
 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖5  

เรื่อง การด าเนินคดีของรัฐและความรับผิดทางละเมิด  

กลุ่มกฎหมายและคดี 

นางสาวยุวณัฐ อ าลา 

  

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร   : การด าเนินคดีของรัฐ และความรับผิด  
                       ทางละเมิด 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินคดีของรัฐ
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

 

 

ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

 เรื่อง          หน้า 

กระบวนการด าการด าเนินคดีของรัฐ และความรับผิดทางละเมิด    1-2 
แผนผังการด าเนินงาน           3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. กระบวนงาน 
การด าเนินคดีของรัฐ และความรับผิดทางละเมิด 

2. วัตถุประสงค ์
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมายและการด าเนินคดีของรัฐ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินคดีของรัฐ
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สถานศึกษา รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาในสังกัด 

 
3. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตั้งแต่การด าเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย และคดีปกครอง จนกระทั่งคดีถึงที่สุด 
และการบังคับคดีหรือการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง อีกทั้งการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร            
ของราชการ และการด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดและค่าสินไหมทดแทน 

คู่มือการด าเนินการทางวินัยฉบับนี้มีขอบเขตการด าเนินการในกรณีการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษา     
ในสังกัด 
4. ค าจ ากัดความ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 

กศจ.  หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
เลขาธิการ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตามมาตรา 53 แห่ง

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแก่หน่วยงานและสถานศึกษา รวมถึงข้าราชการครู

และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตลอดจนผู้มาขอรับบริการอ่ืนด้วย 
5.2 รับเรื่องจากโรงเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวกับ    

คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีล้มละลาย และคดีปกครอง (ท่ีขอความช่วยเหลือ) 
5.3 เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
5.4 รวบรวมพยานหลักฐาน ประสานงาน และมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังส านักงานอัยการ

เพ่ือจัดพนักงานอัยการให้ว่าต่างหรือแก้ต่างในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย  และคดีอ่ืนๆที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ   ที่หน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีฟ้องคดีหรือถูกฟ้องคดี (คดีที่พนักงานอัยการเป็น



โจทก์ฟ้องคดีนั้น ไม่อาจขอความช่วยเหลือให้แก้ต่างคดีได้) รวมทั้งด าเนินการยื่นตามกระบวนพิจารณาคดี 
จนกระท่ังศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษาและรวมไปถึงการอุทธรณ์และฎีกาค าสั่งหรืค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

5.5 รวบรวมพยานหลักฐานและจัดท าค าฟ้องในฐานะผู้ฟ้องคดีหรือค า ให้การในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี
ให้กับหน่วยงานราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือส่งศาลปกครอง และด าเนินการอ่ืนตามกระบวนวิธีพิจารณา
คดีจนกระทั่งศาลปกครองมีค าสั่งหรือค าพิพากษาจนกระทั่งถึงที่สุด 

5.6 การบังคับคดีและการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง รวมถึงการสืบหาทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามค าพิพากษาเพ่ือการบังคับคดีด้วย 

5.7 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการหาตัวผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้งค่าสินไหมทดแทน กรณี
เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
รวมทั้งการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/ประมวลกฎหมายอาญา 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง/ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 
 
8.เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าโดยส านัก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและคดีความส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา จัดท าโดยส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
 



แผนผังการปฏิบัติงาน FLOW CHART 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

ให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับระเบยีบ 
กฎหมาย และนิติกรรมสญัญา 

รับเรื่องจากโรงเรยีน สพฐ. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวกับคดี
แพ่ง คดีอาญา คดีลม้ละลาย และคดีปกครอง 

รวบรวมหลักฐาน/ขอความอนุเคราะห์
พนักงานอัยการว่าต่างแก้คดีให้ และ

ด าเนินการจนคดีถึงที่สุด 

รวบรวมพยานหลักฐาน/จัดท าค าฟ้อง
ค าให้การและด าเนินการอื่นตนกระทั่งคดี

ปกครองถึงที่สุด 

ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาสั่งการ 

บังคับคดีหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครอง        
การสืบหาหลักทรัพย ์

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหาตัว
ผู้ต้องรับผิดทางละเมิดรวมทั้ง

ค่าสินไหมทดแทน 



 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖5 

เรื่อง การด าเนินการทางวินัย 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร   : กระบวนงานด าเนินการทางวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

เรื่อง          หน้า 

กระบวนงานด าเนินการทางวินัย       1-4 

แผนผังการปฏิบัติงาน        6-19 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. กระบวนงาน 
การด าเนินทางการทางวินัย  

2. วัตถุประสงค ์
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงให้ทราบสาระส าคัญในเบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ และ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ชัดเจน เข้าใจง่าย ทันสมัย 
เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมวินัยและป้องปรามมิให้กระท าผิด ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
และไม่ร้ายแรง การด าเนินการทางวินัยสิ้นสุด รวมถึงการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

คู่มือการด าเนินการทางวินัยฉบับนี้มีขอบเขตการด าเนินการในกรณีการด าเนินการทางวินัย          
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  และ
สถานศึกษาในสังกัด 
4. ค าจ ากัดความ 

การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินกระบวนการทั้งหลายอ่ืน 
ตามท่ีกฎหมายและระเบียบก าหนด ซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต้องด าเนินการไปเพ่ือจะทราบข้อเท็จจริง 
และพิสูจน์ความผิด รวมทั้งความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตลอดจนการพิจารณาสั่งลงโทษ ซึ่งกระบวนการทาง
วินัยจะเริ่มตั้งแต่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสอบสวน การพิจารณาความผิด การก าหนดโทษ และการสั่งลงโทษ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 

กศจ.  หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 หมายถึง ผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ งตามมาตรา 53 แห่ง

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 กรณีวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามแบบ สว.1 โดยผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 24 
หรือมาตรา 27 แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง  
 (2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
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 (3) ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ (ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ขยาย
เวลาได้ไม่เกิน 30 วัน) 

 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแนวทางกร
สอบสวน การประชุมต้องจัดท ารายงานการประชุมไว้ด้วย 

 แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว. 2 และให้ท าบันทึก
ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว. 4 ว่ายอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหา กรณี
ปฏิเสธให้ด าเนินการต่อไป 

 สอบสวนพยานฝ่ายกล่าวหา ตามแบบ สว.5 

 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีน้ าหนัก
สนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอก็ให้ จัดท าสว. 3 

 แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว.3 

 สอบพยานหลักฐานผ่ายผู้ถูกกล่าวหา ตามแบบ สว. 4 

 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาชั่งน้ าหนักพยานหลักฐาน แล้วจัดท ารายงานการ
สอบสวนตามแบบ สว.6 เสนอผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป 

(4) ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาภายใน 30 วัน ถ้าเห็นว่ากรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้
พิจาณาโทษ และออกค าสั่ง ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

(5) การรายงานการด าเนินการทางวินัย 

 กรณีผู้อ านวยการสถานศึกษาสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงแล้ว ให้รายงาน
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พิจารณาตามอ านาจ
หน้าที่ ตามมาตรา 104 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และเมื่อพิจารณาแล้วให้รายงานไปยัง กศจ.จังหวัด
ลพบุรีพิจารณา หากมีมติ เป็นประการใดแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
(ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการ
ทางวินัยไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา 

 กรณีผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สั่งลงโทษทางวินัยแล้วให้
เสนอศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเพ่ือตรวจส านวนแล้วน าเสนอความเห็นต่อ กศจ.
จังหวัดลพบุรีพิจารณา หากมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ศึกษาพิการจังหวัดลพบุรี
ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้น แล้วรายงานการด าเนินการทางวินัยไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อพิจารณา 
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5.2 กรณีวินัยร้ายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามแบบ สว.1 โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งตาม
มาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) 
 (2) ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งค าสั่งฯ ให้ผู้ถูกกล่าวหาและคณะกรรมการ
สอบสวนทราบ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
 (3) ขั้นตอนการสอบสวนของคณะกรรมการ (ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ขยาย
เวลาได้ไม่เกินครั้งละ 60 วันแต่รวมแล้วไม่เกิน 240 วัน) 

(3.1) ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีที่รับทราบค าสั่ง 
(3.2) ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและวางแนวทางกร

สอบสวน การประชุมต้องจัดท ารายงานการประชุมไว้ด้วย 
(3.3) แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบ สว. 2 แจ้งสิทธิ

ของผู้ถูกกล่าวหา พร้อมกับถามผู้ต้องหาว่าจะรับสารภาพหรือไม่โดยให้ท า
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาตามแบบ สว. 4  
การด าเนินการตามข้อ (3.1) – (3.3) ต้องด าเนินการภายใน 15 วัน นับ
แต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนรับทราบค าสั่ง 

(3.4) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวโดยการสอบสวนพยานฝ่าย
กล่าวหาด าเนินการตามแบบ สว. 5 (กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับสารภาพ) 
และประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตา
มาตราใด 
ด าเนินการตาม (3.4) ต้องด าเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แจ้ง สว.2 

(3.5) แจ้งข้อกล่าวหาที่ปรากฏพยานหลักฐาน และสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (สว.3) และถามผู้ถูกกล่าวหาว่า
มีความประสงค์จะยื่นค าชี้ แจงเป็นหนั งสือ หรือจะให้ถ้อยค าต่ อ
คณะกรรมการสอบสวน โดยต้องด าเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาตามข้อ (3.4) แล้ว
เสร็จ 

(3.6) สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา โดยต้องด าเนินการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันด าเนินการตาม (3.5) เสร็จ 

(3.7) ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมด เพื่อลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
ผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ผิด
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กรณีใด มาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถตาม
มาตรา 111 หรือมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา 112 

(3.8) ท าบันทึกรายงานการสอบสวน ตามแบบสว.6  
(3.9) เสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้สั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน 

(ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) 
การด าเนินการตามข้อ (3.7)- (3.9) ต้องด าเนินการภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ด าเนินการตามข้อ (3.6) แล้วเสร็จ 

 (4) ผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมฯ (ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) พิจารณาตรวจส านวน
ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องสมบูรณ์ ต้องให้ความเห็นไว้ในส านวนว่ามีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยกับ
กรรมการสอบสวนหรือไม่ และควรลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด 

(4.1) ในกรณีคณะกรรมการสอบสวน และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมีความเห็นเป็น
กรณีผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ศธจ.สั่งให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกค าสั่งเกี่ยวกับการ
ลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษแล้วให้
ส่งกลับไป ศธจ. เพ่ือเสนอ กศจ.จังหวัดลพบุรีพิจารณา เมื่อพิจาณาแล้วมีมติเป็นประการได้ให้ศธจ. สั่งหรือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมติ กศจ. แล้วรายงานไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณา
ต่อไปพิจารณา 

(4.2) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน และ/หรือศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีมีความ
เป็นว่าเป็นกรณีความผิดวินัยร้ายแรง และเห็นควรลงโทษ ให้ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเสนอ กศจ.จังหวัดลพบุรี
พิจารณามีมติ เมื่อมีมติเป็นประการใดแล้วให้ สั่งหรือด าเนินการให้เป็นไปตามมติ แล้วให้ศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรีรายงานการด าเนินการทางวินัยต่อ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณา   

6. แบบฟอร์มที่ใช้  
 การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี และสถานศึกษาในสังกัด ใช้แบบฟอร์มตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา      
พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
 6.1 แบบ สว.1 (แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรง) 

6.2 แบบ สว.2 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23) 
6.3 แบบ สว.3 (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ

กล่าวหา) 
6.4 แบบ สว. 4 (บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา) 
6.5 แบบ สว. 5 (บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา) 
6.6 แบบ สว. 6 (รายงานการสอบสวน) 
 

 

4 

5 



 

7. กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 25๖๑ 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2548 
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 25๖๑ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

 
8.เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิง 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จัดท าโดยส านั ก
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 คู่มือการด าเนินการทางวินัยส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

แผนผังการปฏิบัติงาน FLOW CHART 

1. การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง (ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน) 

2. การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี     
เป็นผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) 

3. การด าเนินการทางวินัยร้ายแรง (กรณีคณะกรรมการฯ และศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเห็นว่าผิดวินัยไม่
ร้ายแรง) 

4. การด าเนินการทางวินัยร้ายแรง (กรณีคณะกรรมการฯและ/หรือ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเห็นว่าผิด
วินัยร้ายแรง) 

5. กระบวนการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
6. ขั้นตอนกระบวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง  
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การด าเนินการทางวนัิย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
• พระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ.  2550 
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพจิารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550 
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณคีวามผดิทีป่รากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549 
• กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตดัเงนิเดอืน หรือลดเงนิเดอืน พ.ศ. 2561  

• ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการออกค าส่ังเกีย่วกบัการลงโทษทางวนัิยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

• ระเบยีบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกีย่วกบัการด าเนินการทางวนัิยและการออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

• ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เร่ืองการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลว 3 เมษายน 2560 

• หนังสือ ส านักงาน กคศ.ที ่ศธ 0206/ว18 ลว.22 มถุินายน 2560 
 
 



1.การด าเนนิการทางวนิยัไมร่า้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้ (กฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการสอบสวน ฯ) 

 ผอ.โรงเรยีน           แตง่ต ัง้คณะกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.1) 
 

ผอ.รร.พจิารณามคี าส ัง่ 

ภาคทัณฑ/์งดโทษ,วา่กลา่ว
ตักเตอืน (ผดิเล็กนอ้ย) 

ใหส้ัง่ยตุเิรือ่ง (ม.99) 

ไมก่ระท าผดิวนิยั กระท าผดิวนิยั ใหม้คี าส ัง่ตาม 
(ม.100 )+กฎ ก.ค.ศ. 

ลดเงนิเดอืน 
 

ศธจ.ตรวจส านวนและเสนอ กศจ.พจิารณา 

ผอ.เขตพจิารณาตามอ านาจหนา้ที ่ม.104 

รายงานการด าเนนิการทางวนิยั ระเบยีบก.ค.ศ. +ค าส ัง่ คสช+ว.18 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ตดัเงนิเดอืน 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 



2.การด าเนนิการทางวนิยัไมร่า้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้ (กฎ ก.ค.ศ. 2550) 

 ผอ.เขตพืน้ทีฯ่          แตง่ต ัง้คระกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.1) 
 

ผอ.เขตพจิารณามคี าส ัง่ 

ภาคทัณฑ/์งดโทษ/วา่กลา่ว
ตักเตอืน (ผดิเล็กนอ้ย) 

ใหส้ัง่ยตุเิรือ่ง (ม.99) 

ไมก่ระท าผดิวนิยั กระท าผดิวนิยั ใหม้คี าส ัง่ตาม 
(ม.100 )+กฎ ก.ค.ศ. 

ลดเงนิเดอืน 
 

เสนอ ศธจ.เพือ่ตรวจส านวนแลว้น าเสนอความเห็นตอ่ กศจ. 

รายงานการด าเนนิการทางวนิยั ระเบยีบก.ค.ศ. +ค าส ัง่ คสช+ว.18 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ตดัเงนิเดอืน 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 



3.การด าเนนิการทางวนิยัรา้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้  

 ศกึษาธกิารจงัหวดั           แตง่ต ัง้คณะกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.2) 
 

คกก+ศธจ เห็นวา่เป็นวนิยัไมร่า้ยแรง 

ภาคทัณฑ ์

ศธจ. สัง่ยตุเิรือ่ง/งดโทษ (ม.99) 

คกก+ศธจ ยตุ/ิงดโทษ คกก+ศธจ เห็นควรลงโทษ 
(ม.100 ) 

ลดเงนิเดอืน 

ศธจ.เสนอ กศจ.พจิารณา 

ผูบ้งัคบับญัชาออกค าส ัง่ แลว้สง่กลบั ศธจ 

ศธจ.ส ัง่ใหผู้ม้อี านาจส ัง่ลงโทษตาม กฎ. ก.ค.ศ. 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ตดัเงนิเดอืน 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 

รายงานการด าเนนิการทางวนัิย  

ศธจ.น าเสนอ กศจ.พจิารณา
รายงานการด าเนนิการทางวนิยั 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 

ศธจ.รายงาน สพฐ 



4.การด าเนนิการทางวนิยัรา้ยแรง (สงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) 

คณะกรรมการฯ ด าเนนิการสอบสวนและท ารายงานการ
สอบสวนเสนอผูส้ัง่แตง่ตัง้  

 ศกึษาธกิารจงัหวดั           แตง่ต ัง้คณะกรรมการสอบสวน ฯ (ม.98 ว.2) 
 

คกกและ/หรอืศธจ เห็นวา่เป็นวนิยัรา้ยแรง 

คกก+ศธจ เห็นควรลงโทษ (ม.100 ) 

ศธจ.เสนอ กศจ.พจิารณามมีต ิ

ศธจ.รายงานการด าเนนิการทางวนิยัตอ่ ก.ค.ศ. 

ศธจ.รายงาน สพฐ 

ศธจ.ส ัง่ตาม มต ิกศจ. (ม.104 ว.3) 



5.ผูส้ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
แจง้ค าสัง่ใหผู้ถ้กูกลา่วหาและคณะกรรมการทราบ 3 วันท าการ ขอ้ 5 

1.ประธานฯ จัดประชมุคณะกรรมการวางแนวทางการสอบสวน ขอ้ 16 

2.แจง้และอธบิายขอ้กลา่วหา แจง้สทิธติา่งๆใหผู้ถ้กูกลา่วหาทราบ (สว.2) ขอ้ 23 

สอบถามผูถ้กูกลา่วหาวา่กระท าผดิหรอืไม ่

รับสารภาพ ไมรั่บสารภาพ 

บนัทกึค ารับสารภาพ 
และจะสอบสวนหรอืไมส่อบสวน 
ตอ่ไปก็ได ้

รวบรวมพยานหลกัฐาน (แบบ สว 5) 

3.ประชมุพจิารณา 
และแจง้ขอ้กลา่วหาและสรปุพยานหลักฐานที ่
สนับสนุนขอ้กลา่วหา(สว.3) ขอ้ 24 

สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐาน 
ฝ่ายผูถ้กูกลา่วหา (แบบ สว 4) 

4.ประชมุพจิารณาลงมต ิขอ้ 38 

6.ท ารายงานการสอบสวนเสนอ 
ผูส้ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน ขอ้ 39 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าดว้ยการ 

สอบสวนพิจารณา 

2550 



1. มีบตัรสนเท่ห์ 
2. มีผู้ ร้องเรียน 
3. สื่อมวลชน 
4. ตรวจพบเอง 
5. หน่วยงานอ่ืนแจ้งมา 
6. สตง. 
7. ปปช. 

แนวทางพิจารณากรณีมีมลูท่ีควรสอบสวนทางวินยั และวิธีการ
ด าเนินการ มีดงันี ้

สืบสวน 

ขอ้เท็จจรงิ 

มีมลู 

พ.ร.บ.ฯ ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 

การทจุรติ พ.ศ.2542 

รา้ยแรง 

ไม่รา้ยแรง 

สอบสวน 



 
 

6.1 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(1) ค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

สอบสวน (แบบ สว.1) 

ผู้บงัคบับญัชา 
• ม.24 ผอ.เขตพืน้ที ่
• ม.27 ผอ.สถานศึกษา 

ร้ายแรง ม.98 ว.2 ไม่ร้ายแรง ม.98 ว.1 

องค์ประกอบ (กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 3) 
1.ไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูฯ/ข้าราชการฝ่าย   
พลเรือน อย่างน้อย 3 คนประธาน 1 คน 
กรรมการ 2 คน 
2.ร้ายแรง นอกจาก 1.ประธานต้องมตี าแหน่ง
ไม่ต ่ากว่าหรือเทยีบได้ไม่ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
มวีทิยะฐาน ต้องต าแหน่งและวทิยฐานะไม่ต ่า
หรือเทยีบได้ไม่ต ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา 
              กรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นนิติกร/
ปริญญากฎหมาย/ได้รับฝึกอบรม ก.ค.ศ. 
ก าหนด/ผู้มปีระสบการณ์ด าเนินการทางวนัิย ผู้มอี านาจบรรจุแต่งตั้ง     

(ม.53 +ค าส่ัง คสช.) 
• ศธจ. *แต่งตั้งไม่ถูกต้อง การสอบสวน

เสียไปทั้งหมด (กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 43) 



 
 

6.2 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(2) การแจ้งค าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน  

แจง้ค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัมีค าส่ัง กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 5 

1.แจ้งเป็นหนังสือ  (แบบ คู่มือสพฐ p 269 ) 
2.แจ้งสิทธิ คดัค้าน กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 8,9 (ระบุไว้
ในแบบข้อ 1 แล้ว)  
3.ให้ลงลายมือช่ือ ว/ด/ป.ที่ทราบไว้เป็น
หลกัฐานและมอบส าเนาค าส่ังฯให้ 1 ฉบับ 
4.กรณไีม่ยอมรับทราบให้ส่งไปรษณย์ี
ลงทะเบียนตอบรับ และพ้น 15 วนันับแต่วนั
ส่งถอืว่าทราบแล้ว  
*หลกัฐานการแจ้งค าส่ังรวมไว้ในส านวน 

คณะกรรมการฯ ผู้ถูกกล่าวหา 

กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 47 การนับระยะเวลาให้นับถัด
จากวนัแรก/ ขยายเวลานับต่อจากวนัสุดท้าย /
วนัสุดท้ายตรงวนัหยุดราชการนับวนัเปิดท า
การวนัแรก 

1.ส่งส าเนาค าส่ังให้คณะกรรมการทราบ 
(แบบ คู่มือสพฐ p 265) 
2.ส าหรับประธาน ส่งพร้อมเอกสาร
หลกัฐาน และให้ประธานลงลายมือช่ือ ว/ด/
ปี ที่รับทราบไว้เป็นหลกัฐาน (ทางปฏิบัติ
ลงช่ือในค าส่ัง และท าบันทึกรับทราบของ
ประธานด้วย) 
*ระยะเวลาสอบสวนเร่ิมนับตั้งแต่ประธาน
รับทราบค าส่ัง 



 
 

6.3 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(3) การประชุมคณะกรรมการฯ ครัง้แรก กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 16 

  

ประชมุคณะกรรมการฯ ครัง้แรก 

วธีิการประชุม กฎ.ก.ค.ศ. ข้อ 17 
-นัดประชุมเป็นหนังสือ แจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ เว้นทราบอยู่แล้ว/จ าเป็น
เร่งด่วนประธานนัดแบบอืน่ได้ 
-องค์ประชุม มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 
-การประชุมต้องมีประธานอยู่ด้วย เว้นแต่จ าเป็น ให้ที่
ประชุมเลอืกกรรมการคนหน่ึงท าหน้าที่แทน 
-การประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ มี
ความเห็นแย้งบันทึกไว้ในรายงานประชุม (แบบรายงาน
ประชุม คู่มือสพฐ p 329)  

-เพือ่พจิารณาวางแนวทางการ
สอบสวน 
*ในทางปฏิบตัิจะก าหนดในรายงาน
ประชุมให้เลขาจัดท า สว.2 และ
ก าหนดวันทีจ่ะแจ้ง สว.2 



 
 

6.4 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)  
(4) การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (สว.2 กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 23)   

แจง้และอธิบายขอ้กลา่วหา  

1.เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ 
2.แจ้งสิทธิ ผู้ต้องหาตาม ข้อ 18 (สิทธิตาม ข้อ 
8,9,10,11)  
3.แจ้งว่ามีสิทธิได้รับแจ้งสรุปพยานหลกัฐาน 
มีสิทธิให้ถ้อยค า อ้างพยานหลกัฐาน น า
พยานหลกัฐานมาสืบ 
4.วธีิแจ้งท าบันทึก สว.2 เป็น 2 ฉบับลงลายมือ
ช่ือ ผู้ถูกกล่าวหา ว/ด/ป  มอบผู้ถูกกล่าวหา 1 
ฉบับเกบ็ในส านวน 1 ฉบับ 

คณะกรรมการท าบนัทกึถ้อยค าแบบ สว. 4 ถามว่า
กระท าตามทีถู่กกล่าวหาหรือไม่อย่างไร 

แจ้งตามแบบ สว.2 

ก.ค.ศ. ข้อ 20 (1) จัดประชุมตามกฎ ข้อ 16 
และแจ้งข้อกล่าวหา ตามกฎ ข้อ 23 ภายใน  
15 วนันับแต่ประธานทราบค าส่ัง 

 *กรณไีม่ลงลายมือช่ือรับทราบให้ท าสว.2 จ านวน 3 ฉบับ 
เกบ็ในส านวน 1 ฉบับ ส่งไปรษณย์ี 2 ฉบับเพือ่ให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือช่ือฯส่งกลบัมา  1 ฉบับ ถ้าไม่ส่งกลบัพ้น 
15วนันับแต่วนัส่งถ้าไม่ได้รับ สว.2 คนืมา ถอืว่าทราบแล้ว 

รับทั้งหมด 
-แจ้งว่ารับแล้วผดิวนัิยกรณใีด 
-ยั ง ยื น ยั น ใ ห้ ท า บั น ทึ ก รั บ
สารภาพ รวมทั้ งเหตุผลและ
สาเหตุไว้ด้วย 

รับบางส่วน/ไม่รับ 
* ด าเนินการสอบสวนตามข้อ 24
ต่อไป  



 
 

6.5 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(5) รวมรวมพยานหลักฐาน ภายใน 60 วันนับแต่ด าเนินการแจ้ง สว. 2 เสร็จ  

กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 20  (2) (แบบ สว.5) 

รวบรวมพยานหลกัฐาน 

ภายใน 60 วนั นับแต่ด าเนินการแจ้งสว.2เสร็จ 

1.มีกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง กฎ.ข้อ27 
2.ก่อนเร่ิมสอบ  ต้องแจ้งว่ากรรมการฯมีฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ให้ถ้อยค าเป็นเท็จมีความผดิ กฎ ข้อ 28ว.1 
 

วธีิสอบปากค าพยาน ก่อนเร่ิมสอบปากค าพยาน 

1. สอบพยานเดก็/คนหูหนวกเป็นใบ้ 
ด าเนินการตาม กฎ ข้อ 28 ว.2 ว.3 
2.ห้ามกรรมการขู่เขน็หลอกลวงฯ กฎข้อ 
29 
3. ต้องเรียกสอบที่ละคน ห้ามมีคนนอกเว้น
ที่กฎ อนุญาต  ถ้ามีคนนอกให้ลงลายมือช่ือ
ไว้ด้วย  การแก้ไข ต้องลงลายมือช่ือ 
กรรมการและผู้ให้ถ้อยค าไว้ด้วย กฎ ข้อ 30  

1. แบบบันทึกถ้อยค าพยาน สว. 5 ลงลายมือ
ช่ือ กรรมการ/ผู้ให้ถ้อยค า/ผู้ร่วมฟังทุกหน้า 
2. ท าบันทึกประจ าวันสอบสวน กฎ ข้อ 14 
แบบ p 328 

*เจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นพยาน ถอืว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ผบ.ต้องอ านวยความสะดวก     
กฎข้อ 13 



 
 

6.6 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(6) ประชุมพจิารณาจัดท า สว.3 และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน สว.3 

กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 20 (4) ข้อ 24 

แจง้ขอ้กลา่วหาและสรปุพยานหลกัฐาน 

ภายใน 15 วนั นับแต่ด าเนินการรวมรวมพยานหลกัฐาน 

1.จดัประชุมเหมือนการประชุมคร้ังแรก โดย
ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า3คนและไม่น้อย
กว่ากึง่หน่ึง กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 17 

บันทกึการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา สว.3 +แบบ คู่มอืสพฐ p 274+สว.4 ประชุมคณะกรรมการพจิารณา
พยานหลกัฐาน (what/when/how) 

ผู้ถูกล่าวหาลงลายมอืช่ือ ใน สว.3 

รวมรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา 
ภายใน 60 วนันับแต่แจ้ง สว.3  กฎ ข้อ 20(4) 

ฟังไม่ได้ว่ากระท าผดิ 
ยุติ เ ร่ือง ด าเ นินการ
ตามข้อ 38, 39 ต่อ 

กระท าผิดวินัยกรณีใด +
ม า ต ร า ใ ด + ส รุ ป
พ ย า น ห ลั ก ฐ า น  ท า
ร า ย ง านประ ชุมและ
ก าหนดแจ้ง สว.3 

ผู้ถูกกล่าวหาไม่ลงลายมอืสว.3 

1.จัดท า สว.3 เป็น 2 ฉบับ 
ผู้ถูกฯ ลงลายมือช่ือ ว/ด/ปี 
ให้ ผู้ ถูกฯ 1  ฉบับ เก็บใน
ส านวน 1 ฉบับ 
2. ถาม ผู้ถูกฯ ว่ายื่นค า ช้ี
แ จ้ง เ ป็นหนัง สือหรือไ ม่  
ยืน่ภายใน 15 วนั ไม่ยืน่ต้อง
ให้ถ้อยค า (ท าสว.4) 

 ท า สว.3 จ านวน 3 ฉบับ เก็บ
ในส านวน 1 ฉบับ ส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 2  ฉบับ
พร้อมหนังสือนัดมาให้ถ้อยค า 
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือ
ช่ือฯ ในสว.3ส่งกลบัมา  1 ฉบับ
ถ้าไม่ส่งกลับพ้น 15วันนับแต่
วันส่ง ถือว่าทราบแล้วและไม่
ประสงค์ให้ถ้อยค า 



 
 

6.7 กระบวนการสอบสวน (วนัิยร้ายแรง)   
(7) ประชุมพจิารณาลงมต+ิท ารายงานการสอบสวน  กฎ ก.ค.ศ. 

ข้อ 38 ,39 ภายใน 30 วันนับจาก (6) 

  
ประชมุคณะกรรมการฯลงมติ+ท ารายงานสอบสวน 

ท ารายงานการสอบสวน กฎ ข้อ 39 แบบ สว.6  p 280 
1.เมื่อประชุมเสร็จแล้วให้ท ารายงานการสอบสวนตามแบบ 
สว.6 
2.เสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งสารบาญต่อผู้แต่งตั้ง 
(ต้องมีประวตัิและความประพฤติผู้ถูกกล่าวหา กฎข้อ14 แบบ p 330) 

ประชุมเพือ่ลงมต ิ 
1.วธีิจดัประชุมเหมือนกบัประชุมท าสว.3 
2.ต้องช่ังน า้หนักพยานหลกัฐาน 
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย การใช้ดุลพนิิจ 
3.ประธานกรรมการเป็นรายคนเพือ่ออก
ความเห็นในประเดน็พจิารณา  ตามกฎ   
ข้อ 38 ถ้าเห็นว่าผดิวนัิยระบุว่าผดิกรณใีด 
มาตราใด ควรรับโทษสถานใด ไม่ผดิให้มี
ความเห็นยุตเิร่ือง 

การสอบสวน
เสร็จส้ินแล้ว 

*รวมระยะเวลา 180 วนัขยายได้
คร้ังละไม่เกนิ 60 วนั แต่รวมแล้ว
ไม่เกนิ 240 วนั กฎ ก.ค.ศ. ข้อ 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สว.1 
ครุฑ 

หน่วยงาน........................................................ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิยัไม่ร้ายแรง/อยา่งร้ายแรง 

......................................... 
 ดว้ย..........(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา)...........ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา........ต  าแหน่ง /  
วทิยฐานะ.......................(ช่ือหน่วยงานการศึกษา)................สังกดั...................................................................
มีกรณีถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง/อยา่งร้ายแรง  เร่ือง .......................(เร่ืองท่ีกล่าวหาถา้กล่าวหา
หลายเร่ืองให้ระบุทุกเร่ือง) ............................................................................................................................ 
 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 98 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผูถู้กกล่าวหาในเร่ืองดงักล่าว  
ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1………….……(ระบุช่ือและต าแหน่ง/วทิยฐานะ)...................................ประธานกรรมการ 
2.………………(ระบุช่ือและต าแหน่ง/วทิยฐานะ)...................................กรรมการ 
3…..……………(ระบุช่ือและต าแหน่ง/วทิยฐานะ........................กรรมการและเลขานุการ 

  ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ 
ท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว แลว้เสนอส านวนการ
สอบสวนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ในการสอบสวนถา้คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา่กรณีมีมูลวา่ผูถู้กกล่าวหากระท าผดิวนิยั
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุในค าสั่งน้ี หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผูอ่ื้นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบ้ืองตน้แลว้เห็นวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูน้ั้น  มีส่วนร่วมในการกระท าการในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้นอยูด่ว้ย  ใหป้ระธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

  อน่ึง  ถ้าผูถู้กกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์ค  าสั่งน้ี  ให้ร้องทุกข์ต่อ กศจ.ลพบุรี/ก.ค.ศ.
แลว้แต่กรณีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 

    สั่ง  ณ  วนัท่ี...........เดือน..............................พ.ศ................. 

    ……………..(ลงมือช่ือ)...........................................ผูส้ั่ง 
                                                     (...............................................................................) 
                                                    ต  าแหน่ง / วทิยฐานะ.................................................. 

หมายเหตุ 1. ในกรณีจ าเป็นจะใหมี้ผูช่้วยเลขานุการก็ได ้

                2. ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้หต้ดัออก 



แบบ สว.2 
บันทกึการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23 

 

เร่ือง การสอบสวน.........(ระบุขอ้กล่าวหา)........ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยัไม่ร้ายแรง/อยา่งร้ายแรง 
 

 

 

วนัท่ี...........เดือน..................................พ.ศ.................. 
 

คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง............................(ช่ือหน่วยงาน).........ท่ี....../........ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงวนัท่ี........เดือน..........................พ.ศ..............   ไดแ้จง้และอธิบาย 
ขอ้กล่าวหาให.้........(ระบุผูถู้กกล่าวหา)....ผูถู้กกล่าวหาทราบ  ดงัน้ี 

 ...............(อธิบายขอ้กล่าวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบวา่ผูถู้กกล่าวหาได้
กระท าการใด เม่ือใด อยา่งไร.).................... 
 ทั้งน้ี  คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบแลว้วา่ ในการสอบสวนน้ีผูถู้กกล่าวหามี
สิทธิและหน้าท่ีตาม ขอ้ 18 รวมทั้งสิทธิท่ีจะไดรั้บแจง้สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา และ มี
สิทธิท่ีจะให้ถอ้ยค าหรือช้ีแจงขอ้กล่าวหา ตลอดจนอา้งพยานหลกัฐานหรือน าพยานหลกัฐานมาสืบแกข้อ้
กล่าวหาไดด้ว้ย 
 

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

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

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

 

 ขา้พเจา้..............(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา).................................ไดท้ราบขอ้กล่าวหาและไดรั้บบนัทึกน้ี   
1  ฉบบัไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี...........เดือน...........................................พ.ศ........................... 
 

..........................................................ผูถู้กกล่าวหา 
(.........................................................) 



 

 

หมายเหตุ 1. ในกรณท่ีเรียกผูถู้กกล่าวหามาเพื่อแจง้และอธิบายขอ้กล่าวหา ตอ้งมีกรรมการสอบสวนร่วมแจง้ 
                      และอธิบายขอ้กล่าวหาไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้ 
                      กรรมการสอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือในบนัทึก ทั้งน้ี ใหท้  าตามแบบ ส.ว.2 เป็น 2 ฉบบั  
                      มอบ ใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบ  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
     2. ในกรณีท่ีส่งบนัทึกตามแบบ ส.ว.2 ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับไปใหผู้ถู้กกล่าวหาให ้
                       กรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบนัทึกไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวน 
                       ทั้งหมด และใหบ้นัทึกตามแบบ ส.ว.2 เป็น 3 ฉบบั เก็บไวใ้นส านวนการสอบสวน 1 ฉบบั  
                       และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือ และวนัเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลบัคืนมารวมไวใ้นส านวน  
                       1 ฉบบั 
                  3. ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาใหถ้อ้ยค ารับสารภาพวา่ไดก้ระท าการตามท่ีผูถู้กกล่าวหาให ้   
                       คณะกรรมการสอบสวนแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบวา่การกระท าตามท่ีถูกกล่าวหาดงักล่าวเป็น 
                       ความผดิกรณีใด หากผูถู้กกล่าวหายงัคงยนืยนัตามท่ีรับสารภาพ ใหบ้นัทึกถอ้ยค ารับสารภาพ 
                       รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ(ถา้มี)และสาเหตุแห่งการกระท าไวด้ว้ย 
                   4. ขอ้ความใดท่ีใชไ้ม่ไดใ้หต้ดัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ส.ว.3 
บันทกึการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 24 
 

เร่ือง การสอบสวน......(ระบุช่ือผูท่ี้ถูกกล่าวหา).......ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง /อยา่งร้ายแรง 
 
 

วนัท่ี.........เดือน..........................พ.ศ............ 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง...........(ช่ือหน่วยงาน)..........ท่ี....../......เร่ือง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ลงวนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ...........ไดแ้จง้ขอ้กล่าวหาให้........(ระบุช่ือ
ผูถู้กกล่าวหา).....ผูถู้กกล่าวหาทราบตามบนัทึกการแจง้และรับทราบขอ้กล่าวหาตามขอ้ท่ี 23 ลงวนัท่ี.......
เดือน.............................พ.ศ...........นั้น 
 
 บดัน้ี คณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้กล่าวหาเสร็จแลว้จึงแจง้
ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ ดงัน้ี 

1. ขอ้กล่าวหา................(ขอ้กล่าวหาซ่ึงปรากฏตามพยานหลกัฐานวา่กรณีใดเป็นความผดิวนิยั 
ตาม 

มาตราใด)............................... 
2. สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา........................(สรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้ 

กล่าวหาเท่าท่ีมีใหท้ราบโดยระบุวนั  เวลา  สถานท่ี  และการกระท าท่ีมีลกัษณะสรุปขอ้กล่าวหา)............. 
 
 

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

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

                                ..............................................................กรรมการและ
เลขานุการ 

                               (................................................................ 



 

 ขา้พเจา้..............(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา).................................ไดท้ราบขอ้กล่าวหาและสรุป
พยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา และไดรั้บบนัทึกน้ี 1  ฉบบัไวแ้ลว้ เม่ือวนัท่ี...........เดือน
...........................................พ.ศ........................... 
 

..........................................................ผูถู้กกล่าวหา 
(.........................................................) 

  
หมายเหตุ  1.  การประชุมเพื่อพิจารณาขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาตามขอ้ 24  
                      ตอ้งมีกรรมการสอบสวนไม่นอ้ยกวา่สามคนและไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ 
                     สอบสวนทั้งหมด และใหก้รรมการสอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือในบนัทึกน้ี 

3. ในกรณีท่ีเรียกผูถู้กกล่าวหามาเพื่อแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้   
กล่าวหาใหท้ าบนัทึกตามแบบ ส.ว.3 น้ีเป็น 2 ฉบบั มอบใหผู้ถู้กล่าวหา 1 ฉบบั เก็บไวใ้น
ส านวนการสอบสวน 1 ฉบบั และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบไวเ้ป็น
หลกัฐานดว้ย 

4. ในกรณีท่ีส่งบนัทึกตามแบบ ส.ว.3 ทางไปรษณียต์อบรับไปใหผู้ถู้กกล่าวหา ใหท้  าบนัทึกตาม
แบบ สว.3 น้ีเป็น 3 ฉบบั เก็บไวใ้นส านวนสอบสวน 1 ฉบบั ส่งใหผู้ก้ล่าวหา 2 ฉบบั เพื่อใหผู้ ้
ถูกกล่าวหาเก็บไว ้1 ฉบบั และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวนัเดือนปีท่ีรับทราบส่งกลบั
คืนมารวมไวใ้นส านวนการสอบสวน 1 ฉบบั 

5. ขอ้ความท่ีใชไ้ม่ไดใ้หต้ดัออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว.4 
บันทกึถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

เร่ือง การสอบสวน.............(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา)...............ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
 

สอบสวนท่ี........................................... 
วนัท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ................ 

 
ขา้พเจา้.......................(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา)...................อาย.ุ.........ปี  สัญชาติ................ศาสนา

................อาชีพ....................อยูบ่า้นเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน

.............................แขวง/ต าบล....................................................เขต/อ าเภอ........................................ 
จงัหวดั.................................. 
 
 ขา้พเจา้ไดท้ราบแลว้วา่ ขา้พเจา้เป็นผูถู้กกล่าวหาในเร่ือง...............(เร่ืองท่ีถูกกล่าวหา).......ตามค าสั่ง
........(ช่ือหน่วยงาน)........ท่ี......./.............เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวนัท่ี........เดือน........พ.ศ....
และขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยค าตามความสัตยจ์ริงดงัต่อไปน้ี
................................................................................................................................ 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ คณะกรรมการสอบสวนมิไดก้ระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ใหส้ัญญา หรือ กระท า
การใดเพื่อจูงใจใหถ้อ้ยค าอยา่งใดๆ และขา้พเจา้ไดฟั้งบนัทึกถอ้ยค าท่ีอ่านใหฟั้ง/ไดอ่้านบนัทึกถอ้ยค าเอง
แลว้ ขอรับรองวา่เป็นบนัทึกถอ้ยค าท่ีถูกตอ้งจึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้คณะกรรมการสอบสวน 
 

..............................................ผูถู้กกล่าวหา 
(.............................................) 
...............................................บุคคลตามขอ้ 11 ขอ้ 28 (ถา้มี) 
(..............................................) 
................................................ผูบ้นัทึกถอ้ยค า 
(...............................................) 
 
 
 
 
 



 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่.......................(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา)......................ไดใ้หถ้อ้ยค าและลงลายมือ
ช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้ 

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

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

                                ..............................................................กรรมการและ
เลขานุการ 

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

.……………………………..……..ผูช่้วยเลขานุการ 
(.......................................................) 
 
 

หมายเหตุ 1. ใหใ้ชแ้บบ สว.4 น้ีไดท้ั้งการบนัทึกถอ้ยค าของผูถู้กกล่าวหา ตาม ขอ้ 23 ขอ้ 24 
                 2. ในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาใหถ้อ้ยค ารับสารภาพวา่ไดก้ระท าการตามท่ีถูกกล่าวหาใหบ้นัทึกถอ้ยค า 
                      รับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ(ถา้มี)และสาเหตุแห่งการกระท าไวด้ว้ย 
    3. การสอบปากค าผูถู้กกล่าวหาตอ้งมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 
                     จ  านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหก้รรมการสอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือรับรองไว้
ใน บนัทึกถอ้ยค านั้นดว้ย 

   4.  ถา้ผูบ้นัทึกถอ้ยค าเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูช่้วยเลขานุการ ใหผู้บ้นัทึก 
        ถอ้ยค าและลงลายมือช่ือบุคคลตามขอ้ 11 และ ขอ้ 28 

                  5. ขอ้ความใดไม่ใชใ้หต้ดัออก 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว.5 
บันทกึถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายถูกกล่าวหา 

 
เร่ือง การสอบสวน........(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา)..........ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง/อยา่งร้ายแรง 
 

สอบสวนท่ี......................................... 
วนัท่ี..........เดือน...................................พ.ศ.................... 
 
 ขา้พเจา้.............(ระบุช่ือพยาน).......................อาย.ุ...........ปี  สัญชาติ................ศาสนา.............อาชีพ
............(ระบุใหช้ดัเจนวา่ประกอบอาชีพอะไร ท่ีใด ถา้เป็นขา้ราชการให้ระบุต าแหน่งและสังกดั
ดว้ย)...............อยูบ่า้นเลขท่ี...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/
ต าบล..................เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั......................................... 
 คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้เป็นพยานในเร่ือง................(ระบุช่ือผูถู้ก
กล่าวหา)...................ถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยัไม่ร้ายแรง/อยา่งร้ายแรงตามค าสั่ง..........(ช่ือหน่วยงานท่ี
ออกค าสั่ง).............ท่ี......./...................เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวนัท่ี............เดือน..................
พ.ศ...............และแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบดว้ยวา่กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจา้พนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญา การใหถ้อ้ยค าเทจ็ต่อพนกังานสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมายหรือมีความผดิทางวนิยั 
 
  ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยค าตามความสัตยจ์ริง ดงัต่อไปน้ี 
              
.............................................................................................................................................................. 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ คณะกรรมการสอบสวนมิไดก้ระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ใหส้ัญญา หรือ กระท า
การใดเพื่อจูงใจใหข้า้พเจา้ให้ถอ้ยค าอยา่งใด ๆ และขา้พเจา้ไดฟั้งบนัทึกถอ้ยค าท่ีอ่านใหฟั้ง/ไดอ่้านบนัทึก
ถอ้ยค าเองแลว้ ขอรับรองวา่เป็นบนัทึกถอ้ยค าท่ีถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้กรรมการสอบสวน 
 

..............................................พยาน 
(.............................................) 
 
................................................ผูบ้นัทึกถอ้ยค า 
(...............................................) 
 



 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่.......................(ระบุช่ือพยานผูใ้หถ้อ้ยค า)......................ไดใ้หถ้อ้ยค าและลง
ลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้ 

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

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

                                ..............................................................กรรมการและ
เลขานุการ 

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

                                                            ….……………………………..……..ผูช่้วยเลขานุการ 
                                       (.......................................................) 

 
หมายเหตุ 1. ใหใ้ชแ้บบ สว.5 น้ีไดท้ั้งการบนัทึกถอ้ยค าของผูถู้กกล่าวหาและบุคคลอ่ืนซ่ึงมาให้

ถอ้ยค าเป็นพยาน 
  2. การสอบปากค าพยานตอ้งมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ 
                            จ  านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหก้รรมการสอบสวนดงักล่าวลงลายมือช่ือรับรอง 
                              ไวใ้นบนัทึกถอ้ยค านั้นดว้ย 
  3. ถา้ผูบ้นัทึกถอ้ยค าเป็นกรรมการใหค้ณะกรรมการสอบสวนหรือผูช่้วยเลขานุการให้ผู ้
                                บนัทึกถอ้ยค าลงลายมือช่ือทั้งในฐานะผูบ้นัทึกถอ้ยค าและผูรั้บรองการใหถ้อ้ยค า 
  4. ขอ้ความใดไม่ใชใ้หต้ดัออก 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว.6 
รายงานการสอบสวน 

 
วนัท่ี............เดือน............................................พ.ศ............. 

 
เร่ือง การสอบสวน.........(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา).......ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัไม่ร้ายแรง/อยา่งร้ายแรง 

เรียน .......(ผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรการสอบสวน)... 
 
 ตามท่ีไดมี้ค าสั่ง.......(ช่ือหน่วยงานท่ีออกค าสั่ง)...........ท่ี........./...............เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวนัท่ี...........เดือน......................................พ.ศ............ เพื่อสอบสวน...................(ระบุช่ือผูถู้ก
กล่าวหา)................ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่กระท าผดิวินยัไม่ร้ายแรง /อยา่งร้ายแรงในเร่ือง
......................................................................................................................................................................... 
 
 ประธานกรรมการในเร่ืองการสอบสวนไดรั้บทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดงักล่าว 
เม่ือวนัท่ี.............เดือน.............................พ.ศ....................และคณะกรรมการสอบสวนไดส้อบสวนตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 เสร็จแลว้ จึงขอเสนอ
รายงานการสอบสวน ดงัต่อไปน้ี 
 1. มูลกรณีเร่ืองน้ีปรากฏข้ึนเน่ืองจาก
...................................................................................................... 
(มีผูร้้องเรียนหรือมีรายงานวา่อยา่งไร ในกรณีท่ีไดมี้การสืบสวนหรือสอบสวนไดค้วามประการใดระบุไว้
ดว้ย) 
 2. คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้และอธิบายขอ้กล่าวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ีกล่าวหาให.้........(ระบุ
ช่ือผูถู้กกล่าวหา).................ผูถู้กกล่าวหาทราบแลว้โดย......(แจง้และอธิบายขอ้กล่าวหาทราบวา่ไดก้ระท า
การใด เม่ือใด อยา่งไร และไดแ้จง้โดยวธีิใด)...................................................... 
 3. ............(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา)......ผูถู้กกล่าวหาไดใ้หถ้อ้ยค าในเบ้ืองตน้วา่.................(ใหถ้อ้ยค า
ในเบ้ืองตน้วา่อยา่งไรหรือไม่ไดใ้หถ้อ้ยค าในเบ้ืองตน้ดว้ยเหตุผลอยา่งไร).............. 
 4. คณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้หาแลว้ไดค้วามวา่.......
(อธิบายวา่ไดค้วามวา่อยา่งไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามขอ้ 30 หรืองดการ
สอบสวนพยานหลกัฐานใดตามขอ้ 31 ใหร้ะบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือพยานหลกัฐานท่ีงดการสอบสวนนั้น 
พร้อมทั้งเหตุผลไวด้ว้ย)................................................... 
 5. คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหาให.้...
(ระบุช่ือผูก้ล่าวหา)..........ผูถู้กกล่าวหาทราบตามบนัทึกการแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ี



สนบัสนุนขอ้กล่าวหา ลงวนัท่ี..........เดือน....................................พ.ศ.........โดย..........(อธิบายวธีิการแจง้ขอ้
กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา)............................................................................. 
 6. คณะกรรมการสอบสวนไดใ้หโ้อกาสผูถู้กกล่าวหาท่ีจะยืน่ค  าช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา หรือขอให้
ถอ้ยค า หรือ ขอน าสืบแกข้อ้กล่าวหา แลว้...........................(ระบุช่ือผูถู้กกล่าวหา)......................ผูถู้กกล่าวหา
ไดช้ี้แจงแกข้อ้กล่าวหา/ใหถ้อ้ยค า/น าสืบแกข้อ้กล่าวหา...................(รายละเอียดเก่ียวกบัค าช้ีแจงแกข้อ้
กล่าวหา หรือการใหถ้อ้ยค า หรือการน าสืบแกข้อ้กล่าวหาวา่อยา่งไร และในกรณีท่ีไม่ไดด้ าเนินการดงักล่าว
เน่ืองจากเหตุผลอยา่งไร และในกรณีท่ีไม่ไดด้ าเนินการดงักล่าวเน่ืองจากเหตุผลอยา่งไร และไดน้ าสืบแกข้อ้
กล่าวหาโดยอา้งพยานหลกัฐานซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนตามค าขอของผูถู้กกล่าวหาไดค้วามโดยสรุปวา่
อยา่งไรหรือไม่ ไดน้ าสืบแกข้อ้กล่าวหาดว้ยเหตุผลอยา่งไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวน
พยานใด หรืองดการสอบพยานหลกัฐานใด ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวน หรือพยานหลกัฐานท่ีงดการ
สอบสวนนั้นพร้อมทั้งเหตุผลไวด้ว้ย และในกรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาใหถ้อ้ยค ารับสารภาพ ใหบ้นัทึกเหตุผลใน
การรับสารภาพ(ถา้มี)ไวด้ว้ย........ 
 7. คณะกรรมการสอบสวนไดป้ระชุมพิจารณาลงมติแลว้เห็นวา่........(เปรียบเทียบพยานหลกัฐานท่ี
สนบัสนุนขอ้กล่าวหากบัพยานหลกัฐานท่ีหกัลา้งขอ้กล่าวหาวา่จะรับฟังพยานหลกัฐานใดไดห้รือไม่ เพียงใด 
โดยอาศยัเหตุผลอยา่งไร และผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งไรหรือไม่ ถา้ผดิเป็นความผดิวนิยักรณีใด 
ตามมาตราใด และควรไดรั้บโทษสถานใด หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ หรือ
บกพร่องในหนา้ท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการตามมาตรา 111 หรือไม่ 
อยา่งไร หรือมีเหตุอนัควรสงสัยอยา่งยิง่วา่ผูถู้กกล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชดัพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถา้ใหรั้บราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ตามมาตรา 112 หรือไม่อยา่งไร).......... 
  
 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

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

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

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

                                ..............................................................กรรมการและ
เลขานุการ 

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



 
 
หมายเหตุ 1. การพิจารณาลงมติตามขอ้ 38 ตอ้งมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สามคน
    และไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหก้รรมการสอบสวน  
                              ดงักล่าวลงลายมือช่ือในบนัทึกน้ี หากกรรมการสอบสวนคนใด มีความเห็นแยง้ . 
                               ใหท้  าความเห็นแยง้แนบไวก้บัรายงานการสอบสวน 
  2. ขอ้ความใดไม่ใชใ้หต้ดัออก 
 
 
 


