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กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก 
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม  การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอนัมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา  ๙๘  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

หมวด  ๑ 
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยหรือไดมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคหาแลว  และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

ขอ ๓ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหระบุดวยวาเปนคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง  และใหแตงต้ังจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน  ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน  โดยใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ  ในกรณจํีาเปนจะ
ใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได 
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ในกรณีแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง 
ไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  ประธานกรรมการตองดํารง
ตําแหนงและมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  โดยกรรมการสอบสวนจะตองมี 
ผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูได รับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
การดําเนินการทางวินัยตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดหรือรับรอง  หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน  และเมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตํ่ากวาหรือเทียบไดตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

ขอ ๔ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะ
ของผูถูกกลาวหา  เร่ืองที่กลาวหา  ชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะของผูที่ไดรับแตงต้ังเปน
คณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ  โดยมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๑  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๕ เมื่อมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมอืชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  ในการนี้ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได  
ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําส่ังดังกลาว  ใหถือ
วาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  และใหสงหลักฐานการแจงคําส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 

(๒) สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนทราบ  ภายในสามวัน
ทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  สําหรับประธานกรรมการใหสงพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่
กลาวหา  และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน   

ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ  ๓  เมื่อไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ถาผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดจํานวนผูไดรับ
แตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย  และใหนําขอ  ๕  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
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การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไมกระทบถึงการสอบสวน
ที่ไดดําเนินการไปแลว 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาและพยาน 

 
 

ขอ ๗ ในระหวางการสอบสวน  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตกรณีถูกส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอน 

ขอ ๘ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเร่ืองที่กลาวหา 
(๒) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูหมั้น  คูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  พี่นองรวมบิดามารดาหรือ

รวมบิดาหรือมารดา  ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้นของผูกลาวหา 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
(๖) มีเหตุอื่นซ่ึงนาเชื่ออยางย่ิงวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง 
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

หรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน  โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร  
ย่ืนตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  และใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการ
ทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน  พรอมทั้งแจงใหผู ถูกคัดคานทราบ  ในการนี้  ใหหยุดการ
สอบสวนไวกอน   

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้ง
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แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว  
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และส่ังแตงต้ังกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๓  
และขอ  ๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แตถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ัง 
ยกการคัดคานนั้น  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ทําการตามวรรคสาม  ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และให
ประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ  ๖  ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
ขอ ๙ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดตามขอ  ๘  วรรคหนึ่ง 
การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูบังคับ 
บัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว   
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหส่ังใหผูนั้นพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน  ถาเห็นวาการคัดคานไมมี
เหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ังยกการคัดคานนั้น  ทั้งนี้  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันทําการตาม
วรรคสาม  ใหถือวาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
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สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว  เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน   

การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือส่ังการตามผลการสอบสวนที่ 
เสร็จส้ินแลวตามวรรคสี่และวรรคหา  ไมกระทบถึงการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว 

ขอ ๑๐ ในการสอบสวน  คณะกรรมการสอบสวนตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ  และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  เวนแตจะมีผลทําให
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ  ก.ค.ศ.  นี้กําหนดตองลาชาออกไป  หรือปรากฏโดยสภาพเห็นไดชัดวาการให
โอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได  รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจง  
หรือปองกันสิทธิของตนได 

การอางพยานหลักฐานแกขอกลาวหา  ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

ขอ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได  แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา  หรือเสนอ
ความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน  ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวนั  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด   

ขอ ๑๓ ในการสอบสวน  ถามีการอางเจาหนาที่ของรัฐเปนพยาน  ใหถือเปนหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก  ใหความคุมครองพยานจากการถูกกลั่นแกลงหรือ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น  และประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน  ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  อํานวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เหมาะสมตามควรแกกรณี 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่
กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กลาวหา  โดยใหเร่ิมการสอบสวนและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม  ทั้งนี้  ในการพิจารณาใชดุลพินิจจะตองกระทําอยางอิสระ  
และเปนกลาง  โดยปราศจากอคติอยางใด  ๆ  ตอผูถูกกลาวหา 

ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปน  รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อประกอบการพิจารณา   

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกคร้ัง 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน  เพื่อที่จะ

พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา  ในการนี้  ใหรวมถึงการดําเนนิการดังตอไปนี้ดวย 
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา  พยานบุคคลหรือพยาน

ผูเชี่ยวชาญ  เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอย  หรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ  ทั้งทีเ่ปนคุณและ

เปนโทษแกผูถูกกลาวหา 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
ขอ ๑๖ เมื่อประธานกรรมการไดรับเร่ืองตามขอ  ๕  (๒)  แลว  ใหประธานกรรมการดาํเนนิการ

ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 
ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  เวนแตการประชุมตามขอ  ๒๔  และ 
ขอ  ๓๘  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด   



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย  แตในกรณีจําเปน
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได  ใหกรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวน 
คนหนึ่งทําหนาที่แทน 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการสอบสวนทุกคน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ  เวนแตกรรมการสอบสวนนั้นจะไดทราบการนัดในที่ประชุมแลว  
หรือมีเหตุจําเปนเรงดวนซ่ึงประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นได   

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ  ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม   

ขอ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๘  
ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ใหผูถูกกลาวหาทราบกอนสอบปากคําผูถูกกลาวหา   

ในกรณีที่คําขอหรือคําชี้แจงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลง  อันเห็นได
ชัดวาเกิดจากความไมรู  หรือความเลินเลอของผูกลาวหา  ผูถูกกลาวหา  หรือพยาน  แลวแตกรณี   
ใหคณะกรรมการสอบสวนแนะนําใหบุคคลดังกลาวแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตาม
ขอ  ๘  วรรคหนึ่ง  ใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปน
กรรมการสอบสวนตามคําส่ังตอไปอกีหรือไม 

หมวด  ๔ 
วิธีการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒๐ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ  ๑๖  โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ  ๒๓  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่กลาวหาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๑)  แลวเสร็จ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๒)  แลวเสร็จ 

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๓)  แลวเสร็จ 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๔)  แลวเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ได  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินหกสิบวัน   

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน   
ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เพื่อมีมติใหเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  กําหนด  ตามเหตุผล
และความจําเปน 

ขอ ๒๑ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ใหนําข้ันตอนการสอบสวนตามขอ  ๒๐  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสัง่ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบวัน  และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป 

ขอ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย  หรือโดยเหตุประการอื่น  จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

เมื่อมีการอางพยานหลักฐานใดในการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา   
ใหคณะกรรมการสอบสวนอานหรือสงตนฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นใหผูถูกกลาวหาตรวจดู  ถาผูถูกกลาวหา
ตองการสําเนาใหคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาใหแกผูถูกกลาวหาตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการสอบสวนอาจขอใหพยานผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นมาใหความเห็นหรือทําความเห็น
เปนหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ ๒๓ เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ  ๑๖  แลว   
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  ในการนี้  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงสิทธิ
และหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  และแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามขอ  ๒๔   

การแจงและอธิบายขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงเฉพาะพฤติการณเทาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาและตามพยานหลักฐาน  โดยไมตองแจงกรณีและมาตราความผิด  ทั้งนี้  ใหทําเปนบันทึกสองฉบับ  
ซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  และเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย   

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  อยางไร 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด   
หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ  
และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได  
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหาโดยละเอียด 
จะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตาม 
ขอ  ๒๔  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา  หรือไมมารับทราบ 
ขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  
หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการ
ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  เปนสามฉบับ   
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไว
หนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน 
การสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว  หากไมไดรับแบบ  สว.  ๒  
 คืนมา  ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว  และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตาม 
วรรคหาตอไป 

ขอ ๒๔ เมื่อไดดําเนินการตามขอ  ๒๓  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  และ
ถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง  แลวดําเนินการ
ตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  โดยอนุโลม 

ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหา  โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด   
ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  
โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน  ทั้งนี้  การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหแจง
พยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏไวในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  แมพยานหลักฐานจะฟง
ไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง  ใหทําบันทึกซ่ึง
มีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๓  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่ฉบบั  และ



หนา   ๓๘ 
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เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย 

เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะย่ืนคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผูถูกกลาวหาย่ืนคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา
เพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ   
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพื่อใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหดําเนินการตามขอ  ๓๘  
และขอ  ๓๙  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ  หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึก  ซ่ึงมีสาระสาํคัญตามแบบ  
สว.  ๓  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจง  นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตาม
แบบ  สว.  ๓  เปนสามฉบับ  เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  
โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับ
คืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว   
หากไมไดรับแบบ  สว.  ๓  คืนหรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด  
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว  และไม
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็น
เปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตาม
ขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา  ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๓๙  โดยมีเหตุผล 
อันสมควร  ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ  ๒๔  เสร็จแลว   
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  ๓๙  ถาคณะกรรมการสอบสวน
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เห็นวา  จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดย่ืนคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิย่ืนคําชี้แจง
เพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ  หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ใหรับไวพิจารณาตอไป 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ  ๓๗  ผูถูกกลาวหาจะย่ืนคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได  ในกรณีเชนนี้  
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได 

ขอ ๒๘ กอนเร่ิมสอบปากคําพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการ
สอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็ก  ใหสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
และใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได  และบุคคลที่เด็กรองขอหรือไววางใจเขารวมในการ
สอบปากคํานั้นดวย  หากผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็กต้ังรังเกียจขาราชการครูดังกลาวขางตนใหเปลี่ยนตัว
บุคคลนั้น 

ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ  หรือทั้งหูหนวกและเปนใบ  หรือมีความ
พิการทางกาย  หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม  ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลามที่เปน
กลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว 

ขอ ๒๙ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําหรือ 
จัดใหกระทําการใด   ๆ ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด   ๆ 
เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด  ๆ  หรือกระทําใหทอใจ  หรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคล
ใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหานั้น 
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ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะถูก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  และหามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา  หรือบุคคลตามขอ  ๒๘  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  หรือบุคคล
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหบันทึกถอยคําซ่ึงมสีาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๔  หรือ
แบบ  สว.  ๕  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  ถามีการแกไข  ทักทวง  หรือเพิ่มเติม  ก็ใหแกไขใหถูกตอง  หรือมิฉะนั้นก็ให
บันทึกไว  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคํา  ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวน
และผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวน 
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 

ในการบันทึกถอยคํา  หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลงลายมือชื่อ   
ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวย 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหนํามาตรา  ๙  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงานการสอบสวนตามขอ  ๓๙ 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให 
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบนัทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงาน
การสอบสวนตามขอ  ๓๙ 
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่  ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดําเนินการมอบหมายใหหัวหนา 
สวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษา  ในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได  โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให  ในกรณีเชนนี้   
ใหหัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่ไดรับมอบหมาย   
เลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคน
มารวมเปนคณะทําการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และใหนําขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  ขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในเร่ืองอื่นนอกจากที่
ระบุไวในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว  ถาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่รายงาน  ก็ใหส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน   
หรือแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอื่นวามี
สวนรวมในการกระทําการในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นดวย  ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องตนวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนดวย
หรือไม  ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเร่ืองที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงาน 
ไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง  หรือเปนความผิดกรณีอื่นตามที่รายงาน  ก็ใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้   
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ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้  ใหใชพยานหลักฐานทีไ่ด
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม   
ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวนการสอบสวนใหม   
หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม  มาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย 

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  ในเร่ืองที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  
บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งผูบังคับบัญชา 
เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา  ๙๘  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๘  จะนําสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๑  มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว  ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  โดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา  
พรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ  ทัง้นี ้ 
ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๗ ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ 
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  และใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสง
เร่ืองใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา  เพื่อดําเนินการตามขอ  ๔๐  ตอไป  ทั้งนี้  ใหผูบังคับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  ดวย 

 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การทํารายงานการสอบสวน 

 
 

ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหประชุม
เพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน  โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง  ทั้งขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของการกระทํา  ขอกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิงวินิจฉัย  ขอพิจารณา  และขอเสนอในการใชดุลพินิจ 

ในการพิจารณาลงมติ  ใหประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน  เพื่อใหออกความเห็น
ทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา  ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ก็ใหระบุดวยวาการกระทําของผูถูกกลาวหา
เปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับโทษสถานใด   

(๒) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย  หรือการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปน
ความผิดวินัย  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง 

(๓) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไมอยางไร 

(๔) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  ก็ใหมีความเห็นไปตามนั้น 

ขอ ๓๙ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ  ๓๘  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๖  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง  ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน  
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพยานหลักฐาน  ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม

ขอ  ๓๐  วรรคหก  และขอ  ๓๑  ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไวดวย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง 
ขอกลาวหา 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  อยางไร   
ถาไมผิดใหเสนอความเห็นยุติเร่ือง  ถาผิดใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับ
โทษสถานใด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา  หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองใน
หนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไม  อยางไร  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการสอบสวนไมไดความ
แนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ   
และสมควรใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  พรอมทั้งขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ   

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว  ใหเสนอสํานวนการสอบสวน   
พรอมทั้งสารบาญตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

หมวด  ๖ 
การพิจารณาสั่งสํานวนการสอบสวน 

 
 

ขอ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  
และขอ  ๔๖  แลวดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมีเหตุที่จะให
ออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  สมควรยุติเร่ือง  หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกบัหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  
ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนดังกลาว  หากเห็นวามีเหตุตามที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๑ 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกซ่ึงจะตองสงเร่ืองให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  
ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคส่ี  (๑)  หรือ  (๒)  หรือเปนกรณีตามมาตรา  ๑๑๒  ใหผูมี
อํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การสอบสวน  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  พจิารณา
ใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว  และใหผูมีอํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เห็นสมควรให
สอบสวนเพิ่มเติมประการใด  ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิม  เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได  หรือผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเปนการสมควรจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมข้ึนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  ในกรณี
เชนนี้  ใหนําขอ  ๓  และขอ  ๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เมื่อสอบสวนเสร็จแลว  
ใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม  ไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดย
จัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวยก็ได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหนําขอ  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๔๒ การพิจารณาพยานหลักฐานวาผู ถูกกล าวหากระทําผิดวินัยหรือไม   อยางไร   

ใหพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  และตองเปนพยานหลักฐานที่ไดสรุปแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบแลวเทานั้น   

หมวด  ๗ 
การสอบสวนที่มชิอบและบกพรอง 

 
 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ  ๓  ใหการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  
หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง  ใหการสอบสวนตอนนัน้เสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  ขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  
วรรคสอง  ขอ  ๒๙  ขอ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  หรือขอ  ๓๒  วรรคหนึ่ง 

ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไม เรียกผู ถูกกลาวหามารับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  หรือไมมี
หนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา   
อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง
โดยเร็ว  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง  ใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๒๔  ดวย 

ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  แตในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น  ถาผูถูกกลาวหา
ไมไดหลงขอตอสูโดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลวซ่ึงไมทําใหเสียความเปนธรรม  ใหถือวาการ
สอบสวนและพจิารณานั้นใชได  และใหลงโทษผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง 

ขอ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  นอกจากที่
กําหนดไวในขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  และขอ  ๔๕  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน 
แกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม  ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๘ 
การนับระยะเวลา 

 
 

ขอ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปน
วันเร่ิมระยะเวลาที่ขยายออกไป  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๘ การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ  สวนการพิจารณาสั่งการของผูมี
อํานาจตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.   
ต้ัง  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. 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น ตองดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณาโดยมิชักชา  มีความยุติธรรม  และคุมครองสิทธิแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่
ถูกกลาวหาหรือเปนผูเสียหาย ตลอดจนพยานที่ใหถอยคําในการสอบสวน อันจะทําใหกระบวนการสอบสวน
ไดความจริงและมีความยุติธรรม  ประกอบกับมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติวา การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก .ค .ศ .   
จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ. นี้ 
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