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กลุมกฎหมายและคดี  

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาภูเก็ต 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

คํานํา 

 
  ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง การแบงสวนราชการ

ภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหมี “กลุมกฎหมายและคดี” ข้ึน         

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลดานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และ

สนับสนุนระบบงานกฎหมายและคดีของรัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ประกอบกับคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต ท่ี 255/2562 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มอบหมายใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

  ท้ังนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมกฎหมายและคดีเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และ  

โดยชอบดวยกฎหมาย จึงเห็นควรมีคูมือการปฏิบัติงานของนิติกร กลุมกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานตอไป  

 

 

      กลุมกฎหมายและคดี  

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สารบัญ 
            หนา 

คํานํา  ก 

การสืบสวนขอเท็จจริง 

 วิธีการสืบสวน 1 

 ข้ันตอนการสืบสวน 1-5 

การสอบสวน 

 การสอบสวนวินัยไมรายแรง 6 

 การสอบสวนวินัยอยางรายแรง 6-7 

 แบบเอกสารการสอบสวน (สว. 1- สว. 6) 8-19

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



การสืบสวนขอเท็จจริง 

  การสืบสวนขอเท็จจริงเปนกระบวนการเบื้องตนกอนการดําเนินการทางวินัย โดยสืบเนื่องมาจาก

การมีกรณีรองเรียนหรือกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจกระทําผิดวินัย ซ่ึงกรณี

รองเรียนหรือกรณีเปนท่ีสงสัยดังกลาวอาจมีท่ีมาไดจากหลายชองทาง ไดแก กรณีท่ีผูบังคับบัญชาพบหรือสงสัยวา

ผูอยูใตบังคับบัญชาของตนกระทําผิดวินัย กรณีท่ีมีการรองเรียนดวยวาจาหรือเปนหนังสือ หรือกรณีท่ีสวนราชการ

หรือหนวยงานอ่ืนแจงมาใหทราบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทํา

ผิดวินัย ในการสืบสวนขอเท็จจริงนั้น จะเปนการดําเนินการเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องตน

วา กรณีรองเรียนหรือกรณีเปนท่ีสงสัยดังกลาว มีมูลกรณีท่ีจะตองดําเนินการทางวินัยตอไปหรือไม ดังนั้น         

การสืบสวนขอเท็จจริงจึงตองดําเนินการอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และเปนธรรมตอผูถูกรองเรียนและคูกรณี

ทุกฝาย เพราะอาจมีผลกระทบตอชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของผูเก่ียวของได  

 วิธีการสืบสวน 

  วิธีการสืบสวนขอเท็จจริง มิไดมีกฎหมายหรือระเบียบฉบับใดกําหนดรูปแบบของการดําเนินการ

ไว ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสภาพของเรื่องและความเหมาะสมท่ีจะทําการสืบสวน โดยผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจดําเนินการ

สืบสวน อาจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. ผูบังคับบัญชาดําเนินการดวยตนเอง  

2. การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

3. มอบหมายใหผูใดไปดําเนินการ เชน ผูบังคับบัญชาลําดับรองลงมา หรือเจาหนาท่ีท่ีไววางใจ 

4. สงประเด็นหรือขอสําคัญไปใหหนวยงานหรือผูท่ีเชื่อถือไดสืบสวนให เชน ตํารวจ เปนตน 

  ท้ังนี้ การสืบสวนอาจกระทําไดท้ังโดยทางลับและโดยเปดเผย  

 ข้ันตอนการสืบสวน  

  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาเลือกวิธีการสืบสวนโดยแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ดังนี้ 

  1. เม่ือปรากฏวามีกรณีกลาวหาหรือรองเรียนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตหรือผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะผูบังคับบัญชา

ของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงข้ึน ประกอบดวยประธาน

กรรมการ จาํนวน 1 คน และกรรมการอยางนอยอีก 2 คน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  

  หมายเหตุ 1. ประธานกรรมการควรมีตําแหนงและมีวิทยฐานะไมต่ํากวาหรือเทียบไดไม  

ต่ํากวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกรองเรียน  

  2. หากสถานศึกษาแหงใด มีบุคลากรไมเพียงพอ หรือไมมีความชํานาญหรือ

ความเหมาะสม อาจมีหนังสือมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเพ่ือขอตัวนิติกรไปรวมเปน

กรรมการสืบสวนขอเท็จจริงได  
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  2. เม่ือมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงแลว ใหประธานกรรมการนัดประชุม

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการสืบสวนขอเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน   

ท่ีเก่ียวของ รวมถึงมีหนังสือเรียกพยานบุคคลมาใหถอยคํา โดยใหกรรมการและเลขานุการเปนผูจดบันทึกการ

ประชุมและจัดทําบันทึกถอยคําพยาน  

  3. เ ม่ือไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเ ก่ียวของและบันทึกถอยคําพยานครบถวนแลว                   

ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงพิจารณาลงมติวา กรณีกลาวหาหรือกรณีรองเรียนดังกลาวมีมูลกรณีท่ีจะตอง

ดําเนินการทางวินัยตอไป หรือเปนกรณีไมมีมูลใหยุติเรื่อง หรืออาจเห็นควรวากลาวตักเตือนผูถูกกลาวหาหรือผูถูก

รองเรียนเปนหนังสือ เพ่ือใหพึงสังวรและระมัดระวังในการกระทําของตนตอไป   

  4. ใหคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจัดทํารายงานการสืบสวนขอเท็จจริงตามท่ีไดพิจารณา   

ลงมตไิว และเสนอรายงานดังกลาวตอผูสั่งแตงตั้งเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  

 

แผนภูมิข้ันตอนการสืบสวนขอเท็จจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่องรองเรียน 

ผูบังคับบัญชาสืบสวนเอง แตงตั้งคณะกรรมการ

สืบสวนขอเท็จจริง 
สงใหหนวยงานหรือผูท่ี

เช่ือถือไดสืบสวน 

มอบหมายใหบุคคลใด

บุคคลหน่ึงไปดําเนินการ 

คณะกรรมการฯ 

รวบรวมพยานหลักฐาน 

และพยานบุคคลท่ี

เก่ียวของ 

พิจารณาลงมต ิ

เสนอผูมีคําสั่งแตงตั้ง/ผูบังคับบัญชา 

กรณไีมมมีูล 

ใหยุติเรื่อง 
กรณีมมีูล 

ใหดําเนินการทางวินัยตอไป 
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    คําสั่ง............................................................. 

 ท่ี......./๒5…. 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

       ----------------------------------------- 

ดวย................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 95 วรรคหาแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงเพ่ือ

ตรวจสอบกรณีดังกลาว ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้  

 1. ...................................................................................   ประธานกรรมการ 

 2. .........................................................................  กรรมการ 

 3. ..........................................................................  กรรมการและเลขานุการ 

  โดยใหผูไดรับการแตงตั้งดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง และรายงานผลการสืบสวนภายใน

........................................... เพ่ือพิจารณาตอไป  

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง  ณ  วันท่ี........ เดือน ............................ พ.ศ.  ............... 

      

(................................................) 

ตําแหนง......................................................................... 
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รายงานการสืบสวนขอเท็จจริง 

       ทําท่ี ............................................................... 

      วันท่ี ......................... เดือน..................พ.ศ.................... 

เรียน ................................................................. (ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ) 

  ตามท่ี................................................ ไดมีคําสั่งท่ี ........................ ลงวันท่ี ..................................... 

เพ่ือสืบสวนขอเท็จจริง กรณี....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ไดดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ

รายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงมาพรอมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้  

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏข้ึนสืบเนื่องจาก …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ โดยมีพยานบุคคล

และพยานเอกสาร ดังตอไปนี้  

 2.1 พยานบุคคล จํานวน...............ราย ดังนี้ 

  1. ........................................................... ไดใหถอยคําไวดังนี้ 

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

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

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

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

  2. ........................................................... ไดใหถอยคําไวดังนี้ 

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

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

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

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

 2.2 พยานเอกสาร จํานวน.............รายการ ดังนี้  

  1. ...................................................................................................................................

  2.................................................................................................................................... 
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3. ขอกฎหมาย 

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

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

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

4. ขอเท็จจริง สรุปสาระสําคัญได ดังนี้  

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

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

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

5. ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  

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

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

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

   ดังนั้น คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงไดมีมติวา ............................................................................. 

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

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

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

คณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงจึงขอเสนอรายงานผลการสืบสวนขอเท็จจริงมาเพ่ือโปรด

พิจารณา 

 

  ลงชื่อ............................................................................ ประธานกรรมการ 

   (......................................................................) 

 

  ลงชื่อ............................................................................. กรรมการ 

     (............................................................) 

 

  ลงชื่อ............................................................................. กรรมการและเลขานุการ 

      (................................................................) 
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การสอบสวน 

  การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบ

ขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ หรือพิสูจนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาเพ่ือใหไดความจริงและความยุติธรรมและ   

เพ่ือจะพิจารณาวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม ถากระทําผิดจริงก็จะไดลงโทษผูกระทําผิดวินัยผูนั้น 

โดยการสอบสวนแบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

  1. การสอบสวนวินัยไมรายแรง ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามมาตรา 98 และกฎ ก.ค.ศ.          

วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 โดยมีข้ันตอนการสอบสวน ดังตอไปนี้  

 1.1 ผูบังคับบัญชามีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง จะประกอบดวย 

ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสวนอยางนอยอีก 2 คน  

 1.2 แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีมีคําสั่ง 

 1.3 ประธานคณะกรรมการสอบสวนนัดคณะกรรมการสอบสวนมาประชุมเพ่ือวางแนว

ทางการสอบสวน ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีประธานไดทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 1.4 แจงผูถูกกลาวมาพบเพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 

 1.5 คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา 

 1.6 ภายหลังคณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแลว เห็นวากรณี           

มีหลักฐานชัดเจนวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ใหมีหนังสือแจงผูถูกกลาวมาพบเพ่ือแจงขอกลาวหา พรอมสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

 1.7 ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฝายท่ีผูถูกกลาวหาอาง และท่ีคณะกรรมการสอบสวน

เห็นควรรวบรวมพยานหลักฐานจากฝายผูถูกกลาวหา 

 1.8 คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานท้ังหมดจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือลงมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยกรณีใด มาตราใด ควรรับโทษเพียงใด หรือเปนกรณีไมมีความผิด            

ใหยุติเรื่อง  

 1.9 จัดทํารายงานการสอบสวน และเสนอรายงานการสอบสวนพรอมสํานวนการสอบสวน

ตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการ  

 ท้ังนี้ กําหนดระยะเวลาดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน แตอาจขอขยาย

ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปน แตไมเกิน 30 วัน  

ข้ันตอนการสอบสวนวินัยไมรายแรง ระยะเวลา 

1. กําหนดแนวทางการสอบสวน 

2. การแจงและอธิบายขอกลาวหา และสอบถามผูถูกกลาวหาวารับสารภาพหรือปฏิเสธ  

3. การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา  

4. การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ  

5. การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหา  

6. การประชุมพิจารณาลงมติ 

7. การทํารายงานการสอบสวน  

  

 

      ภายใน  

      90 วัน 
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  2. การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เปนผูมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอยางรายแรง โดยมีข้ันตอนการสอบสวน ดังตอไปนี้  

 2.1 ผูบังคับบัญชามีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง จะประกอบดวย 

ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสวนอยางนอยอีก 2 คน  

 2.2 แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีมีคําสั่ง 

 2.3 ประธานคณะกรรมการสอบสวนนัดคณะกรรมการสอบสวนมาประชุมเพ่ือวางแนว

ทางการสอบสวน ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีประธานไดทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 2.4 แจงผูถูกกลาวมาพบเพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ 

 2.5 คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา 

 2.6 ภายหลังคณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานแลว เห็นวากรณี           

มีหลักฐานชัดเจนวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ใหมีหนังสือแจงผูถูกกลาวมาพบเพ่ือแจงขอกลาวหา พรอมสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

 2.7 ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฝายท่ีผูถูกกลาวหาอาง และท่ีคณะกรรมการสอบสวน

เห็นควรรวบรวมพยานหลักฐานจากฝายผูถูกกลาวหา 

 2.8 คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาพยานหลักฐานท้ังหมดจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

เพ่ือลงมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยกรณีใด มาตราใด ควรรับโทษเพียงใด หรือเปนกรณีไมมีความผิด            

ใหยุติเรื่อง  

 2.9 จัดทํารายงานการสอบสวน และเสนอรายงานการสอบสวนพรอมสํานวนการสอบสวน

ตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการ  

   

ข้ันตอนการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ระยะเวลา 

1. ประธานคณะกรรมการสอบสวนนัดประชุมเพ่ือวางแนวทางการสอบสวน 

และแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ  

ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ี

ประธานคณะกรรมการไดรับ

คําสั่งแตงตั้ง 

2. คณะกรรมการดําเนินการรวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา ภายใน 60 วันนับแตวันท่ี

ดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ 

3. แจงขอกลาวหาพรอมสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ภายใน 15 วันนับแตวันท่ี 

ดําเนินการตาม (2) แลวเสร็จ 

4. ดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานฝายท่ีผูถูกกลาวหาอาง  ภายใน 60 วันนับแตวันท่ี

ดําเนินการตาม (3) แลวเสร็จ 

5. คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาลงมติ จัดทํารายงานการสอบสวน และ

เสนอรายงานการสอบสวนพรอมสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้ง 

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

ดําเนินการตาม (4) แลวเสร็จ 

รวมระยะเวลาการสอบสวนท้ังหมด 180 วัน 
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แบบเอกสารการสอบสวน 

แบบ สว. 1 

 

คําสั่ง........................ชื่อหนวยงานท่ีออกคําสั่ง......................... 

ท่ี...../........... 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรง/รายแรง 

------------------------------------------ 

  ดวย..................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา).......................ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           

ตําแหนง / วิทยฐานะ.......................(ชื่อหนวยงานการศึกษา)................สังกัด.......................................................มี

กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง เรื่อง .......................(เรื่องท่ีกลาวหาถากลาวหาหลาย

เรื่องใหระบุทุกเรื่อง)..................................................................................................................................... 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 วรรคหนึ่ง/วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผูถูกกลาวหา  ใน

เรื่องดังกลาว  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

1………….……(ระบุชือ่และตําแหนง/วิทยฐานะ)................... ประธานกรรมการ 

2.………………(ระบุชื่อและตําแหนง/วิทยฐานะ)................... กรรมการ 

3…..……………(ระบุชื่อและตําแหนง/วิทยฐานะ.................. กรรมการและเลขานุการ 

  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการ           

ท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนการ

สอบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

  ในการสอบสวนถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยเรื่องอ่ืน

นอกจากท่ีระบุในคําสั่งนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ่ืนและ

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น  มีสวนรวมใน

การกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 
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  อนึ่ง  ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะรองทุกขคําสั่งนี้ ใหรองทุกขตอ (กศจ. ภูเก็ต/อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 

ตั้ง/ ก.ค.ศ.) ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่ง 

    สั่ง  ณ  วันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ. ................. 

     ………………….(ลายมือชื่อ)...........................................ผูสั่ง  

    (...............................................................................) 

    ตําแหนง / วิทยฐานะ.................................................. 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 

            2. ขอความใดท่ีไมใชใหตัดออก 
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แบบ สว. 2 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา ตามขอ 23 

เรื่อง การสอบสวน.........(ระบขุอกลาวหา)........ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 

 

วันท่ี...........เดือน..................................พ.ศ.................. 

  คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง.................(ชื่อหนวยงานท่ีออกคําสั่ง).................ท่ี....../........

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี........เดือน.........................พ.ศ...........ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาให

...............(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)............... ผูถูกกลาวหาทราบ  ดังนี้ 

  ...................................................................(อธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาให    

ผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร)...................................................................... 

  ท้ังนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการสอบสวนนี ้                ผู

ถูกกลาวหามีสิทธิและหนาท่ีตาม ขอ 18 รวมท้ังสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และ 

มีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือชี้แจงขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก     ขอ

กลาวหาไดดวย 

 .............................................................ประธานกรรมการ 

                             (......................................................) 

 

          .....................................................กรรมการ 

                               (................................................) 

                                                           ฯลฯ 

             .......................................................กรรมการและเลขานุการ 

                               (...............................................) 
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  ขาพเจา.....................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)..........................ไดทราบขอกลาวหาและไดรับบันทึก

นี้ 1 ฉบับไวแลว เม่ือวันท่ี...........เดือน...........................................พ.ศ........................... 

 

   ..........................................................ผูถูกกลาวหา 

   (.........................................................) 

 

หมายเหตุ  1. ในกรณีท่ีเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการสอบสวนรวม

แจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และใหกรรมการสอบสวน

ดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึก ท้ังนี้ ใหทําตามแบบ ส.ว.2 เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและ    

วันเดือนปท่ีรับทราบ ไวเปนหลักฐานดวย 

  2. ในกรณีท่ีสงบันทึกตามแบบ ส.ว.2 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา       ให

กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และ         ให

บันทึกตามแบบ ส.ว.2 เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และ

วันเดือนปท่ีรับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน 1 ฉบับ 

  3. ในกรณีท่ีผู ถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามท่ีผู ถูกกลาวหาให

คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามท่ีถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดกรณีใด   

หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ รวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ     

(ถามี)และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 

  4. ขอความใดท่ีใชไมไดใหตัดออก 
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แบบ ส.ว. 3 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ตามขอ 24 

เรื่อง การสอบสวน.......(ระบุชื่อผูท่ีถูกกลาวหา)..........ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 

 

วันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ............ 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง...........(ชื่อหนวยงานท่ีออกคําสั่ง)..........ท่ี......./......เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ.................ไดแจงขอกลาวหาให

.................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา).................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตาม   

ขอท่ี 23 ลงวันท่ี.......เดือน.............................พ.ศ........... นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหาเสร็จแลว      

จึงขอแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี้ 

  1. ขอกลาวหา................(ขอกลาวหาซ่ึงปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเปนความผิดวินัย 

ตามมาตราใด)..................................................................................................................................................... 

  2. สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา..........................................................................

(สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน  เวลา  สถานท่ี  และการกระทําท่ีมี

ลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา).................................................................................................................. 

 .............................................................ประธานกรรมการ 

                             (......................................................) 

          .....................................................กรรมการ 

                               (................................................) 

                                                           ฯลฯ 

             .......................................................กรรมการและเลขานุการ 

                               (...............................................) 
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  ขาพเจา..............(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)..................ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี

สนับสนุนขอกลาวหา และไดรับบันทึกนี้ 1  ฉบับไวแลว เม่ือวันท่ี...........เดือน..................พ.ศ........................... 

 

     ..........................................................ผูถูกกลาวหา 

      (.........................................................) 

  

หมายเหตุ 1. การประชุมเพ่ือพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตาม      

ขอ 24 ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด 

และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ 

  2. ในกรณีท่ีเรียกผูถูกกลาวหามาเพ่ือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน         

ขอกลาวหา ใหทําบันทึกตามแบบ ส.ว.3 นี้ เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกลาวหา 1 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการ  

สอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวันเดือนปท่ีรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

  3. ในกรณีท่ีสงบันทึกตามแบบ ส.ว.3 ทางไปรษณียตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ใหทําบันทึกตาม

แบบ สว.3 นี้เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวนสอบสวน 1 ฉบับ สงใหผูกลาวหา 2 ฉบับ เพ่ือใหผูถูกกลาวหาเก็บไว   

1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ีรับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน     

1 ฉบับ 

  4. ขอความท่ีใชไมไดใหตัดออก 
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แบบ สว. 4 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวน.............(ระบุชือ่ผูถูกกลาวหา)..........ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 

 

สอบสวนท่ี........................................... 

วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ................ 

 ขาพเจา.......................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)...................อายุ..........ป สัญชาติ.....................

ศาสนา............................อาชีพ....................อยูบานเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย........................................

ถนน.......................................แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ......................จังหวดั............................. 

  ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง...............(เรื่องท่ีถูกกลาวหา).............

ตามคําสั่ง................(ชื่อหนวยงานท่ีออกคําสั่ง)................... ท่ี......./...............เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ลงวันท่ี........เดือน.......... .......... .พ.ศ...... .........และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้

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

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

  ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือ 

กระทําการใดเพ่ือจูงใจใหถอยคําอยางใดๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําท่ีอานใหฟง/ไดอานบันทึกถอยคําเอง

แลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 

.................................................ผูถูกกลาวหา 

(.............................................) 

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

(..............................................) 

................................................ผูบันทึกถอยคํา 

(...............................................) 
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  ขาพเจาขอรับรองวา.......................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)......................ไดใหถอยคําและ          

ลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

.............................................................ประธานกรรมการ 

                             (......................................................) 

          .....................................................กรรมการ 

                               (................................................) 

                                                ฯลฯ 

             .......................................................กรรมการและเลขานุการ 

                               (...............................................) 

 

หมายเหตุ 1. ใหใชแบบ สว. 4 นี้ไดท้ังการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ตาม ขอ 23 ขอ 24 

                  2. ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา ใหบันทึก

ถอยคํารับสารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 

  3. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํา       

นั้นดวย 

     4. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก

ถอยคําลงลายมือชื่อท้ังในฐานะผูบันทึกถอยคํา และผูรับรองการใหถอยคําและลายมือชื่อบุคคลตามขอ 11 และ 

ขอ 28 

                   5. ขอความใดไมใชใหตัดออก 
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แบบ สว. 5 

บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายถูกกลาวหา 

เรื่อง การสอบสวน........(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)..........ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 

------------------------------- 

        สอบสวนท่ี......................................... 

วันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ.................... 

  ขาพเจา.............(ระบุชื่อพยาน).......................อายุ............ป  สัญชาติ................ศาสนา.............

อาชีพ............(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ท่ีใด ถาเปนขาราชการครู ใหระบุตําแหนงและสังกัด

ดวย)...............อยูบานเลขท่ี..........ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................แขวง/ตําบล..................

เขต/อําเภอ................................จังหวัด......................................... 

  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวาขาพเจาเปนพยานในเรื่อง..............................

(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)................... ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง ตามคําสั่ง....................

(ชื่อหนวยงานท่ีออกคําสั่ง)...................ท่ี......./...................เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันท่ี............

เดือน.......................พ.ศ...............และแจงใหขาพเจาทราบดวยวา กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตาม

ประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําเท็จตอพนักงานสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมายหรือมีความผิดทาง

วินัย 

  ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริง ดังตอไปนี้ 

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

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

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

  ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือ 

กระทําการใดเพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําท่ีอานใหฟง/ไดอานบันทึก

ถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนากรรมการสอบสวน 

 

..............................................พยาน 

(.............................................) 

................................................ผูบันทึกถอยคํา 

(...............................................) 
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  ขาพเจาขอรับรองวา.......................(ระบุชื่อพยานผูใหถอยคํา)......................ไดใหถอยคําและ    

ลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

                    ...............................................................ประธานกรรมการ 

                             (........................................................) 

 

                               .........................................................กรรมการ 

                               (........................................................) 

                                                           ฯลฯ 

                               ......................................................กรรมการและเลขานุการ 

                               (....................................................) 

                                                            ….……………………………..……..ผูชวยเลขานุการ 

                                       (.......................................................) 

 

หมายเหตุ 1. ใหใชแบบ สว.5 นี้ไดท้ังการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหาและบุคคลอ่ืนซ่ึงมาใหถอยคําเปนพยาน 

  2. การสอบปากคําพยานตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการสอบสวนท้ังหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย 

  3. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก

ถอยคําลงลายมือชื่อท้ังในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 

  4. ขอความใดไมใชใหตัดออก 
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แบบ สว.6 

รายงานการสอบสวน 

วันท่ี............เดือน............................................พ.ศ............. 

เรื่อง การสอบสวน.........(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)...........ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง 

เรียน  ..................(ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรการสอบสวน)......................... 

  ตามท่ีไดมีคําสั่ง.......(ชื่อหนวยงานท่ีออกคําสั่ง)...........ท่ี........./........เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน ลงวันท่ี...........เดือน..................พ.ศ............ เพ่ือสอบสวน...................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)................   

ซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง/อยางรายแรง ในเรื่อง........................................................................... 

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

  ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เม่ือวันท่ี

.............เดือน........................พ.ศ....................และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 เสร็จแลว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน 

ดังตอไปนี้ 

  1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏข้ึนเนื่องจาก......................................................................................... 

(มีผูรองเรียนหรือมีรายงานวาอยางไร ในกรณีท่ีไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใดระบุไวดวย) 

  2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาให..............

(ระบุชือ่ผูถูกกลาวหา).................ผูถูกกลาวหาทราบแลวโดย........................................(แจงและอธิบายขอกลาวหา

ทราบวาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และไดแจงโดยวิธีใด)............................................................................. 

  3. ............(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)......ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคําในเบื้องตนวา..............................

(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไร หรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตนดวยเหตุผลอยางไร).............................................. 

  4. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหาแลวไดความวา

.......................................................(อธิบายวาไดความวาอยางไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวน

พยานใดตามขอ 30 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 31 ใหระบุพยานท่ีไมสอบสวนหรือ

พยานหลักฐานท่ีงดการสอบสวนนั้น พรอมท้ังเหตุผลไวดวย)............................................................... 

  5. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให

..............(ระบุชื่อผูกลาวหา)......................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ......... โดย..........(อธิบายวิธีการแจง

ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา)............................................................................. 
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  6. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอให

ถอยคํา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาแลว...........................(ระบุชื่อผูถูกกลาวหา)......................ผูถูกกลาวหา       ได

ชี้แจงแกขอกลาวหา/ใหถอยคํา/นําสืบแกขอกลาวหา......................................................................(รายละเอียด

เก่ียวกับคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และในกรณีท่ีไมได

ดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร และในกรณีท่ีไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร และได

นําสืบแกขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐานซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนตามคําขอของผูถูกกลาวหาไดความ        

โดยสรุปวาอยางไรหรือไม ไดนําสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวน

พยานใด หรืองดการสอบพยานหลักฐานใด ใหระบุพยานท่ีไมสอบสวน หรือพยานหลักฐานท่ีงดการสอบสวนนั้น

พรอมท้ังเหตุผลไวดวย และในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี)

ไวดวย.................................................................................................................................................................. 

  7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลวเห็นวา......................................

(เปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานท่ีหักลางขอกลาวหาวาจะรับฟง

พยานหลักฐานใดไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม  

ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการตามมาตรา 

111 หรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการ

สอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษปลดออก หรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก

ราชการตามมาตรา 112 หรือไมอยางไร)............................................................................................................ 

  คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

                    ..................................................................ประธานกรรมการ 

                        (................................................................) 

                       ..................................................................กรรมการ 

                          (................................................................) 

                                                           ฯลฯ 

                         ..............................................................กรรมการและเลขานุการ 

                         (................................................................) 

หมายเหตุ 1. การพิจารณาลงมติตามขอ 38 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไม

นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ 

หากกรรมการสอบสวนคนใด มีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน 

  2. ขอความใดไมใชใหตัดออก 

 
 


