นไดรวมดําเนินการไปแลว 

  7)  การคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
      ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ขอ 9)  ดังนี้ 
 (1)  มีเหตุคัดคานตามขอ 8 
 (2)  คัดคานภายใน 7 วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 
 (3)  ยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งขึ้นไป 1 ชั้น 
 (4)  ผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งตองพิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน 
 (5)  ถาเห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
พนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวน ตามขอ 40 และขอ 41 รวมทั้งการพิจารณา
สั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว  และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือนั้น หรือผูไดรับ
มอบหมายมีอํานาจพิจารณาสั่งการแทน 
 (6)  ถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหยกการคัดคานนั้น ทั้งนี้   
การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 
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 (7)  ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการภายใน 15 วัน ใหถือวาผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวน ตามขอ 40 และขอ 41 
รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว 
 (8)  เมื่อวินิจฉัยสั่งการอยางใดแลวใหแจงผูถูกกลาวหาทราบ  และสงเรื่องใหประธาน
กรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 
 อนึ่ง การคัดคานกรรมการสอบสวน และการคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  ดวยเหตุตามขอ 8 วรรคหนึ่ง แหงกฎ  ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550    
ผูมีหนาที่เกี่ยวของตองดูแลระมัดระวังใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการภายในเวลาตามที่กฎหมาย
กําหนด  เพื่อมิใหการสั่งลงโทษหรือการสั่งการใด ๆ เปนการสั่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย หรือ  
ตองเสียไป 

 การยื่นคัดคานคณะกรรมการสอบสวน / ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 การคัดคานกรรมการสอบสวน 
 ผูคัดคาน  (ผูถูกกลาวหา)  ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 
 

 การคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ผูคัดคาน  (ผูถูกกลาวหา)  ผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งแตงตั้ง 
      คณะกรรมการสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชั้น 
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 การคัดคานกรรมการสอบสวน/ผูสั่งฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 8)  กรรมการสอบสวนรายงานเหตุอันอาจถูกคัดคาน 

ผูคัดคาน 
(ผูถูกกลาวหา) 

- ทําเปนหนังสือ 
- แสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมาย 
- ยื่นภายใน 7 วัน 

- ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   (คัดคานกรรมการ) 
- ผูบังคับบัญชาเหนือ ผูส่ังแตงตั้ง 
  กรรมการสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชั้น 
   (คัดคานผูส่ัง) 
- ยื่นภายใน 7 วัน 

- แจงประธานฯ ทราบ 
  พรอมสําเนาหนังสือคัดคาน 
- รวมไวในสํานวน 

แจงผูถูกคัดคาน หยุดการสอบสวน 

- สั่งใหพนจากการเปนกรรมการสอบสวน 
- สั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน 
- สั่งใหพนจากผูมีอํานาจพิจารณาฯ 

ฟงได ฟงไมได 

- ผูถูกคัดคานพนจาก 
  กรรมการ 
- ประธานฯ รายงาน 
  ผูส่ังแตงตั้งฯ 

ไมส่ังการ 

- พิจารณาคําคดัคาน 
- ส่ังการภายใน 15 วัน 

 -  ยกคําคัดคาน 
-  ใหเปนที่สุด 

  กรรมการสอบสวนคนใดเห็นวาตนเองมีเหตุอันอาจถูกคัดคาน  ตองดําเนินการดังนี้ 
(ขอ 19) 
  (1)  รายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  (2)  ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่งคํารายงานทํานองเดียวกับการสั่งคําคัดคาน
โดยอนุโลม 
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 การรายงานเหตุอันอาจถูกคัดคานกรรมการสอบสวน 
 ประธานกรรมการ   
      ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 กรรมการสอบสวน 

 9)   การเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  ถาผูบังคับบัญชาเห็นวามีเหตุ      
อันควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน
ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย  โดยใหดําเนินการตามขอ 3 เกี่ยวกับ
องคประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสอบสวน  ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ. 2550  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงกรรมการดังกลาวไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการ
ไปแลว  (ขอ 6) 

 การเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลด  จํานวนกรรมการสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 สิทธิและหนาท่ีของผูถูกกลาวหาและพยาน 
 สิทธิของผูถูกกลาวหา 

มีเหตุอันสมควร  หรือ
จําเปนตองเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด 
จํานวนกรรมการ 

ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

- มีคําสั่ง 
- จําเปนตองเปลี่ยน/เพิ่ม/ 
   ลดจํานวนกรรมการ 

-  ตองแสดงเหตุแหงการสั่ง 
-  นําขอ 5  เร่ือง การแจงคําสัง่  มาใชโดยอนุโลม 
-  ไมกระทบถงึการสอบสวนที่ดําเนนิการไปแลว 
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 10)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
  ตามมาตรา  101  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.  2547 ไดบัญญัติใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ 
ใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา      
เพียงเทาที่ เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน   และโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ดวย  คือ 
 (1)  เรียกใหกระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  
หรือหางหุนสวนบริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจง  หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 (2)  เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 การที่กฎหมายบัญญัติใหกรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
ก็เพื่อใหความคุมครองกรรมการสอบสวนและใหกรรมการสอบสวนมีความรับผิดชอบ  เชน    
ถาใครประทุษรายตอกรรมการสอบสวนก็มีความผิดเหตุฐานประทุษรายตอเจาพนักงาน           
ถากรรมการสอบสวนรับสินบนก็มีความผิดฐานเจาพนักงานรับสินบน  สวนการที่กฎหมายบัญญัติ
ใหกรรมการสอบสวนมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวน  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  เพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกรรมการสอบสวนนั้น  หมายความวา  ใหกรรมการ
สอบสวนมีอํานาจในการสอบสวน  ในการเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสาร
หลักฐานได  แตไมมีอํานาจจับกุม 

 หนาที่ของกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองมาประชุมโดยสม่ําเสมอ  
และชวยกันคนหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา  และดูแลใหเกิดความยุติธรรม ฉะนั้น กรรมการ
สอบสวนตองมีความเปนกลาง (คําพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ 865/2547) 
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 หนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน  ตองการทําการสอบสวนขอเท็จจริง  บันทึกปากคํา
ผูถูกกลาวหาและพยานบุคคล  ตลอดจนแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน  และรายละเอียด
ของพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา  และ
ดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดการสอบสวน  ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
ประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบ 
การพิจารณา  และใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวดวยทุกครั้ง 

  สรุปอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
 (1)   สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ. 
 (2)   แสวงหาความจริง  และรวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางในเรื่องที่กลาวหา 
 (3)   ดําเนินกระบวนพิจารณาใหเปนไปโดยรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และเปนธรรม 
 (4)   ใชดุลพินิจอยางอิสระ  เปนกลาง  และไมมีอคติอยางใด ๆ 
 (5)   เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (6)   ใชดุลพินิจในการวินิจฉัยขอเท็จจริง / มีความเห็นในการลงโทษ 
 (7)   รวบรวมประวัติความประพฤติของผูถูกกลาวหา 
 (8)   จัดทําบันทึกประจําวัน 
 (9)   แจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหา 
 (10) ใหคําแนะนําผูถูกกลาวหา  ผูกลาวหา  หรือพยานที่ยื่นคําขอ  หรือคําชี้แจงบกพรอง
หรือผิดหลง 
 (11) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ ฯลฯ สงเอกสารหลักฐาน/ผูแทนมาชี้แจง 
 (12) เรียกผูถูกกลาวหา / บุคคลใด ๆ มาชี้แจง  ใหถอยคํา  สงเอกสารหลักฐาน 
 (13) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาว  พยานบุคคล          
พยานผูเชี่ยวชาญ 



~ 112 ~ 

 

 (14) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  พยานผูเชี่ยวชาญ  ทั้งที่เปนคุณ
และเปนโทษแกผูถูกกลาวหา 
 (15) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (16) ออกไปตรวจสถานที่ 
 (17)  ดําเนินการประชุม  และจัดทํารายงานการประชุม 

 11)  การประชุม 
 (1)  เรื่องที่ตองประชุม 
  ก.  เพื่อพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน (ขอ 16) 
  ข.  เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหา    
ไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือไม  อยางไร (ขอ 24) 
  ค.  เพื่อพิจารณาลงมติวา (ขอ 38) 
       1.  ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ถาไมผิดใหมีความเห็นยุติเรื่อง  ถาผิด
เปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และควรไดรับโทษสถานใด 
       2.  หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 111  หรือไม  อยางไร 
       3.  มีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ         
ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 112  หรอืไม  อยางไร 
  ง.  เรื่องอื่น ๆ ที่ควรนําเขาประชุม  เชน 
       1.  เมื่อสอบสวนแลว  เห็นควรสอบสวนเพิ่มเติม 
       2.  งดการสอบสวนพยานที่ไมมา  หรือมาแตไมยอมใหถอยคํา 
       3.  งดการสอบสวนพยานที่ทําใหลาชาหรือไมใชพยานหลักฐานในประเด็น
สําคัญ 
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       4.  การสงประเด็นไปสอบสวนพยานตางทองที่ 
       5.  ใชคําพิพากษาเปนพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหา 
       6.  เรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 (2) องคคณะในการประชุม 
  ก.  ตองมีประธานอยูรวมประชุมดวย  ถาประธานไมสามารถเขาประชุมได     
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานแทน 
  ข.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  เวนแต
การประชุมตอไปนี้ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสามคน  และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมด  คือ 
        1.  การประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวา   
ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และเปนความผิดในกรณีใด หรือหยอนความสามารถ 
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 111 หรือไม  อยางไร 
       2.  การประชุมปรึกษาหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จเพื่อพิจารณา
มีมติวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา 111  หรือไม  อยางไร  หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด
วินัยอยางรายแรงแตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจาก
ราชการ  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 112  หรือไม  อยางไร 
  ค.  การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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 (3) บันทึกรายงานการประชุม 
  คณะกรรมการสอบสวนตองทําบันทึกรายงานการประชุมไวดวยทุกครั้ง  รวมไว
ในสํานวนการสอบสวน เพื่อเปนหลักฐานยืนยันวาคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมตามขอ 16, 
24 และขอ 38 จริง  และเพื่อใหมีหลักฐานไวใชยืนยันอางอิงไดถามีการตรวจสอบ 

 12)  ลําดับขั้นตอนการสอบสวน  มีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้                                                              
 (1)  กําหนดแนวทางการสอบสวน 
 (2)  การแจงและอธิบายขอกลาวหา และสอบถามผูถูกกลาวหาวารับสารภาพหรือ
ปฏิเสธ 
 (3)  การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหา 
 (4) การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให                
ผูถูกกลาวหาทราบ 
 (5)  การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา 
 (6)  การประชุมพิจารณาลงมติ 
 (7)  การทํารายงานการสอบสวน 

 13)  หนาที่ของประธานเมื่อไดรับแจงคําสั่ง 
 เมื่อประธานกรรมการรับเรื่องที่กลาวหาทั้งหมดจากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแลว  ตองบันทึกวันรับทราบคําสั่งไวเปนหลักฐาน  แลวรวบรวมขอมูลและรายละเอียด
ตาง ๆ  เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา รวมทั้งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ไดจากการสืบสวน      
หรือสอบสวนเบื้องตนทั้งหมดเทาที่มีกอนเริ่มทําการสอบสวน ซึ่งไดแก เอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการตั้งเรื่องกลาวหา  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หลักฐานการแจงคําสั่งให    
ผูถูกกลาวหาทราบของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน         
ที่ไดจากการสืบสวนหรือจากการสอบสวนเบื้องตน ศึกษาลําดับขั้นตอนการสอบสวน และขอมูล
อ่ืน ๆ ที่เปนประโยชนตอการสอบสวนตอไป  ตอจากนั้นประธานกรรมการจะตองดําเนินการประชุม
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คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาเรื่องที่กลาวหาวามีขอกลาวหาอยางไร เปนความผิดวินัย 
รายแรง หรือไมรายแรงตามมาตราใด มีองคประกอบความผิดอยางไร และวางแนวทางการสอบสวน 
คนหาขอเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับ       
เรื่องที่กลาวหา และองคประกอบความผิดตามขอกลาวหา  เพื่อใหการสอบสวนไดความจริง  
และความยุติธรรม ใหแลวเสร็จโดยเร็ว (ขอ 16) 

 14)  การแจงและอธิบายขอกลาวหา 
 ขอกลาวหา  หมายถึง  รายละเอียดแหงการกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําที่กลาวอาง 
วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ขอกลาวหาจะตองอยูในกรอบของเรื่องที่กลาวหา โดยอธิบาย
เรื่องที่กลาวหาใหชัดเจนขึ้นวาผูถูกกลาวหากระทําการใด  ที่ไหน  เมื่อใด  และอยางไร   
 การแจงและอธิบายขอกลาวหา เปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน   ที่จะตอง
ดําเนินการหลังจากพิจารณาเรื่องที่กลาวหา  และวางแนวทางการสอบสวนแลว  โดยเรียกผูถูกกลาวหา
มาแจงและอธิบายรายละเอียดของขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด  อยางไร  รวมทั้งแจงใหทราบดวยวาในการสอบสวนนี้  
ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิ           
ที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหาตลอดจนอางพยานหลักฐาน หรือนําพยานหลักฐาน       
มาสืบแกขอกลาวหาได โดยทําเปนบันทึกมีสาระสําคัญ ตามแบบ สว.2 รวม 2 ฉบับ  เก็บไวในสํานวน
การสอบสวน 1 ฉบับ  อีก 1 ฉบับ มอบใหแกผูถูกกลาวหา  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
รับทราบไวเปนหลักฐานดวย  โดยจะตองดําเนินการภายใน 15 วัน  นับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 เมื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาแลว  คณะกรรมการสอบสวนจะตองสอบถามผูถูกกลาวหา
วาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  อยางไร  หากผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวา  
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  คณะกรรมการสอบสวนตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวา      
การกระทําตามที่ถูกกลาวหาเปนความผิดวินัยกรณีใด หรือเปนเหตุใหออกจากราชการ           
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เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา 111 หรือไม  หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่
รับสารภาพใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพและสาเหตุแหงการกระทํา
ไวดวย  รวมทั้งพิจารณาวาจะสอบสวนตอไปหรือไม ตามควรแกกรณี   
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมไดใหถอยคํารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  ภายใน 60 วัน นับแตวันที่แจงและ
อธิบายขอกลาวหา (ขอ 20 และขอ 23) 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.197/2548 และที่ อ.21/2550 (สั่งลงโทษ        
ในขอกลาวหาที่มิไดมีการแจงขอกลาวหานั้นมากอน) พิพากษาวา การที่ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ออกคําสั่งลงโทษในขอกลาวหาที่มิไดมีการแจงขอกลาวหานั้นมากอน  ยอมเปนคําสั่งลงโทษ    
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย     
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.153/2547  พิพากษาวา การสั่งลงโทษในขอกลาวหา
ที่คณะกรรมการสอบสวนมิไดแจงขอกลาวหาใน “พฤติการณและการกระทํา” นั้น มากอน   
หรือการสั่งลงโทษโดยเปลี่ยนแปลงขอกลาวหาใน “พฤติการณและการกระทํา” ใหม ไมสามารถ
กระทําได เพราะเปนการสั่งลงโทษในขอกลาวหาที่ไมเคยมีการสอบสวนมากอน หรือเปนการ
ไมใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดทราบขอเท็จจริงในขอกลาวหาอันนําไปสูการลงโทษไดเพียงพอ  
และไมมีโอกาสไดโตแยงหรือแสดงพยานหลักฐานของตน แลวแตกรณี สวนการสั่งลงโทษ    
ในขอกลาวหาที่ “พฤติการณและการกระทํา” นั้น มีการแจงขอกลาวหาและสอบสวนแลว        
แตผูมีอํานาจสั่งลงโทษหรือผูพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ หรือผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ
เห็นวาคณะกรรมการสอบสวนแจง “ฐานความผิด” ไมถูกตอง  ผูมีอํานาจดังกลาวยอมสามารถ
แกไข “ฐานความผิด” หรือ “ปรับบทกฎหมาย” ใหถูกตองได                  
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บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา ตามขอ 23 
เร่ือง  การสอบสวน..............(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)................ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
          ไมรายแรง/อยางรายแรง 

 

                                                                                                     วันที่............เดือน.....................

 คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง.....................(ช่ือหนวยงานที่ออกคําสั่ง)........
ที่............/.............เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน.......................... พ.ศ
ไดแจงและอธบิายขอกลาวหาให.....................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)......................ผูถูกกลาวหาท
 …………………………………………..(อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องท
ใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร)..........................................
........................................................................................................................................................

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการ
ผูถูกกลาวหามีสิทธิและหนาที่ตามขอ 18 รวมทั้งมีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท
ขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอางพยานหลักฐานห
หลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมก
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเล
       (...........................................................) 
 ขาพเจา.................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)................................ไดทราบ
และไดรับบันทึกนี้  1  ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่...........เดือน..................................พ.ศ. ............. 
แบบ สว.2
...พ.ศ. ....... 

..................
. ...............
ราบ ดังนี ้
ี่กลาวหา

................ 
................. 

สอบสวนนี้          
ี่สนับสนุน        
รือนําพยาน 

าร 

ขานุการ 

ขอกลาวหา
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        .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูถูกกลาวหา 
        (...........................................................) 

หมายเหตุ 1.  ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการสอบสวน 
  รวมแจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึก ทั้งนี้ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 
  เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย                      
 2. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา 
  ใหกรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบันทึกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ 
  สอบสวนทั้งหมด และใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวน 
  การสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืน 
  มารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ 
 3. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา 
  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําการตามที่ถูกกลาวหา 
  ดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึก 
  ถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 
 4.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 15)  กรณีผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา 
  ถาผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา  หรือมาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรบัทราบ
ขอกลาวหา  คณะกรรมการสอบสวนตองสงบันทึกตามแบบ สว.2  ทางไปรษณียลงทะเบียน    
ไปยังที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถาม
ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  การแจงขอกลาวหาโดยวิธีนี้ตองทําบันทึกตามแบบ 
สว.2  เปน 3 ฉบับ  เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ  สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ  เพื่อให   
ผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบสงคืนมา 
1 ฉบับ  ในกรณีเชนนี้เมื่อลวงพน 15 วัน นับแตวันดําเนินการดังกลาว  แมไมไดรับแบบ สว.2 
คืนมา  ก็ถือวาผูถูกกลาวหารับทราบแลว และคณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวน
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แลวประชุมพิจารณาวามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
กระทําการตามที่ถูกกลาวหาก็มีความเห็นใหยุติเรื่อง   
 ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดตามมาตราใด ก็ตองแจงและสรุปพยานหลักฐาน  
พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง  นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา มีสาระ 
สําคัญตามแบบ สว.3 โดยแจงในลักษณะเดียวกันกับการแจง สว.2  เมื่อลวงพน 15 วัน นับแต
วันที่ไดดําเนินการดังกลาวหากไมไดรับแบบ สว.3 คืน  หรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา 
หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและ        
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว  และไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวพิจารณาลงมติวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดหรือไมผิดอยางไร แลวทํารายงานการสอบสวนเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตอไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวน  โดยมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนตองใหโอกาสแก      
ผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

 16)  การสอบสวนผูถูกกลาวหา 
 การสอบสวนผูถูกกลาวหาเพื่อที่จะไดทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  และ
เปนการใหโอกาสผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา  กระบวนการสอบสวนเริ่มกระทําเมื่อ     
มีการแจงและอธิบายขอกลาวหา  การที่ผูถูกกลาวหาใหการรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงใด หรือ     
มีขออางขอเถียงอยางไร  ยอมนําไปสูการกําหนดประเด็นการสอบสวนตอไป 
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมไดใหถอยคํารับสารภาพ  คณะกรรมการสอบสวนจะตอง
ทําการสอบสวนตอไป  โดยสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให
หมดเสียกอน  เสร็จแลวคณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน     
ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได 
 การแจงและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ     
ยอมทําใหผูถูกกลาวหาเขาใจเรื่องราวและประเด็นที่ถูกกลาวหาไดเปนอยางดี  การชี้แจง          
แกขอกลาวหาหรือการนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาจึงสามารถทําได ตรงเรื่อง         
ตรงประเด็น ไมหลงขอตอสูอันจะทําใหการสอบสวนสามารถดําเนินไปไดอยางรวดเร็วและ  
เปนธรรมแกผูถูกกลาวหา 
 คณะกรรมการสอบสวนจะตองประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุน
ขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  และถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
กระทําการตามที่ถูกกลาวหา ก็ใหมีความเห็นยุติเรื่อง  แลวทํารายงานการสอบสวนตามแบบ   
สว.6 ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หากกรรมการสอบสวน
ผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่ง
ของรายงานการสอบสวนดวย 
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 ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  คณะกรรมการสอบสวนตองเรียก 
ผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา  โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวา    
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มี
ใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา  
สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน      
โดยแจงพยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  แมพยานหลักฐาน
จะฟงไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง  การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ที่สนับสนุนขอกลาวหา  ตองทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3  ที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยทําเปน 
2 ฉบับ  มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ  และเก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหา 
ลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
 การแจง สว.3  คณะกรรมการสอบสวนตองถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจง        
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ก็ใหยื่นได
ภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกิน 15 วัน  นับแตวันที่ไดรับแจง  และตองใหโอกาส         
ผูถูกกลาวหา ที่จะใหถอยคําเพิ่มเติม  รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา  
ไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ  คณะกรรมการสอบสวนตองจัดใหผูถูกกลาวหาใหถอยคํา
และนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 
 กอนการสอบสวนเสร็จ  ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหา
ไวแลว มีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคํา  หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอ
คณะกรรมการสอบสวนอีกได 
 เมื่อการสอบสวนเสร็จแลว  และยังอยูระหวางการพิจาณาของผูบังคับบัญชาที่สั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคนเดิม  หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ 37  ของกฎ ก.ค.ศ.วาดวย  
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  ถาผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ไดในกรณี
เชนนี้ ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
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 การสอบสวนผูถูกกลาวหาตามที่กลาวมานี้  คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกผูถูกกลาวหา
ไปสอบสวน  ณ  ที่หนึ่งที่ใดตามที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนดก็ได  ซึ่งโดยปกติแลวก็ทําการ
สอบสวน  ณ  ที่ทําการของคณะกรรมการสอบสวน 
 อนึ่ง  ในการสอบสวนผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะสอบสวนได  และในการสอบสวนผูถูกกลาวหานี้
คณะกรรมการสอบสวนตองทําการสอบสวนเอง  จะแตงตั้งอนุกรรมการหรือมอบหมายให
กรรมการสอบสวนบางคนทําการสอบสวนไมได  และหามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการ
สอบสวน  ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ในขอ 11 กําหนดวา  
การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจง
หรือใหปากคําของตนได  และในขอ 29 กําหนดวา  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน 
หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือ
กระทําการโดยมิชอบดวยประการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ และในการนี้   
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่งจะถูกสอบสวนปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละ 1 คน  
หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแตทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวน  เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 
 การอนุญาตใหทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงคําชี้แจงหรือฟงการใหปากคํานั้น    
ไดนาํแนวคิดจากพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 23 วรรคหนึ่ง  
ที่บัญญัติวา “ในการพิจารณาทางปกครองที่คูกรณีตองมาปรากฏตัวตอเจาหนาที่  คูกรณีมีสิทธิ 
นําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาทางปกครองได”  แตการเขามาของ
ทนายความหรือที่ปรึกษาตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณานี้ กําหนดใหเขามา  “ฟง”  
เทานั้น  มิไดใหเขามาเพื่อชี้แจงแกขอกลาวหาหรือใหปากคําแทนผูถูกกลาวหาแตอยางใด  และ 
“ผูถูกกลาวหา”  เทานั้นที่จะมีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเขาฟงการชี้แจงหรือ      
ใหปากคํา  แตไมไดหมายความรวมถึง “พยาน”  ดวย  ดังนั้น  ผูที่เปนพยานจึงไมสามารถ        
นําทนายความหรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือใหปากคําของตนได 
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 การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตามขอ 30  ใหบันทึกถอยคํามีสาระตามแบบ 
สว.4  หรือแบบ สว.5  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟง  หรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึก
ถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวน   
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย  ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา ใหกรรมการ
สอบสวนอยางนอย 1 คน  กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 
 ในการบันทึกถอยคํา  หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความ
ที่ไดบันทึกไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอย 
1 คน  กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 
 ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ  ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น 
 ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหนํามาตรา 9  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 หลักปฏิบัติในการสอบสวนผูถูกกลาวหาเทาที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้  ผูเปนกรรมการ
สอบสวนพึงศึกษาใหถองแทและปฏิบัติใหถูกตองครบถวน  เพื่อมิใหสํานวนการสอบสวน    
ตองเสียไป  ใชลงโทษผูถูกกลาวหาไมได  และเพื่อใหไดความจริงและใหความยุติธรรมแก        
ผูถูกกลาวหามากที่สุด  เพราะจุดมุงหมายของการสอบสวนนั้น อยูที่ความจริงและความยุติธรรม
เปนสําคัญ  คณะกรรมการสอบสวนเปนเครื่องมือในการคนควาหาความจริงจากฝายผูถูกกลาวหา
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพื่อใหผูถูกกลาวหามีความมั่นใจวาจะไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง
และเปนธรรม 
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แบบ สว.3 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  ตามขอ 24 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/
อยางรายแรง  

วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 
 ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง...................(ช่ือหนวยงานที่ออกคําสง)....................
ที่............/..............เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน.......................... พ.ศ. ...............
ไดแจงขอกลาวหาให.....................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)......................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจง
และรับทราบขอกลาวหาตามขอ 23 ลงวันที่........เดือน..............................พ.ศ. ..........นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกีย่วของกบัขอกลาวหาเสร็จแลว 
จึงขอแจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี ้
 1.  ขอกลาวหา.................................(ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใด 
เปนความผิดวินัย ตามมาตราใด)........................................ 
 2.  สรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา....................................................................... 
(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และการกระทํา      
ที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา)......................................................................................................... 

 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 
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 ขาพเจา.................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)................................ไดทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และไดรับบันทึกนี้  1  ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่................
เดือน..................................พ.ศ. ............. 
 
 
        .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูถูกกลาวหา 
        (...........................................................) 

หมายเหตุ 1.  การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
  ตามขอ 24  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน และไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 
  ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือ 
  ในบันทึกนี้ 
 2. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
  ขอกลาวหาใหทราบ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้ เปน 2 ฉบับ  มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ 
   เก็บไวในสํานวน การสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวันเดือนป 
  ที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
 3. ในกรณีที่สงบันทึกตามแบบ สว.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา 
   ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้ เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวน การสอบสวน 1 ฉบับ  
  สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ  เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ  และใหผูถูกกลาวหา 
  ลงลายมือช่ือ และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ 
 4.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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แบบ สว.4 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/      
          อยางรายแรง  

สอบสวนที่......................................... 
วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 

 ขาพเจา...................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...................อายุ....................ป  สัญชาติ................ 
ศาสนา....................อาชีพ.......................................อยูบานเลขที่.....................ตรอก/ซอย................................. 
ถนน.......................................แขวง/ตําบล.......................................จังหวดั....................................................... 

 ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง........................................................ 
......................(เร่ืองที่กลาวหา)..................ตามคําสั่ง.........................(ช่ือหนวยงานทีอ่อกคําสั่ง)...................... 
ที่............./..............เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ............. 
และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้..................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือ 
กระทําการใดเพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ  และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/ไดอาน    
บันทึกถอยคําเองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวตอหนาคณะกรรมการ
สอบสวน 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูถูกกลาวหา 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................บุคคลตามขอ 11 ขอ 28 (ถามี) 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูบันทึกถอยคํา 
       (...........................................................) 
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 ขาพเจาขอรับรองวา..............................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...........................ไดใหถอยคํา
และลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 
 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูชวยเลขานุการ 
       (...........................................................) 
 
หมายเหตุ 1.  ใหใชแบบ สว.4 นี้ ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา  ตามขอ 23 ขอ 24 
 2. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาใหบันทึก 
  ถอยคํารับสารภาพ รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี)  และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 
 3. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
  จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือรับรอง 
  ไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย 
 4. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก 
  ถอยคําลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคําและลายมือช่ือ 
  บุคคลตามขอ 11  และขอ 28 
 5.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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แบบ สว.5 

บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายผูถูกกลาวหา 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/      
          อยางรายแรง  

 
สอบสวนที่......................................... 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 
 ขาพเจา....................(ระบุช่ือพยาน)..........................อายุ....................ป  สัญชาติ................... 
ศาสนา....................อาชีพ..........................(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถาเปนขาราชการครู
ใหระบุตําแหนงและสังกัดดวย)........................อยูบานเลขที่.....................ตรอก/ซอย.................................
ถนน.....................................แขวง/ตําบล.......................................จังหวัด....................................................... 
 คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง........................ 
..........................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...........................ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 
ตามคําสั่ง....................................(ชื่อหนวยงานที่ออกคําสั่ง)........................................ที่............./..............
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .............และไดแจงให
ขาพเจาทราบดวยวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอนั
เปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมายหรือมีความผิดทางวินัย 
 ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้................................................................. 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือ 
กระทําการใดเพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ  และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/ไดอาน    
บันทึกถอยคําเองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวตอหนาคณะกรรมการ
สอบสวน 
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       .....................(ลายมือช่ือ)..................พยาน 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูบันทึกถอยคํา 
       (...........................................................) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา..........................(ระบุช่ือพยานผูใหถอยคํา)........................ไดใหถอยคํา
และลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 

                                               .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 
                       ฯลฯ 
       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ผูชวยเลขานุการ 
       (...........................................................) 
 
หมายเหตุ 1.  ใหใชแบบ สว.5 นี้ ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา  และบุคคลอื่นซึ่งมาใหถอยคํา 
  เปนพยาน 
 2. การสอบปากคําพยานตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน 
  กรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือรับรองไว 
  ในบันทึกถอยคํานั้นดวย 
 3. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวน หรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก 
  ถอยคําลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 
 4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 17)  การกําหนดประเด็นสอบสวน 
 การกําหนดประเด็นสอบสวน  เปนการกําหนดจุดสําคัญที่จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดวินัยตามขอกลาวหาในกรณีใด อยางไร หรือไม  
 “ประเด็น”  คือ  ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันเปนสาระสําคัญที่ยังโตเถียงกันอยู
หรือยังไมไดความกระจางชัด  หากเปนที่กระจางชัดหรือรับกันแลวก็ไมเปน “ประเด็น”  ที่จะตอง
พิสูจนหรือวินิจฉัย  
 ดังนั้น ประเด็นที่จะตองสอบสวน จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย  
ที่ยังมีการโตเถียงกันอยูระหวางฝายกลาวหากับผูถูกกลาวหา  คือ  ผูถูกกลาวหาปฏิเสธไมรับ
ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการที่ถูกกลาวหา หรือ           
มีขออางขอเถียงในเรื่องใด อยางไร ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่ไมรับกันหรือที่มีขออางขอเถียง  
ยอมเปนประเด็นที่กรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการสอบสวนเพื่อใหไดความเปนที่ยุติ        
วาความจริงเปนอยางไร และมีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันวาเปนเชนนั้น สวนขอเท็จจริงหรือ         
ขอกฎหมายที่ผูถูกกลาวหารับแลว หรือมีพยานหลักฐานเปนที่ประจักษอยูแลว  ก็ไมตองหยิบยก 
ขึ้นมาเปนประเด็นที่จะตองสอบสวนอีก 
 ประเด็นที่จะตองสอบสวนนั้น นอกจากเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย             
ที่โตเถียงกันอยูแลว ยังมีประเด็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่จะปรับเขาองคประกอบ
ความผิดตามกฎหมายในกรณีความผดินั้น ๆ อีกดวย 
 ในการกําหนดประเด็นสอบสวนนั้น  มีขอควรคํานึงเบื้องตน ดังนี้ 
 1.  ควรพิจารณาเสียกอนวา เรื่องที่จะทําการสอบสวนนั้นมีขอกลาวหาเกี่ยวกับ    
เรื่องอะไร  อยางไร  เปนความผิดในกรณีใด  และตามมาตราใด 
 2.  ควรพิจารณาวา ความผิดในกรณีตามที่กลาวหานั้นมีองคประกอบของความผิด
ตามที่บทกฎหมายวาดวยวินัยกําหนดไวอยางไร  เพื่อจะไดสอบสวนขอเท็จจริงใหตรงตาม
ประเด็นอันจะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหามีความผิดตามกรณีที่กลาวหาหรือไม 
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 3.  ควรคํานึงวา ขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตน รวมทั้งพยานหลักฐานตาง ๆ ในเบื้องตน 
อันเกี่ยวกับขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น  มีอยูแลวอยางไรบาง และผูถูกกลาวหาไดใหการ
เบื้องตนรับหรือปฏิเสธในขอใด  มีขออางหรือขอเถียงประการใด  ซึ่งจะทราบไดจากการรวบรวม 
ขอมูลเบื้องตน จากการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ และ      
จากการสอบสวนผูถูกกลาวหาในตอนแรก 
 ขอควรคํานึงเบื้องตนในการกําหนดประเด็นสอบสวนดังกลาวนี้  จะชวยให
คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนขอเท็จจริงโดยรัดกุม  เพื่อใหสามารถปรับขอเท็จจริงกับ  
ขอกฎหมายไดถูกตองยิ่งขึ้น  อีกทั้งจะไดไมตองสอบสวนในขอที่รับกันชัดเจนแลวใหเสียเวลา 
และจะไดสอบสวนขอเท็จจริงในประเด็นที่ยังเถียงกันอยู หรือยังไมชัดเจนใหกระจางโดย       
สิ้นกระแสความ  ซึ่งในการสอบสวนหาขอเท็จจริงนั้น จําตองกระทําทั้งสองทาง คือ สอบสวน
ไปในทางที่จะพิสูจนความผิดของผูถูกกลาวหาดวยการหาพยานหลักฐานมายืนยันและสอบสวน
ไปในทางที่จะพิสูจนวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด  โดยหาพยานหลักฐานมายืนยันดวยเชนกัน  
ทั้งนี้  เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรมตอผูถูกกลาวหา 
 ฉะนั้น  คณะกรรมการสอบสวนจะตองประชุมปรึกษาหารือกันในอันที่จะกําหนด
ประเด็นสอบสวนกอนที่จะลงมือทําการสอบสวน ตามขอ 16  โดยศึกษารายละเอียดจากเอกสาร
หลักฐานและขอมูลเบื้องตนที่มีอยู  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  คําชี้แจงเบื้องตนของ   
ผูถูกกลาวหาซึ่งไดจากการสอบสวนผูถูกกลาวหาครั้งแรก  และบทกฎหมายวาดวยวินัยในสวนที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหานั้น  แลวตกลงกันกําหนดประเด็น เพื่อดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับแตละประเด็นที่กําหนดไวนั้นตอไป 
 ทั้งนี้  ประเด็นที่จะสอบสวนนั้นอาจมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ได   
แลวแตวาผูถูกกลาวหาไดรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงอันใดบาง  ประกอบกับความยากงายหรือ
ความยุงยากซับซอนของแตละเรื่องดวย 
 ทั้งในชั้นสอบสวนหลังจากที่ไดแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว  และ   
การสอบสวนในชั้นที่ใหผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหา  คณะกรรมการ 
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สอบสวนจะตองกําหนดประเด็นสอบสวนที่จะกําหนดจุดสําคัญในการหาขอมูลมาเพื่อใช  
พิสูจนความจริงใหปรากฏ โดยวิธีการ 
  -  จะสอบพยานคนใดกอน 
  -  จะรวบรวมพยานหลักฐานอยางไร 
  -  ดูประเด็นที่กลาวหาวามีเรื่องอะไรบาง 
 บางครั้งคณะกรรมการสอบสวนวางแนวทางการสอบสวน  โดยอาศัยประสบการณ
ที่ผานมา  ก็เปนการกําหนดประเด็นอยางหนึ่ง 
 การกําหนดประเด็นเปรียบเสมือนการถือหางเสือเรือใหแลนไปตามทิศทางที่ตองการ  
ไมสอบสวนสะเปะสะปะ 
  -  จะสอบใคร 
  -  จะตัดพยานปากไหน 
  -  สอบสวนใหสิ้นกระแสความ 
 การกําหนดประเด็นจึงเปนการวางแผนลวงหนา 

 จุดสําคัญที่จะตองพิสูจนหรือวินิจฉัยในการดําเนินการทางวินัย  มี 3 ดาน 
 1.  ประเด็นเกี่ยวกับการกระทําในเรื่องที่กลาวหา จะตองพิสูจนวาผูถูกลงโทษ         
ไดทําอะไร  ทําที่ไหน  ทําเมื่อไร  ทําอยางไร  ทําเพราะเหตุใด  เพื่อใชในการวินิจฉัยวาไดกระทํา
ผิดวินัยหรือไม 
 2.  ประเด็นเกี่ยวกับกรณีความผิด  จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําผิดในกรณีใด  
เพื่อใชในการวินิจฉัยปรับบทลงโทษวาไดกระทําผิดตามมาตราใด 
 3.  ประเด็นเกี่ยวกับความรายแรงแหงกรณี  จะตองพิสูจนวาการกระทําของผูถูกกลาวหานั้น 
มีพฤติการณรายแรงเพียงใด  หรือเสียหายแกทางราชการรายแรงเพียงใด  เพื่อใชในการวินิจฉัย
กําหนดระดับโทษหนักหรือเบาที่จะลงแกผูถูกกลาวหา 
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 หลักในการกําหนดประเด็นสอบสวน คือ ตองตั้งประเด็นสอบสวนใหสิ้นกระแสความ
และเชื่อมโยงในทุกจุดสําคัญที่จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยตามขอกลาวหา       
ในกรณีใด อยางไร หรือไม ในทางปฏิบัติจริง ๆ แลว อาจไมจําเปนตองกําหนดประเด็นสอบสวน
หลายประเด็นก็ได เพราะถาขอเท็จจริงในเรื่องใดที่ผูถูกกลาวหาไดใหการรับแลว หรือ           
เปนขอเท็จจริงที่ เปนที่ประจักษชัดหรือเปนที่รูกันอยูแลว ก็ยอมไมเปนประเด็นที่จะตอง
สอบสวนอีก  นอกจากนี้ตามขอเท็จจริงและรูปเรื่องที่กลาวหาแตละเรื่อง  อาจมีปญหาอยางอื่น  
ที่ตองตั้งประเด็นสอบสวนนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวนั้นก็ได หลักสําคัญก็คือ ขอเท็จจริง    
ในจุดสําคัญอันใดที่จะนํามาพิสูจนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดหรือไมไดกระทําผิด รวมทั้ง
พฤติการณแหงการกระทําผิดซึ่งแสดงความรายแรงแหงการกระทําอันจะนํามาประกอบการ
พิจารณาวางระดับโทษได  ถายังไมกระจางชัดยังเปนที่สงสัยหรือโตเถียงกันอยู  ควรจะตั้งประเด็น
สอบสวนใหหมดทุกจุด  เพื่อคนควาหาความจริงใหไดวาความจริงในกรณีนั้นเปนอยางไร  ทั้งนี้  
คณะกรรมการสอบสวนพึงพิจารณาอยางรอบคอบวา จะตองสอบสวนในประเด็นใดบาง จึงจะได
ความจริงและความยุติธรรม 

 18)  การสอบสวนพยานบุคคล 
 พยานบุคคล  ไดแก 

(1)  บุคคลที่รูเห็นเหตุการณ 
(2)  บุคคลที่ทราบเรื่องที่กลาวหา 
(3)  บุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหา 

 เพื่อใหไดขอเท็จจริงและทราบรายละเอียดหรือพฤติการณตาง ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  
ประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามขอกลาวหาจริงหรือไม 
 พยานบุคคล มี  2  ประเภท  คือ 

1. พยานบุคคลที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกมาสอบ 
2. พยานบุคคลที่ผูถูกกลาวหาอางถึง  หรือใหเรียกมาสอบ 



~ 134 ~ 

 

 การสอบสวนพยานที่อยูตางทองที่ 
 1.  คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนพยาน  ณ  ทองที่ของพยาน 
 2.  ขอใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้น สอบสวนพยานแทน  
โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให 
 วิธีปฏิบัติในการสอบสวนพยานบุคคลนั้น  ตองมีกรรมการนั่งสอบสวนอยางนอย  
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ จึงจะเปนองคคณะทําการสอบสวนพยานได  ในกรณีการสงประเด็น
ไปสอบ หวัหนาหนวยงานในทองที่นั้น นั่งสอบรวมกับคณะอีกอยางนอย  2  คน  ก็ใชได 

 สิทธิของพยาน / ผูเสียหาย 
 1.  พยานที่เปนขาราชการ และไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน  ใหถือวาไปปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 
 2.  มีสิทธิที่จะไดรับความสะดวกและไดรับความคุมครองจากการถูกกลั่นแกลง หรือ  
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ของพยานจากผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้น 
 3.  ผูบังคับบัญชามีหนาที่ชวยประสานงานกับอัยการสูงสุด เพื่อเปนทนายแกตางกรณี   
ถูกฟองในคดีแพงหรือคดีอาญา 
 4.  ผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก  มีสิทธิดังนี้ 
      (1)  ทําการสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 
      (2)  ใหมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือขาราชการอื่นที่เปนกลางและ
เชื่อถือได  หรือบุคคลที่เด็กรองขอและไววางใจเขารวมในการสอบปากคํา 
      (3)  หากผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งขอรังเกียจบุคคลใด  ใหเปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 
 5.  ผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ / หูหนวกและเปนใบ / มีความพิการ
ทางกาย / ไมเขาใจภาษาไทย  ใหจัดหาลามที่เปนกลางและเชื่อถือได 
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 หนาที่ของพยาน 
 1.  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคํา ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด 
 2.  พยานมีเจตนาขัดขืน  หลีกเลี่ยงไมไปใหถอยคํา  ใหถอยคําเปนเท็จ  ใหถอยคํากลับไป
กลับมา เพื่อชวยผูถูกกลาวหาใหพนผิด  อาจมีความผิดฐานใหการเท็จ 
 3.  พยานที่เปนขาราชการปฏิบัติตามขอ 2  ใหรายงานผูบังคับบัญชา 

 ขอหามในการสอบสวน 
 1.  หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทําการหรือจัดใหกระทําการใด ๆ ซึ่งเปน
การใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ  เพื่อจูงใจบุคคลนั้น      
ใหถอยคําอยางใด ๆ หรือกระทําใหทอใจหรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคํา
ซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหา (ขอ 29) 
 2.  หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแตทนายความหรือที่ปรึกษาของ           
ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยู เพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 
(ขอ 30) 
 3.  ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไข
ขอความที่ไดบันทึกไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวน
อยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม (ขอ 30) 
 4.  ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน  หามมิใหบุคคลอื่นรวมทําการสอบสวน    
 กฎเกณฑนี้ใหใชกับกรณีที่สงประเด็นไปสอบสวน  โดยขอใหผูบังคับบัญชาหรือ
หัวหนาหนวยงานในทองที่อ่ืนทําการสอบสวนดวย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
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 ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
ไมไดภายในเวลาอันสมควร  หรือการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําใหการสอบสวนลาชา
โดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  คณะกรรมการสอบสวนจะงดไมสอบสวน
พยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน ตามขอ 14  และ  
ในรายงานการสอบสวน ตามขอ 39 

 19)  การสอบสวนปรากฏกรณีกระทําผิดในเรื่องอื่น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการในเรื่องอื่น  
นอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการสอบสวนตองรายงาน
ไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา
กรณีมีมูลตามที่รายงาน ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนในมูลกรณีที่พบใหมนั้น โดยจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหมก็ได (ขอ 33) 

กรณีคณะกรรมการสอบสวนพบเหตุกระทําผิดในเรื่องอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ เห็นวากรณีมีมูลวา 
ผูถูกกลาวหา 

 กระทําผิดวินัยอยางรายแรง/ 
    ไมรายแรง 

 หยอนความสามารถ 
 บกพรองในหนาที่ราชการ 
 ประพฤติตนไมเหมาะสมกับ 

   ตําแหนงหนาที่   
 นอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้ง 
ประธานฯ 
รายงาน 
ผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน 
ผูสั่งฯ เห็นวา 
กรณีมีมูล
ตามที่รายงาน
ใหสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน 
ตามแตกรณี 
แตงตั้งคณะกรรมการฯ 
คณะเดิม หรือแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวนใหมก็ได 
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 20)  การสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น 
 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ่ืน 
ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น
มีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม  ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการ 
ในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ประธานกรรมการสอบสวนตองรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางร ายแรง  หรือเปนความผิดกรณี อ่ืนตามที่ รายงาน  ก็ใหสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือ  
จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ         
ที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการ
พิจารณาได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน  โดยแยกเปนสํานวน         
การสอบสวนใหมใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไว    
ในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวน     
การสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย (ขอ 34) 

กรณีพบเหตุพาดพิงถึงผูอื่น 

  
 
 
 
 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา 
การสอบสวนพาดพิงถึงผูอื่น 
และเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการ
ในเรื่องที่สอบสวน 
 
 

ประธานฯ 
รายงาน 
ผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน 
ผูสั่งฯ เห็นวา 
ผิดวินัย 
อยางรายแรง/ 
ผิดกรณีอื่น 
ใหสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวน 
-  แตงตั้งจาก 
   คณะกรรมการฯ 
   คณะเดิม หรือแตงตั้ง 
   คณะกรรมการ 
   สอบสวนใหมก็ได 
- ใชพยานหลักฐาน 
   ที่ไดจากการสอบสวน 
   มาประกอบ 
   การพิจารณาได 
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 21)  การสอบสวนดวยเหตุอื่นแลวพบมูลความผิดวินัยอยางรายแรง 
 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  
ตามมาตรา 111 และผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง  ซึ่งผูบังคับบัญชาเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนผูนั้น 
ตามมาตรา 98 ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ 
คณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 98 จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 111 มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได (ขอ 35) 

กรณีสอบสวนเหตุอื่นแลวพบมูลความผิดวินัยอยางรายแรง 
 
 
 
 
 
 

ผูบังคับบัญชาสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
ตามมาตรา 111 กรณี 

 หยอนความสามารถ 
 บกพรองในหนาที่

ราชการ 
 ประพฤติตนไมเหมาะสม 

   กับตําแหนงหนาที่ 
 

 22)  การสอบสวนกรณีมีคําพิพ
 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถ
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  ถาคณะกรร
ไดความประจักษชัดอยูแลว  ใหถือเอา
ผูบังคับบัญชา 
เห็นวากรณี 
มีมูลวา 
เปนการกระทํา 
ผิดวินัยอยาง 
รายแรง 
ากษาถึงที่สุด 
ึงที่สุดวา  ผูถูกกลา
มการสอบสวนเห็นว
คําพิพากษานั้นเปนพ
สั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
สอบสวนวินัย 
อยางรายแรง 
วหากระทําผิดหรือต
าขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ยานหลักฐานที่สนับ
นําสํานวนของ 
คณะกรรมการ
สอบสวน ตามมาตรา 
111 มาใชได 
องรับผิดในคดี        
ตามคําพิพากษา
สนุนขอกลาวหา   
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โดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  
และแจงขอกลาวหาพรอมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษา  
ใหผูถูกกลาวหาทราบทั้งนี้ ใหนําขอ 24 มาใชบังคับโดยอนุโลม (ขอ 36)   

 23)  การสอบสวนกรณีผูถูกกลาวหาโอน / ยาย 
 ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ 
แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  เพื่อตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน ขั้นตอน             
การสอบสวน  การแจง สว.3  และการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองดังกลาวดวย (ขอ 37) 

 24)  การสอบสวนกรณีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 
 กรณีที่การกระทําผิดวินัยของขาราชการเขาลักษณะความผิดทางอาญาดวยนั้น       
ผลการดําเนินการทางวินัยอาจแตกตางจากผลการดําเนินคดีอาญาได  เพราะการดําเนินการทาง
วินัยกับการดําเนินคดีอาญาเปนกระบวนการที่แยกตางหากจากกัน  และแมจะปรากฏวาผลการ
ดําเนินคดีอาญาแตกตางออกไป แตก็ไมกระทบตอการพิจารณาลงโทษทางวินัยที่ไดดําเนินการ
ไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว  
 ดังนั้น  ในกรณีที่มีการแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดทางวินัย           
และปรากฏวาการกระทําของผูถูกกลาวหาเขาลักษณะเปนความผิดทางอาญาที่ไมใชความผิด   
อันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  คณะกรรมการสอบสวนก็จะตองทําการ
สอบสวนไปตามคําสั่งนั้น  เพราะกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ไดกําหนด
หนาที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ไวเปนสวนหนึ่งตางหากจากการดําเนิน
คดีอาญา  ถาผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยฟงไดวา  ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยก็ควร        
สั่งลงโทษโดยไมชักชา  แตถาผลการสอบสวนพิจารณา ทางวินัยยังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา
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กระทําผิดวินัยกรณีเชนนี้ ผูนั้นก็ยังตกอยูในฐานะเปนผูถูกฟองคดีอาญา  หรือถูกกลาวหาวา
กระทําผิดอาญาอยู  ถาไมใชคดีความผิดที่เปนลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  
กฎหมายยังใหอํานาจผูบังคับบัญชาสั่งพักราชการเพื่อรอฟงผลทางคดีอาญาได  ในกรณีเชนนี้   
จึงสมควรรอการสั่งเด็ดขาดไวกอน  จนกวาจะทราบผลทางคดีอาญา  ทั้งนี้  ตามนัยมติ ก.พ.    
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2509 และที่ สร 0905/ว 9 ลงวันที่ 
6 ตุลาคม 2509 
 อนึ่ง  การรอผลคดีอาญานั้น  ศาลปกครองสูงสุดไดมีแนววินิจฉัยวา  การดําเนินการ
ทางวินัยไมตองรอผลคดีอาญา  และผลของคดีอาญาจะเปนประการใดไมผูกมัดผูดําเนินการทาง
วินัยที่จะเห็นแตกตางได หากไดกระทําไปโดยสุจริตและเปนไปตามกฎหมายแลว (คําพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.142/2549)  และเห็นวา ผลการลงโทษทางวินัยและผลการลงโทษทาง
อาญาหาจําตองมีผลไปทางเดียวกันไม  เพราะกระบวนการพิจารณาทางวินัยและทางอาญา         
มีความแตกตางกัน  การรับฟงพยานหลักฐานก็แตกตางกัน ทั้งการมีอยูของพยานหลักฐานและ
การใหถอยคํา หรือการเบิกความของพยานอาจจะมีความแตกตางกันได  จึงไมจําตองรอผล    
การพิจารณาทางอาญากอนแตประการใด  เมื่อมีการดําเนินการทางวินัยจนมีการสั่งลงโทษผูฟองคดี  
หากภายหลังปรากฏวาผูฟองคดีกระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผลของการไดรับโทษจําคุกดังกลาวถือเปนการกระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง  และเปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  เมื่อผูถูกฟองคดีลงโทษทางวินัย    
ผูฟองคดีในเรื่องดังกลาว ไมถือวาเปนการดําเนินการทางวินัยซ้ําซอน  ถึงแมมูลกรณีการกระทํา
ความผิดเปนเหตุเดียวกันกับผลการดําเนินการทางวินัยที่เปนเหตุแหงคดีนี้ก็ตาม  (คําพิพากษา  
ศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.67/2547) 
 ตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.67/2547 ไดวางหลักกรณีการลงโทษทางวินัย
ที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาวา  เมื่อมีการดําเนินการทางวินัยและไดสั่งลงโทษแกขาราชการผูใดไปแลว  
หากปรากฏภายหลังวาขาราชการผูนั้นกระทําผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก  ผลของการไดรับโทษ
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จําคุกเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ซึ่งเปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ผูบังคับบัญชายังสามารถ
สั่งลงโทษไลออกหรือปลดออกได โดยไมถือวาเปนการดําเนินการทางวินัยซ้ํา แมมูลกรณี      
การกระทําความผิดจะเปนเหตุเดียวกัน  ซึ่งเปนการกลับหลักแนววินิจฉัยของ ก.พ.  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/565 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2541  ซึ่งเห็นวาเปนการดําเนินการซ้ํา  ตอง
สั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ 

 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. 463/2551  เมื่อขาราชการถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัยอยางรายแรง  และการกระทําดังกลาวเปนความผิดทางอาญาดวย  ขาราชการผูนั้น      
ยอมถูกดําเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาไปพรอมกันได  แมวาผลคดีอาญายังไมถึงที่สุดก็ตาม 
เนื่องจากการดําเนินคดีอาญานั้นมุงประสงคควบคุมการกระทําของบุคคลในสังคมมิให     
กระทําการที่กฎหมายกําหนดวาเปนความผิดอาญา เพื่อคุมครองสังคมโดยรวมใหมีความสงบสุข  
สวนการดําเนินการทางวินัยเปนมาตรการในการรักษาวินัยของขาราชการที่มุงปราบปราม
ขาราชการที่กระทําการฝาฝนขอหามตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ กําหนดโดยใชวิธีการ
ลงโทษทางวินัย  ซึ่งมีผลเปนการปรามไมใหขาราชการอื่นกระทําผิดวินัยเพราะเกรงกลัว        
การลงโทษดวย  อีกทั้งการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อจะลงโทษทางวินัยของผูบังคับบัญชา           
ก็แตกตางจากการรับฟงพยานหลักฐานเพื่อลงโทษในคดีอาญาของศาล   โดยคดีอาญา              
ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยไดตอเมื่อมีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจงปราศจากขอสงสัย      
สวนการลงโทษทางวินัยผูบังคับบัญชาสามารถใชดุลพินิจสั่งลงโทษผูถูกกลาวหาไดโดยพิจารณา
จากพยานหลักฐานและพฤติการณของผูถูกกลาวหาที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการสอบสวน  ซึ่งรวมถึงสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.   
มีมติโดยไมจําเปนตองปรากฏพยานหลักฐานชัดแจงปราศจากขอสงสัยดังเชนคดีอาญา  และ    
ไมจําตองรอฟงผลคดีอาญาแตอยางใด 
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 25)  การสอบสวนผูซึ่งออกจากราชการไปแลว 
 การที่ผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยและลงโทษแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดได  ผูนั้นจะตองมีสถานะเปนขาราชการและกระทําผิดวินัยตามที่กฎหมาย
บัญญัติเปนขอหามหรือขอปฏิบัตินั้น  และกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด 
ออกจากราชการไปแลวผูบังคับบัญชาสามารถดําเนินการทางวินัยแกผูนั้นไดตอเมื่อมีกรณี       
ถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนการกระทําการใดที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
อยูกอนออกจากราชการ  เวนแตจะออกจากราชการเพราะตาย   ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 102          
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  หากกรณี        
ไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ผูบังคับบัญชาก็ไมสามารถดําเนินการทางวินัยแกผูที่ออกจากราชการ
ไปแลวได 
 กรณีขาราชการซึ่งถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงไดลาออกจาก
ราชการ หรือเกษียณอายุราชการไปแลว  ผูบังคับบัญชาตองยุติการสอบสวนเนื่องจากผูนั้นไมมี
สถานะเปนขาราชการ  จึงไมสามารถสั่งลงโทษได  เวนแตมีกรณีถูกกลาวหาหรือถูกสอบสวนวนิยั
อยางรายแรง หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาอยูกอนออกจากราชการ 
ซึ่งมาตรา 102 ใหอํานาจผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิได       
ออกจากราชการ 
 กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสอบสวนความผิดทางวินัยอยาง
รายแรง และถึงแกความตาย ในระหวางการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการ
สอบสวนจะงดการสอบสวน เพราะขาราชการผูนั้นไดพนจากราชการเพราะถึงแกความตายไปแลว  
แตกระทรวงการคลังไดขอความรวมมือใหสวนราชการตนสังกัดทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ
และสรุปความเห็น  เพื่อที่ผูบังคับบัญชาจะไดนําผลของการสอบสวนไปประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการสั่งจายบําเหน็จบํานาญของขาราชการผูนั้น ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2494  ทั้งนี้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0504/14556  
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 
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 26)  การรวบรวมพยานหลักฐาน 
 การรวบรวมพยานหลักฐาน  เปนกระบวนการสําคัญของการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการ 
สอบสวนมีหนาที่คนหาขอเท็จจริง  พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณตาง ๆ 
อันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา และองคประกอบความผิดตามขอกลาวหา เพื่อแสวงหาความจริง    
ในเรื่องที่กลาวหาและดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้         
ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเขาสํานวน
พยานหลักฐานตาง ๆ  ที่จะรวบรวมนั้น  ไดแก  คําใหการของผูถูกกลาวหา  คําใหการของ   
พยานบุคคล  พยานเอกสาร รวมทั้งพยานวัตถุ  ประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหา        
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา 
 การรวบรวมพยานหลักฐาน  คณะกรรมการสอบสวนจะตองกระทําอยางอิสระและ
เปนกลาง  โดยปราศจากอคติอยางใด ๆ ตอผูถูกกลาวหา  โดยกระทําตั้งแตเริ่มตนทําการ
สอบสวนไปจนกวาจะสอบสวนเสร็จสิ้นกระแสความ   เพื่อจะไดสรุปขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานตาง ๆ ทํารายงานการสอบสวนพรอมทั้งความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  ทั้งนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ ดังที่กลาวนี้ คณะกรรมการสอบสวน    
ควรจะไดทําสารบาญไวดวย  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและพิจารณาของผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาเรื่องนั้น ๆ 
 การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  ใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 
 เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจ
นําตนฉบับมาได  จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ถูกตองก็ได  
 ในกรณีที่หาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย  หรือโดยเหตุ
ประการอื่น จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 
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 การรวบรวมพยานหลักฐานตองรวบรวมใหครบถวน  พอที่จะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําผิดหรือไม  และหมดประเด็นหรือสิ้นกระแสความแลว  เชน 
 -  ในบันทึกคําใหการจะตองชัดเจนไดความตอเนื่องกันโดยตลอด  ไมทําใหเขาใจไปได
หลายทาง  และไมมีขอสงสัยใด ๆ ในคําใหการนั้นหลงเหลืออยู 
 -   กรณีที่มีคําใหการของพยานยันกันอยู  และปรากฏจากคําใหการวายังมีผูรวมรูรวมเห็น
ในเหตุการณนั้นดวย  ก็จะตองสอบผูที่ถูกอางวาเปนผูรูเห็นนั้น ๆ ไวดวย 
 -  กรณีที่มีผูอางถึงพยานเอกสารใดจะตองนําเอกสารนั้น หรือสําเนา หรือภาพถายเขารวม
ไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 -  กรณีใดเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน มีระเบียบ กฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งไวโดยเฉพาะ ก็ตอง
นําระเบียบ กฎ ขอบังคับ หรือคําสั่งนั้น ๆ เขาสํานวนการสอบสวนไวดวย 
 -  กรณีที่เคยมีคําสั่ง ระเบียบ หรือทางปฏิบัติในขณะเกิดเหตุอยางไร  ควรสอบปากคําผูรู  
คําสั่ง ระเบียบ หรือทางปฏิบัตินั้น ๆ ไวดวย 
 -  กรณีที่จะตองไดรับการพิสูจนโดยผูมีความรูเฉพาะทาง  จะตองสงหลักฐานนั้น ๆ     
ใหผูมีความรูในทางนั้น ๆ พิสูจนหรือใหความเห็นหรือสอบปากคําประกอบในสํานวน          
การสอบสวนไว 
 -  กรณีที่ไดมีการสอบปากคําผูถูกกลาวหา  หรือพยานเกี่ยวกับเรื่องที่กําลังสอบสวนอยูไว  
โดยเจาพนักงานหรือคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  จะตองนําบันทึกคําใหการหรือสํานวน
การสืบสวนขอเท็จจริงมาประกอบสํานวนการสอบสวนดวย 
 -  กรณีที่มีการคิดคํานวณใด ๆ จะตองแสดงวิธีคิดโดยละเอียดไวดวย 
 -  กรณีถูกฟองคดีอาญา  คดีถึงที่สุดใหลงโทษ  แตในทางวินัยผูถูกกลาวหายังใหการปฏิเสธ  
จะตองคัดสําเนาคําพิพากษาเขาไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 -  กรณีนําเงินของทางราชการไปฝากธนาคารโดยไมชอบดวยระเบียบ  จะตองเรียก   
สมุดฝากเงินหรือใบแจงยอดเงินเขาไวในสํานวนการสอบสวน  และสอบเจาหนาที่ธนาคารวา    
ผูฝากจะไดรับประโยชนเปนเงิน  เปนสิ่งของ  หรือเปนเครดิตจากธนาคารนั้นหรือไมดวย 
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 -  กรณีเกี่ยวกับการเดินทางจะตองแสดงใหปรากฏในสํานวนการสอบสวนวา  ระยะทาง
แตละจุดหางกันประมาณเทาใด  ดังนี้ เปนตน 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว  กอนเสนอสํานวน
การสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปน
จะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้น 
เปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหคณะกรรมการสรุปพยานหลักฐานดังกลาวให       
ผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐาน 
เพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น  (ขอ 25) 
 ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมได  กรณีอยูระหวางการพิจารณาของ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาคนใหม  ผูถูกกลาวหาอาจยื่นคําชี้แจงตอ
บุคคลดังกลาวได  (ขอ 26) 

 27)  การขอขยายเวลาการสอบสวน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลาได  ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอ   
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนไมเกิน 30 วัน  
กรณีสอบสวนทางวินัยไมรายแรง และครั้งละไมเกิน 60 วัน กรณีสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง 
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ตัวอยาง 
บันทึกขยายเวลาการสอบสวน 

(สถานที่บันทึก)....................................... 

                                                                           วันที่.............................................................. 

  ตามคําสั่ง...........................ที่........../..............ลงวันที่......................................
แตงตั้งขาพเจาเปนผูมีนามขางทายนี้เปนคณะกรรมการทําการสอบสวน......................................
(ชื่อผูถูกกลาวหา)....................ซึ่งมีกรณีตองหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ประธานกรรมการ
ไดรับทราบคําสั่งเมื่อวันที่.................................................บัดนี้  การสอบสวนครบ  90/180 วัน 
ในวันที่................................................................... 

  ดังนั้น  จึงขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีก  30/60 วัน นับแตวันที่......................
ถึงวันที่................................................ 

  จึงบันทึกไวเปนหลักฐาน 
 
 

      (ลงชื่อ)..............................................ประธาน 

      (ลงชื่อ)..............................................กรรมการ 

      (ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ 
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การขอขยายเวลา 
 กรณีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนดในแตละขั้นตอน  
และไมอาจดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนด 

การสอบสวนวินัยไมรายแรง ภายใน  90  วัน 
 

การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ภายใน  180  วัน 
 

ค  
  
 คณะกรรมการสอบสวน
                               
 

กรณีการสอบสวนวินัยอยาง
 

 
    
    
 
 
 
 

 

 
 
 

รายงานผูส่ังแตงตั้ง 
ณะกรรมการสอบสวน
รายแรง ไมแลวเสร็จภ

 
 

ส่ังขยายระยะเวลาตามความจําเปน
ไมรายแรงไมเกิน 30 วนั 

รายแรงครั้งละไมเกิน 60 วัน 
ายใน  240  วัน 

กา
ประธานกรรมการฯ

รายงานเหตุผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
 

รายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
รศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง 

ก.ค.ศ.  แลวแตกรณ ี
อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง
ก.ค.ศ.  มีมติเรงรัดภายในระยะเวลาที่องคคณะ 

กําหนดตามเหตุผลและความจําเปน 
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 28)  การทํารายงานการสอบสวน 
 การทํารายงานการสอบสวน คือ การทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน    
ที่ไดจากการสอบสวน พรอมทั้งแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามมาตราใด 
อยางไร หรือไม โดยอาศัยพยานหลักฐานและเหตุผลใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือ          
ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ
ดวยเหตุใด หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการหรือไม อยางไร หรือ      
เปนผูมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม อยางไร  (ขอ 38) 
 ปกติการทํารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะกระทําเมื่อไดประชุม 
ลงมติแลว โดยคณะกรรมการสอบสวนจะทํารายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.6 ทายกฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน 

 ในรายงานการสอบสวนใหมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1.  สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง กรณีที่ไมไดสอบสวนพยาน
ตามขอ 30 และขอ 31 ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไวดวย และในกรณีที่          
ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย เชน บันทึก
วาผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพเพราะจํานนตอหลักฐานหรือเพราะเหตุใด เพื่อประโยชน
อยางใดของผูถูกกลาวหา 
 2.  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและพยานหลักฐาน    
ที่หักลางขอกลาวหา (ถามี) วาควรรับฟงพยานหลักฐานฝายใด เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลใด 
 3.  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม 
อยางไร ถากระทําผิดเปนความผิดในกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือ
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการดวยเหตุใด 
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการหรือไม อยางไร หรือเปนผูมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่สอบสวนนั้นหรือไม อยางไร 
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 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนเสร็จแลวใหเสนอสํานวน
การสอบสวน พรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวจึงจะถือวา
การสอบสวนแลวเสร็จ (ขอ 39) 
 อยางไรก็ดี การทํารายงานการสอบสวนเปนแตเพียงการเสนอขอเท็จจริงและ
ความเห็นมิใชการชี้ขาดในการรับฟงขอเท็จจริงและการชี้ขาดความผิดและการกําหนดโทษ        
การชี้ขาดความผิดรวมทั้งการกําหนดโทษเปนเรื่องของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
ผูบังคับบัญชาหรือองคคณะผูมีอํานาจแลวแตกรณีเปนผูพิจารณา 
 ในการทํารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการในสาระ 
สําคัญ ดังนี้ 
 (1)   ประชุมปรึกษากัน 
  การประชุมปรึกษาของคณะกรรมการสอบสวนถือเสียงขางมากของจํานวน
กรรมการสอบสวนที่อยูในที่ประชุม 
  การประชุมปรึกษาของคณะกรรมการสอบสวนนี้ ในทางปฏิบัติกรรมการ    
คนใดคนหนึ่งหรือเลขานุการควรจะไดสรุปขอเท็จจริงที่พอฟงไดในเบื้องตน และที่เปนปญหา   
จะตองพิจารณาวินิจฉัย รวมทั้งขอกฎหมาย มาเสนอตอที่ประชุมเสียชั้นหนึ่งกอน เมื่อคณะกรรมการ
สอบสวนไดประชุมปรึกษากัน มีความเห็นเปนประการใดเกี่ยวกับขอเท็จจริง และพยานหลักฐาน 
ที่ไดจากการสอบสวนเกี่ยวกับการฟงวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม และเกี่ยวกับ
โทษที่ควรไดรับแลว ที่ประชุมอาจจะมอบใหเลขานุการ หรือกรรมการสอบสวนคนใดคนหนึ่ง
รับไปรางรายงานการสอบสวน แลวนํารางรายงานนั้นมารวมพิจารณาปรับปรุงแกไขขั้นตอน
สุดทายอีกชั้นหนึ่ง 
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 (2) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
  การสรุปขอเท็จจริง หมายถึง การสรุปวาจากการสอบสวนเรื่องที่กลาวหานั้น 
ขอเท็จจริงไดความวาอยางไร ผูถูกกลาวหาไมไดทําหรือไดทําอะไรอยางไรบาง โดยอาศัย
พยานหลักฐานและเหตุผลใด  
  ขอเท็จจริงที่จะนํามาสรุปทํารายงานการสอบสวนนั้น มีวิถีทางที่จะเขามาสู
สํานวนการสอบสวนหรือเขาสูการพิจารณาได 5 ทาง คือ 

1. โดยพยานหลักฐาน 
2. โดยขอสันนิษฐาน 
3. โดยผูสอบสวน หรือผูพิจารณารับรูเอง 
4. โดยผูสอบสวน หรือผูพิจารณาตรวจเห็นเอง 
5. โดยผูถูกกลาวหารับ 

  ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยพยานหลักฐาน 
 พยานหลักฐาน  คือ  สิ่งที่แสดงใหเห็นอยางมีเหตุผลถึงความถูกตองหรือไมถูกตองของ
เหตุการณ 
 พยานหลักฐานมี  3  ประเภท  คือ   
 1)  พยานเอกสาร  คือ  สิ่งที่จารึกเปนลายลักษณอักษรที่แสดงออกซึ่งความหมาย 
 2)  พยานวัตถุ  คือ  สิ่งที่มีรูปรางทั้งหลายซึ่งมีผลตอความจริงที่เกิดขึ้น  เชน  อาวุธตาง ๆ   
ที่ใชในการกระทําผิด  แถบบันทึกเสียง ฯลฯ เปนตน 
 3)  พยานบุคคล  คือ  บุคคลที่จะตองใหถอยคําเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่ตนไดรับรูโดยสัมผัส 
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของตน 
 สําหรับพยานผูเชี่ยวชาญ  คือ  พยานบุคคลที่จะตองใหการเกี่ยวกับความเห็นในทาง
วิชาการ  เชน  นายแพทย วิศวกร  สถาปนิก ฯลฯ เปนตน 
 พยานหลักฐานที่จะนํามาสูการพิจารณานั้น  อาจเปนพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  พยานบุคคล  
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
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 พยานหลักฐานตาง ๆ ที่นํามาพิจารณาฟงขอเท็จจริงนั้น  อาจแบงตามน้ําหนักที่จะพึง   
รับฟงไดเปนหลายประเภท ดังนี้ 
 ก.  พยานชั้นหนึ่งและพยานชั้นสอง 
  พยานชั้นหนึ่ง  หมายถึง  พยานหลักฐานที่ดีที่สุดที่จะพึงมีในกรณีนั้น 
  พยานชั้นสอง  หมายถึง  พยานหลักฐานอื่นที่ยังไมดีที่สุดที่จะพึงมีในกรณีนั้น 
  พยานชั้นหนึ่ง  เปนพยานหลักฐานที่รับฟงไดดีกวาพยานชั้นสอง  สวนพยานชั้นสอง
แมจะบงชี้วาขอเท็จจริงเชนนั้นมีอยู  แตก็มีน้ําหนักในการรับฟงนอยกวาพยานชั้นหนึ่ง  เชน      
ในหนังสือสัญญามีผูลงนามเปนพยานไว  ผูที่มีชื่อลงนามเปนพยานชั้นหนึ่ง  สวนบุคคลอื่นที่ใหการ
วาเคยเห็นและจําลายมือชื่อคูสัญญานั้นได  เปนพยานชั้นสอง 
  ในระหวางพยานเอกสารกับพยานบุคคลนั้น ตางก็อาจเปนพยานชั้นหนึ่งและพยานชั้นสอง
ของกันและกันได แลวแตวาเมื่อใดอันใดจะเปนพยานหลักฐานที่ดีที่สุด แตสําหรับกรณีที่
กฎหมายบังคับไววาตองมีพยานหลักฐานเปนหนังสือ  ยอมจะตองถือวาพยานเอกสารเปนพยาน
ชั้นหนึ่ง  พยานบุคคลเปนพยานชั้นสอง 
  ในระหวางพยานเอกสารดวยกัน  ตองถือวาตนฉบับเอกสารเปนพยานชั้นหนึ่ง สวนสําเนา
เอกสารเปนพยานชั้นสอง 
  พยานชั้นสองแมจะมีน้ําหนักนอย  แตก็มิใชวาจะรับฟงไมได  ยอมอยูในดุลพินิจของ 
ผูพิจารณาในการชั่งน้ําหนักคําพยานที่จะรับฟงเพียงใดหรือไม  อยางไรก็ดี ถาจะนําพยานชั้นสอง
มาสอบหรือมาพิจารณารับฟงก็ตองแสดงเหตุผลใหปรากฏไวดวยวา พยานชั้นหนึ่งในกรณีนั้น
ไมสามารถนํามาสอบไดเพราะเหตุสุดวิสัย เชน ตนฉบับเอกสารหาไมไดเพราะสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือโดยประการอื่น 

 ข. พยานโดยตรง และพยานเหตุผล หรือพยานแวดลอมกรณี 
  พยานโดยตรง  หมายถึง  พยานหลักฐานที่ระบุโดยตรงวาขอเท็จจริงเชนนั้นมีอยูโดย
ไมตองไปคนหาเหตุผลสันนิษฐานอยางใดตอไปอีก 
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  พยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณี  หมายถึง  พยานหลักฐานที่ไมระบุโดยตรงวา
ขอเท็จจริงเปนเชนนั้น  แตมีเหตุผลหรือพฤติการณเชื่อมโยงพอที่จะเชื่อไดวาขอเท็จจริงควรจะ
เปนเชนนั้น  เชน  ในกรณี นายดําขมขืนกระทําชําเรานางสาวสวย  ผูที่เห็นเหตุการณในขณะที่
นายดํากําลังขมขืนกระทําชําเรานางสาวสวย เปนพยานโดยตรง สวนผูที่เห็นนายดําเดินออกมา
จากหองของนางสาวสวย ในลักษณะที่ผมเผายุงเหยิง ไมสวมเสื้อ มีรอยขีดขวน และไดยินเสียง
รองของนางสาวสวยเปนพยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณี 
  พยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณีนั้น  ใชประกอบพยานโดยตรงใหมีน้ําหนักมาก
ยิ่งขึ้น  และในบางกรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณาก็รับฟงพยานเชนนี้เพื่อแยงพยาน
โดยตรงเหมือนกัน เพราะในบางครั้งพยานเหตุผลหรือพยานแวดลอมกรณีอาจมีน้ําหนักกวา
พยานโดยตรงที่ปราศจากเหตุผลก็ได  ดวยเหตุนี้ ผูมีหนาที่ในการรับฟงพยานหลักฐานตอง
ระมัดระวังในเรื่องนี้ดวย 

 ค. ประจักษพยานและพยานบอกเลา 
  ประจักษพยาน  หมายถึง  พยานที่ไดรูเห็นขอเท็จจริงนั้นมาดวยตนเอง 
  พยานบอกเลา  หมายถึง  พยานที่มิไดรูเห็นขอเท็จจริงนั้นมาดวยตนเอง  หากแตไดยิน
ไดฟงผูอ่ืนเขาเลาใหฟงอีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอด 
  ประจักษพยานยอมมีน้ําหนักดีกวาพยานบอกเลา 
  พยานบอกเลาโดยทั่วไปรับฟงเปนพยานหลักฐานไมได  แตก็มีขอยกเวนใหรับฟง    
อยูบาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจรับฟงเปนพยานบุคคล  หรือพยานแวดลอมกรณีประกอบ
พยานหลักฐานอื่นใหมีน้ําหนักขึ้นได  หรือรับฟงเมื่อสมเหตุผลและมีพยานแวดลอมกรณีอ่ืน
สนับสนุนพอ  แตการรับฟงพยานบอกเลาตองรับฟงดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
  ในการวินิจฉัยวา  พยานใดรับฟงไดเพียงใดตองมีการชั่งน้ําหนักพยาน 
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  ในการชั่งน้ําหนักพยานวาจะพึงรับฟงไดเพียงใดนั้น  ตองคํานึงถึงประเภทของพยาน
ดังกลาวขางตน คือคํานึงถึงวาเปนพยานชั้นหนึ่งหรือพยานชั้นสอง  เปนพยานโดยตรงหรือ 
พยานแวดลอมกรณี  เปนประจักษพยานหรือพยานบอกเลา 
  อยางไรก็ดี  พยานตอไปนี้ถือวาเปนพยานที่มีน้ําหนักมาก คือ 
   -  พยานคู  :  พยานที่ใหการตรงกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
   -  พยานรวม  :  พยานที่ใหการเปนพยานสําหรับทั้ง 2 ฝาย 
   -  พยานที่มีเหตุผลเชื่อมโยงกัน 
   -  พยานที่มีพยานแวดลอมกรณีประกอบ 
   -  พยานที่ไมมีสวนไดเสียเกี่ยวของ  หรือพยานที่เปนกลาง 
  สวนพยานตอไปนี้ถือวาเปนพยานที่มีน้ําหนักนอย  คือ 
   -  พยานเดี่ยว  :  พยานที่เห็นเหตุการณหรือไดยินคนเดียว  หรือเหตุการณคนละครั้ง
ซึ่งไมใชเวลาเดียวกัน  พยานเชนนี้จะมีน้ําหนักนอย แตถามีเหตุผลเชื่อมโยงกันดีก็รับฟงได
เหมือนกัน  เชน  ในกรณีขมขืนกระทําชําเรา  คําใหการของผูเสียหายแมเพียงคนเดียว แตมี
เหตุผลอ่ืนแวดลอมก็สามารถฟงลงโทษได 
   -  พยานที่ไมอยูกับรองกับรอย  :  พยานที่ใหการแตละครั้งไมเหมือนกัน 
   -  พยานที่มีความสัมพันธใกลชิดกับฝายที่ไดประโยชนจากคําพยาน  เชน  พอกับลูก  
แมกับลูก  สามีกับภรรยา  เหตุที่พยานเชนนี้มีน้ําหนักนอยก็เพราะโดยปกติมักจะใหถอยคํา
ชวยเหลือกัน  ถาไมมีพยานอื่นมาประกอบทําใหหนักแนนยิ่งขึ้นแลว  น้ําหนักคําพยานดังกลาว     
ก็จะมีน้ําหนักนอย 
   -  พยานที่มีสาเหตุโกรธเคืองกับคูกรณี  ถาไมมีพยานอื่นประกอบ  น้ําหนัก       
คําพยานก็จะนอย  แตถาสาเหตุโกรธเคืองกันมีเพียงเล็กนอยหรือมีมานานมากแลว  คําพยานนั้น 
ก็อาจมีน้ําหนักขึ้นบาง 
   -  คําซัดทอดของผูถูกกลาวหาดวยกัน  ที่พยานเชนนี้ไมมีน้ําหนักพอจะรับฟง  
เพราะตางคิดเอาตัวรอด  หรือใหถอยคําเพื่อใหตนเองพนผิดเปนประการสําคัญ 
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   -  พยานบอกเลา  :  (พยานที่มิไดรูเห็นหรือไดยินดวยตนเองโดยตรง  หากแตไดยิน
คนอื่นมาเลาใหฟงอีกทอดหนึ่ง หรือหลาย ๆ ทอด)  แตถึงแมจะมีน้ําหนักนอยก็ยังอาจใชเปน
พยานเหตุผล หรือพยานแวดลอมกรณีประกอบพยานหลักฐานอื่นใหมีน้ําหนักขึ้นได  หรือ    
หากคําบอกเลานั้นสมเหตุสมผลก็อาจรับฟงไดเชนเดียวกัน  อยางไรก็ดี การรับฟงพยานบอกเลา
ตองรับฟงดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
   -  พยานที่ใหการแตกตางกันในขอสาระสําคัญ  ตามปกติคนที่อยูในที่เดียวกัน
มองเห็นในขณะเดียวกัน หรือไดยินดวยกัน  ก็ควรจะมองเห็นหรือไดยินเหมือนกัน  หากมาใหถอยคํา
ในสาระสําคัญไมเหมือนกันแลวก็ไมนารับฟง 
   -  พยานที่ไมสมเหตุผล  เปนพยานที่ใหถอยคําขัดตอเหตุผลธรรมดา  เชน          
ใหถอยคําวาเห็นผูถูกกลาวหาอยูในที่เกิดเหตุ  จําหนาได ทั้ง ๆ ที่ ในขณะเกิดเหตุเปนเวลากลางคืน 
เดือนมืด  และพยานก็อยูในที่หางไกลออกไป  เปนตน 

 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยขอสันนิษฐาน 
 โดยปกติขอสันนิษฐาน ไมพึงนํามาเปนขอเท็จจริงที่จะรับฟงประกอบการพิจารณาทาง
วินัย  แตถามีกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหลักปฏิบัติ เชน  มติคณะรัฐมนตรี  มติ ก.พ.  มติ ก.ค.หรือ
มติ ก.ค.ศ.  ซึ่งไดแจงใหทราบโดยทั่วกันเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติแลววา  ใหถือวาหรือใหสันนิษฐาน
ไวกอนวาถากรณีอยางนั้น  ขอเท็จจริงเปนอยางนั้น  เชนนี้ก็ใชขอสันนิษฐานนั้นฟงเปน
ขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาทางวินัยได  ซึ่งกรณีเชนนั้นยอมตกเปนหนาที่ของผูถูกกลาวหา
ที่จะตองนําสืบหักลางขอสันนิษฐานนั้น  ถานําสืบหักลางขอสันนิษฐานนั้นไมได  ก็ตองรับฟง
ขอเท็จจริงไปตามขอสันนิษฐานนั้น  เชน 
  -  พระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ. 2478 ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูอยูในวงการพนัน   
เปนผูรวมเลนการพนันดวย  ดังนี้ในทางวินัยก็ถือเอาขอสันนิษฐานนั้นมาฟงเปนขอเท็จจริงได  
เวนแตผูถูกกลาวหาจะพิสูจนไดวาไมไดรวมเลนการพนัน 
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 -  มติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่  นว.  89/2497  
ลงวันที่ 1  เมษายน  2497  กําหนดไววา  ขาราชการมีหนาที่ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งจะอางวา
ไมรูกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผน  ขอบังคับอันตนจําตองปฏิบัติและอยูในหนาที่ของตนมิได  
การที่ขาราชการปฏิบัติงานไมชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนก็ดี  หรือละเลยไมปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนที่กําหนดก็ดี ใหถือวาเปนการผิดวินัย หรือหยอนสมรรถภาพ  
แลวแตกรณี  เชนนี้ก็เทากับวาคณะรัฐมนตรีใหสันนิษฐานในขอเท็จจริงไวกอนวา  เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในเรื่องใดตองรูกฎหมายและระเบียบในเรื่องนั้น ดังนั้น คณะกรรมการสอบสวน
ชอบที่จะถือขอสันนิษฐานนั้นเปนขอเท็จจริงไดเลย  เวนแตผูถูกกลาวหาจะนําสืบพิสูจนไดวา 
ตนไมรูจริง ๆ  เชน  กฎหมายเพิ่งออกใหม  ตนยังไมไดรับราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศกฎหมายใหม
เรื่องนั้น  หรือนําสืบพิสูจนไดวามติคณะรัฐมนตรีซึ่งถือเปนระเบียบ หลักปฏิบัติในเรื่องนั้น  ๆ 
ยังไมมีการแจงใหทราบโดยทั่วกัน  เปนตน 

 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยผูสอบสวนหรือผูพิจารณารับรูเอง 
 ขอเท็จจริงที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณารับรูเองโดยไมตองอาง
พยานหลักฐาน  คือ  ขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป  หรือซึ่งไมอาจโตแยงได  เชน 
 ก.  กิจการความเปนไปของบานเมือง  เชน  นโยบายของรัฐบาล ใครเปนนายกรัฐมนตรี  
ใครเปนรัฐมนตรี ใครเปนปลัดกระทรวง ใครเปนอธิบดี ประจํากระทรวง  ทบวง  กรมใด          
ในระยะใด  เพราะไดมีการประกาศใหทราบกันโดยทั่วไปอยูแลว 
 ข.  ธรรมเนียมประเพณีซึ่งเปนที่รูกันโดยทั่วไป  เชน  ความรังเกียจของสังคมตอ
การกระทําของผูถูกกลาวหาที่จะถือวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงเพียงใด หรือไม         
เปน ขอเท็จจริงซึ่งเปนที่รูกันอยูทั่วไป  คณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณายอมพิจารณาได
โดยไมตองอาศัยคําพยาน แตถาเปนธรรมเนียมประเพณีเฉพาะทองถิ่นซึ่งไมเปนที่รูกันโดยทั่วไป  
ก็ควรนําพยานหลักฐานมาสืบประกอบใหเห็นวามีธรรมเนียมประเพณีเฉพาะทองถิ่นเชนนั้น 
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 ค.  สิ่งธรรมดาธรรมชาติ  เชน  หนารอนกลางวันยาว  หนาหนาวกลางวันสั้น  
ระยะทางใกล-ไกล ในภูมิประเทศของทองถิ่นตาง ๆ ในประเทศ  เหลานี้คณะกรรมการสอบสวน
หรือผูพิจารณายอมรับรูเองไดโดยไมจําเปนตองอางพยานหลักฐาน 
 ง.  ถอยคําภาษาไทย  หรือภาษาอื่นที่เปนที่เขาใจกันอยูทั่วไป  คณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูพิจารณาวินิจฉัยเองไดโดยไมตองนําผูเชี่ยวชาญมาแปลอีก  เชน  คําวา “คาแปะเจี๊ยะ” 
เปนที่เขาใจกันอยูทั่วไปวาหมายถึง “เงินกินเปลา” ฯลฯ เหลานี้ คณะกรรมการสอบสวนหรือ      
ผูพิจารณารับรูเองไดโดยไมตองนําพยานสืบประกอบอีกวาแปลวาอะไร  แตถาเปนคําที่รูกัน
เฉพาะหมูเฉพาะเหลาหรือเปนภาษาทองถิ่น หรือศัพทแสลงอาจจะตองใหผูรูหรือผูเชี่ยวชาญ
อธิบายความประกอบดวย 
 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยผูสอบสวนหรือพิจารณาตรวจเห็นเอง 
 สิ่งที่จะเขามาเปนขอเท็จจริงในสํานวนโดยการตรวจเห็นเองของผูสอบสวน หรือ  
ผูพิจารณานั้นอาจมีไดโดยผูถูกกลาวหาอาง ผูเกี่ยวของในเรื่องนั้นอาง หรือคณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูพิจารณาไดทําการตรวจเห็นเองก็ได  เชน  รูปพรรณสัณฐานของผูถูกกลาวหา
หรือพยานรูปรอยบาดแผล  ลักษณะวัตถุที่ใชเปนพยานหลักฐาน  หรือเหตุการณใด ๆ  ที่ปรากฏ
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณาในขณะสอบสวนหรือพิจารณา  เปนตน 
 ขอเท็จจริงที่มาสูการพิจารณาโดยผูถูกกลาวหารับ 
 ในบางกรณีผูถูกกลาวหาก็รับในขอเท็จจริงบางอยาง  คํารับของผูถูกกลาวหาเชนวา
นี้ไมวาเปนคํารับในชั้นสืบสวนหรือชั้นใด ๆ  ก็นําขอเท็จจริงที่ผูถูกกลาวหารับนั้นมาสู การ
พิจารณาได 
 (3) การรับฟงขอเท็จจริง 
  การฟงขอเท็จจริงที่เขามาสูสํานวนการสอบสวนโดยทางตาง ๆ  ทั้ง 5 ทาง 
ดังกลาวขางตน  คณะกรรมการสอบสวนหรือผูพิจารณาจะตองฟงวาผูถูกกลาวหาไมไดทํา  หรือ
ไดทําอะไรและทําอยางไรบางในเรื่องที่กลาวหานั้น  และไมควรนําขอเท็จจริงนอกสํานวน     
การสอบสวนมาพิจารณารับฟง  ขอเท็จจริงที่คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมเขามาในสํานวนนั้น
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อาจจะมีทั้งขอเท็จและขอจริง  เรื่องใดที่มีแตขอจริงรับกันโดยตลอดก็งายตอการสรุปและ        
ทําความเห็น  แตถาเรื่องใดมีขอเท็จและขอจริงปะปนกันอยูมากจะตองวินิจฉัยชั่งน้ําหนักพยาน
แยกแยะวาอะไรเท็จอะไรจริง โดยอาศัยเหตุผลประกอบการพิจารณารับฟง  ในการพิจารณา  
ควรแยกพิจารณาแตละประเด็นในแตละขอหาเปนขอ ๆ ไป  ขอไหนสําคัญที่สุดควรพิจารณา
วินิจฉัยกอน  ถาขอสําคัญฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดอาจจะไมจําตองพิจารณาขอปลีกยอย
อ่ืน ๆ ก็ได 
  การวินิจฉัยประเด็นตาง ๆ  ในเบื้องตนตองฟงพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมากกอน 
ถาไมมีพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมากจึงจะพิจารณาหลักฐานที่มีน้ําหนักรองลงมา  ซึ่งประกอบดวย
เหตุผลและพฤติการณแวดลอมสอดคลองตองกันใหพอฟงได 
  นอกจากการรับฟงพยานดังกลาวแลวยังตองชั่งน้ําหนักคําพยานแตละปากวา
พอจะเชื่อถือคําพยานนั้น ๆ ไดเพียงใด  ซึ่งในการนี้ควรรับฟงคําพยานที่ใหถอยคําสมเหตุสมผล  
ถาไมสมเหตุสมผลก็ไมควรรับฟง 
 (4) การแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม 
  การแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม  เปนการ
พิจารณาปรับขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวนกับบทมาตราวาดวยการกระทําผิด 
  การพิจารณาปรับขอเท็จจริงกับบทมาตราวาดวยการกระทําผิดวินัยเปนขั้นตอน
ที่ตองกระทําภายหลังจากที่ไดพิจารณาสรุปขอเท็จจริงแลว  และควรพิจารณาทุกบทมาตรา        
ที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการกระทํานั้นเกี่ยวของโดยละเอียดทุกแงทุกมุม  ในการที่
คณะกรรมการสอบสวนจะสามารถพิจารณาปรับขอเท็จจริงกับบทมาตราวาดวยการกระทําผิดนั้น  
คณะกรรมการสอบสวนตองทราบองคประกอบของความผิดในบทมาตรานั้น ๆ  และสามารถ 
ใหเหตุผลไดดวย  การพิจารณาวินิจฉัยวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม  ตองอาง
ขอเท็จจริงที่ปรากฏตามทางการสอบสวนซึ่งมีพยานหลักฐานสนับสนุนและใหเหตุผลประกอบ     
ใหเพียงพอทุกเรื่อง 
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  การทําความเห็นควรใชวิธีการนําเอาขอเท็จจริงมาปรับเขากับบทมาตราความผิด
ที่การกระทําของผูถูกกลาวหาอาจเขาหลักเกณฑองคประกอบของความผิดนั้น ๆ  ซึ่งอาจจะเปน
บทมาตราเดียวหรือหลายบทมาตราก็ได  แลววินิจฉัยวาการกระทํานั้นเปนความผิดวินัยตาม
มาตรานั้น ๆ  หรือไม  เพราะเหตุใด และกระทําเชนนี้ทุกบทมาตราความผิดที่เขาสูการพิจารณา  
การปรับบทความผิดโดยวิธีนี้จะทําใหเกิดความเปนไปโดยละเอียดทุกแงทุกมุม  ไมเฉพาะแต
ความผิดที่เห็นวาตองตามขอเท็จจริงที่ผูถูกกลาวหาไดกระทําเทานั้น  การทําความเห็นโดยวิธีดังกลาว
จึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการวินิจฉัยชี้ขาดของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูมีอํานาจ
ผูพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ  และทําใหการพิจารณาดําเนินการทางวินัยชั้นตอ ๆ ไป 
รวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งความรวดเร็วของการดําเนินการทางวินัยนี้เปนเปาหมายที่สําคัญประการหนึ่ง
ของการดําเนินการทางวินัย 
  การทําความเห็นปรับขอเท็จจริงกับบทมาตราความผิด  ควรพิจารณาตามลําดับ
โครงสรางของความผิดทางวินัย  ซึ่งมีลําดับดังนี้ 
  1)  การกระทําของผูถูกกลาวหานั้นตองตามที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด
ทางวินัยหรือไม 
  2)  การกระทํานั้นเปนการกระทําที่ผูถูกกลาวหาพึงกระทําไดโดยชอบหรือไม 
  3)  ผูถูกกลาวหาที่กระทําการนั้นเปนผูที่มีความสามารถรูผิดชอบในการกระทํานั้น
หรือไม 
  ในการทํารายงานการสอบสวนในชั้นปรับบทความผิด  ควรตองวินิจฉัย        
ไปตามลําดับของโครงสรางดังกลาว  คือตองทําความเห็นในเบื้องตนวา  การกระทําของ            
ผูถูกกลาวหานั้นตองตามที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดทางวินัยหรือไม  เชน  กลาวหาวาละทิ้ง
หนาที่เวรเฝาที่ทําการเพื่อปองกันอัคคีภัย  ขอเท็จจริงตามทางการสอบสวนฟงไดวาผูถูกกลาวหา
ไมไดอยูในที่ทําการในขณะไฟไหมจริง  ซึ่งเปนการกระทําที่กฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด  
ทางวินัย  คณะกรรมการสอบสวนตองทําความเห็นตอไปวา  การกระทําของผูถูกกลาวหานั้น 
เปนการกระทําที่ผูถูกกลาวหาพึงกระทําไดโดยชอบหรือไม  ถาขอเท็จจริงตามทางการสอบสวน
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ฟงไดวา เหตุที่ผูถูกกลาวหาไมไดอยูเฝาที่ทําการเพราะถูกผูบังคับบัญชาเรียกไปปฏิบัติราชการ
ดานอื่น  ดังนี้ ผูถูกกลาวหาก็กระทําไดโดยชอบหรือมีเหตุอันสมควร ไมควรจะมีความผิด         
แตถาขอเท็จจริงฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําไปโดยไมมีเหตุที่อางไดโดยชอบ  คณะกรรมการ
สอบสวนก็ควรจะตองทําความเห็นตอไปวา ผูถูกกลาวหาสามารถรูผิดชอบในการกระทํานั้น
หรือไม  ถาการสอบสวนฟงไดวาการที่ผูถูกกลาวหากระทําเชนนั้นเพราะเกิดความผิดปกติ     
ทางสมองหรือจิตใจจนไมสามารถควบคุมตนเองได  แมจะฟงวากระทําผิดก็อาจไมตองลงโทษ
หรือลงโทษเพียงสถานเบา  เปนตน 
 (5) เสนอแนะโทษที่ควรไดรับ 
  การเสนอแนะโทษและระดับโทษที่จะลงแกผูถูกกลาวหาจะตองกระทําเมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาแลวเห็นวา  การกระทําของผูถูกกลาวหาเปนความผิดทาง
วินัย  ซึ่งอาจเปนความผิดกรณีเดียวหรือหลายกรณีหรือหลายกระทงก็ได  โทษและระดับโทษ      
ที่เสนอแนะใหลงแกผูถูกกลาวหานี้ตองตั ้งอยู บนพื้นฐานของเหตุผลจากพยานหลักฐาน           
ที่ไดสอบสวนรวบรวมไวนั้น   และควรคํานึงถึงระดับโทษตามที่กฎหมายกําหนด  และ              
ที่คณะรัฐมนตรี  หรือ ก.ค.ศ.  หรือ ก.ค.  หรือ ก.พ.  ไดมีมติกําหนดเปนหลักปฏิบัติไว  รวมทั้ง
ระดับโทษที่เคยลงแกผูกระทําผิดอยางเดียวกันมาแลวดวย  ทั้งนี้  ขอเสนอแนะดังกลาวควรรวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการลดหยอนผอนโทษหรืองดโทษดวย 
  การแสดงความเห็นวา ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  หรือบกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ราชการ  หรือเปนผูมีมลทิน  หรือมัวหมองหรือไม  ถาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย
คณะกรรมการสอบสวนตองแสดงความเห็นในลักษณะดังกลาวไวดวย 
  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมปรึกษาสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน  
และพิจารณาเห็นวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม  ควรไดรับโทษในสถานใด  
หรือผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือเปนผูมีมลทินหรอืมวัหมอง
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ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นหรือไม  อยางไรแลว  ก็ทําบันทึกรายงานการสอบสวนตามแบบ สว.6  
ถากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ก็ใหทําความเห็นแยงติดไปกับรายงานการสอบสวนดวย 
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แบบ สว.6 

รายงานการสอบสวน 
 

วันที่............เดอืน........................พ.ศ. ....... 

เร่ือง  การสอบสวน................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)...............ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยัไมรายแรง/ 
          อยางรายแรง  

เรียน..................(ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 

 ตามที่ไดมีคําสั่ง....................(ช่ือหนวยงานที่ออกคําสั่ง)........................ที่.........../................. 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่........เดือน..................... พ.ศ. ..........เพื่อสอบสวน.................... 
..........................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)............................................ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทาํผิดวินยั 
ไมรายแรง/อยางรายแรง  ในเรื่อง...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว     
เมื่อวันที่……เดือน..........................พ.ศ. ........ และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เสร็จแลว  จึงขอเสนอรายงานการ
สอบสวน  ดังตอไปนี้ 
 1.  มูลกรณีเร่ืองนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก......................................................................................
(มีผูรองเรียนหรือมีผูรายงานวาอยางไร  ในกรณีที่ไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใดใหระบุ
ไวดวย) 
 2.  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาให        
.................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)..............................................................ผูถูกกลาวหาทราบแลว  
โดย.....................................................(แจงและอธิบายขอกลาวหาใหทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร  
และไดแจงโดยวิธีใด)......................................................................................................................................... 
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 3.  ................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)............................ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคํา
ในเบื้องตนวา...................................(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไรหรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตนดวย
เหตุผลอยางไร).................................................................................................................................................. 
 4.  คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลว        
ไดความวา......................................................(อธิบายวาไดความอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
ไมสอบสวนพยานใดตามขอ 30 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 31 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวน
หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย)......................................................................... 
 5.  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน           
ขอกลาวหาให..............................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)....................................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึก
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. .......
โดย........................................................(อธิบายวิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหา)…………………………………………………………………………………………………… 
 6.  คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือ
ขอใหถอยคํา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาแลว...................................(ระบุช่ือผูถูกกลาวหา)............................
ผูถูกกลาวหาไดช้ีแจงแกขอกลาวหา/ใหถอยคํา/นําสืบแกขอกลาวหา...............................................................
(รายละเอียดเกี่ยวกับคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และ
ในกรณีที่ไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร  และไดนําสืบแกขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐาน 
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนตามคําขอของ ผูถูกกลาวหาไดความโดยสรุปวาอยางไรหรือไม ไดนําสืบ          
แกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใด หรืองดการสอบสวน
พยานหลักฐานใด ใหระบุพยานที่ไมสอบสวน หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย 
และในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย).............. 
........................................................................................................................................................................... 
 7.  คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลวเห็นวา............................................
(เปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟง
พยานหลักฐานใดไดหรือไม  เพียงใด  โดยอาศัยเหตุผลอยางไร  และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร
หรือไม  ถาผิดเปนความผิดกรณีใด  ตามมาตราใด  และควรไดรับโทษสถานใด  หยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
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ราชการ ตามมาตรา 111 หรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออก หรือไลออก ถาใหรับราชการตอไป 
จะเปนการเสียหายแกราชการ ตามมาตรา 112 หรือไม อยางไร)……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ
ตอไป 

 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................) 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการ 
       (...........................................................) 

         ฯลฯ 

       .....................(ลายมือช่ือ)..................กรรมการและเลขานุการ 
       (...........................................................) 

 
หมายเหตุ 1.  การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 38 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน 
  และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และใหกรรมการสอบสวน 
  ดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึกนี้  หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง  
  ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน 
 2.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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 29)  การสอบสวนเพิ่มเติม 
 กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550  ขอ 25  และขอ 41 ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนเพิ่มเติมไว  ดังนี้ 
 (1)  การสอบสวนเพิ่มเติมกอนเสนอสํานวนการสอบสวน 
      เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหาเสร็จแลว  
และกอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาจําเปนตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐาน
ที่ไดเพิ่มเติมมานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ก็ใหคณะกรรมการสอบสวน 
สรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา 
หรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้นดวย 

 (2)  การสอบสวนเพิ่มเติมภายหลังเสนอสํานวนการสอบสวนแลว 
      ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 98   
หรือมาตรา 104 (1)  หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  
เห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
ไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม  เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
      ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือ              
ผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเห็นเปนการสมควรจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นมา     
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  
      ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว        
เมื่อสอบสวนเสร็จแลวใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวน
เพิ่มเติมไปใหผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติม  โดยจัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม
ประกอบไปดวยก็ได (ขอ 41)  
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 30)  การตรวจสอบความถูกตองของการสอบสวน 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได เสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนแลว  ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองตรวจสอบความถูกตอง
ของการสอบสวนกอนดําเนินการตอไป  (ขอ 40) 
 (1)  ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง ตามขอ 3      
ซึ่งทําใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเชนนี้ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 
 (2)  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง  ซึ่งทําใหการสอบสวน
ตอนนั้นเสียไปเฉพาะในกรณี ดังตอไปนี้ 
  ก.  การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  มีกรรมการสอบสวนมาประชุม   
ไมครบตามที่กําหนดไวในขอ 17 วรรคหนึ่ง 
  ข.  การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 11  ขอ 27  
ขอ 28 วรรคสอง  ขอ 29  ขอ 30 วรรคหนึ่ง  หรือขอ 32 วรรคหนึ่ง 
  ในกรณีเชนนี้ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่งใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 (3)  ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบ   
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  
หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหา        
ตามขอ 24  ตองสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว  และตองใหโอกาส 
ผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง ใหถอยคํา และนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ 24 ดวย 
  ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหา     
ที่คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  แตในการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนนั้น  ถาผูถูกกลาวหาไมไดหลงขอตอสู โดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลว       
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ซึ่งไมทําใหเสียความเปนธรรม  ใหถือวาการสอบสวนและพิจารณานั้นใชได  และใหลงโทษ     
ผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง 
 (4)  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจาก
ที่กําหนดไวในขอ 43  ขอ 44 และขอ 45  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําให
เสียความเปนธรรม  ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไข
หรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําให
เสียความเปนธรรม  จะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

 31)  การพิจารณาสั่งการของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  และผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดตรวจสอบความถูกตองของการสอบสวน
แลว  ตองพิจารณาสั่งการดังตอไปนี้ 
  (1)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 
หรือไมมีเหตุที่จะใหออกจากราชการ ตามมาตรา 112  สมควรยุติเรื่อง  หรือกระทําผิดที่ยังไมถึง
ขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  ทั้งนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน 
  (2)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการ ตามมาตรา 111  ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวน
การสอบสวนดังกลาว  หากเห็นวามีเหตุตามที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา  ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา 111 
  อนึ่ง ตามมาตรา 111 วรรคสาม  บัญญัติวา  “ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนผูถูกกลาวหา ตามมาตรา 98 ในเรื่องที่จะตองสอบสวน
ตามวรรคหนึ่ง  และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 98 ไดสอบสวนไวแลว  ผูมีอํานาจ     
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ตามวรรคหนึ่งจะใชสํานวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดําเนินการไดโดยไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งได”  ดังนั้น ผูบังคับบัญชาอาจนําสํานวนการสอบสวน
ทางวินัยมาพิจารณาสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา 111 ได 
  (3)  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง  สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออก ซึ่งจะตองสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา  อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง  หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา 100 วรรคสี่ (1) หรือ (2) หรือ
เปนกรณีตามมาตรา 112  ใหผูมีอํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน   และให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.   
ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง  หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  พิจารณาใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว  และใหผูมีอํานาจ
สั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว (ขอ 40) 

 32)  การกําหนดเวลาและขั้นตอนการสอบสวน 
  เวลาและลําดับขั้นตอนการสอบสวน      

 (1)  ประธานกรรมการลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ที่รับทราบคําสั่ง 

15 วัน นับแต 
วันทราบคําสั่ง 

60 วัน นับแต 
แจง สว.2 

 (2)  จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแนวทางการสอบสวน (ขอ 16) 
         พิจารณาเรื่องที่กลาวหา กําหนดขอกลาวหา 
 (3)  แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ (สว.2, ขอ 20) 
        แจงสิทธิของผูถูกกลาวหา 
        ถามผูถูกกลาวหาวาจะรับสารภาพหรือไม 
 (4)  รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกบัขอกลาวหา 
        (กรณีที่ผูถูกกลาวหาไมรับสารภาพ) 
       ประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหา 
       วาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และ 
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 (5)  แจงขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานและ 
15 วัน นับแต 
วันดําเนินการ 
ตามขอ 4 

       สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 
       ถามความประสงคของผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ 
       หรือจะใหถอยคําตอคณะกรรมการ (สว.3) 
 
 (6)  สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝายผูถูกกลาวหา  
 
 (7)  ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อลงมติวาผูถูกกลาวหา 
    กระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดรายแรงหรือไมรายแรง 
                         ผิดกรณีใด มาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด 
                         หรือหยอนความสามารถตามมาตรา 111 หรือมีมลทิน 
        หรือมัวหมอง ตามมาตรา 112  
 (8)  ทําบันทึกรายงานการสอบสวน (ขอ 39) 
 (9)  เสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

30 วัน นับแต 
วันที่ดําเนินการ 
ตามขอ 6  

60 วัน นับแต 
วันที่ดําเนินการ 
ตามขอ 5 

หมายเหตุ 
 1. รวมระยะเวลาการสอบสวนวินัยรายแรง ตามที่กฎ ก.ค.ศ. กําหนด 180 วัน 
 2. สามารถขยายเวลาไดตามความจําเปนในแตละขั้นตอน ครั้งละไมเกิน 60 วัน 
 3. หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน ประธานกรรมการตองรายงานเหตุให       
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อมีมติ
ติดตามเรงรัดการสอบสวน  (ขอ 20) 
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ระยะเวลาการสอบสวน 
 
  น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต
   
อ.ก.ค.ศ. ท
 
 

 

 

 

 

 

รวบรวมพยานหลักฐาน
ัน ัน 

ัน 

  

ุ  (1)  ขยายเวลาไดตามความจําเปน  คร้ังละไมเกิน 60 วัน
  (2)  หากสอบสวนไมแลวเสร็จภายใน 240 วัน  ตองรายง
ี่ ก.ค.ศ. ตั้ง  หรือ ก.ค.ศ. ทราบ เพื่อเรงรัด 
รวบรวมพยานหลักฐา
ัน  

 รับทราบคําสั่ง
ฝายกลาวหา
60 วัน 
   
าน อ
ฝายผูถูกกลาวหา
60 วัน 

ฝายผูถูกกลาวหา 
60 วัน 
15 ว
 15 ว
 

.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
30 ว
- ประชุมวางแนวทาง 
- แจงและอธิบาย 
  ขอกลาวหา 
- แจงขอกลาวหา 
- สรุปพยานหลักฐาน 
  ที่สนับสนุนขอกลาวหา
- ประชุมลงมติ 
- ทํารายงาน 
   การสอบสวนฯ 
-  เสนอสํานวนฯ 
180 ว
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  กระบวนการสอบสวนพิจารณา  ตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 

คัดคานเอง  
 
 
 
 
 
 
 ภายใน 7 วัน 
 
 

กรณีมีมูลอันควรกลาวหาวาขาราชการครูฯ กระทําผิดวินัย 
โดยมีพยานหลักฐานชัดเจน 

ดําเนินการสืบสวน / พิจารณา 

ยุติเร่ือง 

กรณีไมมีมูล กรณีมีมูล 

สั่งใหผูนั้นพนจากผูมีอํานาจพิจารณา 
ตามขอ 40  ขอ 41 

ผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชั้น 

ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 / ผูมีอํานาจ 
ต้ังกรรมการสอบสวนไมปฏิบัติตาม 

มาตรา 98 วรรคสอง 
มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง 
ตามมาตรา 98 วรรคสอง 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 
ระดับเหนือขึ้นไป 

ผูถูกกลาวหา 

คัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

แจงคณะกรรมการสอบสวน 

คัดคานกรรมการสอบสวน 

* สั่งใหผูนั้นพนจากการเปนกรรมการ 
* สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม 

กรณีไมมีเหตุผลที่จะรับฟงได 
ใหสั่งยกคําคัดคาน 

ปรากฏตัวผูกลาวหา/มีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการครูกระทําผิดวินัย 
โดยยังไมมีพยานหลักฐาน (มาตรา 95) 

ประธานดําเนินการประชุม 
วางแนวทางการสอบสวน 

ฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา 
กระทําผิดตามที่ 
ถูกกลาวหา 

คณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา 
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม 

แจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหา ตามขอ 18 
วรรคหนึ่ง  ขอ 29 

รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับขอกลาวหา 

ประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใด สนับสนุน 
ขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร 

เรียกผูถูกกลาวหามาแจง สว.3 โดยระบุขอความวา 
เปนความผิดวินยักรณีใด ตามมาตราใด และ 

สรุปพยานหลักฐานสนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ 

- ถามผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงหรือไม / ใหยื่นภายใน 15 วัน 
- ใหผูถูกกลาวหาใหถอยคํา / นําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 
- คณะกรรมการฯ รวบรวมพยานหลักฐานแลวเสร็จ 

รับสารภาพ 

แจงผูถูกกลาวหาวากระทําการ 
ตามที่ถูกกลาวหา เปนความผิด 

กรณีใด  มาตราใด / 
หยอนความสามารถฯ 

มาตรา 111 

มีความเห็นยุติเร่ือง 

ไมรับสารภาพ 

เรียกผูถูกกลาวหามาแจงและอธิบายขอกลาวหา 
วาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร ตามแบบ สว.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 บันทึกคํารับสารภาพ 
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คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาชั่งน้ําหนักพยาน ทั้งขอเท็จจริง ขอกฎหมาย ขอเสนอในการใชดุลพินิจ 
 

มีมติอยางใดอยางหนึ่ง 
-  ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ระบุวาผิดวินัยกรณีใด  มาตราใด  ควรไดรับโทษสถานใด 
-  ผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย / การกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปนความผิดวินัย  ใหมีความเห็นยุติเร่ือง 
-  ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถทีจ่ะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการ  
   ตามมาตรา 111 
-  ผูถูกกลาวหามีมลทินมัวหมองในการสอบสวนนั้น  ตามมาตรา 112 
 

การพิจารณาความผิดและการกาํหนดโทษกรณีกระทําผิดวินัย 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  กฎ ก.ค.ศ.วาดวยการลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดอืน  หรือลดขั้นเงินเดือน  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบฯ  มติคณะรัฐมนตรี  มติ ก.ค.ศ.  มติ ก.ค.  มติ ก.พ.   ฯลฯ 
 

-  ทํารายงานการสอบสวนตามแบบ  สว.6 
-  รายงานอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
   *  สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัและพยานหลักฐาน 
   *  ขอวินิจฉยัเปรยีบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาที่หักลางขอกลาวหา 
   *  ความเห็นตามมติของคณะกรรมการสอบสวน 
 

คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงาน / สํานวนการสอบสวน 
พรอมสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
 

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวน 
ตามขอ 43,  44,  45,  46  และดําเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรณีคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวา 
- ผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 
- ไมมีเหตุที่จะใหออก 
   จากราชการ  ตามมาตรา 112  
   สมควรยุติเร่ือง 

คณะกรรมการสอบสวน
เห็นวา 

กระทําผิดวินัยไมรายแรง 

คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา 
- กระทําผิดวินัยรายแรง 
- หยอนความสามารถฯ 
  ตามมาตรา 111 
- มีมลทินมัวหมอง 
  ตามมาตรา 112 

คณะกรรมการสอบสวนสอบสวน
เพิ่มเติมตามที ่
- ผูมีอํานาจตามมาตรา 98 
  มาตรา 104 (1) 
- ก.ค.ศ. 
- อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง แลวแตกรณี  
  เห็นควรใหสอบสวนเพิ่มเติม 

สั่งยุติเร่ือง 

* สั่งการตามที่เห็นสมควร 
* สั่งภายใน 60 วัน  
   นับแตวันไดรับสํานวน 
   การสอบสวน 

* ดําเนินการตามมาตรา 100   
   วรรคสี่ (1) หรือ (2) 
* ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
   เขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
   อ.ก.ค.ศ.  ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง 
   พิจารณาตามแตกรณี 
* ผูมีอํานาจสั่งการตามมติ 

* สอบสวนเพิ่มเติมตามที่จําเปน 
* กําหนดประเด็นพรอมสง 
   เอกสารที่เกี่ยวของไปให 
   คณะกรรมการสอบสวน 


