
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎ ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๙๘ วรรคหก แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออกกฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  เพ่ือใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา ๙๘ ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี ้

 
หมวด ๑ 

การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
   

 
ขอ ๒  การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่

ควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยหรือไดมีการสืบสวน
หรือพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา ๙๕ วรรคหาแลว และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีมีมูลที่
ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

 
ขอ ๓  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหระบุดวยวาเปนคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง และใหแตงตั้งจาก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน 
ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการ
สอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได 

ในกรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ประธานกรรมการตอง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ประธาน
กรรมการตองดํารงตําแหนงและมีวิทยฐานะไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา โดย
กรรมการสอบสวนจะตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย หรือผูไดรับ
การฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัยตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือรับรอง หรือผูมี
ประสบการณดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน และเมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะต่ํากวา
หรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๒๘/๑๒ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุช่ือ ตําแหนง หรือตําแหนง

และวิทยฐานะของผูถูกกลาวหา เร่ืองที่กลาวหา ช่ือ ตําแหนง หรือตําแหนงและวิทยฐานะของผูที่
ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ โดยมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๑ ที่ 
ก.ค.ศ. กําหนด 

 
ขอ  ๕   เมื่อมีคํ า ส่ังแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผู ส่ั งแตงตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่

มีคําส่ัง โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ให
มอบสําเนาคําส่ังใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไม
อาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบไดใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูก
กลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวง
พนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําส่ังดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแลว และใหสงหลักฐานการแจงคําส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวใน
สํานวน 

(๒) สงสําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวน
ทราบ ภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง สําหรับประธานกรรมการใหสงพรอมดวยเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา และใหประธานกรรมการลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปที่
รับทราบไวเปนหลักฐาน 

 
ขอ ๖  ภายใตบังคับขอ ๓ เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถาผู

ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพ่ิม หรือลด
จํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย 
และใหนําขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบ
ถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 

 
หมวด ๒ 

สิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาและพยาน 
   

 
ขอ ๗  ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางใน

การดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตกรณีถูกส่ังพักราชการหรือส่ัง
ใหออกจากราชการไวกอน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้น
มีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเรื่องที่กลาวหา 
(๒) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหมั้น คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดา

มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา ลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเก่ียวพันทาง
แตงงานนับไดเพียงสองชั้นของผูกลาวหา 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
(๖) มีเหตุอ่ืนซึ่งนาเช่ืออยางย่ิงวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม

หรือไมเปนกลาง 
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน โดยทําเปนหนังสือแสดง
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการ
สอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไรยื่นตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ
สงทางไปรษณียตอบรับก็ได และใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคาน
และแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน 
พรอมทั้งแจงใหผูถูกคัดคานทราบ ในการนี้ ใหหยุดการสอบสวนไวกอน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจ
ตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือคัดคาน พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาส่ังการดวย เมื่อผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินิจฉัยสั่งการอยางใดแลวใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการ
รวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสั่งใหผูถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และส่ังแตงตั้งกรรมการสอบสวน
ข้ึนใหมแทน ทั้งนี้ ใหนําขอ ๓ และขอ ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถาเห็นวาการคัดคานไมมี
เหตุผลพอที่จะรับฟงได ใหส่ังยกการคัดคานนั้น การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใด
ภายในสิบหาวันทําการตามวรรคสาม ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปน
กรรมการสอบสวน และใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ
ดําเนินการตามขอ ๖ ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการ
ไปแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙  ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมี
เหตุอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง 

การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบ
คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่ง
ช้ันของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ันของผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม และใหส่ังการ
ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่ง
การดวย เมื่อผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ันของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัย
ส่ังการอยางใดแลวใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวน
การสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหส่ังใหผูนั้นพนจากการเปนผูมี
อํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาส่ังการตามผล
การสอบสวนที่ เสร็จสิ้นแลวและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่ง ช้ันของผู ส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณา
หรือส่ังการแทน ถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได ใหส่ังยกการคัดคานนั้น ทั้งนี้ 
การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหา
วันทําการตามวรรคสาม ใหถือวาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผู
มีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผล
การสอบสวนที่ เสร็จสิ้นแลวและใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่ง ช้ันของผู ส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนผูมีอํานาจ
พิจารณาหรือส่ังการแทน 

การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือส่ังการตามผล
การสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลวตามวรรคสี่และวรรคหา ไมกระทบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนหรือการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 

 
ขอ ๑๐  ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสได

ทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน เวนแตจะมี
ผลทําใหระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ ก.ค.ศ. นี้กําหนดตองลาชาออกไป หรือปรากฏโดยสภาพ
เห็นไดชัดวาการใหโอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรู
เพ่ือการโตแยงหรือช้ีแจงหรือปองกันสิทธิของตนได 

การอางพยานหลักฐานแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง
หรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๑  ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรอื
ที่ปรึกษาของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา 
หรือเสนอความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได 

 
ขอ ๑๒  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคล

นั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
 
ขอ ๑๓  ในการสอบสวน ถามีการอางเจาหนาที่ของรัฐเปนพยาน ใหถือเปน

หนาที่ของผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก ใหความคุมครองพยานจากการ
ถูกกล่ันแกลงหรือการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น และประสานงานกับ
สํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน ใหถือวา
เปนการปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน อํานวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเหมาะสมตามควรแกกรณี 

 
หมวด ๓ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
   

 
ขอ ๑๔  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา โดยใหเร่ิมการ
สอบสวนและดําเนินกระบวนการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม ทั้งนี้ ในการพิจารณาใช
ดุลพินิจจะตองกระทําอยางอิสระและเปนกลาง โดยปราศจากอคติอยางใดๆ ตอผูถูกกลาวหา 

ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่
เก่ียวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปน รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง 
เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้ง 
 
ขอ ๑๕  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน 

เพ่ือที่จะพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา ในการนี้ ใหรวมถึงการ
ดําเนินการดังตอไปนี้ดวย 

(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เก่ียวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําช้ีแจง หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา พยานบุคคล

หรือพยานผูเช่ียวชาญ เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพ่ือประวิง
เวลา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเช่ียวชาญ 
ทั้งที่เปนคุณและเปนโทษแกผูถูกกลาวหา 

(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เก่ียวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที ่
 
ขอ ๑๖  เมื่อประธานกรรมการไดรับเรื่องตามขอ ๕ (๒) แลว ใหประธาน

กรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 
 
ขอ ๑๗  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุม
ตามขอ ๒๔ และ ขอ ๓๘ ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย 
แตในกรณีจําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการสอบสวนที่มาประชุม
เลือกกรรมการสอบสวนคนหนึ่งทําหนาที่แทน 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการ
สอบสวนทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ เวนแตกรรมการสอบสวนนั้นจะไดทราบ
การนัดในที่ประชุมแลวหรือมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอ่ืนได 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ ถามีความเห็นแยงใหบันทึก
ความเห็นแยงพรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม 

 
ขอ ๑๘  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหา

ตามขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหผูถูกกลาวหาทราบกอนสอบปากคําผูถูกกลาวหา 
ในกรณีที่คําขอหรือคําช้ีแจงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิด

หลง อันเห็นไดชัดวาเกิดจากความไมรู หรือความเลินเลอของผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา หรือพยาน 
แลวแตกรณีใหคณะกรรมการสอบสวนแนะนําใหบุคคลดังกลาวแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง 

 
ขอ ๑๙  ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจ

ถูกคัดคานตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือ
พิจารณาวาจะใหผูนั้นเปนกรรมการสอบสวนตามคําส่ังตอไปอีกหรือไม 

 
หมวด ๔ 

วิธีการสอบสวน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๐  การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๑๖ โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๒๓ 
ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับเรื่องที่กลาวหาภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ 

(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๔ 
ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ 

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดดําเนินการตาม (๓) แลวเสร็จ 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําให
การสอบสวนไมแลวเสร็จตอผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการ
สอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตาม
ความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน 

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสอง
รอยสี่สิบวันใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพ่ือมีมติให
เรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.
ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. กําหนด ตามเหตุผลและความจําเปน 

 
ขอ ๒๑  การสอบสวนกรณีที่ ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง ให

คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ใหนําข้ันตอนการสอบสวนตามขอ 
๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จ
ตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบ
วัน และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป 

 
ขอ ๒๒  การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน

ใหกรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไม
อาจนําตนฉบับมาไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ถูกตองก็ได 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น 
จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

เมื่อมีการอางพยานหลักฐานใดในการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูก
กลาวหาใหคณะกรรมการสอบสวนอานหรือสงตนฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นใหผูถูกกลาวหา
ตรวจดู ถาผูถูกกลาวหาตองการสําเนาใหคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาใหแกผูถูกกลาวหา
ตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการสอบสวนอาจขอใหพยานผูเช่ียวชาญในเรื่องนั้นมาใหความเห็น
หรือทําความเห็นเปนหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

 
ขอ ๒๓  เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๑๖ 

แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตาม
เร่ืองที่กลาวหาใหทราบวาผู ถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ ให
คณะกรรมการสอบสวนแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง และแจงดวย
วาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะให
ถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอ
กลาวหาไดตามขอ ๒๔ 

การแจงและอธิบายขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหแจงเฉพาะพฤติการณเทาที่
ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาและตามพยานหลักฐาน โดยไมตองแจงกรณีและมาตราความผิด ทั้งนี้ 
ใหทําเปนบันทึกสองฉบับซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพ่ือมอบใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับ และเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ 
และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวน
ถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ให
คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปน
ความผิดวินัยกรณีใดหากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ
รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพและสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ไดหรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและ
พฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได 
แลวดําเนินการตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน ให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวของกับขอกลาวหา
แลวดําเนินการตามขอ ๒๔ ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหา หรือไมมา
รับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูก
กลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม ในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตาม
แบบ สว. ๒ เปนสามฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และสงใหผูถูกกลาวหาสอง
ฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปที่
รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการดังกลาว หากไมไดรับแบบ สว. ๒ คืนมา ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว 
และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหาตอไป 

 
ขอ ๒๔  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒๓ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวน

ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาได
กระทําการใด เมื่อใด อยางไร และถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูก
กลาวหา ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง แลวดําเนินการตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ โดยอนุโลม 

ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ก็ใหคณะกรรมการสอบสวน
เรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวา
เปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีให
ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับ
พยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ไดโดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน ทั้งนี้ การแจง
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหแจงพยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏ
ไวในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ แมพยานหลักฐานจะฟงไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไม
รายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง 
ใหทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับ และเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ 
และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะ
ย่ืนคําช้ีแจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําช้ีแจงเปนหนังสือ 
ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําช้ีแจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไม
เกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และ
ตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําเพ่ิมเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กลาวหาไมประสงคจะยื่นคําช้ีแจงเปนหนังสือใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพื่อใหผูถูก
กลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ให
ดําเนินการตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบ หรือไมมารับทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึก ซึ่งมี
สาระสําคัญตามแบบสว. ๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูก
กลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ 
พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา ในกรณเีชนนี ้
ใหทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ เปนสามฉบับ เพ่ือเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่ง
ฉบับ และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลง
ลายมือช่ือ และวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อ
ลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวหากไมไดรับแบบ สว. ๓ คืนหรือไมไดรับคํา
ช้ีแจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว และไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา ใน
กรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะได
ทราบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๓๘ และ
ขอ ๓๙ ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา ย่ืนคําช้ีแจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอ
กลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๙ โดยมีเหตุผลอัน
สมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

 
ขอ ๒๕  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๒๔ เสร็จ

แลวกอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๙ ถา
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได 
ถาพยานหลักฐานที่ไดเพ่ิมเติมมานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะให
ถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ ๒๔ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๒๖  ผูถูกกลาวหาซึ่งไดย่ืนคําช้ีแจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว มสิีทธิ

ย่ืนคําช้ีแจงเพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพ่ิมเติมตอคณะกรรมการ
สอบสวนกอนการสอบสวนแลวเสร็จ หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ให
รับไวพิจารณาตอไป 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผู ส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๗ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําช้ีแจงตอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหรับคําช้ีแจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการ
พิจารณาดวย 

 
ขอ ๒๗  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได 
 
ขอ ๒๘  กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยาน

ทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอัน
เปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก ใหสอบสวนในสถานที่ที่
เหมาะสมสําหรับเด็กและใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได และบุคคลที่เด็กรองขอหรือ
ไววางใจเขารวมในการสอบปากคํานั้นดวย หากผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจ
ขาราชการครูดังกลาวขางตนใหเปลี่ยนตัวบุคคลนั้น 

ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ หรือทั้งหูหนวกและเปน
ใบ หรือมีความพิการทางกาย หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม ใหคณะกรรมการ
สอบสวนจัดหาลามที่เปนกลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว 

 
ขอ ๒๙  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวน

กระทําหรือจัดใหกระทําการใดๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือกระทําโดยมิ
ชอบดวยประการใดๆ เพ่ือจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใดๆ หรือกระทําใหทอใจ หรือใชกล
อุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซึ่งอยากจะใหดวยความเต็มใจใน
เร่ืองที่ถูกกลาวหานั้น 

 
ขอ ๓๐  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวน

เรียกผูซึ่งจะถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และหามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่
สอบสวน เวนแตทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลตามขอ ๒๘ วรรคสอง 
หรือวรรคสาม หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชน
แหงการสอบสวน 

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคําซึ่งมีสาระสําคัญตาม
แบบ สว. ๔ หรือแบบ สว. ๕ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวให
อานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได ถามีการแกไข ทักทวง หรือเพ่ิมเติม ก็ให
แกไขใหถูกตอง หรือมิฉะนั้นก็ใหบันทึกไว เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคํา 
ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนและผูบันทึกถอยคําลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน และ
ใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถา
บันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือ
กํากับไวทุกหนา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไข
ขอความที่ไดบันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวน
อยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลง
ลายมือช่ือใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวม
สอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไวดวย 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียก
พยานไมไดภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตอง
บันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ วรรคสาม และรายงานการ
สอบสวนตามขอ ๓๙ 

 
ขอ ๓๑  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา การสอบสวนพยานหลักฐานใด

จะทําใหการสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการ
สอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตาม
ขอ ๑๔ วรรคสาม และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๙ 

 
ขอ ๓๒  ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ 

ประธานกรรมการจะรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการมอบหมายให
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษา ในทองที่นั้นสอบสวน
หรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให 
ในกรณีเชนนี้ใหหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่
ไดรับมอบหมายเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนที่
เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปน
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ และใหนําขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหา

กระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธาน
กรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่รายงาน ก็ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวนหรือแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได 

 
ขอ ๓๔  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาผูอ่ืนวามีสวนรวมในการกระทําการในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นดวย ใหคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทํา
การในเรื่องที่สอบสวนดวยหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู
ดวย ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผู ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือเปนความผิดกรณีอ่ืนตามที่รายงาน ก็ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 
ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการ
สอบสวนใหมใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เก่ียวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวน
การสอบสวนใหมหรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดมิ มา
ประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย 

 
ขอ ๓๕  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใด ในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามมาตรา ๑๑๑ และผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงซึ่งผูบังคับบัญชาเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนั้น
ตามมาตรา ๙๘ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ตามมาตรา ๑๑๑ มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

 
ขอ ๓๖  ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิด

ในคดีที่เก่ียวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคํา
พิพากษาไดความประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหา โดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาพรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่
ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ ทั้งนี้ใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๗  ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับ
บัญชาของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจน
เสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕ และขอ ๔๖ และใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสงเร่ืองใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา เพ่ือดําเนินการตามขอ 
๔๐ ตอไป ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ 
๔๕ และขอ ๔๖ ดวย 

 
หมวด ๕ 

การทํารายงานการสอบสวน 
   

 
ขอ ๓๘  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลว 

ใหประชุมเพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง ทั้งขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญของการกระทํา ขอกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิงวินิจฉัย ขอพิจารณา และขอเสนอใน
การใชดุลพินิจ 

ในการพิจารณาลงมติ ใหประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน 
เพ่ือใหออกความเห็นทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ก็ใหระบุดวยวาการกระทําของผู
ถูกกลาวหาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรไดรับโทษสถานใด 

(๒) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย หรือการกระทําของผูถูก
กลาวหาไมเปนความผิดวินัย ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง 

(๓) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรอง
ในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไมอยางไร 

(๔) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับ
ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร ก็ใหมีความเห็นไป
ตามนั้น 

 
ขอ ๓๙  เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๓๘ แลว ใหคณะกรรมการ

สอบสวนทํารายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๖ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เสนอตอผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยง
แนบไวกับรายงานการสอบสวนโดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพยานหลักฐาน ในกรณีที่ไมได
สอบสวนพยานตามขอ ๓๐ วรรคหก และขอ ๓๑ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว 
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไวดวย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน
ที่หักลางขอกลาวหา 

(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
หรือไม อยางไร ถาไมผิดใหเสนอความเห็นยุติเร่ือง ถาผิดใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตาม
มาตราใด และสมควรไดรับโทษสถานใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา หยอนความสามารถในอันที่
จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม อยางไรหรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวาผูถูกกลาวหาได
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือ
ไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการและสมควรใหออกจากราชการตาม
มาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร พรอมทั้งขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการ
สอบสวนพรอมทั้งสารบาญตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลว
เสร็จ 

 
หมวด ๖ 

การพิจารณาสัง่สํานวนการสอบสวน 
   

 
ขอ ๔๐  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหผูส่ัง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๓ ขอ 
๔๔ ขอ ๔๕ และขอ ๔๖ แลวดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไม
มีเหตุที่จะใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๒ สมควรยุติเร่ือง หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงข้ันเปน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่
ราชการตามมาตรา ๑๑๑ ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวน
ดังกลาว หากเห็นวามีเหตุตามที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา ใหผู ส่ังแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑ 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงสมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกซ่ึงจะตองสงเร่ืองให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๑) หรือ (๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือเปนกรณีตามมาตรา ๑๑๒ ใหผูมีอํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตอง
ไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน และให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.
ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณาใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว และใหผูมี
อํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว 

 
ขอ ๔๑  ในกรณีที่ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ 

หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี เห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่
เก่ียวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม เพ่ือดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูส่ัง
สอบสวนเพิ่มเติมเห็นเปนการสมควรจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมข้ึนทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหนําขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อ
สอบสวนเสร็จแลวใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เก่ียวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม ไป
ใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดยจัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวย
ก็ได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว ใหนําขอ ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๔๒  การพิจารณาพยานหลักฐานวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม 

อยางไรใหพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน และตองเปนพยานหลักฐานที่ได
สรุปแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลวเทานั้น 

 
หมวด ๗ 

การสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง 
   

 
ขอ ๔๓  ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ 

๓ ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจ
ตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

 
ขอ ๔๔  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวน

ตอนนั้นเสียไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม

ครบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง 
(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ ขอ 

๒๗ ขอ ๒๘ วรรคสอง ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๓๒ วรรคหนึ่ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีเชนนี้ ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ 
หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแต
กรณี ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 
ขอ ๔๕  ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามา

รับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูก
กลาวหา หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหา
ตามขอ ๒๔ ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ 
(๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาอ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง ให
ถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดวย 

ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหาที่
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ แตในการสอบสวนของคณะกรรมการ
สอบสวนนั้น ถาผูถูกกลาวหาไมไดหลงขอตอสูโดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลวซึ่งไมทําให
เสียความเปนธรรม ใหถือวาการสอบสวนและพิจารณานั้นใชได และใหลงโทษผูถูกกลาวหาไดตาม
บทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง 

 
ขอ ๔๖  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ 

นอกจากที่กําหนดไวในขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะ
ทําใหเสียความเปนธรรม ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือ
มาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 
ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการu3605 .อนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการ
สอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไข
หรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

 
หมวด ๘ 

การนับระยะเวลา 
   

 
ขอ ๔๗  การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจาก

วันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทาย
แหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหง
ระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 
บทเฉพาะกาล 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔๘  การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการ

สอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการ
พิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ใหดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วิจิตร ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธาน ก.ค.ศ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น ตอง
ดําเนินกระบวนการสอบสวนพิจารณาโดยมิชักชา มีความยุติธรรม และคุมครองสิทธิแกขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกกลาวหาหรือเปนผูเสียหาย ตลอดจนพยานที่ใหถอยคําในการ
สอบสวน อันจะทําใหกระบวนการสอบสวนไดความจริงและมีความยุติธรรม ประกอบกับมาตรา 
๙๘ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บัญญัติวา การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถูกกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. 
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ 

 


