
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานกลุมกฎหมายและคดี  

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

กลุมกฎหมายและคดี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

คํานํา 

 คูมือการปฏิบัติงานกลุมกฎหมายและคดีเลมนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการครู 

หรือบุคลากรทางการศึกษาใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และการ

รองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ 

อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดําเนินการ

เรื่องดังกลาว  

 กลุมกฎหมายและคดีหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานกลุมกฎหมายและคดี จะเปนประโยชน

ตอผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานตอไป 

 

 

           กลุมกฎหมายและคดี 

                                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

         พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 หนา 

 ๑. โครงสรางการดําเนินงาน บทบาทและอํานาจหนาท่ี ๑ 

 ๒. บุคลากรภายในกลุม ๒ 

 ๓. การดําเนินการทางวินัย ๕ 

 ๓.๑ ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย ๖ 

  การตั้งเรื่องกลาวหา ๖ 

 ๓.๒ การสืบสวน ๖ 

  วิธีการสืบสวน ๖ 

 ๓.๓ การสอบสวน ๘ 

  กรณีท่ีอาจไมตองตั้งกรรมการสอบสวนก็ได ๙ 

  หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน ๙ 

  ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๙ 

  การคัดคานกรรมการสอบสวน และ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๑๒ 

  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวน ๑๓ 

  การประชุมคณะกรรมการสอบสวน  ๑๖ 

  องคคณะในการประชุม ๑๖ 

  การลงมติ  ๑๗ 

  การแจงและอธิบายขอกลาวหา ๑๗ 

  การสอบสวนผูถูกกลาวหา ๑๘ 

  การกําหนดประเด็นสอบสวน ๒๐ 

  ประเด็นท่ีตองพิสูจนหรือวินิจฉัยเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย ๒๐ 

  การสอบสวนพยานท่ีอยูตางทองท่ี ๒๒ 

  หนาท่ีของพยาน ๒๒ 

  ขอหามในการสอบสวน ๒๒ 

  การสอบสวนกรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด ๒๓ 

  การสอบสวนกรณีผูถูกกลาวหาโอน/ยาย ๒๓ 

  การสอบสวนกรณีเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา ๒๓ 

  การสอบสวนผูซ่ึงออกจากราชการไปแลว ๒๔ 

  การรวบรวมพยานหลักฐาน ๒๖ 

   ระยะเวลาการสอบสวนและการขอขยายเวลาการสอบสวน ๒๗ 

  การขอขยายเวลาการสอบสวน ๒๗ 

  การทํารายงานการสอบสวน ๒๗ 



   

สารบัญ(ตอ) 

 

   หนา 

  การพิจารณาสั่งการของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ๒๙ 

  การพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ ๓๐ 

  ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ ๓๐ 

  หลักการพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ ๓๑ 

  ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ ๓๒ 

 

 ๔. การอุทธรณคําส่ังลงโทษ  ๓๔ 

  เง่ือนไขในการอุทธรณ ๓๔ 

   ๑. ผูมีสิทธิ์อุทธรณ  ๓๔ 

   ๒. ระยะเวลาอุทธรณ  ๓๔ 

   ๓. การยื่นอุทธรณ  ๓๔ 

   ๔. หนังสืออุทธรณ ๓๔ 

  สิทธิของผูอุทธรณ ๓๔ 

  สิทธิ์ของผูอุทธรณกรณียกอุทธรณหรือเปลี่ยนแปลงโทษ ๓๖ 

  ผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ ๓๖ 

  อุทธรณท่ีไมอาจรับไวพิจารณาได  ๓๗ 

 

 ๕. การรองทุกข ๓๘ 

  หลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  ๓๘ 

  ข้ันตอนและวิธีการรองทุกข  ๓๘ 

  ผูมีสิทธิรองทุกข  ๓๘ 

  วิธีการรองทุกข  ๓๘ 

   - กรณีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๓๘ 

   - กรณีไมสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๓๙ 

  สิทธิของผูรองทุกข ๓๙ 

  คณะผูจัดทํา ๔๐ 

 

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

 



๑ 

คูมือการปฏิบัติงานกลุมกฎหมายและคดี 

๑. โครงสรางการดําเนินงาน บทบาทและอํานาจหนาท่ี 

 กลุมกฎหมายและคดี เปนกลุมงานท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดตั้งเม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๕  ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง  

ลงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีโครงสรางการดําเนินการงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้  

ภาพโครงสรางการดําเนนิงานของกลุมกฎหมายและคดี และกลุมอ่ืนอ่ืนๆ 

 
 

 สําหรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของกลุมกฎหมายและคดี มีดังนี้ 

 (ก) สงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

 (ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน    

 (ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย    

 (ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ    

 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข    

 (ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี    

 

 



๒ 

 (ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง  คดีแพง  คดีอาญา  และคดีอ่ืน ๆ  ของรัฐ 

 (ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

 (ฌ) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี

ของรัฐ 

 (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย  

 

๒. บุคลากรภายในกลุมกฎหมายและคดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสวุรรณ 

นิติกรชํานาญการพิเศษ 

ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

หมายเลขโทรศัพท ๐๘๑-๒๘๔๗๗๘๙ 

นายสวิท  ชัยอํานาจ   

นิติกรปฏิบัติการ 

หมายเลขโทรศัพท ๐๘๑-๐๔๓๗๔๒๑ 

นางสาวพจนศศิ  ปูซ้ึง   

พนักงานราชการ 

หมายเลขโทรศัพท ๐๘๒-๕๙๐ ๙๔๔๕ 



๓ 

 ๒.๑ สิบตํารวจโท ธีระ ลิ้มสุวรรณ ตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี อ ๒๖ ปฏิบัติ

หนาท่ี ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี ปฏิบัติหนาท่ีข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และมีหนาท่ีและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   ๑.) ควบคุม กํากับ ดูแล และเรงรัดติดตาม ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง 

แกไขการดําเนินงานภายในกลุมกฎหมายและคดี 

  ๒.) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

  ๓.) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

  ๔.) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

  ๕.) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

  ๖.) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

  ๗.) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  

  ๘.) ดําเนินการเก่ียวงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 

  ๙.) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๑๐.) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูล และติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ

งานคดีของรัฐ 

  ๑๑.) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรืองาน

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒.๒ นายสวิท ชัยอํานาจ ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี อ ๒๗ มีหนาท่ีและรับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ๑.) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

  ๒.) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

  ๓.) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

  ๔.) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

  ๕.) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 

  ๖.) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

  ๗.) ดําเนินการเก่ียวงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 

  ๘.) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ๙.) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูล และติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงาน

คดีของรัฐ   

  ๑๐.) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรืองาน

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 



๔ 

 ๒.๓ นางสาวพจนศศิ ปูซ้ึง พนักงานราชการ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน

ดังนี้ 

   ๑.) ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของกลุมกฎหมายและคดี 

   ๒.) การลงทะเบียนรับ-สง หนังสือราชการ 

   ๓.) งานจัดพิมพเอกสารราชการ และจัดทําสําเนาหนังสือราชการของกลุมกฎหมายและคดี 

   ๔.) งานจัดหาและดูแลวัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนการบันทึกเพ่ือเสนอเพ่ือจัดซ้ือ จัดหา และการ

ซอมบํารุงวัสดุ อุปกรณในกลุมกฎหมายและคดี 

   ๕.) การเก็บรักษา และการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 

    ๖.) ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยปฏบิัติงานสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

   ๗.) ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยการดําเนินการทางวินัย การรองเรียน การอุทธรณ การรองทุกข 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ 

   ๘.) ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   ๙.) ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรืองาน

ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

๓. การดําเนินการทางวินัย 

 การดําเนินการทางวินัย หมายถึง กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในการลงโทษขาราชการ 

ซ่ึงเปนกระบวนการตามกฎหมายท่ีจะตองกระทําเม่ือขาราชการมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ไดแก 

 ๑.) การตั้งเรื่องกลาวหา 

 ๒.) การสืบสวนหรือการสอบสวน 

 ๓.) การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 

 ๔.) การลงโทษหรืองดโทษ 

 ๕.) การดําเนินการในระหวางดําเนินการทางวินัย เชน ใหพักราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน

โดยท่ีคําสั่งลงโทษทางวินัยเปนคําสั่งทางปกครอง ข้ันตอนการดําเนินการและการใชดุลพินิจกําหนดโทษทาง

วินัย จึงตองเปนไปตามหลักความชอบดวยกฎหมายของการกระทําทางปกครอง  

 “มาตรา ๙๕ วรรคสี่ เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 

   วรรคหา เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือ

พิจารณาในเบื้องตนวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควร

กลาวหาวากระทําผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหดําเนินการ

ทางวินัยทันที” 

 “มาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมี

กรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการ

สอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยมิชักชา และในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ไดเพ่ือให    

ผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา” 

  จากบทบัญญัติท้ัง ๒ มาตราดังกลาว อาจเห็นไดวา ในการดําเนินการทางวินัยของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

นั้น เม่ือมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดกระทําผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนกอนวา

กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ถาผลของการสืบสวนปรากฏวาเปนกรณีอันมีมูลท่ีควร

กลาวหาวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นกระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาจึงแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยตอไปได  
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  ๓.๑ ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย 

   การตั้งเรื่องกลาวหา 

 การตั้งเรื่องกลาวหา เปนการตั้งเรื่องดําเนินการทางวินัยแกขาราชการ เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควร

กลาวหาวากระทําผิดวินัย มาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนดใหผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริง

และความยุติธรรมโดยไมชักชา ผูตั้งเรื่องกลาวหาคือผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา กรณีท่ีเปนการกลาวหาวา

กระทําผิดวินัยอยางรายแรง มาตรา ๙๘ วรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ เปนผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีท่ีเปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง ผูบังคับบัญชาชั้นตน คือ 

ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถารถแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนไดทุกคนในฐานะผูบังคับบัญชา เวนแตกรณีท่ีเปนการชวยปฏิบัติราชการจะมีเพียงอํานาจการบังคับ

บัญชา    แตไมมีอํานาจดําเนินการทางวินัยหรือสั่งลงโทษกรณีเชนนี้ จะตองรายงานใหผูบังคับบัญชาตนสังกัด

เปนผูดําเนินการ 

 เรื่องท่ีกลาวหา หมายถึง การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวอางวา ผูถูกกลาวหา 

กระทําผิดวินัย 

 การตั้งเรื่องกลาวหา หมายถึงการตั้งเรื่องการดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เม่ือมีการรองเรียนกลาวหา และผูบังคับบัญชาไดดําเนินการสืบสวนพิจารณาในเบื้องตนวากรณี

มีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําความผิดวินัย 

 ขอกลาวหา หมายถึง รายละเอียดแหงการกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวอางวา 

ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย โดยอธิบายวาผูกกลาวหากระทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร ทําอยางไร เพ่ือใหผูถูก

กลาวหารูตัวและมีโอกาสชี้แจงและนาสืบแกขอกลาวหาไดในการตั้งเรื่องกลาวหานั้นมิใชฐานความผิด แตเปน

เรื่องราวหรือการกระทําท่ีกลาวอางวาผูถูกกลาวหากระทําความผิด ฉะนั้นการตั้งเรื่องกลาวหาควรตั้งใหกวางไว 

เพียงเพ่ือใหรูวาผูถูกกลาวหาทําอะไรท่ีเปนความผิด และไมควรเอากรณีความผิดหรือฐานความผิด หรือมาตรา

ความผิดไปเปนเรื่องกลาวหา เพราะจะทําใหเรื่องท่ีกลาวหาถูกจํากัดไวในวงแคบ 

 ๓.๒ การสืบสวน 

 การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตนในมูลกรณีท่ีมีการกลาวหา

หรือสงสัยวาขาราชการผูใดอําจกระทําความผิดจริงหรือไม เพียงใด เพ่ือจะไดดําเนินการทางวินัยตอไป  

 วิธกีารสืบสวน 

 วิธีการสืบสวนไมมีกฎหมายหรือระเบียบใดกําหนดรูปแบบของการดําเนินการไว ดังนั้น การสืบสวน

อาจจะดําเนินการโดยวิธีการใดก็ได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสภาพของเรื่องท่ีจะทําการสืบสวนวาควรจะใชวิธีอยางใด  

จึงจะเหมาะสม เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงของเรื่องท่ีสืบสวนอาจทําไดโดย 



๗ 

 

 ๑. ผูบังคับบัญชาดําเนินการเอง 

 ๒. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง 

 ๓. มอบหมายใหผูใดไปดําเนินการ เชน ผูบังคับบัญชาลําดับรองลงมา หรือเจาหนาท่ีท่ีไววางใจ 

 ๔. สงประเด็นหรือขอสําคัญไปใหหนวยงานหรือผูท่ีเชื่อถือไดสืบสวนใหก็ได เชน ตํารวจ การสืบสวน 

อาจกระทําไดท้ังโดยทางลับและโดยเปดเผย 

 การสืบสวนโดยทางลับ ไดแก การสืบสวนท่ีดําเนินการไปโดยมิใหผูกระทําผิดหรือผูถูกสงสัยวา เปน

ผูกระทําผิดรูตัวถึงเรื่องท่ีจะทําการสืบสวน โดยใชกลวิธีท่ีเหมาะสม 

 การสืบสวนโดยเปดเผย ไดแก การหาขอเท็จจริงโดยวิธีแจงหรือแสดงใหผูถูกสงสัยหรือผูถูกกลาวหา

ทราบถึงประเด็นแหงความผิด และขอใหเขาชี้แจงแสดงเหตุผลแกขอกลาวหาโดยปกติผูสืบสวนจะตองรวบรวม

พยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีมีอยูหรือขอมูลตาง ๆ ไวกอน เพ่ือสะดวกในการท่ีจะชี้หรือยืนยันถึงขอกลาวหานั้น 

กรณีใดจะสมควรสืบสวนโดยเปดเผยหรือโดยทางลับนั้น ยอมข้ึนอยูกับเรื่องท่ีจะสืบสวนความรายแรงแหงกรณี 

ตลอดจนความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ 

 การสืบสวนทางวินัยแบงเปน ๒ กรณี คือ 

 ๑. การสืบสวนกอนการดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนเม่ือมีกรณีสงสัยวาขาราชการอาจ

กระทําผิดวินัย เปนการสืบสวนเพ่ือพิจารณาวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม ตาม

มาตรา ๙๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หากขอเท็จจริง 

ฟงไดวา กรณีมีมูลก็ตองดําเนินการทางวินัยตอไป แตถาผลการสืบสวนปรากฏวากรณีไมมีมูลก็ตองยุติกรณีท่ีมี

การกลาวหาหรือเปนท่ีสงสัยวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัยซ่ึงการกลาวหาหรือกรณี

เปนท่ีสงสัยนั้นอาจมีท่ีมาอันเปนมูลกรณีแหงเรื่องท่ีกลาวหาปรากฏข้ึนไดหลายทาง เชน 

  ๑) ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาพบวาผูอยูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐาน ใน

เบื้องตนอยูแลว ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยทันที 

  ๒) กรณีท่ีมีการรองเรียนดวยวาจา ใหจดปากคําและใหผูรองเรียนลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ป

พรอมรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณา แลวดําเนินการใหมีการสืบสวนขอเท็จจริงโดยอาจ

ตั้งกรรมการสืบสวน หรือสั่งใหบุคคลใดไปสืบสวน หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาสอบถามก็ได หากเห็นวากรณี

มีมูลก็ตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป 

  ๓) สําหรับกรณีท่ีมีการรองเรียนเปนหนังสือ ผูบังคับบัญชาตองสืบสวนในเบื้องตนกอนหากเห็นวา 

ไมมีมูลก็สั่งยุติเรื่อง ถาเห็นวามีมูลก็สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

  ๔) สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนแจงมาใหทราบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย 

 ๒. การสืบสวนซ่ึงเปนการดําเนินการทางวินัย ไดแก การสืบสวนกรณีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง

โดยท่ีมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  



๘ 

 

บัญญัติวา “ในกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวน

ก็ได” และตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๒ (๒) กําหนดกรณีละท้ิงหนาท่ี

ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการสืบสวนกอน หากปรากฏ

วา เปนการละท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ

ตามระเบียบของทางราชการ ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และกรณีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง จึงตอง

เสนอเรื่องให กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง แลวแตกรณี พิจารณาโดยไมสอบสวนก็ได 

 ๓.๓ การสอบสวน 

 การสอบสวน คือ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนเพ่ือจะทราบ

ขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ หรือพิสูจนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาเพ่ือใหไดความจริงและความยุติธรรมและ

เพ่ือท่ีจะพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม ถากระทําผิดจริงก็จะไดลงโทษผูกระทําผิดวินัยนั้น 

 การสอบสวนทางวินัยเปนการดําเนินการเพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองท่ีมีผลกระทบตอสถานภาพ

ของสิทธิและหนาท่ีของบุคคล จึงตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 

 การสอบสวนทางวินัยแบงเปน ๒ กรณี คือ 

 ๑.) การสอบสวนวินัยไมรายแรง ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ และกฎ ก.ค.ศ.วาดวยการ

สอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ท่ีกําหนดใหผูบังคับบัญชาตองมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยแตงตั้ง

จากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอย ๓ คน ประกอบดวย

ประธานกรรมการและกรรมการสอบสวนอยางนอยอีก ๒ คน ใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ     

ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได สําหรับวิธีการสอบสวนใหนําข้ันตอนการสอบสวนวินัยอยาง

รายแรงมาใชโดยอนุโลมกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน อาจขอขยายระยะเวลา

ดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกิน ๓๐ วัน 

 ๒.) การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผู มีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 53 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ จะตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง สําหรับการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 

ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา สําหรับตําแหนงท่ีมีวิทยฐานะ

ประธานตองมีวิทยฐานะไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา โดยกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับ

ปริญญาทางกฎหมายหรือผูไดรับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณ

ดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอย ๑ คน และแมภายหลังประธานจะดํารงตําแหนงหรือมีวิทยฐานะตํ่ากวา

หรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหาก็ไมกระทบถึงการไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ และตองดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ โดยใหดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันและอาจขอขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปน ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน  



๙ 

 

และถาไมแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ตองรายงาน กศจ./อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้งเพ่ือติดตามเรงรัดการดําเนินการ

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

 กรณีท่ีอาจไมตองตั้งกรรมการสอบสวนก็ได 

 กรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๙

จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได ซ่ึงกําหนดไวดังนี้ 

 ก. การกระทําผิดวินัยไมรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ไดแก 

  (๑) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ผูนั้นกระทําผิดและผูบังคับบัญชาเห็นวา

ขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดแลว 

  (๒) กระทําผิดวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา หรือ ใหถอยคํา   

รับสารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

 ข. การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงท่ีเปนกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ไดแก 

  (๑) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

ใหจําคุกหรือใหลงโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ 

  (๒) ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา ๑๕ วัน และผูบังคับบัญชา     

ไดดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ 

  (๓) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคํารับ

สารภาพตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

  หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน 

 การสอบสวนเปนกระบวนการท่ีตองทําตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดตามกฎ ก.ค.ศ. 

วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนดังนี้ 

 ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ก) กรณีวินัยไมรายแรง คือ ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย ไดแก 

  (๑) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาซ่ึงเปน

ผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัย 

  (๒) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา

ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูกระทําผิดวินัย 

 



๑๐ 

 

  (๓) ศึกษาธกิารจังหวัด ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดผูกระทําผิดวินัย 

  (๔) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี 

หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา หรืออธิการบดี หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเทาซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาผูกระทําผิดวินัย 

 ข) กรณีวินัยอยางรายแรง ไดแก 

  (๑) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ โดยท่ีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน 

๒๕๖๐ ขอ ๑๓ ไดกําหนดใหศึกษาธิการจังหวัด โดยความเห็นชอบของ กศจ. เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ

แตงตั้งตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๔๗ ซ่ึงมีผลเปนการเปลี่ยนอํานาจการสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ (๓) ซ่ึงเดิมเปนของผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตามมาตรา ๕๓ (๔) ซ่ึงเดิมเปนของผูอํานวยการสถานศึกษามาเปนของ

ศึกษาธิการจังหวัด 

  (๒) ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ ในลําดับชั้นสูงกวาของผูถูกกลาวหาคนหนึ่งคน

ใด ในกรณีท่ีกระทําผิดวินัยรวมกันหลายคน (มาตรา ๙๘ วรรคสอง) 

   (๓) ผูบังคับบัญชาของผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา ๕๓ ระดับเหนือข้ึนไป (มาตรา 

๑๐๐ วรรคหก) 

  (๔) ผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงานการดาเนินการทางวินัย (มาตรา ๑๐๔ (๑)) 

  (๕) รัฐมนตรีเจาสังกัด นายกรัฐมนตรี (มาตรา ๙๘ วรรคหา) 

  (๖) ก.ค.ศ. (มาตรา ๑๐๕) 

 การแจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบ 

 เม่ือผูบังคับบัญชาไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหดําเนินการดังนี้ 

 (๑) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันท่ีมีคําสั่ง โดยใหผูถูกกลาวหาลง

ลายมือชื่อและวัน เดือน ปท่ีรับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย 

ถาไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได หรือผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่ง ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหาตามท่ีอยูท่ีปรากฏหลักฐานของทางราชการ เม่ือลวงพน ๑๕ วัน นับแต

วันท่ีไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 

 (๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหประธานและกรรมการรับทราบภายใน ๓ วัน  

ทําการนับแตวันท่ีมีคําสั่ง พรอมท้ังสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการและใหลง

ลายมือชื่อและวัน เดือน ป ท่ีรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

 



๑๑ 

 

 การเปล่ียน เพ่ิม หรือลดจํานวนกรรมการสอบสวน 

 เม่ือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ผูสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนอาจเปลี่ยน เพ่ิมหรือ

ลดจานวนผูไดรับแตงตั้งได ถาเห็นวามีเหตุสมควรหรือาจเปน โดยแสดงเหตุผลไว แตท้ังนี้ ไมกระทบถึงการ

สอบสวนท่ีไดดําเนินการไปแลว เชน กรรมการสอบสวนเกษียณอายุราชการ เปนเหตุใหกรรมการท่ีเหลือไมครบ

องคประกอบกรรมการถูกคัดคาน เปนตน 

 สิทธิของผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวหามีสิทธิ ดังนี้ 

 ๑. มีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขารวมฟงการสอบสวนได 

 ๒. จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดาเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูก

สอบสวนไมได ยกเวนการถูกสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการ ไวกอน 

 ๓. มีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือกรรมการสอบสวน 

 ๔. มีสิทธิขอทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอ 

  ๔.๑ มีสิทธิท่ีจะไดรับโอกาสในการโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนตอคณะกรรมการ

สอบสวน 

  ๔.๒ มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการโตแยง ชี้แจง หรือปองกันสิทธิของตน 

  ๔.๓ มีสิทธินําพยานหลักฐานมาเองหรืออางพยานหลักฐาน แลวขอใหคณะกรรมการสอบสวน

เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

 ๕. มีสิทธิท่ีจะไดรับการแจงสิทธิและหนาท่ีของผูถูกกลาวหากอนการสอบปากคําจากคณะกรรมการ

สอบสวน 

 ๖. มีสิทธิท่ีจะไดรับคําแนะนาจากคณะกรรมการสอบสวนท่ีคําขอ/คําชี้แจงมีขอบกพรองอานไมเขาใจ 

หรือผิดหลง 

 ๗. มีสิทธิขอตรวจดูตนฉบับหรือพยานหลักฐาน และถาตองการสําเนามีสิทธิไดรับสําเนาตามท่ีคณะ

กรรมการฯ เห็นสมควร 

 ๘. มีสิทธิไดรับการแจงขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

 ๙. มีสิทธิท่ีจะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือภายในเวลา ๑๕ วัน และใหถอยคําเพ่ิมเติม 

รวมท้ังนําสืบแกขอกลาวหาตอคณะกรรมการสอบสวน 

 ๑๐. มีสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองไมใหถูกขูเข็ญ หลอกลวง ใหคําม่ันสัญญา จูงใจ หรือกระทําการ 

โดยมิชอบดวยประการใด ๆ หรือกระทําใหทอใจ หรือใชกลอุบาย 

 ๑๑. มีสิทธิท่ีจะกลาวอางมิใหรับฟงพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายความเปนกลาง 

ของคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือใหกระบวนการสอบสวนวินัยถูกตอง โปรงใสและเปนธรรมกรรมการสอบสวน

ตองอยูในฐานะเปนกลาง ดังนี้ 

 



๑๒ 

 

  (๑) ความเปนกลางโดยสภาพภายนอก กฎ ก.ค.ศ.ไดกําหนดความเปนกลางของคณะกรรมการ

สอบสวนไวตามขอ ๘ ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๑๓  

ท่ีกําหนดวา เจาหนาท่ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดถามีเหตุตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน กรรมการ

สอบสวนตองไมเปนคูกรณี ไมเปนบิดา มารดา ผูสืบสันดาน ญาติพ่ีนอง เจาหนี้ ลูกหนี้ นายจาง ลูกจาง ตองไม

รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเรื่องท่ีกลาวหา ไมมีประโยชนไดเสีย ไมมีสําเหตุโกรธเคืองกันมากอน เปน

ตน 

   (๒) ความเปนกลางโดยสภาพภายใน ไดแกความไมเปนกลางท่ีอยูภายในจิตใจอันอาจทําใหการ

พิจารณาไมเปนกลาง ท่ีเปนแรงขับดันใหเกิดความคิดในการใชดุลพินิจ และการกระทําท่ีไมธรรม กรรมการ     

ผูนั้นจะทําหนาท่ีไมได 

 การคัดคานกรรมการสอบสวน และ ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 การคัดคานกรรมการสอบสวน และ ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

 (๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเรื่องท่ีกลาวหา 

 (๒) มีประโยชนไดเสียในเรื่องท่ีสอบสวน 

 (๓) มีสําเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 

 (๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหม้ัน คูสมรส บุพกํารี ผูสืบสันดาน เปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวม

บิดาหรือมารดา เปนลูกพ่ีลูกนองนับไดเพียงภายใน ๓ ชั้น หรือเปนญาติเก่ียวพัน ทางแตงงานนับไดเพียง ๒ ชั้น 

ของผูถูกกลาวหา 

 (๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 

 (๖) มีเหตุอ่ืนซ่ึงอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 

 วิธกีารคัดคาน 

 (๑) ทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเปนเหตุแหงการคัดคานวา จะทําใหการ

สอบสวนไมไดความจริง และความยุติธรรมอยางไร 

 (๒) ยื่นตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 (๓) ใหยื่นภายใน ๗ วัน นับแตวันทราบคําสั่งหรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน 

  การส่ังคําคัดคาน 

 ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

 (๑) ตองสั่งคําคัดคานใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคาน 

 (๒) รีบแจงใหผูถูกคัดคานทราบและใหหยุดการสอบสวนไวกอน แลวสงเรื่องใหประธานกรรมการ

สอบสวนรวมไวในสํานวน 

 



๑๓ 

 

 (๓) ถาเห็นวาการคัดคานนั้นไมมีเหตุผลอันควรรับฟง ใหสั่งยกคําคัดคาน การสั่งยกคําคัดคานใหเปน

ท่ีสุด 

 (๔) ถาเห็นวาการคัดคานนั้นมีเหตุอันควรรับฟง ก็ใหสั่งใหผูท่ีถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการ

สอบสวน และสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนข้ึนใหม แทน 

 (๕) เม่ือสั่งคําคัดคานแลวตองรีบแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ และสงเรื่องใหประธานกรรมการสอบสวน

รวมไวในสํานวน 

 (๖) ถาไมไดสั่งคําคัดคานภายในกําหนดเวลา ใหถือวากรรมการผูท่ีถูกคัดคานพนจากการเปน

กรรมการสอบสวน และใหประธานกรรมการรายงานผูสั่งตั้งเพ่ือสั่งตั้งกรรมการใหมแทน 

  การท่ีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูท่ีถูกคัดคานพนจากการเปนคณะกรรมการ

สอบสวนไมกระทบกระเทือนถึงการสอบสวนท่ีผูนั้นไดรวมดาเนินการไปแลว 

 การคัดคานผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ขอ ๙) ดังนี้ 

 (๑) มีเหตุคัดคานตามขอ ๘ 

 (๒) คัดคานภายใน ๗ วัน นับแตวันทราบคําสั่ง 

 (๓) ยื่นตอผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งข้ึนไป ๑ ชั้น 

 (๔) ผูบังคับบัญชาเหนือผูสั่งตองพิจารณาสั่งการภายใน ๑๕ วัน 

 (๕) ถาเห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน พนจากการเปนผูมี

อํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวน ตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมท้ังการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวน

ท่ีเสร็จสิ้นแลว และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือนั้น หรือผูไดรับมอบหมายมีอํานาจพิจารณาสั่งการแทน 

 (๖) ถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอท่ีจะรับฟงได ใหยกการคัดคานนั้น ท้ังนี้ การสั่งยกการ

คัดคานใหเปนท่ีสุด 

 (๗) ในกรณีท่ีผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการภายใน ๑๕ วัน ใหถือวาผูสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวน ตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมท้ังการ

พิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนท่ีเสร็จสิ้นแลว 

 (๘) เม่ือวินิจฉัยสั่งการอยางใดแลวใหแจงผูถูกกลาวหาทราบ และสงเรื่องใหประธานกรรมการรวมไว

ในสํานวนการสอบสวน 

  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวน 

 กรรมการสอบสวนเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ ใหมีอํานาจเชนเดียวกับ

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพียงเทาท่ีเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของ

กรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย คือ 

 



๑๔ 

 

 (๑) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน

บริษัทชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคํา

เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 (๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐาน

เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 คณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ีทําการสอบสวนเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงโดยทําการสอบสวนบันทึก

ปากคําผูถูกกลาวและพยานบุคคล รายละเอียดของพฤติการณตาง ๆ อันเก่ียวเนื่องกับเรื่องท่ีกลาวหาแสวงหา

รวบรวมพยานเอกสารหลักฐาน ใหไดขอยุติวาผูถูกกลาวหากระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหาหรือไมและให

คณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจาวันท่ีมีการสอบสวนไวทุกครั้งดวย โดยมีหนาท่ีสรุปไดดังนี้ 

 ๑.) สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 ๒.) แสวงหาความจริง และรวบรวมพยานหลักฐานทุกอยางในเรื่องท่ีกลาวหา 

 ๓.) ดําเนินกระบวนพิจารณาใหเปนไปโดยรวดเร็วตอเนื่องและเปนธรรม 

 ๔.) ใชดุลพินิจอยางอิสระ เปนกลางและไมมีอคติอยางใด ๆ 

 ๕.) เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 ๖.) ใชดุลพินิจในการวินิจฉัยขอเท็จจริง/มีความเห็นในการลงโทษ 

 ๗.) รวบรวมประวัติความประพฤติของผูถูกกลาวหา 

 ๘.) จัดทําบันทึกประจําวัน 

 ๙.) แจงสิทธิและหนาท่ีของผูถูกกลาวหา 

 ๑๐.) ใหคําแนะนาผูถูกกลาวหา ผูกลาวหาหรือพยานท่ียื่นคําขอ หรือคําชี้แจงกรณีมีขอบกพรองหรือ

ผิดหลง 

 ๑๑.) เรียกใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยราชการ ฯลฯ สงเอกสารหลักฐาน/ผูแทนมาชี้แจง 

 ๑๒.) เรียกผูถูกกลาวหา/บุคคลใด ๆ มาชี้แจง ใหถอยคํา สงเอกสารหลักฐาน 

 ๑๓.) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา พยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ 

 ๑๔.) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล พยานผูเชี่ยวชาญ ท้ังท่ีเปนคุณและเปน

โทษแกผูถูกกลาวหา 

 ๑๕.) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 ๑๖.) ออกไปตรวจสถานท่ี 

 ๑๗.) ดําเนินการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม 

 การรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เม่ือมีกรณีดังนี้ 

 ๑. ในกรณีท่ีผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนคนใดเห็นวาตนเองมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตามขอ 

๘ วรรคหนึ่ง ตองดําเนินการดังนี้ (ขอ ๑๙) 



๑๕ 

 

  (๑) รายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

  (๒) ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปนกรรมการสอบสวนตอไปหรือไม 

 ๒. กรณีท่ีจะตองสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานซ่ึงอยูตางทองท่ี (ขอ ๓๒) 

  (๑) ประธานกรรมการสอบสวนจะรายงานตอผูสั่งแตงตั่งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือมอบหมาย

ใหหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารการศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษาในทองท่ีนั้นสอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแทนก็ได 

  (๒) กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญท่ีตองสอบสวนไปให 

  (๓) ใหหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารการศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมายเลือก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือขาราชการฝายพลเรือน อยางนอยอีก 2 คน รวมเปนกรรมการ

สอบสวน 

 ๓. การสอบสวนปรากฏกรณีกระทําผิดในเรื่องอ่ืน (ขอ ๓๓) 

  (๑) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยไมรายแรง

หรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ 

หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการในเรื่องอ่ืน นอกจากท่ีระบุไวในคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 

  (๒) ประธานกรรมการสอบสวนตองรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว 

  (๓) ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลตามท่ีรายงาน ใหสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนในมูลกรณีท่ีพบใหมนั้น โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการ

สอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได 

 ๔. การสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอ่ืน (ขอ ๓๔) 

  ในกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอ่ืน 

  (๑) ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นดวยหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการ ในเรื่องท่ี

สอบสวนนั้นอยูดวย ประธานกรรมการสอบสวนตองรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือ

พิจารณาดาเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

  (๒) ในกรณีท่ีผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย

อยางรายแรง หรือเปนความผิดกรณีอ่ืนตามท่ีรายงาน ก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได 

 ๕. การสอบสวนดวยเหตุอ่ืนแลวพบมูลความผิดวินัยอยางรายแรง (ขอ ๓๕) 

  ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผูใดในเรื่องท่ีผูนั้นหยอนความสามารถารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ี 



๑๖ 

 

ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ตามมาตรา ๑๑๑ และผูบังคับบัญชาเห็นวา

การสอบสวนเรื่องนั้น มีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซ่ึงผูบังคับบัญชาเห็นควรแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา ๙๘ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด

ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ จะนําสํานวนการสอบสวนของ

คณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๑๑๑ มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

 ๖. กรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ขอ ๒๐)  

 การประชุมคณะกรรมการสอบสวน  

 เรื่องท่ีตองประชุมคณะกรรมการสอบสวน คือ 

 ๑. พิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน (ขอ ๑๖) 

 ๒. พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหา ไดกระทําการใดเม่ือใด 

อยางไร เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือไม อยางไร (ขอ ๒๔) 

 ๓. พิจารณาลงมติวา (ขอ ๓๘) 

  ๑.) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาไมผิดใหมีความเห็นยุติเรื่อง ถาผิดเปนความผิดวินัย

กรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด 

  ๒.) หยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือ

ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม อยางไร 

  ๓.) มีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวน

ไมไดความแนชัดพอท่ีจะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ

เสียหายแกราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร 

 องคคณะในการประชุม 

 องคประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมี 2 ลักษณะ 

 ๑.. การประชุมท่ัวไปท่ีกฎหมายมิไดกําหนดเฉพาะองคประชุม 

  ๑.๑ ตองมีประธานอยูรวมประชุมดวย ถาประธานไมสามารถารถเขาประชุมได ใหกรรมการท่ีมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีเปนประธานแทน 

  ๑.๒ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด 

 ๒. การประชุมโดยมีมติพิเศษ ซ่ึงกฎหมายกําหนดองคประชุมไววาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย

กวาสามารถคน และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด มี ๒ กรณี (ขอ ๑๗) คือ 

  ๒.๑ การประชุมตามขอ ๒๔ เพ่ือพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูก

กลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และเปนความผิดในกรณีใด หรือหยอนความสามารถารถ ในอันท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ

ตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม อยางไร 



๑๗ 

 

  ๒.๒ การประชุมปรึกษาหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จ (ขอ ๓๘) เพ่ือพิจารณามีมติ

วาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม หรือหยอนความสามารถารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือ

บกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม 

อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตการสอบสวนไมได

ความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก

ราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร 

 การลงมติ  

 การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียง

เพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนตองทําบันทึกรายงานการประชุมไวดวย

ทุกครั้งรวมไวในสํานวนการสอบสวน เพ่ือเปนหลักฐานยืนยันวาคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมตามขอ ๑๖, 

๒๔ และขอ ๓๘ จริง และเพ่ือใหมีหลักฐานไวใชยืนยันอางอิงไดถามีการตรวจสอบ 

 การแจงและอธิบายขอกลาวหา 

 ขอกลาวหา หมายถึง รายละเอียดแหงการกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวอางวา       

ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ขอกลาวหาจะตองอยูในกรอบของเรื่องท่ีกลาวหา โดยอธิบายเรื่องท่ีกลาวหาให

ชัดเจนข้ึนวาผูถูกกลาวหากระทําการใด ท่ีไหน เม่ือใด และอยางไร  

 การแจงและอธิบายขอกลาวหา เปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวนท่ีจะตองดําเนินการหลังจาก

พิจารณาเรื่องท่ีกลาวหา และวางแนวทางการสอบสวนแลว โดยเรียกผู ถูกกลาวหามาแจงและอธิบาย

รายละเอียดของขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด

เม่ือใด อยางไร รวมท้ังแจงใหทราบดวยวาในการสอบสวนนี้ ผู ถูกกลาวหามีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหาตลอดจนอาง

พยานหลักฐาน หรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาได โดยทําเปนบันทึกมีสาระสําคัญ ตามแบบ สว.๒ 

รวม ๒ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ อีก ๑ ฉบับ มอบใหแกผูถูกกลาวหาและใหผูถูกกลาวหา  

ลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย โดยจะตองดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีประธานกรรมการ

ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 เม่ือแจงและอธิบายขอกลาวหาแลว คณะกรรมการสอบสวนจะตองสอบถามผูถูกกลาวหาวาได

กระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม อยางไร หากผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวา ไดกระทําการตามท่ี  

ถูกกลาวหาคณะกรรมการสอบสวนตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวา การกระทําตามท่ีถูกกลาวหาเปนความผิด

วินัยกรณีใด หรือเปนเหตุใหออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน ตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม

หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพใหบันทึกถอยคํารับสารภาพ รวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ

และสําเหตุแหงการกระทําไวดวย รวมท้ังพิจารณาวาจะสอบสวนตอไปหรือไม ตามควรแกกรณีในกรณีท่ีผูถูก 

 



๑๘ 

 

กลาวหาไมไดใหถอยคํารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ี

เก่ียวของกับขอกลาวหาภายใน ๖๐ วัน นับแตวันท่ีแจงและอธิบายขอกลาวหา (ขอ ๒๐ และขอ ๒๓) 

 กรณีผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา 

 ถาผูถูกกลาวหาไมมารับทราบขอกลาวหา หรือมาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา 

คณะกรรมการสอบสวนตองสงบันทึกตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียน ไปยังท่ีอยูของผูถูกกลาวหา ซ่ึง

ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการพรอมท้ังมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําผิดวินัยหรือไม การ

แจงขอกลาวหาโดยวิธีนี้ตองทําบันทึกตามแบบ สว.๒ เปน ๓ ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ สงให

ผูถูกกลาวหา ๒ ฉบับ เพ่ือใหผูถูกกลาวหาเก็บไว ๑ ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปท่ี

รับทราบสงคืนมา ๑ ฉบับ ในกรณีเชนนี้เม่ือลวงพน ๑๕ วัน นับแตวันดาเนินการดังกลาว แมไมไดรับแบบ สว.๒ 

คืนมาก็ถือวา ผูถูกกลาวหารับทราบแลว และคณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนเพ่ือรวบรวม

พยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหา แลวประชุมพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวา   

ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร ถายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามท่ีถูกกลาวหาก็มี

ความเห็นใหยุติเรื่อง 

 ในกรณีท่ีเห็นวาเปนความผิดตามมาตราใด ก็ตองแจงและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา 

พรอมท้ังมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงนัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา มีสาระสําคัญตามแบบ  

สว.๓ โดยแจงในลักษณะเดียวกันกับการแจง สว.๒ เม่ือลวงพน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาว หาก

ไมไดรับแบบ สว.๓ คืน หรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวา

ผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาแลว และไมประสงคท่ีจะแกขอ

กลาวหา ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควรท่ีจะไดทราบ

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวพิจารณาลงมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือไม

ผิดอยางไร แลวทํารายงานการสอบสวนเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป แตถาผูถูกกลาวหามา

ขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ

สํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีเหตุผลอันสมควรคณะกรรมการสอบสวนตอง

ใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามท่ีผูถูกกลาวหารองขอ 

 การสอบสวนผูถูกกลาวหา 

 การสอบสวนผูถูกกลาวหาเพ่ือท่ีจะไดทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน และเปนการใหโอกาส

ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา กระบวนการสอบสวนเริ่มกระทําเม่ือ มีการแจงและอธิบายขอกลาวหา 

การท่ีผูถูกกลาวหาใหการรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงใด หรือมีขออางขอเถียงอยางไร ยอมนาไปสูการกําหนด

ประเด็นการสอบสวนตอไป 

 

 



๑๙ 

 

 ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมไดใหถอยคํารับสารภาพ คณะกรรมการสอบสวนจะตองทําการสอบสวน

ตอไปโดยสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหหมดเสียกอน เสร็จแลวคณะกรรมการ

สอบสวนจะตองแจงและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม

ระบุชื่อพยานก็ได 

 คณะกรรมการสอบสวนจะตองประชุมเพ่ือพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผู

ถูกกลาวหากระทําการใด เม่ือใด อยางไร และถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามท่ีถูกกลาวหา

ก็ใหมีความเห็นยุติเรื่อง แลวทํารายงานการสอบสวนตามแบบ สว.๖ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด เสนอตอผูสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยงใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการ

สอบสวนโดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

 ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด คณะกรรมการสอบสวนตองเรียกผูถูกกลาวหามา

พบเพ่ือแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาท่ีปรากฏตามพยานหลักฐานวา เปนความผิดวินัยกรณีใดตาม

มาตราใด และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและการ

กระทําท่ีมีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได โดย

คํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน โดยแจงพยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาท่ีมีในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ แม

พยานหลักฐานจะฟงไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี

สนับสนุนขอกลาวหาตองทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยทําเปน ๒ ฉบับ มอบ

ใหผูถูกกลาวหา ๑ ฉบับและเก็บไวในสํานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหา ลงลายมือชื่อและวัน 

เดือน ปท่ีรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 

 การแจง สว.๓ คณะกรรมการสอบสวนตองถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปน

หนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ก็ใหยื่นไดภายในเวลาอันสมควรแตอยางชา

ไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําเพ่ิมเติม รวมท้ังนําสืบแกขอ

กลาวหาดวย ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ คณะกรรมการสอบสวนตองจัดให   

ผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

 กอนการสอบสวนเสร็จ ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมีสิทธิยื่นคํา

ชี้แจงเพ่ิมเติม หรือขอใหถอยคํา หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพ่ิมเติมตอคณะกรรมการสอบสวนอีกได  

 ท้ังนี้ ในการสอบสวนผูถูกกลาวหาหรือพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจึงจะสอบสวนได และในการสอบสวนผูถูกกลาวหานี้คณะกรรมการสอบสวนตองทําการ

สอบสวนเอง จะแตงตั้งอนุกรรมการหรือมอบหมายใหกรรมการสอบสวนบางคนทําการสอบสวนไมได และหาม

มิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทําการสอบสวน ในการชี้แจงแกขอกลาวหาและการใหปากคําของผูถูกกลาวหา ในขอ ๑๑ 

กําหนดวา การสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือ

ใหปากคําของตนได และในขอ ๒๙ กําหนดวา ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการ 



๒๐ 

 

สอบสวนกระทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการ

ใดเพ่ือจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ และในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียก ผู ซ่ึงจะถูก

สอบปากคําเขามาในท่ีสอบสวนคราวละ ๑ คน หามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบสวน เวนแตทนายความ หรือท่ี

ปรึกษาของผูถูกกลาวหาหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวน เพ่ือประโยชนแหง

การสอบสวน 

 การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตามขอ ๓๐ ใหบันทึกถอยคํามีสาระตามแบบ สว.๔ หรือ

แบบ สว.๕ แลวแตกรณี เม่ือไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟง หรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็

ไดเม่ือผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลวใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และให

คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซ่ึงรวมสอบสวน ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคํา

มีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย ๑ คน กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 

 ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความท่ีไดบันทึกไวแลว

ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอย ๑ คน กับผูใหถอยคําลงลายมือ

ชื่อกํากับไวทุกแหงท่ีขีดฆาหรือตกเติม 

 ในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น 

 ในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมสามารถารถลงลายมือชื่อได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 การกําหนดประเด็นสอบสวน 

 ประเด็นคือ จุดสําคัญท่ีตองพิสูจน หรือวินิจฉัย ซ่ึงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันเปนสาระสําคัญท่ี

ยังโตเถียงกันอยูหรือยังไมไดความกระจางชัด หากเปนท่ีกระจางชัดหรือรับกันแลวก็ไมเปน “ประเด็น” ท่ี

จะตองพิสูจนหรือวินิจฉัย  

 การกําหนดประเด็นท่ีจะตองสอบสวน จึงเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ียังมีการ

โตเถียงกันอยูระหวางฝายกลาวหากับผูถูกกลาวหาคือ ผูถูกกลาวหาปฏิเสธไมรับขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย

ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการท่ีถูกกลาวหา หรือ มีขออางขอเถียงในเรื่องใด อยางไร ขอเท็จจริง

หรือขอกฎหมายท่ีไมรับกันหรือท่ีมีขออางขอเถียง ยอมเปนประเด็นท่ีกรรมการสอบสวนจะตองดาเนินการ

สอบสวนเพ่ือใหไดความเปนท่ียุติวาความจริงเปนอยางไร และมีพยานหลักฐานใดท่ียืนยันวาเปนเชนนั้นสวน

ขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายท่ีผูถูกกลาวหารับแลว หรือมีพยานหลักฐานเปนท่ีประจักษอยูแลว ก็ไมตองหยิบ

ยกข้ึนมาเปนประเด็นท่ีจะตองสอบสวนอีก 

 ประเด็นท่ีตองพิสูจนหรือวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 

 ๑) ประเด็นขอเท็จจริงเก่ียวกับการกระทําในเรื่องท่ีกลาวหา จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหาไดทําอะไร 

ทําท่ีไหน ทําเม่ือไร ทําอยางไร ทําเพราะเหตุใด เพ่ือใชในการวินิจฉัยวาไดกระทําผิดวินัยหรือไม 

 



๒๑ 

 

 ๒) ประเด็นกฎหมาย เปนประเด็นขอสงสัยเก่ียวกับปญหาขอกฎหมาย เจตนารมณของกฎหมายท่ียัง

มีความเห็นแตกตาง เพ่ือนํามาประกอบการวินิจฉัยในการสั่งลงโทษ 

 ๓) ประเด็นความรายแรงแหงกรณีจะตองพิสูจนวาการกระทําของผูถูกกลาวหานั้น มีพฤติการณ

รายแรงเพียงใด หรือเสียหายแกทางราชการรายแรงเพียงใด เพ่ือใชในการวินิจฉัยกําหนดระดับโทษหนักหรือ

เบาท่ีจะลงแกผูถูกกลาวหาคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐาน ฝายกลาวหาแจงขอกลาวหาวาผิด

กรณีใด มาตราใด แจงพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ระบุวัน เวลาสถานท่ี และการกระทําถามผูถู

กลาวหาวาจะใหการเปนหนังสือหรือไม กรณียื่นคําชี้แจงภายใน ๑๕ วัน กรณีไมยื่นนัดใหถอยคําโดยเร็ว 

 ๔) ประเด็นเก่ียวกับกรณีความผิด จะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําผิดในกรณีใด เพ่ือใชในการ

วินิจฉัยปรับบทลงโทษวาไดกระทําผิดตามมาตราใด  

 ในการกําหนดประเด็นสอบสวนนั้น มีขอควรคํานึงเบ้ืองตน ดังนี้ 

 ๑. ควรพิจารณาเสียกอนวา เรื่องท่ีจะทําการสอบสวนนั้นมีขอกลาวหาเก่ียวกับเรื่องอะไรอยางไร เปน

ความผิดในกรณีใด และตามมาตราใด 

 ๒. ควรพิจารณาวา ความผิดในกรณีตามท่ีกลาวหานั้นมีองคประกอบของความผิดตามท่ีบทกฎหมาย

วาดวยวินัยกําหนดไวอยางไร เพ่ือจะไดสอบสวนขอเท็จจริงใหตรงตามประเด็นอันจะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหามี

ความผิดตามกรณีท่ีกลาวหาหรือไม 

 ๓. ควรคํานึงวา ขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตน รวมท้ังพยานหลักฐานตาง ๆ ในเบื้องตนอันเก่ียวกับ

ขอกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น มีอยูแลวอยางไรบาง และผูถูกกลาวหาไดใหการเบื้องตนรับหรือปฏิเสธในขอ

ใด มีขออางหรือขอเถียงประการใด ซ่ึงจะทราบไดจากการรวบรวมขอมูลเบื้องตน จากการแจงขอกลาวหาและ

สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และจากการสอบสวนผูถูกกลาวหาในตอนแรก 

 ท้ังนี้ ประเด็นท่ีจะสอบสวนนั้นอาจมีเพียงประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นก็ไดแลวแตวาผูถูกกลาวหา

ไดรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงอันใดบาง ประกอบกับความยากงายหรือความยุงยากซับซอนของแตละเรื่องดวย 

ท้ังในชั้นสอบสวนหลังจากท่ีไดแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบแลว และการสอบสวนในชั้นท่ีใหผูถูก

กลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหาและนําสืบแกขอกลาวหา คณะกรรมการสอบสวนจะตองกําหนดประเด็นสอบสวน

ท่ีจะกําหนดจุดสําคัญในการหาขอมูลมาเพ่ือใชพิสูจนความจริงใหปรากฏ โดยวิธีการ 

  - จะสอบพยานคนใดกอน 

  - จะรวบรวมพยานหลักฐานอยางไร 

  - ดูประเด็นท่ีกลาวหาวามีเรื่องอะไรบาง 

  - จะสอบใคร 

  - จะตัดพยานปากไหน 

  - สอบสวนใหสิ้นกระแสความ 

 



๒๒ 

 

 การสอบสวนพยานบุคคล  พยานบุคคล ไดแก 

 (๑) บุคคลท่ีรูเห็นเหตุการณ 

 (๒) บุคคลท่ีทราบเรื่องท่ีกลาวหา 

 (๓) บุคคลท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา 

 พยานบุคคล มี ๒ ประเภท คือ 

 ๑. พยานบุคคลท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกมาสอบ 

 ๒. พยานบุคคลท่ีผูถูกกลาวหาอางถึงหรือใหเรียกมาสอบ 

 การสอบสวนพยานท่ีอยูตางทองท่ี 

 ๑. คณะกรรมการสอบสวนไปสอบสวนพยาน ณ ทองท่ีของพยาน 

 ๒. ขอใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองท่ีนั้น สอบสวนพยานแทนโดยกําหนด

ประเด็นหรือขอสําคัญท่ีจะตองสอบสวนไปให 

 วิธีปฏิบัติในการสอบสวนพยานบุคคลนั้น ตองมีกรรมการนั่งสอบสวนอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการ จึงจะเปนองคคณะทําการสอบสวนพยานได ในกรณีการสงประเด็นไปสอบ หัวหนาหนวยงานใน

ทองท่ีนั้น นั่งสอบรวมกับคณะอีกอยางนอย ๒ คน 

 การสอบสวนปากคําผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็ก ก.ค.ศ. มีหนังสือใหแจงสวนราชการหนวยงาน
การศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวของ ถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
โดยเครงครัด แจงตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.9/ว 2 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2555 
 หนาท่ีของพยาน 

 ๑. ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคลนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคํา 

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

 ๒. พยานมีเจตนาขัดขืน หลีกเลี่ยงไมไปใหถอยคํา ใหถอยคําเปนเท็จ ใหถอยคํากลับไปกลับมาเพ่ือ

ชวยผูถูกกลาวหาใหพนผิดอาจมีความผิดฐานใหการเท็จ 

 ๓. พยานท่ีเปนขาราชการปฏิบัติตามขอ ๒ ใหรายงานผูบังคับบัญชา 

 ขอหามในการสอบสวน 

 ๑. หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทําการหรือจัดใหกระทําการใด ๆ ซ่ึงเปนการใหคําม่ันสัญญา 

ขูเข็ญ หรือกระทําการโดยมิชอบดวยประการใด ๆ เพ่ือจูงใจบุคคลนั้น ใหถอยคําอยางใด ๆ หรือกระทําใหทอใจ

หรือใชกลอุบายอ่ืนเพ่ือปูองกันมิใหบุคคลใดใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องท่ีถูกกลาวหา (ขอ 

๒๙) 

 ๒. หามมิใหบุคคลอ่ืนอยูในท่ีสอบสวน เวนแตทนายความหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหาหรือบุคคล

ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยู เพ่ือประโยชนแหงการสอบสวน (ขอ ๓๐) 

 



 

๒๓ 

 

 ๓. ในการบันทึกถอยคําหามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความท่ีไดบันทึกไว

แลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลง

ลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงท่ีขีดฆาหรือตกเติม (ขอ ๓๐) 

 ๔. ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมิใหบุคคลอ่ืนรวมทําการสอบสวนในกรณีท่ี

คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และ

สถานท่ีท่ีคณะกรรมการสอบสวนกําหนดในกรณีท่ีพยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา หรือคณะกรรมการ

สอบสวนเรียกพยานไมไดภายในเวลาอันสมควร หรือการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําใหการสอบสวนลาชา

โดยไมจาเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ คณะกรรมการสอบสวนจะงดไมสอบสวนพยานนั้นก็ได 

แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันท่ีมีการสอบสวน ตามขอ ๑๔ และในรายงานการสอบสวน ตามขอ 

๓๙ 

 การสอบสวนกรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ี

กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงท่ีปรากฏตามคําพิพากษาไดความประจักษชัดอยูแลวให

ถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา โดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาพรอมสรุปพยานหลักฐานท่ี

สนับสนุนขอกลาวหาตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ ท้ังนี้ ใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดย

อนุโลม (ขอ ๓๖) 

 การสอบสวนกรณีผูถูกกลาวหาโอน/ยาย 

 ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของผูสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวน

และเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเก่ียวกับ

คุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนข้ันตอนการสอบสวนการแจง สว.๓ และการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองให

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองดังกลาวดวย 

(ขอ ๓๗) 

 การสอบสวนกรณีเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 

 กรณีท่ีการกระทําผิดวินัยของขาราชการเขาลักษณะความผิดทางอาญาดวยนั้น ผลการดาเนินการ

ทางวินัยอาจแตกตางจากผลการดาเนินคดีอาญาได เพราะการดาเนินการทางวินัยกับการดาเนินคดีอาญาเปน

กระบวนการท่ีแยกตางหากจากกัน และแมจะปรากฏวาผลการดาเนินคดีอาญาแตกตางออกไป แตก็ไมกระทบ

ตอการพิจารณาลงโทษทางวินัยท่ีไดดาเนินการไปโดยชอบดวยกฎหมายแลว ดังนั้น ในกรณีท่ีมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนในความผิดทางวินัยและปรากฏวา การกระทําของผูถูกกลาวหาเขาลักษณะเปน 



๒๔ 

 

ความผิดทางอาญาท่ีไมใชความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการสอบสวนก็

จะตองทําการสอบสวนไปตามคําสั่งนั้น เพราะกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนด

หนาท่ีและวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ไวเปนสวนหนึ่งตางหากจากการดาเนินคดีอาญา ถาผลการ

สอบสวนพิจารณาทางวินัยฟงไดวา ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยก็ควรสั่งลงโทษโดยไมชักชา แตถาผลการ

สอบสวนพิจารณาทางวินัยยังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยกรณีเชนนี้ผูนั้นก็ยังตกอยูในฐานะเปนผูถูก

ฟูองคดีอาญา หรือถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญาอยู ถาไมใชคดีความผิดท่ีเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอัน

ไดกระทําโดยประมาทกฎหมายยังใหอํานาจผูบังคับบัญชาสั่งพักราชการเพ่ือรอฟงผลทางคดีอาญาได ในกรณี

เชนนี้จึงสมควรรอการสั่งเด็ดขาดไวกอน จนกวาจะทราบผลทางคดีอาญา ท้ังนี้ ตามนัยมติ ก.พ. ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ท่ี สร ๐๙๐๕/ว ๔ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๐๙ และท่ี สร ๐๙๐๕/ว ๙ ลงวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๐๙ 

 การสอบสวนผูซ่ึงออกจากราชการไปแลว 

 การท่ีผูบังคับบัญชาจะดาเนินการทางวินัยและลงโทษแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผูใดได ผูนั้นจะตองมีสถานะเปนขาราชการและกระทําผิดวินัยตามท่ีกฎหมายบัญญัติเปนขอหามหรือขอปฏิบัติ

นั้น และกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดออกจากราชการไปแลว ผูบังคับบัญชาสามารถารถ

ดาเนินการทางวินัยแกผูนั้นไดเวนแตจะออกจากราชการเพราะตาย ตอเม่ือมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละ

เวนการกระทําการใดท่ีพึงเห็นไดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือ

ตอผูมีหนาท่ีสืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาโดย

ผูบังคับบัญชาของผูนั้นหรือมีกรณีถูกฟูองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด

อาญาท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษอยูกอนออกจากราชการ ท้ังนี้ ตามนัย

มาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หากกรณีไมเขา

หลักเกณฑดังกลาวผูบังคับบัญชาก็ไมสามารถารถดาเนินการทางวินัยแกผูท่ีออกจากราชการไปแลวไดกรณี

ขาราชการซ่ึงถูกแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไมรายแรงไดลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุราชการไป

แลว ผูบังคับบัญชาตองยุติการสอบสวนเนื่องจากผูนั้นไมมีสถานะเปนขาราชการจึงไมสามารถารถสั่งลงโทษได 

เวนแตมีกรณีถูกกลาวหาหรือถูกสอบสวนวินัยอยางรายแรง หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิด

อาญาอยูกอนออกจากราชการ ซ่ึงมาตรา ๑๐๒ ใหอํานาจผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ ดําเนินการทางวินัยตอไป

ไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสอบสวนความผิด

ทางวินัยอยางรายแรงและถึงแกความตายในระหวางการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้น ในทางปฏิบัติคณะกรรมการ

สอบสวนจะงดการสอบสวนเพราะขาราชการผูนั้นไดพนจากราชการเพราะถึงแกความตายไปแลว แต

กระทรวงการคลังไดขอความรวมมือใหสวนราชการตนสังกัดทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ และสรุปความเห็น

เพ่ือท่ีผูบังคับบัญชาจะไดนําผลของการสอบสวนไปประกอบการพิจารณาเก่ียวกับการสั่งจายบําเหน็จบํานาญ

ของขาราชการผูนั้น ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ ท้ังนี้ ตาม

หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค.๐๕๐๔/๑๔๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐ ท้ังนี้ การดาเนินการทางวินัย 



๒๕ 

 

แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจากราชการไปแลวสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุม

ครั้งท่ี ๘๔/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวมีมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมายตอไป เม่ือราง

พระราชบัญญัติฯ ดังกลาว ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็จะมีผลใชบังคับได กฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๑๐๒ ท่ีแกไขใหมนี้ กําหนดใหสามารถารถดาเนินการทางวินัย

ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยังมิไดออกจากราชการเวนแตเหตุตาย โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

 ๑. การกระทําท่ีเปนมูลเหตุท่ีนํามากลาวหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจาก

ราชการไปแลว วาไดกระทําหรือละเวนการกระทําใดอันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง หรือความผิดท่ีเปน

มูลเหตุใหถูกฟูองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญาท่ีมิใชความผิดอาญาท่ีไดกระทําโดยประมาทท่ีไมเก่ียวกับ

ราชการหรือความผิดลหุโทษตองเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีผูนั้นรับราชการ 

 ๒. การกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตองทําเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือตอผู

มีหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปนการกลาวหาของ

ผูบังคับบัญชาของผูนั้น 

 ๓. การกลาวหาผูท่ีออกจากราชการไปแลววา กระทําความผิดวินัยอยางรายแรงหรือการถูกฟูอง

คดีอาญาหรือตองหาคดีอาญา จะกลาวหาหรือกระทํากอนท่ีผูนั้นออกจากราชการหรือหลังจากผูนั้นออกจาก

ราชการไปแลวก็ได 

 ๔. กรณีท่ีเปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง กอนท่ีผูนั้นจะออกจากราชการหรือ กรณีท่ี

ถูกฟูองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญา กอนออกจากราชการใหดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดาเนินการทาง

วินัยตอไปได และตองสั่งลงโทษภายใน ๓ ป นับแตวันท่ีผูนั้นออกจากราชการ 

 ๕. กรณีท่ีเปนการกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หลังจากท่ีผูนั้นออกจากราชการหรือกรณีท่ี

ถูกฟูองคดีอาญาหรือตองหาคดีอาญา หลังออกจากราชการใหดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาดาเนินการทาง

วินัย โดยตองเริ่มดาเนินการสอบสวนภายใน ๑ ปนับแตผูนั้นออกจากราชการ เวนแตเปนกรณีความผิดท่ี

ปรากฏชัดแจงตามมาตรา ๙๘ วรรคเจ็ด และจะตองสั่งลงโทษภายใน ๓ ป นับแตวันท่ีผูนั้นออกจากราชการ 

 ๖. กรณีท่ีศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเพิกถอนคําสั่งลงโทษหรือองคกรพิจารณาอุทธรณ

คําสั่งลงโทษ หรือองคกรตรวจสอบรายงานการดาเนินการทางวินัย มีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติใหเพิกถอน

คําสั่งลงโทษ เพราะเหตุกระบวนการดาเนินการทางวินัยไมชอบดวยกฎหมายใหดาเนินการทางวินัยใหแลวเสร็จ

ภายใน ๒ ปนับแตวันท่ีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดหรือมีมติแลวแตกรณี 

 ๗. ในการดําเนินการทางวินัย ถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวา ผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรงก็

ใหงดโทษ 

 ๘. ขอยกเวนมิใหบังคับแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงถูกสั่งใหออกจากราชการไว

กอนตามมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 



๒๖ 

 

 ๙. กรณีเปนการดาเนินการทางวินัยตามท่ี ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ชี้มูลความผิดแกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาผูออกจากราชการไปแลว ใหดาเนินการทางวินัยและสั่งลงโทษตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายวา

ดวยมาตรการของฝายบริหารในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแลวแตกรณี 

 การรวบรวมพยานหลักฐาน 

 การรวบรวมพยานหลักฐาน เปนกระบวนการสําคัญของการสอบสวน ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนมี

หนาท่ีคนหาขอเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจนรายละเอียดของพฤติการณตาง ๆ อันเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหา 

และองคประกอบความผิดตามขอกลาวหา เพ่ือแสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกลาวหาและดูแลใหบังเกิดความ

ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีไดจากการ

สอบสวนเขาสํานวนพยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีจะรวบรวมนั้น ไดแก คําใหการของผูถูกกลาวหา คําใหการของ

พยานบุคคล พยานเอกสาร รวมท้ังพยานวัตถุ ประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ี

กลาวหาเทาท่ีจาเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาการรวบรวมพยานหลักฐาน คณะกรรมการสอบสวนจะตอง

กระทําอยางอิสระและเปนกลางโดยปราศจากอคติอยางใด ๆ ตอผูถูกกลาวหา โดยกระทําตั้งแตเริ่มตนทําการ

สอบสวนไปจนกวาจะสอบสวนเสร็จสิ้นกระแสความ เพ่ือจะไดสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ ทํา

รายงานการสอบสวนพรอมท้ังความเห็นเสนอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ท้ังนี้ ในการรวบรวม

พยานหลักฐานตาง ๆ ดังท่ีกลาวนี้ คณะกรรมการสอบสวนควรจะไดทําสารบาญไวดวย เพ่ือความสะดวกในการ

ตรวจสอบและพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาเรื่องนั้น ๆ การ

นําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ใหกรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมา

อยางไร จากผูใด และเม่ือใด เอกสารท่ีใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจ

นําตนฉบับมาไดจะใชสําเนาท่ีกรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาท่ีรับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ไดใน

กรณีท่ีหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืนจะใหนําสําเนาหรือพยาน

บุคคลมาสืบก็ไดเม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแลว กอนเสนอสํานวนการสอบสวน

ตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจาเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐาน

เพ่ิมเติมก็ใหดาเนินการได ถาพยานหลักฐานท่ีไดเพ่ิมเติมมานั้น เปนพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาให

คณะกรรมการสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําหรื

อนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีสนับสนุนขอกลาวหานั้น (ขอ ๒๕) ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดยื่นคําชี้แจงหรือ

ใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว มีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพ่ิมเติมหรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพ่ิมเติมได 

กรณีอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาคนใหม ผูถูกกลาวหา

อาจยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวได (ขอ ๒๖) 

 



๒๗ 

 

  ระยะเวลาการสอบสวนและการขอขยายเวลาการสอบสวน 

 ระยะเวลาและข้ันตอนการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  

 ใหคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีประธานไดรับทราบ 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามขอ ๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)  

 ระยะเวลาและข้ันตอนการสอบสวนวินัยไมรายแรง 

 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ีประธานไดรับทราบ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยนําข้ันตอนการสอบสวน ตามขอ ๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

 การขอขยายเวลาการสอบสวน 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถารถดาเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไดให

ประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ีทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

เพ่ือขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดา

เนินการไดตามความจาเปนไมเกิน ๓๐ วัน กรณีสอบสวนทางวินัยไมรายแรง และครั้งละไมเกิน ๖๐ วันกรณี

สอบสวนทางวินัยอยางรายแรง หากไมแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานเหตุท่ี

ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรายงานให กศจ. อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. 

ตั้งหรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี เพ่ือมีมติเรงรัดการสอบสวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 การทํารายงานการสอบสวน 

 การทํารายงานการสอบสวน คือ การทําบันทึกสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีไดจากการ

สอบสวน พรอมท้ังแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยตามมาตราใด อยางไร หรือไม โดยอาศัย

พยานหลักฐานและเหตุผลใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถารถในอันท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือบกพรองในหนาท่ีราชการดวยเหตุใด หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี

ราชการหรือไม อยางไร หรือเปนผูมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีสอบสวนนั้นหรือไมอยางไร (ขอ ๓๘) 

 การทํารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะกระทําเม่ือไดประชุมลงมติแลว โดย

คณะกรรมการสอบสวนจะทํารายงานการสอบสวน ตามแบบ สว.๖ ทายกฎ ก.ค.ศ. วาดวยการสอบสวน

พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสํานวนการสอบสวน 

 ในรายงานการสอบสวนใหมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 ๑. สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง กรณีท่ีไมไดสอบสวนพยานตามขอ ๓๐ และ

ขอ ๓๑ ใหรายงานเหตุท่ีไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไวดวย และในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพให

บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย เชน บันทึกวาผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพเพราะจํานนตอ

หลักฐานหรือเพราะเหตุใด เพ่ือประโยชนอยางใดของผูถูกกลาวหา 



๒๘ 

 

 ๒. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีหักลางขอกลาวหา

(ถามี) วาควรรับฟงพยานหลักฐานฝายใด เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลใด 

 ๓. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร ถากระทํา

ผิดเปนความผิดในกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือหยอนความสามารถารถในอันท่ีจะ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการดวยเหตุใด หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี

ราชการหรือไม อยางไร หรือเปนผูมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีสอบสวนนั้นหรือไม อยางไร 

 ๔. เหตุผลพรอมขอสนับสนุนการใชดุลพินิจของกรรมการสอบสวน หากมีกรรมการสอบสวนผูใดมี

ความเห็นแยง ใหบันทึกความเห็นแยงไวกับรายงานการสอบสวนเม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการ

สอบสวนเสร็จแลวใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอมท้ังสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เม่ือ

คณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวจึงจะถือวาการ

สอบสวนแลวเสร็จ (ขอ ๓๙) อยางไรก็ดี การทํารายงานการสอบสวนเปนแตเพียงการเสนอขอเท็จจริงและ

ความเห็นมิใชการชี้ขาดในการรับฟงขอเท็จจริงและการชี้ขาดความผิดและการกําหนดความผิดรวมท้ังการ

กําหนดโทษเปนเรื่องของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาหรือองคคณะผูมีอํานาจแลวแต

กรณีเปนผูพิจารณา 

 ในการทํารายงานการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะตองดาเนินการในสาระสําคัญ ดังนี้ 

 (๑) ประชุมปรึกษากัน 

 (๒) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 

 พยานหลักฐาน คือ สิ่งท่ีแสดงใหเห็นอยางมีเหตุผลถึงความถูกตองหรือไมถูกตองของเหตุการณ 

 พยานหลักฐานมี ๓ ประเภท คือ 

 ๑) พยานเอกสาร คือ สิ่งท่ีจารึกเปนลายลักษณอักษรท่ีแสดงออกซ่ึงความหมาย 

 ๒.) พยานวัตถุ คือ สิ่งท่ีมีรูปรางท้ังหลายซ่ึงมีผลตอความจริงท่ีเกิดข้ึน เชน อาวุธตาง ๆ ท่ีใชในการ

กระทําผิด แถบบันทึกเสียง ฯลฯ เปนตน 

 ๓) พยานบุคคล คือ บุคคลท่ีจะตองใหถอยคําเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีตนไดรับรูโดยสัมผัส ทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจของตน  

 สําหรับพยานผูเชี่ยวชาญ คือ พยานบุคคลท่ีจะตองใหการเก่ียวกับความเห็นในทางวิชาการเชน 

นายแพทย วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ เปนตน  

 พยานหลักฐานท่ีจะนํามาสูการพิจารณานั้น อาจเปนพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล 

อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 

 (๑) การรับฟงขอเท็จจริง 

 (๒) การแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม 

 



๒๙ 

 

 การแสดงความเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม เปนการพิจารณาปรับขอเท็จจริง

ท่ีไดจากการสอบสวนกับบทมาตราวาดวยการกระทําผิดการทําความเห็นปรับขอเท็จจริงกับบทมาตราความผิด 

ควรพิจารณาตามลาดับโครงสรางของความผิดทางวินัย ซ่ึงมีลาดับดังนี้ 

 ๑) การกระทําของผูถูกกลาวหานั้นตองตามท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดทางวินัยหรือไม 

 ๒) การกระทํานั้นเปนการกระทําท่ีผูถูกกลาวหาพึงกระทําไดโดยชอบหรือไม 

 ๓) ผูถูกกลาวหาท่ีกระทําการนั้นเปนผูท่ีมีความสามารถารถรูผิดชอบในการกระทํานั้นหรือไม 

 ๔) เสนอแนะโทษท่ีควรไดรับ 

 การเสนอแนะโทษและระดับโทษท่ีจะลงแกผูถูกกลาวหาจะตองกระทําเม่ือคณะกรรมการสอบสวนได

พิจารณาแลวเห็นวา การกระทําของผูถูกกลาวหาเปนความผิดทางวินัย ซ่ึงอาจเปนความผิดกรณีเดียวหรือ

หลายกรณีหรือหลายกระทงก็ได โทษและระดับโทษท่ีเสนอแนะใหลงแกผูถูกกลาวหานี้ตองตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของเหตุผลจากพยานหลักฐานท่ีไดสอบสวนรวบรวมไวนั้น และควรคํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด 

และท่ีคณะรัฐมนตรี หรือ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. หรือ ก.พ. ไดมีมติกําหนดเปนหลักปฏิบัติไว รวมท้ังระดับโทษท่ีเคย

ลงแกผูกระทําผิดอยางเดียวกันมาแลวดวย ท้ังนี้ ขอเสนอแนะดังกลาวควรรวมท้ังขอเสนอแนะในการลดหยอน

ผอนโทษหรืองดโทษดวย 

 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดประชุมปรึกษาสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน และพิจารณาเห็นวา 

ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไรหรือไม ควรไดรับโทษในสถานใด หรือผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถา

รถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง

หนาท่ีราชการ หรือเปนผูมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนั้นหรือไม อยางไรแลว ก็ทําบันทึกรายงาน

การสอบสวนตามแบบ สว.๖ ถากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ก็ใหทําความเห็นแยงติดไปกับรายงาน

การสอบสวน 

  การพิจารณาส่ังการของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและผูสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไดตรวจสอบความถูกตองของการสอบสวนแลว ตองพิจารณาสั่งการดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด หรือไมมีเหตุท่ีจะใหออก

จากราชการ ตามมาตรา ๑๑๒ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําผิดท่ียังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง

ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว ท้ังนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแต

วันไดรับสํานวนการสอบสวน 

 (๒) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถารถในอันท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีราชการบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีราชการ ตามมาตรา 

๑๑๑ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนดังกลาว หากเห็นวามีเหตุตามท่ี

คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑ 



๓๐ 

 

 (๓) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงสมควร

ลงโทษปลดออกหรือไลออก ซ่ึงจะตองสงเรื่องให กศจ. อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณา ตาม

มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๑) หรือ (๒) หรือเปนกรณีตามมาตรา ๑๑๒ ใหผูมีอํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการ

โดยไมชักชาท้ังนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน และให กศจ. อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

หรือ ก.ค.ศ.แลวแตกรณี พิจารณาใหแลวเสร็จ และมีมติโดยเร็ว และใหผูมีอํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบ

วันนับแตวันท่ีมีมติดังกลาว (ขอ ๔๐) 

 การพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ 

 การพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิด

วินัยหรือไม หากกระทําผิดเปนความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรลงโทษสถานใด การพิจารณาความผิด

และกําหนดโทษเปนกระบวนการท่ีจะตองกระทําโดยผูมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะกระทําได

ตอเม่ือไดทราบขอเท็จจริงของเรื่องท่ีกลาวหาโดยกระจางชัดเพียงพอท่ีจะพิจารณาวินิจฉัยความผิดและกําหนด

โทษได ท้ังนี้ ตองเปนขอเท็จจริงท่ีไดมาจากการสอบสวน เวนแตกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ี

กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

  ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ 

 ผูมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ไดแก 

 ๑) ผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 

 ๒) อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (เปลี่ยนเปน กศจ. ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 

๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๐) หรือ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง 

 ๓) ก.ค.ศ. 

 ความผิดวินัยมี ๒ กรณี คือ 

 ก. ความผิดวินัยไมรายแรง ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษคือ ผูบังคับบัญชาตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

 ข. ความผิดวินัยอยางรายแรง  

 ผูมีอํานาจพิจารณาความผิดและกําหนดโทษมีดังนี้ 

 ๑) ก.ค.ศ. : สําหรับตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและรองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหนงศาสตราจารย ตําแหนงซ่ึงมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ และผูซ่ึงกระทํา

ผิดวินัยอยางรายแรงรวมกับผูดารงตําแหนงดังกลาว รวมท้ังกรณีท่ีเปนการดาเนินการของผูบังคับบัญชาท่ีมี

ตําแหนงเหนือหัวหนาสวนราชการ หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึนไป 

 ๒) กศจ. : สําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมี

วิทยฐานะตั้งแตเชี่ยวชาญลงมา และตําแหนงท่ีไมมีวิทยฐานะ 



๓๑ 

 

 ๓) อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง : สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไมสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีมีวิทยฐานะตั้งแตเชี่ยวชาญลงมา และตําแหนงท่ีไมมีวิทยฐานะ 

  หลักการพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ 

 ในการพิจารณาความผิด มีหลักท่ีควรคํานึง ดังนี้ 

 ๑. หลักนิติธรรม ไดแก การพิจารณาโดยยึดกฎหมายเปนหลักการกระทําใดจะเปนความผิดทางวินัย

กรณีใด ตองมีกฎหมายบัญญัติวาการกระทํานั้นเปนความผิดทางวินัย หากไมมีกฎหมาย บัญญัติวา การกระทํา

นั้นเปนความผิดทางวินัยก็ไมถือวาเปนการกระทําผิดวินัย ในการพิจารณาวาการกระทําใดเปนความผิดวินัย

กรณีใด ตองพิจารณาใหเขาองคประกอบของการกระทําความผิดกรณีนั้นดวย ถาขอเท็จจริงบงชี้วาเขา

องคประกอบความผิดตามมาตราใด ก็ปรับบทความผิดไปตามมาตรานั้น และลงโทษไปตามความผิดนั้น 

 ๒. หลักมโนธรรม ไดแก การพิจารณาใหเปนไปโดยถูกตองเท่ียงธรรมตามความเปนจริงและตามเหตุ

และผลท่ีควรจะเปน หมายถึง การพิจารณาความผิดไมควรคํานึงถึงแตความถูกผิดตามกฎหมายเทานั้นแตควร

คํานึงถึงความยุติธรรมดวย โดยจะตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงของเรื่องนั้น ๆ วาเปนอยางไรแลวพิจารณา

ความผิดไปตามสภาพความเปนจริง 

 การกําหนดโทษ คือ การกําหนดระดับโทษผูกระทําผิดวินัยใหเปนไปตามการปรับบทความผิดวาเปน

ความผิดตามมาตราใดของบทบัญญัติทางวินัย ตามหมวด ๖ ซ่ึงมาตรา ๙๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ไดกําหนดโทษทางวินัยไว ๕ สถาน คือ 

 (๑) ภาคทัณฑ 

 (๒) ตัดเงินเดือน 

 (๓) ลดข้ันเงินเดือน (เปลี่ยนเปนโทษลดเงินเดือน) 

 (๔) ปลดออก 

 (๕) ไลออก 

 ในการพิจารณากําหนดโทษมีหลักท่ีควรคํานึงถึง ดังนี้ 

 ๑. หลักนิติธรรม คือ การคํานึงถึงระดับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  (๑) ความผิดวินัยอยางรายแรง : โทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณีถามีเหตุอัน

ควรลดหยอนอาจลดหยอนโทษไดแตตองไมต่ํากวาปลดออก (มาตรา 99) 

  (๒) ความผิดวินัยไมรายแรง : โทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ถามีเหตุอันควร

ลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได 

  (๓) กรณีความผิดวินัยเล็กนอย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษโดยใหทําทัณฑบน เปนหนังสือ 

หรือวากลาวตักเตือนก็ได 

   ในการลดหยอนโทษ ผูบังคับบัญชาตองวางโทษกอนวาควรลงโทษสถานใด แตมีเหตุอันควร

ลดหยอนโทษอยางไรจึงใหลงโทษสถานใด หรือใหลดหยอนเปนสถานใด 



๓๒ 

 

   ท้ังนี้ กรณีทุจริตตอหนาท่ีราชการซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีเห็นวาควรไลออกจากราชการเทานั้น 

โดยเห็นวาการนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนไมเปนเหตุลดหยอนโทษ 

 ๒. หลักมโนธรรม คือ การพิจารณากําหนดโทษใหเหมาะสมตามควรแกกรณี เชน ความผิดรายแรง  

ก็ตองกําหนดโทษรายแรง ความผิดไมรายแรงก็ตองกําหนดโทษไมรายแรง ใหเหมาะสมกับกรณีความผิด 

 ๓. หลักความเปนธรรม คือ ตองพิจารณากําหนดโทษโดยเสมอหนากัน ใครทําผิดก็ตองถูกลงโทษ ไม

มีการยกเวน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง กระทําผิดอยางเดียวกันควรตองลงโทษเทากัน อยางไรก็ดีแมจะเปนความผิด

อยางเดียวกัน แตพฤติการณแหงการกระทําอาจไมเหมือนกันโทษจึงอาจแตกตางกันได 

  ๔. นโยบายของทางราชการ ผูบังคับบัญชาควรจะไดรับทราบนโยบายของทางราชการในการ

ปราบปรามกวดขันการกระทําผิดตาง ๆ เพ่ือนํามาเปนหลักในการใชดุลพินิจกําหนดระดับโทษใหไดมาตรฐาน

ตามนโยบายของทางราชการ 

 การใชดุลพินิจในการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษทางวินัยนั้น นอกจากผูบังคับบัญชาหรือ

ผูดําเนินการทางวินัยจะตองใชดุลพินิจภายในกรอบท่ีกฎหมายบัญญัติไวแลว การใชดุลพินิจจะตองมีเหตุผลท่ี

รับฟงได และอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีถูกตองดวย ในทางปฏิบัติองคกรหรือหนวยงานของรัฐจึงมีการ

กําหนดแนวทางการใชดุลพินิจในการกําหนดโทษภายในองคกรหรือหนวยงานของตน เพ่ือใหผูดาเนินการทาง

วินัยใชดุลพินิจไปในทิศทางหรือมาตรฐานเดียวกัน 

  ผูมีอํานาจส่ังลงโทษ 

 ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตองเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย และมีกฎหมายใหอํานาจ ในการสั่งลงโทษไว

ผูบังคับบัญชาท่ีจะมีอํานาจสั่งลงโทษนั้น ตองเปนผูดารงตําแหนงท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจสั่งลงโทษถา

กฎหมายไมไดบัญญัติใหมีอํานาจสั่งลงโทษไว แมจะเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมายก็ไมอาจสั่งลงโทษไดเวนแต

จะไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจสั่งลงโทษ หรือเปนผูรักษาราชการแทนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 

 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งลงโทษ ตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 

หรือลดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดไว ดังนี้ 

 ๑) ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา มีอํานาจสั่งลงโทษ

ภาคทัณฑ หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับในวันท่ีมีคําสั่ง

ลงโทษ เปนเวลา ๑ เดือน ๒ เดือน หรือ ๓ เดือน 

 ๒) นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี

อธิการบดี ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผูดารงตําแหนง

เทียบเทามีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้น

ไดรับในวันท่ีมีคําสั่งลงโทษ เปนเวลา ๑ เดือน ๒ เดือน หรือ ๓ เดือน หรือลดเงินเดือนไดครั้งหนึ่งในอัตรารอย

ละ ๒ หรือรอยละ ๔ ของเงินเดือนท่ีผูนั้นไดรับ 

 



๓๓ 

 

  การสั่งลงโทษวินัยอยางรายแรงหรือการสั่งลงโทษตามมติ กศจ. อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 

ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตามมติคือ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๓ หรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ

ผูบังคับบัญชาผูไดรับรายงานแลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

๔. การอุทธรณคําส่ังลงโทษ 

 การอุทธรณ หมายถึง การท่ีผูถูกลงโทษทางวินัยรองขอใหผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายไดหยิบยก

เรื่องของตนข้ึนพิจารณาใหมใหเปนไปในทางท่ีเปนคุณแกตน  

 โดยท่ัวไปการอุทธรณหมายถึง การท่ีผูถูกกระทบสิทธิจากคําสั่งของฝายปกครองใชสิทธิโตแยงขอให

เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงแกไขคําสั่งการอุทธรณคําสั่งลงโทษทางวินัย มีหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

 เง่ือนไขในการอุทธรณ 

  ๑. ผูมีสิทธิ์อุทธรณ ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูท่ีถูกลงโทษทางวินัย 

   ๑.) โทษวินัยไมรายแรง ไดแก โทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน 

   ๒.). โทษวินัยอยางรายแรง ไดแก โทษปลดออกจากราชการ ไลออกจากราชการ 

   ตองเปนผูท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไมพอใจผลของคําสั่งลงโทษ ผูอุทธรณตองอุทธรณเพ่ือ

ตนเอง เทานั้นไมอาจอุทธรณแทนผูอ่ืนหรือใหผูอ่ืนอุทธรณแทนได 

  ๒. ระยะเวลาอุทธรณ  

   ผูอุทธรณตองอุทธรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งลงโทษ  

  ๓. การยื่นอุทธรณ  

   การอุทธรณตองทําเปนหนังสือยื่นถึงประธาน ก.ค.ศ. หรือประธาน กศจ., หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี 

ก.ค.ศ.ตั้ง แลวแตกรณี พรอมท้ังลงลายมือชื่อและท่ีอยูของผูอุทธรณยื่นท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือสวนราชการ ผูทําหนาท่ีเลขานุการของผูพิจารณาอุทธรณ หรือจะยื่นผาน ผูบังคับบัญชาก็ได 

การยื่นหนังสืออุทธรณ ผูอุทธรณอาจจะนํามายื่นเองหรือสงทางไปรษณียก็ได ในกรณีท่ีสง หนังสืออุทธรณทาง

ไปรษณียจะถือวันท่ีไปรษณียตนทางประทับตารับซองหนังสือเปนวันสงหนังสืออุทธรณ ดังนั้นหนังสืออุทธรณท่ี

สงทางไปรษณียผูรับหนังสือจะตองแนบซองหนังสือไวกับหนังสืออุทธรณนั้นดวย 

  ๔. หนังสืออุทธรณ 

   หนังสืออุทธรณตองมีขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาได ถูก

ลงโทษโดยไมถูกตอง ไมเหมาะสม หรือไมเปนธรรมอยางไร พรอมเอกสารหลักฐาน(ถามี) 

 สิทธิของผูอุทธรณ 

 ๑. สิทธิท่ีจะคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวน ในทางปฏิบัติผูอุทธรณจะตองขอตอผูสั่ง ลงโทษและ

ผูสั่งดังกลาวตองอนุญาตใหคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ท้ังนี้เพ่ือ ผูอุทธรณ

จะไดมีโอกาสทราบขอเท็จจริง พยานหลักฐานตางๆ พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนใน เรื่องท่ี

จะอุทธรณนั้น และจะไดอุทธรณแกขอกลาวหาไดเต็มท่ีนั่นเอง  

 ๒. สิทธิท่ีจะคัดหรือตรวจบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืน หรือเอกสารท่ีเก่ียวของ ผูอุทธรณ

จะตองขอตอผูสั่งลงโทษเชนเดียวกันกับการขอคัดหรือตรวจรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการ สอบสวน 

แตการจะอนุญาตใหคัดหรือตรวจบันทึกถอยคําบุคคล พยานหลักฐานอ่ืนหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ หรือไมนั้น อยู 



๓๕ 

 

ในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาท่ีสั่งลงโทษท่ีจะอนุญาตหรือไมก็ไดโดยพิจารณาถึงประโยชนในการ รักษาวินัยของ

ราชการ ตลอดจนเหตุผลและความจําเปนเปนเรื่องๆไป เชน ความปลอดภัยของพยาน เปนตน และตอง

ดําเนินการภายในกรอบของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

 ๓. สิทธิท่ีจะคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิท่ีจะคัดคาน

อนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

  ๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ  

  ๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยท่ีผูอุทธรณถูกลงโทษ  

  ๓) มีสําเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ  

  ๔) เปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษ 

  ๕) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูสมรส บุพกํารี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวม บิดา

หรือมารดากับผูกลาวหา 

 การคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น ตองแสดงขอเท็จจริงท่ีเปนเหตุ แหง

การคัดคานไวในหนังสืออุทธรณหรือแจงเพ่ิมเติมเปนหนังสือกอนท่ี กศจ. อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 

แลวแตกรณีเริ่มพิจารณาอุทธรณ  

 เม่ือมีเหตุหรือมีการคัดคานตาม(๑)-(๕) อนุกรรมการ หรือกรรมการผูนั้นจะขอถอนตัวไมรวม 

พิจารณาอุทธรณนั้นก็ได ถาอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นไมไดขอถอนตัวใหอนุกรรมการหรือกรรมการท่ี 

เหลืออยูนอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผูถูกคัดคานพิจารณาขอเท็จจริงท่ีคัดคานหากเห็นวาขอเท็จจริงนั้น

นาเชื่อถือใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบและมิใหรวมพิจารณาอุทธรณนั้น เวนแตจะพิจารณา 

เห็นวาการใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนยิ่งกวา เพราะจะ 

ทําใหไดความจริงและเปนธรรม จะใหอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได 

 ๔. สิทธิท่ีจะขอแถลงการณดวยวาจา ในการอุทธรณ ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจา 

ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณ หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได แตตองยื่นหรือสงหนังสือ ขอ

แถลงการณดวยวาจานั้นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณ สวนราชการหรือหนวยงาน 

ฝายเลขานุการของผูพิจารณาอุทธรณ จะมีหนังสือแจงกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะพิจารณาอุทธรณ 

  ในกรณีท่ีผู อุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา หากผู มี อํานาจพิจารณาอุทธรณเห็นวาการ 

แถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ จะใหงดแถลงการณดวยวาจาก็ได 

 ๕. สิทธิท่ีจะสงเอกสารเพ่ิมเติม เม่ือไดยื่นหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะยื่นหรือสง       

คําแถลงการณหรือเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมกอนท่ี กศจ., อ.ก.ค.ศ.ท่ีก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณีเริ่ม

พิจารณาอุทธรณก็ได โดยยื่นหรือสงตรงตอ กศจ., อ.ก.ค.ศ.ท่ีก.ค. ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี 

 ๖. สิทธิท่ีจะขอถอนอุทธรณ เม่ือไดยื่นอุทธรณไวแลว ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณ กอนท่ี กศจ.,     

อ.ก.ค.ศ. ท่ีก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี จะวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ไดโดยทําเปน หนังสือยื่นหรือสงตรงตอ  



๓๖ 

 

กศจ., อ.ก.ค.ศ.ท่ีก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เม่ือ ผูอุทธรณถอนอุทธรณแลวการพิจารณาอุทธรณให

เปนอันระงับ 

 ๗. สิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ในกรณีท่ีผูอุทธรณไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือการ พิจารณา

อุทธรณลาชา ผูอุทธรณมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง ไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 สิทธิ์ของผูอุทธรณกรณียกอุทธรณหรือเปล่ียนแปลงโทษ 

 ๑. ในกรณีท่ี กศจ., อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง หรือ ก.ค.ศ.มีมติใหยก อุทธรณ หรือเพ่ิมโทษ หรือลดโทษ  

ผูอุทธรณจะอุทธรณตอไปไมไดเวนแตกรณีมีมติใหเพ่ิมโทษจากโทษ ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ัน

เงินเดือน เปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการหรือมีมติใหสั่งใหออกจากราชการผูอุทธรณมีสิทธิท่ีจะ

อุทธรณหรือรองทุกขแลวแต ก.ค.ศ ไดอีกครั้งหนึ่ง 

 ๒. กรณีการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการเม่ือ ก.ค.ศ. มีมติประการ

ใดแลวผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกไมได 

 ๓. เม่ือ ก.ค.ศ. มีมติใหยกโทษ หรือใหยกโทษจากโทษวินัยอยางรายแรงเปนภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน

หรือลดข้ันเงินเดือน และใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการตามเดิมก็ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งใหผูอุทธรณ

กลับเขารับราชการในตําแหนงและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันท่ีตองใชคุณสมบัติเฉพาะท่ีผูนั้น

มีอยู แนวทางปฏิบัติผูบังคับบัญชาตองยกเลิกคําสั่งเดิมและสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการในการสั่งใหผู

อุทธรณกลับเขารับราชการตองสั่งเปนปจจุบัน เม่ือสั่งกลับแลวในกรณีท่ีมีโทษจึงสั่งลงโทษไปตามมติ 

 ๔. ในกรณีท่ีสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ กฎหมายรับรองใหผูอุทธรณมีสถานภาพเปน 

ขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาตลอดระยะเวลาท่ีถูกปลดหรือไลออกจากราชการเสมือนเปนผูถูกสั่งพัก

ราชการ และไมมีกรณีตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน ผูอุทธรณจึงมีสิทธิรับราชการตอเนื่อง และมีสิทธิไดรับ 

เงินเดือนในระหวางถูกปลดหรือไลออกจากราชการ ท้ังนี้มีขอสังเกตวาตองเปนกรณีถึงท่ีสุดแลวเทานั้น 

 ๕. ในกรณีอุทธรณฟงข้ึนในประเด็นขอกฎหมายเนื่องจากลงโทษเปนคําสั่งท่ีไมชอบดวย กฎหมาย

ผูบังคับบัญชาจึงยกเลิกคําสั่งและสั่งใหผูอุทธรณกลับเขารับราชการ(เวนแตเปนกรณีถูกพักราชการ หรือใหออก

จากราชการไวกอน)แลวดําเนินการทางวินัยแกผูอุทธรณใหม 

 ผลของคําวินิจฉัยอุทธรณ 

 ผลของคําวินิจฉัยอุทธรณหรือมติขององคคณะผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณมีผลผูกพัน หนวยงานและ

ผูบังคับบัญชาใหตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัย หรือตามมตินั้น 

 ๑. ในกรณีสั่งยกอุทธรณ มีผลเทากับผูอุทธรณไดรับโทษตามคําสั่งเดิมของผูบังคับบัญชา 

 ๒. ในกรณีสั่งเพ่ิมโทษคําสั่งเพ่ิมโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชาและถือวาผู 

อุทธรณถูกลงโทษตามคําสั่งเพ่ิมโทษนั้น 

 



๓๗ 

 

 ๓. ในกรณีสั่งลดโทษคําสั่งลดโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชาและถือวาผูอุทธรณ

ถูกลงโทษตามคําสั่งลดโทษนั้น 

 ๔. ในกรณีสั่งยกโทษคําสั่งยกโทษมีผลลบลางคําสั่งลงโทษเดิมของผูบังคับบัญชาและถือวาผู อุทธรณ 

ไมเคยถูกลงโทษในกรณีนั้น 

 อุทธรณท่ีไมอาจรับไวพิจารณาได  

 ๑. อุทธรณท่ียื่นเกิน ๓๐ วัน  

 ๒. อุทธรณท่ีผูอุทธรณไมลงลายมือชื่อในหนังสืออุทธรณ  

 ๓. อุทธรณท่ีเปนการอุทธรณแทนผูอ่ืน  

 ๔. อุทธรณท่ีไมมีสาระ 
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๕. การรองทุกข 

 การรองทุกข หมายถึง ผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากคําสั่งของฝายปกครอง หรือ

คับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา ใชสิทธิรองทุกขขอความเปนธรรม ขอใหเพิกถอนคําสั่ง หรือ 

ทบทวนการกระทําของฝายปกครอง หรือของผูบังคับบัญชา 

 หลักเกณฑและวิธีการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข มีดังนี้ 

 เหตุท่ีจะรองทุกข คือ การไมไดรับความเปนธรรม, มีความคับของใจเนื่องจากการกระทําของ 

ผูบังคับบัญชา, คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน, คําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน, คําสั่งให 

ออกจากราชการ 

 ข้ันตอนและวิธีการรองทุกข  

 ผูมีสิทธิรองทุกข  

 เปนขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาท่ีถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมจากการ

ปฏิบัติของผูบังคับบัญชา  

 วิธีการรองทุกข  

 ถาผูรองทุกขไมประสงคจะปรึกษาหารือ หรือปรึกษาหารือแลวไมเปนท่ีพอใจก็อาจดําเนินการ ตอไป

ดังนี้ 

 - ทําเปนหนังสือรองทุกขลงลายมือชื่อ ท่ีอยู และตําแหนงของผูรองทุกข และรองทุกขไดสําหรับ 

ตนเองเทานั้น  

 - หนังสือรองทุกข ตองแสดงสาระสําคัญหรือขอเท็จจริงและเหตุผลใหเห็นวาไมไดรับความเปน ธรรม

อยางไร มีความคับของใจอยางไร พรอมแจงความประสงคของการรองทุกขพรอมพยานหลักฐานท่ีมี 

 - ยื่นภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทราบหรือควรทราบเหตุแหงการรองทุกข  

 - การยื่นหนังสือรองทุกข ผูรองทุกขอาจนําไปยื่นเองก็ไดหรือสงทางไปรษณีย  

 - การรองทุกข ตองรองทุกขตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี  

 กรณีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 - กรณีทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงมา ใหรองทุกข 

ตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 - กรณีทุกขเกิดจากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. 

 - กรณีทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือเลขาธิการ ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. 

 - การรองทุกขคําสั่งพักราชการ/ใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ให รอง

ทุกขตอ ก.ค.ศ. 

 

 



๓๙ 

 

 กรณีไมสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 - กรณีทุกขเกิดจากผูบังคับบัญชา อธิบดี เลขาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหรองทุกขตอ อ.ก.ค.

ศ.ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง 

 - กรณีทุกขเกิดจากมติของ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้ง ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. 

 - กรณีทุกขเกิดจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง (อ่ืน) ใหรองทุกขตอ ก.ค.ศ. 

 - การรองทุกขคําสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ให รอง

ทุกขตอ ก.ค.ศ. 

 สิทธิของผูรองทุกข 

 - ผูรองทุกขอาจขอแถลงการณดวยวาจาได โดยแจงความประสงคพรอมหนังสือรองทุกข หรือทํา 

หนังสือตางหากยื่นกอนการพิจารณารองทุกข 

 - ผูรองทุกขมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ หรือกรรมการผูพิจารณาเรื่องรองทุกขตามเหตุท่ีกฎหมาย 

กําหนด 

 - สิทธิท่ีจะยื่นหรือสงหนังสือรองทุกข หรือเอกสารเพ่ิมเติม กอน อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. เริ่มพิจารณา

เรื่องรองทุกข โดยยื่นหรือสงตอ หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. 

แลวแตกรณี 

 - สิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการพิจารณาได โดยทนายความหรือท่ีปรึกษา   

ไมมีสิทธิท่ีจะชี้แจงตอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการแทนผูรองทุกข เรื่องการชี้แจงเปนเรื่องเฉพาะตัว 

ทนายความหรือท่ีปรึกษาไมอาจท่ีจะทําหนาท่ีแทนผูรองทุกขได 

 - สิทธิขอตรวจดูเอกสารท่ีจําเปนตองรูเพ่ือการโตแยงหรือชี้แจงหรือปองกันสิทธิของตนได แตถายัง

ไมไดทําคําสั่งในเรื่องนั้น ผูรองทุกขไมมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเปนตนรางคําวินิจฉัย ท้ังนี้ตองเปนไปตาม 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของดวย 

 - ผูรองทุกขมีสิทธิถอนคํารองทุกขกอนการพิจารณาเรื่องรองทุกขเสร็จสิ้น 

 - ถาเห็นวาผูบังคับบัญชาปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายแลว ใหมีมติยกคํารองทุกข แตหากเห็นวา เปน

การปฏิบัติโดยไมชอบ ก็ใหมีมติเพิกถอนหรือใหขอแนะนําเพ่ือใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติใหถูกตองตอไป 

 - การยื่นคํารองทุกขเกินระยะเวลา ๓๐ วัน หรือยื่นคํารองทุกขผิดท่ี ใหมีมติไมรับคํารองทุกข 

 ท้ังนี้ มติของ อ.ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.ศ. ใหเปนท่ีสุดไมสามารถรองทุกขตอไปไดอีก แตผูรองทุกขอาจใช

สิทธิฟองศาลปกครองตอไปได 

 

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

 

 



๔๐ 

คณะผูจัดทํา 

คูมือการปฏิบัติงานกลุมกฎหมายและคดี ประจําป พ.ศ.๒๕๖๕ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๑. นายสุดเขต สวยสม  

  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๒. นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง  

  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๓. นายสิงหเพชร  สุทธ ิ

  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 ๔. ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ 

  ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี 

 ๕. นายสวิท  ชัยอํานาจ 

  นิติกรปฏิบัติการ 

 ๖. นางสาวพจนศศิ  ปูซ้ึง 

  พนักงานราชการ 

   

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

 


