
 
 

ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย 

พ.ศ.๒๕๕๔ 
________________ 

 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย เพ่ือใช้ในการสอบสวนพิจารณาลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ และ
มาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และมาตรา 
๑๘(๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการ
ไปแล้ว และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จงึมีมติให้ออกขอ้บังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๔” 

ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ในข้อบังคับน้ี 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 

ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะหรอืกอง 
และหัวหน้าส่วนงานภายในท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.๒๕๕๐ 

“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสงักัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔  ให้อธิการบดีเป็นผู้รกัษาการตามข้อบังคับน้ี และมอํีานาจวินิจฉยัตีความปัญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี 

 
 
 
 

    



 ๒ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

____________ 
ข้อ ๕  เมื่อปรากฏว่าข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหา โดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้

กระทําผิดวินัย กระทําผิดจรรยาบรรณทีเ่ป็นความผิดวินัย หรือไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการหรือพนักงานผูใ้ด
กระทําผิดวินัย กระทําผิดจรรยาบรรณทีเ่ป็นความผิดวินัย หรือไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ให้ผู้บังคับบัญชาต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลัน 

กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยที่เป็นความผิดปรากฏชัดแจ้ง ตามกฎ ก.พ.อ. กําหนดให้
ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามวิธีการที่เห็นสมควรโดยจะต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุ
ช่ือพยานก็ได้ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ โดยให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๖  ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่าได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือความ
ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่า ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แม้ข้าราชการหรือ
พนักงานผู้น้ันจะพ้นจากราชการไปแล้ว เว้นแต่พ้นจากราชการเพราะเหตุตายให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือ
พนักงานผู้น้ันแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายในหน่ึงปี 

ข้อ ๗  ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง กระทําผิด
จรรยาบรรณทีเ่ป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการสอบสวน 

___________ 
ข้อ ๘  ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง กระทําผิด

จรรยาบรรณทีเ่ป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวว่ากระทําผิดวินัย ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้มี
อํานาจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๙  กรณีข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กระทําผิด
จรรยาบรรณทีเ่ป็นความผิดวินัยหรือผิด และพิจารณาเห็นว่าสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือพนักงานผู้น้ัน เป็นผูม้ีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ในกรณีผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือพนักงานผู้น้ัน เป็นผู้ถูกกล่าวว่ากระทําผิดวินัยไม่
ร้ายแรงไม่ว่าจะมีผู้อ่ืนร่วมเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องน้ันด้วยหรือไม่ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 



 ๓ 

ข้อ ๑๐  คณะกรรมการสอบสวน ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนโดยแต่งต้ังจากข้าราชการ
หรือพนักงานก็ได้และต้องประกอบด้วยนิติกร หรือผู้มีวุฒิทางกฎหมายร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย 
หน่ึงคน ทั้งน้ี ให้แต่งต้ังกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ หรืออาจจะให้มผีู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ประธานกรรมการสอบสวนต้องดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา เมื่อ
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหน่งตํ่ากว่าหรือเทียบได้
ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่ทําให้การแต่งต้ังน้ันเสียไป 

ในกรณีมีความจําเป็นอาจแต่งต้ังกรรมการจากข้าราชการหรือพนักงานจากสถาบันอุดมศกึษาหรือ
ส่วนราชการอ่ืนมาร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๑  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุช่ือ ตําแหน่งและสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา 
เรื่องที่กล่าวหา ช่ือและตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ตามแบบ  
สว. ๑ ท้ายข้อบังคับน้ี 

การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งของผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสอบสวนไม่กระทบถึงการที่
ได้รับการแต่งต้ังตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๑๒ เมื่อมคีําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งต้ังแจ้งคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ลงนามในคําสั่ง โดยให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) แจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งใหผู้้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือ วัน เดือน ปี รับทราบคาํสั่งไว้เป็นหลักฐาน โดยมอบสาํเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนให้ผู้ถกูกล่าวหาหน่ึงฉบับ  

ในการแจ้งคําสัง่ตาม (๑) ให้ผูส้ั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบด้วยว่า
มีสิทธิคัดค้านประธานกรรมการ และกรรมการด้วย 

(๒) ส่งสาํเนาคาํสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน และเอกสารหลักฐานเกีย่วกับเรื่องที่กล่าวหา
ทั้งหมดให้ประธานกรรมการเพ่ือดําเนินการสอบสวนต่อไปและให้ประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวัน 
เดือน ปี รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้หรือ  ผู้ถูก
กล่าวหาไม่ยอมรับทราบคําสัง่ตาม (๑) ให้ผูส้ั่งแต่งต้ังทําหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ปรากฏตามหลกัฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นเจ็ดวันนับแต่ได้ส่งหนังสือแจ้งแล้ว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาทราบ
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๓  ผู้ถกูกล่าวหามสีิทธิคดัค้านประธานกรรมการหรือกรรมการสอบสวน หากผู้ถูกกล่าวหา
เห็นว่ามีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผู้กล่าวหา หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๒) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการตามเร่ืองที่กล่าวหา 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผู้ถูกกล่าวหา 
(๔) เป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้อง

นับได้เพียงสามช้ัน หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางการแต่งงานนับได้เพียงสองชั้นของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
แล้วแต่กรณ ี

(๕) เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณ ี
(๖) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนของผู้กลา่วหาหรือผู้ถูก

กลา่วหาแล้วแต่กรณี 



 ๔ 

(๗) มีเหตุอ่ืนใดที่อาจทําให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
ในกรณีการอ้างเหตุคัดค้านตาม (๗) ผู้ถกูกล่าวหาจะต้องย่ืนเอกสารหลกัฐานประกอบการ

คัดค้านที่เพียงพอที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
ข้อ ๑๔  การคัดค้านประธานกรรมการและกรรมการสอบสวน ให้ผู้ถูกกล่าวหาทําเป็นหนังสือย่ืน

ต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนด้วยตัวเองหรือจะส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รับทราบคําสั่งหรือนับแต่วันที่ทราบเหตุแห่งการคัดค้านก็ได้ โดยระบุข้อคัดค้านพร้อมทั้งแสดงข้อเท็จจริง และ
ข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างไร  

เมื่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนได้รับหนังสือคัดค้านแล้วใหล้งประทับตรารับและ
ลงทะเบียนรับไว้เป็นหลักฐานในวันที่รับหนังสือคัดค้านตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าวหาย่ืนหนังสือด้วยตนเองให้ออกใบรับหรือจัดให้ออกใบรับให้ด้วย และให้ผูส้ั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ส่งสําเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบและรวมไว้ใน
สํานวนการสอบสวน 

ข้อ ๑๕ การพิจารณาเรื่องคัดค้านน้ัน หากผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า
หนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะต้องให้โอกาสแก่กรรมการผู้ถูกคดัค้าน
ช้ีแจงข้อเท็จจริง หรืออาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ผูกพันกับคําคัดค้านหรือคําช้ีแจง
ของผู้ถูกคดัค้านหรือพยานหลักฐานของผู้คดัค้านหรือผู้ถูกคัดค้าน 

ในกรณีทีผู่้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่
รับฟังได้ให้สั่งยกคําคัดค้านพร้อมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ ทั้งน้ี ให้สั่งการภายในสิบห้าวันทํา
การนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านและคําช้ีแจงของผู้ที่ถูกคัดค้าน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบและส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดค้านให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีทีผู่้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนไม่สั่งการอย่างหน่ึงอย่างใดภายในระยะเวลาตาม
วรรคสอง ให้ถอืว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือเลขานุการแล้วแต่กรณี 
โดยให้เลขานุการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการตามข้อ ๑๗ ต่อไป 

การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านตาม

ข้อ ๑๓ วรรคหน่ึง ให้ผู้น้ันรายงานต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและให้นําข้อ ๑๕ วรรคหน่ึง  
วรรคสอง และวรรคสาม มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗  เมื่อได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถา้ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจาํเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เพ่ิม หรือลดจํานวนผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ
สอบสวน ให้ดําเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งน้ันไว้ด้วยและให้นําข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการสอบสวนที่
ได้ดําเนินการไปแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

 

หมวด ๓ 
การสอบสวน 

_______________ 
ข้อ ๑๘ เมื่อได้รับคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๒ แล้ว ให้ประธานกรรมการ

ดําเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่

กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและให้เกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการ
สอบสวน 

การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของ 
ผู้ถูกกล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกคร้ัง 

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมทาํการสอบสวน 
ข้อ ๒๐  การดําเนินการสอบสวนต้องกระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน ไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเหตุที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวนต่อนายกสภามหาวิทยาลัย ในกรณีเช่นน้ีใหน้ายก
สภามหาวิทยาลัยสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการได้ตามความจําเป็นในแต่ละกรณีหากยังมีการดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่ขอขยายไม่แล้วเสร็จ นายกสภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาอีกก็ได้ 

ข้อ ๒๑  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมปีระธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย ในกรณีจําเป็นที่
ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงใหม้ีหน่ึง
เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง 
ช้ีขาด 

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นที่ควรให้
ผู้ถูกกล่าวหาพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอความคิดเห็นไปยัง
อธิการบดี เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

ข้อ ๒๓ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 

เอกสารทีใ่ช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้  
จะใช้สําเนาที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้ 

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย ถกูทําลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน จะให้นําสําเนาที่
รับรองสําเนาถูกต้องหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

ข้อ ๒๔  เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กลา่วหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๑๘ แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องทีก่ล่าวหาให้
ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร ในการน้ีให้คณะกรรมการสอบสวน แจ้งด้วยว่า   
ผู้ถูกกล่าวหามสีิทธิทีจ่ะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา สิทธิที่จะให้ถอ้ยคําหรือคําช้ีแจง 



 ๖ 

แก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหา และสทิธิในการนํา
ทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาในการให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนได้
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๕ และข้อ ๓๑ 

การแจ้งตามวรรคหน่ึง ให้ทําบันทึกมีสาระสาํคัญตามแบบ สว. ๒ ท้ายข้อบังคับน้ี โดยทําเป็น
สองฉบับเพ่ือมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหน่ึงฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าว 
หาลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

เมื่อได้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองแล้ว ใหค้ณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถกูกล่าวหาว่า
ได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 

ในกรณีทีผู่้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า การกระทําตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัยหรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณกรณีใด หรือเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอย่างไร หากผู้ถูกกลา่วหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทกึ
ถ้อยคําที่รับสารภาพรวมทั้งเหตุผลที่รับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทําการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์อันเก่ียวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทําการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้  
แล้วดําเนินการตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ ต่อไป 

ในกรณีทีผู่้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถอ้ยคํารับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานทีเ่ก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้วดําเนินการตามข้อ ๒๕ 

ในกรณีทีผู่้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบข้อ
กล่าวหา หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคญัตามแบบ สว. ๒ ทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือ
สถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือถามผู้ถูกกลา่วหาว่าได้กระทําตามที่ถูกกลา่วหา
หรือไม่ การแจง้ข้อกล่าวหาในกรณีเช่นน้ี ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ เป็นสามฉบับเพ่ือเก็บไว้ใน
สํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถกูกล่าวหาเก็บไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่ได้รับทราบอีกหน่ึงฉบับและส่งกลบัคืนมารวมไว้ในสํานวนการ
สอบสวน เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๒ คืนให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

ข้อ ๒๕  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๔ แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามี
พยานหลักฐานใดสนับสนุนขอ้กล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัย
กรณีใด ตามมาตราใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด ข้อใด หรือไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่อย่างไรแล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้ง ข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตาม
พยานหลักฐานว่าเป็นความผิดวินัยกรณใีด ตามมาตราใด หรอืผิดจรรยาบรรณกรณีใด ขอ้ใด หรือไม่เลื่อมใสใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
อย่างไร และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีใหท้ราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที ่ 
และการกระทาํที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหน่ึงให้ทําบันทึกมี
สาระสําคัญตามแนบ สว. ๓ ท้ายข้อบังคับน้ีโดยทําเป็นสองฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน 
เดือน ปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 



 ๗ 

เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยื่นคําช้ีแจง 
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคําช้ีแจงภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกลา่วหา และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและ
แสดงพยานหลกัฐานของตน หรือให้ถ้อยคําเพ่ิมเติม รวมทั้งนําสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่
ประสงค์จะย่ืนคําช้ีแจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําและนําสืบ 
แก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว การนําสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนําพยานหลักฐานมาเองหรืออ้างถึง
พยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานน้ันมาก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสรจ็แล้วให้ดําเนินการตามข้อ ๓๙ 
และข้อ ๔๐ ต่อไป 

ในกรณีทีผู่้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือช่ือรับทราบ
หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกลา่วหาให้คณะกรรมการส่งบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่ง
ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พรอ้มทั้งมีหนังสือขอ 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงมาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจง้ในกรณีน้ีให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญ 
ตามแบบ สว. ๓ เป็นสามฉบับเพ่ือเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ ส่งให้ผูถู้กกล่าวหาสองฉบับ โดยให้
ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หน่ึงฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่รับทราบแล้วส่งกลบัคืนมา
รวมไว้ในสํานวนการสอบสวนหน่ึงฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับ
แบบ สว. ๓ คืน หรือไม่ได้รับคําช้ีแจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนัดให้ถอืว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกลา่วหาแล้วและไม่ประสงค์ที่จะ 
แก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้
ทราบข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณก็ีได้ แล้วดําเนินการตามข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ ต่อไป 
แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคําหรือย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูก
กล่าวหาตามท่ีผู้ถูกกล่าวหารอ้งขอ 

ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๕ เสรจ็แล้วก่อนเสนอ
สํานวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๐ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
จําเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติมก็ให้ดําเนินการได้ ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพ่ิมเติมมานั้นเป็น
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลา่วให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําหรือนําสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาน้ัน ทั้งน้ี ให้นําข้อ ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗  ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ย่ืนคําช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําแก้ขอ้กล่าวหาไว้แล้ว มีสิทธิย่ืนคําช้ีแจง
เพ่ิมเติม หรือขอให้ถ้อยคํา หรือนําสืบแก้ข้อกล่าวหาเพ่ิมเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้ว
เสร็จ   

เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
หรือผู้บังคับบัญชาคนใหม่ตามข้อ ๓๘ ผู้ถูกกล่าวหาจะย่ืนคําช้ีแจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นน้ีให้
รับคําช้ีแจงนั้นรวมไว้ในสํานวนการสอบสวนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๘ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได้ 



 ๘ 

ข้อ ๒๙ ก่อนเริ่มสอบปากคําพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่าคณะกรรมการ
สอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการ 
สอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย การถามปากคําน้ันคณะกรรมการสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคําสาบาน หรือ
ปฏิญาณตนก่อนให้ถ้อยคําก็ได้  

ข้อ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถ้กูกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนผู้ใดกระทํา 
การล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สญัญาหรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลน้ันให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ 

ข้อ ๓๑  ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูก
สอบปากคําเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหน่ึงคน และมใิหบุ้คคลอ่ืนอยู่ในที่สอบสวน เว้นแต่บุคคลซึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวน เพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน ผูถู้กกล่าวหามีสทิธินํา
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาทีไ่ม่ใช่บุคคลที่อ้างเป็นพยานเข้ามาในที่สอบสวนได้ การใดที่
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาได้ทําลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่าเป็นการกระทําของผู้ถูก
กล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะน้ัน 

ในกรณีทีท่นายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใดๆ อันทําให้การสอบสวนไม่
สามารถดําเนินการต่อไปได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจให้ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถกูกลา่วหาออก
จากที่สอบสวนได้ และให้บันทึกเหตุแห่งการน้ันไว้ในแบบ สว. ๔ ด้วยการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน
ให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคญัตามแบบ สว.๔ หรอืแบบ สว.๕ ท้ายข้อบังคับน้ีแล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึก
ถ้อยคําเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผูใ้ห้ถ้อยคําฟังหรือจะให้ผู้ให้ถอ้ยคําอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถอ้ยคํารับว่าถูกต้องแล้ว 
ให้ผู้ให้ถ้อยคําและผู้บันทึกถอ้ยคําลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วม
สอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ันด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคํามหีลายหน้าใหค้ณะกรรมการ
สอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือช่ือกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถอ้ยคําห้ามมใิห้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้
แล้ว ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหน่ึงคนกับผู้ให้ถ้อยคําลง
ลายมือช่ือกํากับไว้ทุกแห่งที่ขดีฆ่าหรือตกเติม 

ในกรณีทีผู่้ให้ถอ้ยคําไม่ยอมลงลายมือช่ือ ให้บันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกถ้อยคํา ในกรณทีี่ผูใ้ห้
ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ ให้นํามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ข้อ ๓๒  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานให้บุคคลน้ันมาช้ีแจงหรือ
ให้ถ้อยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 

ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่มาหรือคณะกรรมการ
สอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมส่อบสวนพยานน้ันก็ได้ แต่ต้อง
บันทึกเหตุน้ันไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๑๙ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๔๐ 

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให้การ
สอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานน้ันก็
ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่สอบสวนน้ันไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๑๙ และรายงานการ
สอบสวนตามข้อ ๔๐ 

 
 
 
 



 ๙ 

ข้อ ๓๔  ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ ประธานกรรมการ
จะรายงานต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่
น้ันสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกําหนดประเด็นหรอืข้อสําคญัทีจ่ะต้องสอบสวนไปให้ใน
กรณีเช่นน้ีให้หวัหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่จะดําเนินการแทนเลือกข้าราชการหรือพนักงานใน
หน่วยงานน้ันที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึง ให้มฐีานะเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อบังคับน้ี และให้นําข้อ ๒๐ ขอ้ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๕  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมลูว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการสอบสวน
รายงานไปยังผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถ้าผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมี
มูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงาน ให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทําการสอบสวน หรือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็่ได้ 
ทั้งน้ีให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับน้ี 

ข้อ ๓๖  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการหรือพนักงานผู้อ่ืน ให้คณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบ้ืองต้นว่าข้าราชการหรือพนักงานผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันด้วย
หรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการสอบสวน
รายงานไปยังผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 

ในกรณีทีผู่้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันเป็นความผิดวินัย หรือไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีตามรายงาน ให้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน โดยจะแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน หรือจะแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งน้ีให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับน้ีกรณีเช่นน้ีให้ใช้
พยานหลักฐานตามที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการสอบสวนใหม ่ให้
นําสําเนาพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม่หรือบันทึกให้
ปรากฏว่านําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวน
ใหม่ด้วย 

ข้อ ๓๗  ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถกูกล่าวหากระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เก่ียวกับ
เรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่
แล้ว ให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๕ ให้ผูถู้กกล่าวหาทราบด้วย 

ข้อ ๓๘  ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้สั่ง
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนต่อไปจนเสร็จแล้วทํารายงานการ
สอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนต่อผูส้ั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และส่ง
เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหมข่องผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๓๙  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสรจ็แล้วให้ประชุม
พิจารณาลงมติว่า 



 ๑๐ 

(๑)  ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือผิด
จรรยาบรรณทีเ่ป็นความผิดวินัยกรณีใด ข้อใด และควรได้รับโทษสถานใด 

(๒)  ผู้ถูกกล่าวหาไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ อย่างไร 

(๓)  กรณมีีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การ
สอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่
ราชการตามมาตรา ๕๗ (๙)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไม่ อย่างไร 

ข้อ ๔๐  เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๙ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึง่มีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ท้ายข้อบังคับน้ีเสนอต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  
ถ้ากรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวนโดยถือเป็นส่วน
หน่ึงของรายงานการสอบสวนด้วย 

รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญดังน้ี 
(๑)  สรุปข้อเทจ็จริงและพยานหลักฐานว่ามอีย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยาน 

ตามข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนน้ันให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับ
สารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

(๒)  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกลา่วหากับพยานหลักฐานที่หักล้าง 
ข้อกล่าวหา  

(๓)  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยหรือไม ่อย่างไร ถ้าผิด
เป็นความผิดวินัยกรณใีด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยกรณใีด ข้อใด และควรได้รับโทษ
สถานใด หรือไม่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่ อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไป
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือไม่ อย่างไร 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทํารายงานการสอบสวนแลว้ ให้เสนอสํานวนการสอบสวนพร้อม
ทั้งสารบาญต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๔๑  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสํานวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผูส้ั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนการสอบสวนตามข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕  
และข้อ ๔๖ และพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว 

ข้อ ๔๒  ในกรณีผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย เห็นสมควรให้สอบสวนเพ่ิมเติมประการใด ให้กําหนดประเด็นพร้อมส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไปให้
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพ่ือดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น ในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิมไม่อาจทําการสอบสวนได้ หรือผู้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติมเห็นเป็นการสมควรจะแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนใหม่ขึน้ทําการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้ ในกรณีเช่นน้ี ให้นําข้อ ๑๐ และ  ข้อ ๑๑ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมือ่สอบสวนเสร็จแล้ว
ให้ส่งพยานหลกัฐานที่ได้จากการสอบสวนเพ่ิมเติมพร้อมทาํความเห็นให้ผู้สั่งสอบสวนเพ่ิมเติม 



 ๑๑ 

ข้อ ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๐ ให้การ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นน้ีให้ผู้มอํีานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนใหมใ่ห้ถูกต้อง 

ข้อ ๔๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณดัีงต่อไปน้ี 

(๑)  การประชุมหรือการสอบปากคําของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุม
หรือสอบปากคําไม่ครบตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๑ วรรคหน่ึง หรือข้อ ๒๘ 

(๒)  การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไม่ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๙ วรรคสาม ข้อ ๒๘  
ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ วรรคหน่ึง หรือข้อ ๓๔ 

ในกรณีเช่นน้ี ให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนขอ้กลา่วหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งขอ้กล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่มีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง 
หรือนัดมาให้ถอ้ยคําหรอืนําสบืแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๕ ให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย สั่งใหค้ณะกรรมการสอบสวนดําเนินการให้ถกูต้องโดยเร็ว 
และต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกลา่วหาที่จะช้ีแจงให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๕ ด้วย 

ข้อ ๔๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องตามข้อบังคับน้ี นอกจากที่กําหนดไว้
ในข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๕ ถ้าการสอบสวนตอนน้ันเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม ให้ผู้มี
อํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยสั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระ  
สําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือดําเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๔๗  กรณีข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดเคยถูกกล่าวหา หรือกระทําผิดวินัยก่อนวันโอนมา
บรรจุเข้ารับราชการท่ีมหาวิทยาลัย หากการกระทําน้ันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๘ ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่กําหนดในข้อบังคับน้ีแต่หากเป็น
เรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้รอผลการสืบสวนหรือ
สอบสวนจนเสร็จเมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้วหากจะต้องสั่งลงโทษทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาของ
ข้าราชการหรือพนักงานผู้น้ันพิจารณาดําเนินการลงโทษต่อไป 

ข้อ ๔๘  ข้าราชการหรือพนักงานผู้ใดถูกกลา่วหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือความ
ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผู้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แม้ข้าราชการหรือพนักงานผู้น้ันจะพ้นจาก
ราชการไปแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวนดําเนินการทางวินัยกับผู้น้ัน 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้น้ันพ้นจากราชการ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ขา้ราชการหรือพนักงานผู้น้ันพ้นจากราชการเพราะ
เหตุตาย หรือเพราะถูกลงโทษปลดออก หรอืไล่ออกจากราชการ 

การดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ี 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาสอบสวนเป็นประการใดแล้วให้เสนอสํานวนการสอบสวนต่อ

ผู้มีอํานาจสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณา หากผูม้ีอํานาจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็น 
ว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้พิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง



 ๑๒ 

แห่งกรณี แต่หากปรากฏว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยที่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนก็
ให้งดโทษเสีย หากในระหว่างที่ได้ดําเนินการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันถึงแก่ความตายให้ยุติเรื่อง 
 

บทเฉพาะกาล 
_______________ 

ข้อ ๔๙  ในกรณีที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาต่อไป
จนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาสั่งการของผู้มีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการตามข้อบังคับน้ี 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 

คุณหญิงกษมา   วรวรรณ   ณ  อยุธยา 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

 
 
 
 

 
คําสั่ง............(ชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง).............. 
ที่ .........../............(เลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง).... 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
_______________ 

 

ด้วย............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...........................ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/
พนักงาน.............................. ตําแหน่ง.................................................................................. 
ระดับ .....................สังกัด..............................................................มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง เรื่อง.......................(เรื่องที่กล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง) ........................ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
 

...............(ช่ือและตําแหน่ง).......................... เป็นประธาน 
 

...............(ช่ือและตําแหน่ง).......................... เป็นกรรมการ 
ฯลฯ      ฯลฯ 

 

................(ช่ือและตําแหน่ง)......................... เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

................(ช่ือและตําแหน่ง)......................... เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ....................ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัยการสอบสวนพิจารณา การ
ลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 
.... ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วแล้วเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

อน่ึง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งน้ี หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา/พนักงานผู้อ่ืนและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเร่ืองที่สอบสวนน้ันอยู่ด้วยให้ประธาน
กรรมการรายงานมาโดยเร็ว 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ................. เดือน .................... พ.ศ.  ............. 
 

..........................(ลายมือช่ือ)...................... ผู้สั่ง 
(.....................................................................) 
.........................(ตําแหน่ง)............................. 

แบบ  สว. ๑ 



 ๑๔ 

 
 

 
หมายเหตุ ๑. การระบุชื่อและตําแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(ถ้ามี)ให้ระบุท้ังชื่อตัว ชื่อสกุลตําแหน่งในทางบริหาร และตําแหน่งในสายงาน ตลอดจนระดับตําแหน่ง (ถ้ามี) 
๒. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ใหร้ะบุท้ังชื่อตัว ชื่อสกุลและตําแหน่งในทางบรหิาร และ
ตําแหน่งในสายงาน ตลอดจนระดับตําแหน่ง (ถ้ามี) 

 ๓. ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ 

 

เรื่อง  การสอบสวน ..................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).........................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง 

_____________________ 
 

         วันที ่........ เดือน ....................... พ.ศ. ......... 
 

คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง .......................................( ช่ือส่วนราชการที่ออก
คําสั่ง).....................ที่ ........./......... เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ .................เดือน 
.......................... พ.ศ. ......... ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ ...............................(ช่ือผู้ถูก
กล่าวหา)....................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบดังน้ี ................(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้ผู้ถูกกลา่วหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด  เมื่อใด อย่างไร) .................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนน้ีผู้ถูกกล่าวหา
มีสิทธ์ิจะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงแก้ข้อ
กล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 

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

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

ฯลฯ          ฯลฯ 
    

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

 

ข้าพเจ้า........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึก
น้ี ๑ ฉบับไว้แล้ว  เมื่อวันที่ ..............เดือน ................................ พ.ศ. ........... 
 

...................(ลายมือช่ือ)........................ ผู้ถูกกล่าวหา 
(............................................................) 

 
 หมายเหตุ      ๑. ในกรณีท่ีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมแจ้งและ

อธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมดและใหก้รรมการสอบสวนดังกล่าว
ลงลายมือชื่อในบันทึก ท้ังนี้ให้ทําบันทึกตามแบบ สว.๒ นี้ เป็น ๒ ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับเก็บไว้ใน
สํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ี รับทราบไว้เป็นหลกัฐานด้วย 

 ๒. ในกรณีท่ีส่งบนัทึกตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้กรรมการ
สอบสวนท้ังหมด และให้ทําบันทึกตามแบบ สว. ๒ เป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวน การสอบสวน ๑ ฉบับ ส่งให้
ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผูถู้กกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ี
รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ 

แบบ  สว. ๒ 



 ๑๖ 

 ๓. ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคาํรับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาให้ คณะกรรมการสอบสวนแจ้ง
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามท่ีถูกกล่าวหาดังกล่าว เป็นความผิดวินัยกรณีใด อย่างไร หากผู้ถูก
กล่าวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) 
และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย 

 ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนบัสนุนข้อกล่าวหา  ตามข้อ ๒๕ 

 

เรื่อง   การสอบสวน ........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)......................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 

________________________ 
 

      วันที่ ...... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 
 

ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง .........................................(ช่ือส่วนราชการที่ออก
คําสั่ง).............ที่ ........./.......... เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ..............เดือน ..................  
พ.ศ. ............. ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ ..........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ ลงวันที่ ........เดือน .............พ.ศ. ........ น้ัน 

บัดน้ี  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว  
จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังน้ี 

๑. ข้อกล่าวหา .........(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยตาม
มาตราใดอย่างไร) ....................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

๒. สรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา ....................(สรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลกัษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา
........................................................................................................................................... 
 

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

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

ฯลฯ   ฯลฯ 
 

................(ลายมือช่ือ)................................  กรรมการและเลขานุการ 
(.................................................................) 
 
ข้าพเจ้า ..................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)....................ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกน้ี ๑ ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่ .... เดือน ................ พ.ศ. ...... 
 

    ................(ลายมือช่ือ)....................... ผู้ถูกกล่าวหา 
    (........................................................) 
 

แบบ สว. ๓ 



 ๑๘ 

หมายเหตุ ๑. การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๕ ต้องมี
กรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคมและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด
และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ 

 ๒. ในกรณีท่ีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนบัสนุนข้อกล่าวหาให้ทราบ 
ให้ทําบันทึกตามแบบ สว. ๓ นี้ สอบสวน ๑ ฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีท่ีรับทราบไว้
เป็นหลักฐานด้วย 

 ๓. ในกรณีท่ีส่งบนัทึกตามแบบ สว. ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้ทําบนัทึกตาม
แบบ สว. ๓ นี้เป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวัน
เดือนปีท่ีรับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ 

 ๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

บันทึกถ้อยคาํของผู้ถูกกล่าวหา 
 

เรื่อง  การสอบสวน ................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
___________________ 

 

              สอบสวนที่ ............................................... 
      วันที่ ............. เดือน .........................พ.ศ. ............ 

ข้าพเจ้า..............(ช่ือผู้ถูกกล่าหา)..........................................อายุ ........................ปี  สัญชาติ
..................... ศาสนา .........................................อาชีพ ..................................................อยู่บ้านเลขท่ี
............... ตรอก / ซอย ........................ ถนน ....................แขวง / ตําบล ............................. เขต / อําเภอ 
.................................................จังหวัด ..................................................................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกลา่วหาในเรื่อง .................................................. 
(เรื่องที่กล่าวหา) ..................ตามคําสั่ง ...........(ช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) ..............ที่ ........../............ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ...................เดือน ..................... พ.ศ. ............และข้าพเจ้าขอให้
ถ้อยคําตามความสัตย์จริงดังต่อไปน้ี  .......................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญให้สัญญาหรือกระทํา
การใด เพ่ือจูงในให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง / ได้อ่านบันทึก
ถ้อยคําเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
 

.........................(ลายมือช่ือ)........................... ผู้ถูกกล่าวหา 
(.....................................................................) 
 

.........................(ลายมือช่ือ)...........................ผู้บันทึกถ้อยคาํ 
(.....................................................................) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า .................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)........................ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือช่ือ

ต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

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

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

ฯลฯ           ฯลฯ 
 

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

แบบ สว. ๔ 



 ๒๐ 

.........................(ลายมือช่ือ)........................... ผู้ช่วยเลขานุการ 
(......................................................................) 
 

หมายเหตุ ๑.  ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา ให้บันทึกถ้อยคํารับ
สารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย การสอบปากคําผู้ถูก
กล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และ
ให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วยถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อท้ังในฐานะผู้บนัทึกถ้อยคํา
และผู้รับรองการให้ถ้อยคําข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑ 

 
บันทึกถ้อยคาํพยานของฝ่ายกล่าวหา / ฝา่ยผู้ถูกกล่าวหา 

 

เรื่อง การสอบสวน .......................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)....................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง 

____________________ 
 

       สอบสวนที่................................................ 
      วันที่ ............... เดือน .................... พ.ศ. .............. 
 

ข้าพเจ้า .....................(ช่ือพยาน).................... อายุ............ ปี  สญัชาติ......................ศาสนา 
.................................... อาชีพ ..........................(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็นข้าราชการ
ให้ระบุตําแหน่งและสังกัดด้วย) .......... อยู่บ้านเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ..................... ถนน ...............
แขวง / ตําบล ....................... เขต/อําเภอ .............................จังหวัด ........................... 

คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเร่ือง .......(ช่ือผู้ถูก
กล่าวหา)..................... ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามคําสั่ง ...................................(ช่ือส่วน
ราชการที่ออกคําสั่ง) ที่ ............/........... เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ............. เดือน 
......................... พ.ศ. ......... และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริงดังต่อไปน้ี       
  .......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................   

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญให้สัญญาหรือกระทํา
การใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึก
ถ้อยคําเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
 

.........................(ลายมือช่ือ)........................... พยาน 
(.....................................................................) 
 

.........................(ลายมือช่ือ)...........................ผู้บันทึกถ้อยคาํ 
(.....................................................................) 
 

แบบ สว. ๕ 



 ๒๒ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า .................(ช่ือพยานผู้ให้ถ้อยคํา).................ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือช่ือ
ต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

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

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

ฯลฯ           ฯลฯ 
 

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

.........................(ลายมือช่ือ)........................... ผู้ช่วยเลขานุการ 
(......................................................................) 
 

หมายเหตุ ๑.  ให้ใช้แบบ สว. ๕ นี้ได้ท้ังการบันทึกถ้อยคําของผู้กล่าวหาและบคุคลอ่ืนซ่ึงมาถ้อยคําเป็นพยานการ
สอบปากคําพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน
ท้ังหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วยถ้าผู้บันทึกถ้อยคํา
เป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อท้ังในฐานะผู้
บันทึกถ้อยคําและผู้รับรองการใหถ้้อยคําข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๓ 

 
รายงานการสอบสวน 

 

      วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ................ 
 

เรื่อง การสอบสวน ........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา) ........................... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด 
วินัยอย่างร้ายแรง  
 

เรียน  ..................(ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน) ....................... 
 

ตามท่ีได้มีคําสั่ง ................ (ช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) .........ที่ ............/................ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่ ...................เดือ.......................พ.ศ. ........... เพ่ือ

สอบสวน ...........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)................................. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ในเรื่อง ...................................................(เรื่องที่กล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุก
เรื่อง)............................. น้ัน 

ประธานกรรมการได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ...........
เดือน ..................... พ.ศ. ............ และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ................. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย พ.ศ. ...... ออก
ตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เสร็จแล้วจึงขอเสนอ
รายงานการสอบสวนดังต่อไปน้ี 

๑. มูลกรณีเรื่องน้ีปรากฏขึ้นเน่ืองจาก............................................ (มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงาน
ว่าอย่างไร ในกรณีทีได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใด ให้ระบุไว้ด้วย) ...........   

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

..................................................................................................................................... 
๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้........

(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา) ........... ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วโดย ....................(แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถกู
กล่าวหาได้กระทําการใด เมือ่ใด อย่างไร และได้แจ้งโดยวิธีใด) .................................................... 

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

๓. ...(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา) ........................ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคําในเบ้ืองต้นว่า ................(ให้
ถ้อยคําในเบ้ืองต้นว่าอย่างไร หรอืไม่ได้ให้ถอ้ยคําในเบ้ืองต้นด้วยเหตุผลอย่างไร) .............................. 

๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้ว ได้ความว่า 
............................. (อธิบายว่าได้ความว่าอย่างไร ในกรณีทีค่ณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตาม 
๒๔ หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๓๓ ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานทีง่ด
สอบสวนน้ัน พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย) ...................................................................... 

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

๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกลา่วหาให้
.......................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่ ...... เดือน.................. พ.ศ. ........... โดย 

แบบ สว. ๖ 



 ๒๔ 

.....................................................(อธิบายวิธีการแจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา)........................................................................................................................................... 

๖. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้
ถ้อยคํา หรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหา แล้ว ................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................... ผู้ถูกกล่าวหาได้
ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา / ให้ถ้อยคํา / นําสืบแก้ข้อกล่าวหา ................................(รายละเอียดเก่ียวกับคําช้ีแจง
แก้ข้อกล่าวหา หรือการให้ถ้อยคํา หรือการนําสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการ
ดังกล่าวเน่ืองจากเหตุผลอย่างไร และได้นําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐาน  ซึ่งคณะกรรมการ
สอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความโดยสรุปว่าอย่างไร หรือไม่ได้มีการนําสืบ
แก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ ๒๔ หรืองด
การสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๓๓ ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนน้ัน
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ 
(ถ้ามี) ไว้ด้วย ………………………………………………………… 
...................................................................................................................................................... 

๗.  คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว เห็นว่า .......................... 
(สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัย
เหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใดตามมาตรา
ใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการตามาตรา ๕๗ (๙) หรือไม่ อย่างไร) ……………………….……...… 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................  

คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  

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

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

ฯลฯ           ฯลฯ 
 

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

 
หมายเหตุ ๑.  การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๙ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ 
หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 

 ๒. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 



 ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


