
  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา  
 พ.ศ. ๒๕๕๐ 

………………………. 

 ดวยเหน็สมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา 
ในการดําเนินการทางวินยั และผูมีอํานาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๓) 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๔๓ วรรคสี่แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๐  เมื่อวนัที่ ๒๓  เมษายน 
๒๕๕๐  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
   ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย  
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐” 
  ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 
  ขอ  ๓ ในขอบงัคับนี้ 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   “ผูบริหาร” หมายความวา รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานกั  
ผูอํานวยการวทิยาลัย ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นทีม่ีฐานะเทยีบเทาคณะ
หรือกอง และผูบังคับบัญชาของสวนราชการที่จัดตั้งตามมติสภามหาวทิยาลัย 
  “ขาราชการ” หมายความวา พนักงานมหาวิทยาลัย และขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

                            ขอ ๕ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวนัถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวนัเริ่มระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับตอจากวนัสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่ม 



  

 

๒  

 

   
ระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยดุราชการ ใหนบัวันเริ่ม
เปดทําการใหมเปนวนัสุดทายแหงระยะเวลา   

ขอ ๖ ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวากระทําผิดวนิัย หรือ
ความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวากระทําผิดวินัย ใหผูบังคบับัญชาแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน 
และตองสอบสวนใหแลวเสร็จโดยไมชักชา เวนแตเปนกรณีกระทําผิดวินัยที่มิใชความผิดวินัยอยางรายแรง 
หรือเปนกรณคีวามผิดที่ปรากฏชัดแจง จะไมแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได แตตองใหผูถูกกลาวหา 
ไดทราบขอกลาวหาและมีโอกาสโตแยงหรือช้ีแจงนําสืบแกขอกลาวหา หรือปองกันสทิธิของตน 
  ขอ ๗ เพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาขาราชการซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินยัอยางรายแรง หรือเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข หรือเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ 

หมวด ๒ 
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

  ขอ ๘ ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางไมรายแรง ใหหวัหนา 
สวนราชการทีเ่ปนผูบังคับบัญชาขาราชการผูนั้น เปนผูมีอํานาจสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  กรณีผูบริหารหรอืหัวหนาสวนราชการเปนผูถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางไมรายแรง 
ไมวาจะมีผูอ่ืนรวมเปนผูถูกกลาวหาในเรื่องนั้นดวยหรือไม ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน 
  ขอ ๙ ขาราชการผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรง หรือเปนผูไมเล่ือมใส
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือเปนผูบกพรองในศีลธรรม
อันดี ใหอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปนผูมีอํานาจสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  ขอ ๑๐ ในกรณทีี่อธิการบดีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั หรือเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ หรือเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูมีอํานาจสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
  ขอ ๑๑ คณะกรรมการสอบสวน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยอีก
สองคน  โดยแตงตั้งจากขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรฐัในสถาบนัอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเหน็สมควร 
และตองประกอบดวยผูมีวุฒทิางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน ทั้งนี้ ใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจ
ใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได  

ขอ ๑๒  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 
เร่ืองที่กลาวหา ช่ือและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ (ถามี) 
ทั้งนี้ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๑ ทายขอบังคับนี้ 

การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งไมกระทบถงึการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง 



  

 

๓  

 

   
ขอ ๑๓  เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวใหผูส่ังแตงตั้งดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑)  แจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูก

กลาวหาลงลายมือช่ือและวนัที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนีใ้หมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่ง
ฉบับดวย ในกรณีผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได ใหสงสําเนา
คําสั่งทางไปรษณยีลงทะเบยีนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ ในกรณเีชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวนัที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหถือวาผูถูกกลาวหา
ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 
                ในการแจงคําสั่งตามวรรคกอน ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหา
ทราบดวยวามสิีทธิคัดคานประธานกรรมการ และกรรมการดวย 
                (๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนและสง
หลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (๑) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกีย่วกบัเรื่องที่กลาวหาให
ประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการลงลายมือช่ือและวนั เดือน ป ที่รับทราบไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๑๔ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคดัคานประธานกรรมการหรือกรรมการ ถาผูนั้นมเีหตอุยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี ้

(๑)  รูเห็นเหตกุารณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา 
(๒) เปนผูกลาวหา หรือมีสวนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๓) เปนคูหมัน้ คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือ

มารดาของผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ 

ผูกลาวหาหรือผูถูกกลาวหา 
(๕) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา 
(๖) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูถูกกลาวหา 
(๗) มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม 
การคัดคานประธานกรรมการ หรือกรรมการ   ใหทําเปนหนังสือยื่นตอผูส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวันนบัแตวนัรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ      
วันทราบเหตุแหงการคัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคดัคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะ
ทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร  ในการนีใ้หผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนสงสําเนาหนังสือคดัคานและแจงวันที่ไดรับหนงัสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบ
และรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

ในการพจิารณาเรื่องคัดคาน ผูซ่ึงถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได หากผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหส่ังใหผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการ   หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได ใหส่ังยก 



  

 

๔  

 

   
คําคัดคานนั้นโดยใหส่ังการภายในสิบหาวนันับแตวันทีไ่ดรับหนังสือคัดคาน  ทั้งนี้ใหแสดงเหตุผล 
ในการพจิารณาสั่งการดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวน
รวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว  การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด 
  ในกรณีที่ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมส่ังการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ตามวรรคสาม ใหถือวาผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการ โดยใหประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่ไมถูกคัดคานรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อดําเนนิการตาม
ขอ ๑๖ ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
ขอ ๑๕  ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการเห็นวาตนมีเหตุอัน

อาจถูกคัดคานตามขอ ๑๔ วรรคหนึง่ ใหผูนัน้รายงานตอผูส่ังแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนและใหนําขอ ๑๔ 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

ขอ ๑๖ เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการเห็น
วามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่มหรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน 
ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย และใหนําขอ ๑๓ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการ
สอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 

หมวด ๓ 
การสอบสวนและพิจารณา 

ขอ ๑๗  เมื่อไดรับเรื่องตามขอ ๑๓(๒) แลว ใหประธานกรรมการดําเนนิการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 

ขอ ๑๘  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการมาประชมุไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม   

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย ในกรณีจําเปน 
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชมุได  ใหกรรมการที่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งทาํหนาที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวามีเหตุผลและความจําเปนทีค่วรให
ผูถูกกลาวหาพกัราชการ หรือใหออกจากราชการไวกอน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเหน็ไปยัง
อธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ    
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ขอ ๒๐ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่

กําหนดในขอบังคับนี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา และดแูลใหเกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัตแิละความประพฤติของผูถูก 
กลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพจิารณาและจัดทาํบันทึกประจําวันไว 
ทุกครั้งที่มีการสอบสวนดวย 

ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมใิหบุคคลอื่นเขารวมทําการสอบสวน 
ขอ ๒๑  เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา  
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามกระบวนการที่บญัญัติไวในขอบังคับนี้

ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวนันบัแตวนัที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง  
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงเหตทุี่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จ
ตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวนตอนายกสภามหาวิทยาลยั        
ในกรณีเชนนี้ใหนายกสภามหาวิทยาลัยส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนในแตละกรณี    
หากยังดําเนนิการตามระยะเวลาที่ขอขยายไมแลวเสร็จ นายกสภามหาวทิยาลัยอาจพจิารณาอนุญาตขยาย
ระยะเวลาอีกกไ็ด  

ขอ ๒๒  การนําเอกสารหรอืวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให
กรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนาํ 
ตนฉบับมาได จะใชสําเนาทีก่รรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย  ถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนาํ
สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

ขอ ๒๓ เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๑๗ แลว 
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา   
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร   ในการนีใ้หคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวา 
ผูถูกกลาวหามสิีทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา สิทธิที่จะใหถอยคําหรือช้ีแจง
แกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา และสิทธิในการนํา
ทนายความหรอืที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหาเขามาในการใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนไดตามที่
กําหนดไวในขอ ๒๔ และขอ ๓๐ 

การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทาํบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ ทายขอบังคับนี้ โดยทํา
เปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึง่ฉบับ และใหผูถูก
กลาวหาลงลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
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เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูก

กลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร 
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ให

คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามทีถู่กกลาวหาดังกลาวเปนความผิด 
วินัยหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด หรือเปนผูไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือเปนผูบกพรองในศลีธรรมอันดีอยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยนั
ตามที่รับสารภาพ ใหบนัทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตผุลในการรับสารภาพ (ถามี)  และสาเหตแุหงการ
กระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปกไ็ด  หรือถาเห็นเปนการ
สมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกีย่วกบัเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียด  จะทําการสอบสวน
ตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนนิการตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตามขอ ๒๔ 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบ
ขอกลาวหา หรือไมมารบัทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ 
ทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของ
ทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาได
กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทกึมสีาระสําคัญตามแบบ 
สว. ๒ เปนสามฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูก 
กลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวนั เดอืน ปที่รับทราบอีกหนึ่งฉบับและ
สงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวนัที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะ
ไมไดรับแบบ สว.๒ คืนใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามวรรคหาตอไป 

ขอ ๒๔  เมื่อไดดําเนนิการตามขอ ๒๓  แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร 
และเปนความผิดวินยักรณใีด ตามมาตราใด  หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณกรณีใด ขอใด หรือไมเล่ือมใสใน
การปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือบกพรองในศีลธรรมอนัดีหรือไม 
อยางไร แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่
ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวนิัยกรณีใด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณกรณใีด ขอใด 
หรือไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือบกพรองใน 
ศีลธรรมอันดี อยางไร  และสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบวุนั เวลา 
สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือ
พยานก็ได 
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การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหทํา

บันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทายขอบังคับนี้โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ 
เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวนั เดอืน ปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย 

เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชีแ้จง
แกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยืน่คําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการ 
สอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกนิสิบหาวันนบัแตวันที่
ไดทราบขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานของตน  หรือใหถอยคําเพิ่มเตมิ  รวมทั้งนําสบืแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูก
กลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาให 
ถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง 
หรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหดําเนนิการตาม
ขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบ
หรือไมมารบัทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหคณะกรรมการสงบันทึกมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา  
ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือ
ขอใหผูถูกกลาวหาชีแ้จงนดัมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  การแจงในกรณนีีใ้หทําบันทกึมี
สาระสําคัญตามแบบ สว.๓ เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสาํนวนการสอบสวนหนึ่งฉบบั สงใหผูถูกกลาวหา
สองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปที่รับทราบ
สงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสบิหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการ
ดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว.๓ คืน หรือไมไดรับคําชีแ้จงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาให
ถอยคําตามนัดใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา
แลวและไมประสงคที่จะแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได 
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีได  แลว
ดําเนินการตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคาํชี้แจงแกขอกลาวหา
หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๙        
ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

ขอ ๒๕  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ ๒๔ เสร็จแลว 
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๙  ถาคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้น



  

 

๘  

 

   
เปนพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูก
กลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาทีจ่ะใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเฉพาะพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมที่สนบัสนุนขอกลาวหานัน้  ทั้งนี้ ใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยืน่คําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิยื่น 
คาํชี้แจงเพิ่มเตมิ หรือขอใหถอยคํา  หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอน 
การสอบสวนแลวเสร็จ 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๗ ผูถูกกลาวหาจะยืน่คําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณี
เชนนี้ ใหรับคําชี้แจงนัน้รวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย  

ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมกีรรมการสอบสวนไมนอยกวา  
สองในสามของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได 

ขอ ๒๘  กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเท็จตอ
คณะกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย  

การถามปากคํานั้น คณะกรรมการสอบสวนจะใหผูใหถอยคําสาบาน หรือปฏิญาณตน  
กอนใหถอยคําก็ได และตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๒๙  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน มิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทําการ
ลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ 

ขอ ๓๐  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะ
ถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  และมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน เวนแตบุคคลซึ่ง
คณะกรรมการสอบสวนอนญุาตใหอยูในที่สอบสวน เพือ่ประโยชนแหงการสอบสวน  หรือกรณทีี่มีการ 
สอบปากคําผูถูกกลาวหา  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนทีไ่มใชบุคคลที่อางเปน
พยานเขามาในที่สอบสวนได 

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ สว.๔ หรือ
แบบ สว.๕ ทายขอบังคับนี้แลวแตกรณี  เมือ่ไดบันทึกถอยคําเสร็จแลว ใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะให 
ผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือช่ือไว
เปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่รวมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไวในบนัทึกถอยคํา
นั้นดวย  ถาบนัทึกถอยคํามหีลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือ
กํากับไวทุกหนา 

ในการบันทกึถอยคํา หามมใิหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ได
บันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับ
ผูใหถอยคําลงลายมือช่ือกํากบัไวทุกแหงทีข่ีดฆาหรือตกเติม 



  

 

๙  

 

   
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุนัน้ไวในบันทกึถอยคํา ในกรณีที ่

ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจง 
หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 

ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแตไมใหถอยคําหรือไมมาหรือ
คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายในเวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวน
พยานนัน้กไ็ด แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบนัทึกประจาํวนัที่มีการสอบสวนตามขอ ๒๐ และรายงานการ
สอบสวนตามขอ ๓๙ 

ขอ ๓๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทาํให
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมใิชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลกัฐาน 
นั้นกไ็ด แตตองบันทกึเหตุทีไ่มสอบสวนนั้นไวในบันทกึประจาํวนัที่มกีารสอบสวนตามขอ ๒๐ และรายงาน
การสอบสวนตามขอ ๓๙ 

ขอ  ๓๓ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนนิการมอบหมายใหหวัหนาสวนราชการ 
หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็น
หรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชนนี้ ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเลือก 
ขาราชการในหนวยงานนั้นที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน 

ในการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหมฐีานะเปน
คณะกรรมการสอบสวนตามขอบังคับนี้ และใหนาํขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง  ขอ ๒๐ วรรคสอง  ขอ ๒๗  ขอ ๒๘    
ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ และขอ ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมมีูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการ
สอบสวนรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเรว็  ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวากรณีมมีูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรงตามรายงาน  ใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหมก็ได  ทั้งนีใ้หดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ 

ขอ ๓๕  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพงิไปถึงขาราชการผูอ่ืน ใหคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบือ้งตนวาขาราชการผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องทีส่อบสวนนั้นดวยหรือไม  ถาเห็นวา 
ผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณโีดยเร็ว 



  

 

๑๐  

 

   
ในกรณีที่ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมมีูลที่ควรกลาวหาวา

กระทําผิดวนิัยหรือประพฤตผิิดจรรยาบรรณอยางรายแรง  หรือไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือบกพรองในศลีธรรมอันดีตามรายงาน ใหส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือจะแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้  
กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานตามที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวน
ใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกีย่วของในสํานวนการสอบสวนเดมิรวมในสํานวนการสอบสวนใหม 
หรือบันทึกใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดมิมาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องทีก่ลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ 
ประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานัน้เปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอืน่ที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๒๔ ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย  

ขอ ๓๗  ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชา
ของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง และสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนนิการตอไป 

  ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวใหประชุม
พิจารณาลงมตวิา  

(๑) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวนิัยหรือไม  ถาผิดเปนความผดิวินยักรณีใด ตามมาตราใด หรือ
ผิดจรรยาบรรณขาราชการกรณีใด ขอใด และควรไดรับโทษสถานใด   

(๒) ผูถูกกลาวหาไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข หรือบกพรองในศีลธรรมอันดีหรือไม อยางไร 

(๓) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอทีจ่ะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหาย 
แกราชการตามมาตรา ๕๗(๙) แหงพระราชบัญญัตริะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ หรือขอ ๕๐ (๓) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม  อยางไร 



  

 

๑๑  

 

   
ขอ ๓๙ เมื่อไดประชมุพจิารณาลงมตติามขอ ๓๘  แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทาํรายงาน

การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๖ ทายขอบังคับนี้เสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเหน็แยงแนบไวกับรายงานการสอบสวนโดยถือเปน 
สวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี ้
(๑) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณทีี่ไมไดสอบสวนพยานตาม

ขอ ๓๑ และขอ ๓๒ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนัน้ใหปรากฏไว  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับ
สารภาพ  ใหบนัทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย 

(๒) วินจิฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานทีห่กัลาง 
ขอกลาวหา 

(๓)  ความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวนิัยหรือไม  อยางไร  
ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณใีด ตามมาตราใด หรือผิดจรรยาบรรณกรณีใด ขอใด และควรไดรับโทษสถานใด 
หรือไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีหรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง 
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอทีจ่ะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา ๕๗(๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๗   หรือขอ ๕๐ (๓) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการ
บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือไม  อยางไร 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งสารบาญตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

ขอ ๔๐  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๒ ขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และ
ขอ ๔๕ และพจิารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเรว็ 

ขอ ๔๑ ในกรณีผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย เหน็สมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด  ใหกาํหนดประเด็นพรอมสงเอกสารที่
เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทาํการสอบสวนได หรือผูส่ังสอบสวน
เพิ่มเติมเหน็เปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมขึ้นทาํการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณี
เชนนี้ ใหนําขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแลว  
ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทําความเห็น 

ขอ ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๑๑ 



  

 

๑๒  

 

   
ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนั้น
เสียไปเฉพาะในกรณดีังตอไปนี้ 

(๑)  การประชมุหรือการสอบปากคําของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวน    
มาประชุมหรือสอบปากคําไมครบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๒๗ 

(๒) การสอบปากคําบคุคลดาํเนินการไมถูกตองตามที่กาํหนดไวในขอ ๒๐ วรรคสอง         
ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๓๓ 

ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอ
กลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา และสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรบัไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือ
ขอใหผูถูกกลาวหาชีแ้จง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสบืแกขอกลาวหาตามขอ ๒๔ ใหผูมีอํานาจแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ส่ังใหคณะกรรมการ
สอบสวน ดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคําและนําสืบ 
แกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ ๒๔ ดวย 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามขอบังคับนี้ นอกจากที่
กําหนดไวในขอ ๔๒ ขอ ๔๓ และขอ ๔๔ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสยีความ 
เปนธรรม ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการ
สอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทาํใหเสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือ
ดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

ขอ ๔๖  กรณีขาราชการผูใดเคยถูกกลาวหา หรือกระทําผิดวินยักอนวันโอนมาบรรจุเขารับ
ราชการที่มหาวิทยาลัย หากการกระทํานัน้เปนความผิดวนิัยอยางรายแรงที่อาจถูกลงโทษปลดออกหรือ     
ไลออก  ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๙ หรือ ๑๐  ดําเนินการสอบสวนและลงโทษตามที่กําหนดในขอบังคับนี้  
แตหากเปนเรือ่งที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอน ก็ใหรอผล 
การสืบสวนหรือสอบสวนจนเสร็จ  เมื่อไดรับรายงานผลการสอบสวนแลว  หากจะตองสั่งลงโทษทางวินยั  
ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้นพิจารณาดําเนินการลงโทษตอไป 

ขอ ๔๗ ขาราชการผูใดพนจากราชการอันมิใชเพราะเหตตุาย และมกีรณีกระทําผิดวนิัย
อยางรายแรงกอนพนจากราชการ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งแตงตัง้กรรมการสอบสวน  ดําเนินการทาง
วินัยกับขาราชการผูนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ขาราชการผูนั้นพนจากราชการ 



  

 

๑๓  

 

   
การดําเนนิการสอบสวนพิจารณาตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาสอบสวนเปนประการใดแลวใหเสนอสํานวนการ

สอบสวนตอผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา  หากผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นวาผูนั้นกระทําผิดวินยัอยางรายแรงใหพิจารณาดําเนนิการเพื่อลงโทษปลดออกหรือไลออก 
ตามความรายแรงแหงกรณี แตหากปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินยัที่จะตองลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน 
หรือลดขั้นเงินเดือนกใ็หงดโทษเสีย 

ในระหวางทีไ่ดดาํเนนิการสอบสวนพิจารณาหากปรากฏวาผูนั้นถึงแกความตายใหยุติเร่ือง 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๔๘ ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวนัที่ขอบังคับนี้ใชบังคบั     
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยการสอบสวนพิจารณา 
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ใหดําเนินการตามขอบังคับนี้  

 ประกาศ   ณ   วันที ่   ๓๐    เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

              (ลงชื่อ)     จรวยพร  ธรณินทร 

                               (นางจรวยพร  ธรณนิทร) 

                                ปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

          นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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...................................................................... 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  49  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จงึแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว 
ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 
  ...............(ช่ือและตําแหนง)......................เปนประธาน 

  ...............(ช่ือและตําแหนง)......................เปนกรรมการ 
        ฯลฯ      ฯลฯ 
  ................(ช่ือและตําแหนง).......................เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ................(ช่ือและตําแหนง).......................เปนผูชวยเลขานุการ 

  ท้ังนี้  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล...........วาดวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. .  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 ใหแลวเสร็จโดยเรว็ แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

  อนึ่ง  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณมีีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใน
เรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือกรณีท่ีการสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ผูอื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเหน็วา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูนั้นมี
สวนรวมกระทําการในเรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเรว็ 

   สั่ง  ณ  วันที่ ................. เดือน .................... พ.ศ.  ............. 
 
          ..........................(ลายมือช่ือ)...................... ผูสั่ง 
        (.....................................................................) 
         .........................(ตําแหนง)............................. 
 



 
หมายเหตุ 1. การระบุช่ือและตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ และ  
                                ผูชวยเลขานุการ (ถามี) ใหระบุท้ังช่ือตัว ช่ือสกุลตําแหนงในทางบริหาร และตําแหนงใน 
                                 สายงาน ตลอดจนระดับตําแหนง (ถามี) 

2. การระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกกลาวหา ใหระบุท้ังช่ือตัว ช่ือสกุลและตําแหนงในทาง 
                                 บริหาร และตําแหนงในสายงาน ตลอดจนระดับตําแหนง (ถามี) 
   3. ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 

4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  สว.2 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 23 

 
เรื่อง  การสอบสวน ..............(ช่ือผูถูกกลาวหา).........................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง/ 
         ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข / บกพรองในศีลธรรม  
          อันดี 

----------------------------------------- 
         วันที่ ............... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 

  คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง ...........................(ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง)..................... 
ท่ี ........./......... เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่ .................เดือน .......................... พ.ศ. ................. 
ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาให .........................(ช่ือผูถูกกลาวหา).................................ผูถูกกลาวหาทราบดังนี้ 
  .................(อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทําการใด  เมื่อใด อยางไร)............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
  ท้ังนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการสอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหา
มีสิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาและมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา 
ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลกัฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย 
 
   ..................(ลายมือช่ือ).........................ประธานกรรมการ 
   (............................................................) 

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

   ...................(ลายมือช่ือ)........................กรรมการและเลขานุการ 
   (............................................................) 
 
  ขาพเจา........................(ช่ือผูถูกกลาวหา)...........................ไดทราบขอกลาวหาและไดรับบันทึกนี้  
1  ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่ ..............เดือน ......................................................พ.ศ. .............. 
 
   ...................(ลายมือช่ือ)........................ ผูถูกกลาวหา 
   (............................................................) 
  

 
 



หมายเหตุ       1. ในกรณีท่ีเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการสวบสวนรวม 
         แจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และ          

     ใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมอืช่ือในบันทึก ท้ังนี้ใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 นี้  
     เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับเก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และให 
     ผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปท่ีรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
2. ในกรณีท่ีสงบันทึกตามแบบ สว.2  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  
    ใหกรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบันทึกไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการ 
    สอบสวนทั้งหมด และใหทําบันทึกตามแบบ สว. 2 เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวน  
    การสอบสวน 1 ฉบับ สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูกกลาวหาเกบ็ไว 1 ฉบับ และให 
    ผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปท่ีรับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการ 
    สอบสวน 1 ฉบับ 

  3. ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ให  
    คณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาว  
    เปนความผิดวินัยกรณีใด หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณขอใด  อยางไร  หากผูถูกกลาวหายังคง     
    ยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี)  
    และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 

  4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว.3 

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  ตามขอ 24 

เรื่อง   การสอบสวน ........................(ช่ือผูถูกกลาวหา)....................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / 
         ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข / บกพรองในศีลธรรม  
          อันดี 

-------------------------------------- 
      วันที่ ..............เดือน .................................. พ.ศ. ............. 
  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง ..........................(ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง)............. 
ท่ี .........../.............  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ..................เดือน .......................พ.ศ. ............... 
ไดแจงขอกลาวหาให ......................................(ช่ือผูถูกกลาวหา).............................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึก 
การแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 23  ลงวันที่ ..............เดือน ...........................พ.ศ. ......... นั้น 
  บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาเสร็จแลว  
จึงแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ดังนี้ 
  1. ขอกลาวหา 
   ...............(ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเปนความผิดวินัยตามมาตราใด         
หรือไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข หรือบกพรองใน 
ศีลธรรมอันดอียางไร) ............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา 
  .............................(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบโดยระบุวัน เวลา 
สถานที่ และการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา ................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

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

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

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



  ขาพเจา ..................(ช่ือผูถูกกลาวหา)....................ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหา และไดรับบันทึกนี้ 1 ฉบับไวแลว เมื่อวันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......... 
 
    ................(ลายมือช่ือ)....................... ผูถูกกลาวหา 
    (........................................................) 
 
หมายเหตุ 1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตาม 

    ขอ 24 ตองมกีรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคมและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ     
    จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดและใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึกนี้ 
2. ในกรณีท่ีเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
    ขอกลาวหาใหทราบ ใหทําบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ  
    เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปท่ี 
    รับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
3. ในกรณีท่ีสงบันทึกตามแบบ สว. 3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  
    ใหทําบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ สงให 
    ผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูกกลาวหาเกบ็ไว 1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ 
    และวันเดือนปท่ีรับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ 

  4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สว. 4 

บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา 
 
เรื่อง  การสอบสวน ......................(ช่ือผูถูกกลาวหา)...................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / 
         ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข / บกพรองในศีลธรรม  
          อันดี 

------------------------ 
              สอบสวนที่ ........................................................ 

      วันที่ .............เดือน ...................................พ.ศ. ................ 

  ขาพเจา..............(ช่ือผูถูกกลาหา)................................อายุ ...........................ป  สัญชาติ.............. 
ศาสนา ............................................อาชีพ ..................................................อยูบานเลขที่ ...................................... 
ตรอก / ซอย ............................................................. ถนน ..................................................................................... 
แขวง / ตําบล ...........................................................เขต / อําเภอ ........................................................................... 
จังหวัด ..................................................................... 

  ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง .......................................................... 
(ระบุเรื่องท่ีกลาวหา) ..................ตามคําสั่ง ......(ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง) ..........ท่ี ........../.............................. 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ...................เดือน ....................................พ.ศ. ............................... 
และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดงัตอไปนี้ 
  .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

  ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทํา
การใด เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําท่ีอานใหฟง / ไดอานบันทึกถอยคํา
เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง  จึงลงลายมอืช่ือไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 

   .........................(ลายมือช่ือ)........................... ผูถูกกลาวหา 
   (.....................................................................) 

   .........................(ลายมือช่ือ)...........................ผูบันทึกถอยคํา 
   (.....................................................................) 
 
 



  ขาพเจาขอรับรองวา .................(ช่ือผูถูกกลาวหา).................ไดใหถอยคําและลงลายมือช่ือตอ
หนาขาพเจา 
 
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... ประธานกรรมการ 
   (......................................................................) 
 
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... กรรมการ 
   (.....................................................................) 

     ฯลฯ           ฯลฯ 

   .........................(ลายมือช่ือ)........................... กรรมการและเลขานุการ 
   (.....................................................................) 
 
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... ผูชวยเลขานุการ 
   (......................................................................) 
 
 
หมายเหตุ 1.  ใหใชแบบ  สว. 4 นี้ไดท้ังการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ตามขอ 23 วรรค สาม และ  

     วรรคสี่ ขอ 24 วรรคสาม และขอ 30 
2.  ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหบันทึก 
     ถอยคํารับสารภาพ รวมท้ังเหตุผลในการรบัสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย 
3.  การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึง่ของ   
     จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือรบัรอง 
     ไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย 
4.  ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ ใหผูบันทึก 
     ถอยคําลงลายมือช่ือท้ังในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 
5.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สว. 5 

บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา / ฝายผูถกูกลาวหา 

เรื่อง   การสอบสวน ....................(ช่ือผูถูกกลาวหา)....................ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / 
         ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข / บกพรองในศีลธรรม  
          อันดี 

…………………………… 

             สอบสวนที่............................................................... 

      วันที่ ..............เดือน ......................................พ.ศ. ........... 

  ขาพเจา .....................(ช่ือพยาน)............................อายุ......................... ป  สัญชาติ..................... 
ศาสนา ........................................อาชีพ .........(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ท่ีใด ถาเปนขาราชการใหระบุ
ตําแหนงและสังกัดดวย) ..................... อยูบานเลขที่ ..........................   ตรอก / ซอย ............................................    
ถนน ...........................................................................แขวง / ตําบล .............................................................. 
เขต / อําเภอ ....................................................จังหวัด .......................................... 
  คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง ..................(ช่ือผูถูก
กลาวหา)..................ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข / บกพรองในศีลธรรมอันดี ตามคําสั่ง ...............(ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง) 
ท่ี ............/...............เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ..............เดือน ............................พ.ศ. ............. 
และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให
ถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 
  ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้ 
  ..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
  ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญใหสัญญาหรือกระทํา
การใด เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึกถอยคําท่ีอานใหฟง / ไดอานบันทึกถอยคํา
เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําท่ีถูกตอง  จึงลงลายมอืช่ือไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 

   .........................(ลายมือช่ือ)........................... พยาน 
   (.....................................................................) 

   .........................(ลายมือช่ือ)...........................ผูบันทึกถอยคํา 
   (.....................................................................) 



  ขาพเจาขอรับรองวา .................(ช่ือพยานผูใหถอยคํา).................ไดใหถอยคําและลงลายมือช่ือ
ตอหนาขาพเจา 
 
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... ประธานกรรมการ 
   (......................................................................) 
 
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... กรรมการ 
   (.....................................................................) 

     ฯลฯ           ฯลฯ 

   .........................(ลายมือช่ือ)........................... กรรมการและเลขานุการ 
   (.....................................................................) 
 
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... ผูชวยเลขานุการ 
   (......................................................................) 
 
 
หมายเหตุ 1.  ใหใชแบบ สว. 5 นี้ไดท้ังการบันทึกถอยคําของผูกลาวหาและบุคคลอื่นซึ่งมาใหถอยคํา 

     เปนพยาน 
2.  การสอบปากคําพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจาํนวน 

กรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมอืช่ือรับรองไวใน    
บันทึกถอยคํานั้นดวย 

3.  ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ  
               ใหผูบันทึกถอยคําลงลายมอืช่ือท้ังในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการใหถอยคํา 

4.  ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ สว.6 

รายงานการสอบสวน 

       วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. .......... 

เรื่อง  การสอบสวน .....................(ช่ือผูถูกกลาวหา) ................. ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / 
         ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข / บกพรองในศีลธรรม  
          อันดี 

เรียน  ............(ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน) ....................... 

  ตามที่ไดมีคําสั่ง .....................(ช่ือสวนราชการที่ออกคําสั่ง) ......................ท่ี ............/................ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่ .....................เดือน ..........................................พ.ศ. ...................... 
เพื่อสอบสวน ..........................(ช่ือผูถูกกลาวหา)....................... ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง /  
ไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข / บกพรองในศีลธรรม  
อันดี ในเรื่อง ..........................(เรื่องท่ีกลาวหา ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)............................. นั้น 

  ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว  เมื่อวันที่ .............. 
เดือน ..................................... พ.ศ. .................. และคณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการ
ท่ีกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล............... วาดวยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการ
สอบสวนพิจารณา พ.ศ. ....   ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2547 เสร็จแลวจึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังตอไปนี้ 

  1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก...............................................(มีผูรองเรยีนหรือมีผูรายงาน
วาอยางไร ในกรณีทีไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใด ใหระบุไวดวย)......................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

  2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องท่ีกลาวหาให .......... 
........(ช่ือผูถูกกลาวหา) .................................... ผูถูกกลาวหาทราบแลวโดย .................(แจงและอธิบายขอกลาวหา
ใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และไดแจงโดยวิธใีด)..................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

  3. ………………..(ช่ือผูถูกกลาวหา) ........................ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคําในเบื้องตนวา 
.................(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไร หรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตนดวยเหตุผลอยางไร)......................... 
................................................................................................................................................................................. 
   
 



4. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลว ไดความวา 
...........................(อธิบายวาไดความวาอยางไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 31  
หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 32 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรอืพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น 
พรอมท้ังเหตุผลไวดวย)................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

  5. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให
.............................(ช่ือผูถูกกลาวหา).............................ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ลงวันที่ ..................เดือน........................................ พ.ศ. ................. 
โดย .......................(อธิบายวิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา)...................... 
................................................................................................................................................................................. 

  6. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาหรือขอให
ถอยคํา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหา แลว .................(ช่ือผูถูกกลาวหา).................................... ผูถูกกลาวหาไดช้ีแจง
แกขอกลาวหา / ใหถอยคํา / นําสืบแกขอกลาวหาวา........................(รายละเอียดเกี่ยวกับคําช้ีแจงแกขอกลาวหาหรอื
การใหถอยคํา หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และในกรณีท่ีไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผล 
อยางไร และไดนําสืบแกขอกลาวหาโดยอางพยานหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนไดดาํเนินการสอบสวนตาม
คําขอของผูถูกกลาวหาไดความโดยสรุปวาอยางไร หรอืไมไดมีการนําสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณี
ท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 31 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 32 ให
ระบุพยานที่ไมสอบสวนหรอืพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้นพรอมท้ังเหตุผลไวดวย และในกรณีท่ีผูถูกกลาวหา
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย)................................................................    
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   
 
 



7.  คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลว เหน็วา ...................(สรุปขอเท็จจริงท่ี
ไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยาน 
หลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟงพยานหลักฐานใดไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูก
กลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร  หรือไม  ถาผิด  เปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด  และควรไดรับโทษ
สถานใด หรือไมเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข  หรือบกพรอง
ในศีลธรรมอันดีหรือไม  อยางไร  หรือมีเหตอุนัควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะฟงลงโทษปลดออก  หรือไลออก   ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ 
เสียหายแกราชการตามาตรา 57(9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 
หรือขอ 50 (3) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ.2549  หรอืไม อยางไร)................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

  คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
  
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... ประธานกรรมการ 
   (......................................................................) 
 
   .........................(ลายมือช่ือ)........................... กรรมการ 
   (.....................................................................) 

     ฯลฯ      ฯลฯ 

   .........................(ลายมือช่ือ)........................... กรรมการและเลขานุการ 
   (.....................................................................) 
 
 
หมายเหตุ 1.  การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 37 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 

    สามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการ  
                                 สอบสวนดังกลาวลงลายมือช่ือในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง  
                                 ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน 
  2. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
 
 
 


