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กฎ ก.ค.ศ.
วาดวยการสอบสวนพิจารณา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๙๘ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ ก.ค.ศ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอนั มีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา ๙๘ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้
หมวด ๑
การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยหรือไดมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
ตามมาตรา ๙๕ วรรคหาแลว และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ขอ ๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหระบุดวยวาเปนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง และใหแตงตั้งจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ ในกรณีจาํ เปนจะ
ใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได
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ในกรณีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ประธานกรรมการตองดํารง
ตําแหนงและมีวิทยฐานะไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา โดยกรรมการสอบสวนจะตองมี
ผู ดํ ารงตํ า แหน งนิ ติ ก ร หรื อ ผู ได รั บปริ ญญาทางกฎหมาย หรื อผู ได รั บการฝ กอบรมตามหลั กสู ต ร
การดําเนินการทางวินัยตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดหรือรับรอง หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน และเมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงตั้งเปนประธานกรรมการ
ขอ ๔ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อ ตําแหนง หรือตําแหนงและวิทยฐานะ
ของผูถูกกลาวหา เรื่องที่กลาวหา ชื่อ ตําแหนง หรือตําแหนงและวิทยฐานะของผูที่ไดรับแตงตั้งเปน
คณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ โดยมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๑ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ขอ ๕ เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสัง่ ใหผถู กู
กลาวหาหนึ่งฉบับดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได
ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถอื
วาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว และใหสงหลักฐานการแจงคําสั่งให
คณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน
(๒) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนทราบ ภายในสามวัน
ทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง สําหรับประธานกรรมการใหสงพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่
กลาวหา และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ ๓ เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ถาผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจํานวนผูไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย และใหนําขอ ๕ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
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การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการสอบสวน
ที่ไดดําเนินการไปแลว
หมวด ๒
สิทธิและหนาที่ของผูถ ูกกลาวหาและพยาน
ขอ ๗ ในระหวางการสอบสวน จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได เวนแตกรณีถูกสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการ
ไวกอน
ขอ ๘ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเรื่องที่กลาวหา
(๒) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหา หรือเปนคูหมั้น คูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือ
รวมบิดาหรือมารดา ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้นของผูกลาวหา
(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา
(๖) มีเหตุอื่นซึ่งนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร
ยื่ น ต อ ผู สั่ ง แต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อส ง ทางไปรษณี ย ตอบรั บ ก็ ไ ด และให ผู สั่ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการ
ทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน พรอมทั้ งแจงใหผู ถูกคัดคานทราบ ในการนี้ ใหหยุดการ
สอบสวนไวกอน
ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม และใหสั่งการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน พรอมทั้ง
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แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย เมื่อผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยสั่งการอยางใดแลว
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเรื่องใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน
ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน ทั้งนี้ ใหนําขอ ๓
และข อ ๕ มาใช บั งคั บโดยอนุ โลม แต ถ าเห็ น ว าการคั ดค านไม มี เหตุ ผลพอที่ จะรั บฟ งได ให สั่ ง
ยกการคัดคานนั้น การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ทําการตามวรรคสาม ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และให
ประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ ๖ ตอไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ ๙ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง
การคั ดคานตามวรรคหนึ่งให กระทํ าไดภายในเจ็ดวันทําการนั บแตวั นรับทราบคํ าสั่งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยทําเปนหนังสือยื่นตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นของผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ในการพิ จารณาเรื่องการคัดคาน ใหผู บังคับบัญชาชั้น เหนือขึ้น ไปหนึ่ งชั้ นของผูสั่ งแตงตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม และใหสั่งการภายในสิบหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน พรอมทั้งแสดงเหตุ ผลในการพิจารณาสั่งการดวย เมื่อผูบังคั บ
บั ญชาชั้ น เหนื อขึ้ น ไปหนึ่ งชั้ น ของผู สั่ งแต งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนวิ นิ จฉั ยสั่ ง การอย า งใดแล ว
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเรื่องใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน
ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งใหผูนั้นพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
สํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว
และให ผูบั งคับบัญชาชั้น เหนื อขึ้ นไปหนึ่ งชั้ นของผูสั่งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู ที่ไดรั บ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือสั่งการแทน ถาเห็นวาการคัดคานไมมี
เหตุผลพอที่จะรับฟงได ใหสั่งยกการคัดคานนั้น ทั้งนี้ การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันทําการตาม
วรรคสาม ใหถือวาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
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สํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๐ และขอ ๔๑ รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแลว
และให ผูบั งคับบัญชาชั้น เหนื อขึ้ นไปหนึ่ งชั้ นของผูสั่งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู ที่ไดรั บ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือสั่งการแทน
การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือสั่งการตามผลการสอบสวนที่
เสร็จสิ้นแลวตามวรรคสี่และวรรคหา ไมกระทบถึงการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว
ขอ ๑๐ ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองใหผูถู กกลาวหามีโอกาสไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน เวนแตจะมีผลทําให
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ ก.ค.ศ. นี้กําหนดตองลาชาออกไป หรือปรากฏโดยสภาพเห็นไดชัดวาการให
โอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจง
หรือปองกันสิทธิของตนได
การอางพยานหลักฐานแกข อกลาวหา ผูถู กกลาวหาจะนํ าพยานหลั กฐานมาเองหรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
ขอ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา หรือเสนอ
ความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได
ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ขอ ๑๓ ในการสอบสวน ถามี การอ างเจ าหนาที่ของรั ฐเปน พยาน ใหถื อเปน หน าที่ ของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก ใหความคุมครองพยานจากการถูกกลั่นแกลงหรือ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น และประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา
เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ
ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน อํานวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เหมาะสมตามควรแกกรณี
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หมวด ๓
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน
ขอ ๑๔ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา โดยใหเริ่มการสอบสวนและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม ทั้งนี้ ในการพิจารณาใชดุลพินิจจะตองกระทําอยางอิสระ
และเปนกลาง โดยปราศจากอคติอยางใด ๆ ตอผูถูกกลาวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัตแิ ละความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรือ่ ง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปน รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา
ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้ง
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน เพื่อที่จะ
พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา ในการนี้ ใหรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ดวย
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน คําชี้แจง หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา พยานบุคคลหรือพยาน
ผูเชี่ยวชาญ เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน ฟุมเฟอย หรือเพื่อประวิงเวลา
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี พยานบุคคล หรือพยานผูเชี่ยวชาญ ทั้งทีเ่ ปนคุณและ
เปนโทษแกผูถูกกลาวหา
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ
(๕) ออกไปตรวจสถานที่
ขอ ๑๖ เมื่อประธานกรรมการไดรับเรื่องตามขอ ๕ (๒) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม เวนแตการประชุมตามขอ ๒๔ และ
ขอ ๓๘ ตองมี กรรมการสอบสวนมาประชุ มไม นอยกวาสามคนและไม นอยกวากึ่ งหนึ่งของจํ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด
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การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย แตในกรณีจําเปน
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวน
คนหนึ่งทําหนาที่แทน
การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการสอบสวนทุกคน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ เวนแตกรรมการสอบสวนนั้นจะไดทราบการนัดในที่ประชุมแลว
หรือมีเหตุจําเปนเรงดวนซึ่งประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นได
การลงมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให ถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสี ยงเทากั น
ใหประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม
ขอ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ ๘
ขอ ๙ ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหผูถูกกลาวหาทราบกอนสอบปากคําผูถูกกลาวหา
ในกรณีที่คําขอหรือคําชี้แจงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลง อันเห็นได
ชั ดว าเกิ ดจากความไม รู หรื อความเลิ น เล อของผู กล าวหา ผู ถู กกล าวหา หรื อพยาน แล วแต กรณี
ใหคณะกรรมการสอบสวนแนะนําใหบุคคลดังกลาวแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตาม
ขอ ๘ วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปน
กรรมการสอบสวนตามคําสั่งตอไปอีกหรือไม
หมวด ๔
วิธีการสอบสวน
ขอ ๒๐ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ ๑๖ โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ ๒๓ ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) รวบรวมพยานหลั กฐานที่เกี่ ยวข องกับเรื่ องที่ กลาวหาภายในหกสิบวั น นับ แต วัน ที่ ได
ดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ
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(๓) แจงขอกลาวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ขอกลาวหาตามขอ ๒๔ ให ผูถู ก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ
(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม (๓) แลวเสร็จ
(๕) ประชุ มพิจารณาลงมติ และทํ ารายงานการสอบสวนเสนอต อผูสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๔) แลวเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส งั่
แต งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่ อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณี เช น นี้ ใหผู สั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน
การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวัน
ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เพื่อมีมติใหเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. กําหนด ตามเหตุผล
และความจําเปน
ขอ ๒๑ การสอบสวนกรณีที่ ถู กกล าวหาว ากระทํ าผิ ดวินั ยไมร ายแรง ให คณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ใหนําขั้นตอนการสอบสวนตามขอ ๒๐ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสัง่ ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบวัน และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป
ขอ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได
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ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
เมื่ อมี การอ างพยานหลักฐานใดในการพิ สู จนความผิดหรื อความบริสุ ทธิ์ ของผู ถู กกล าวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนอานหรือสงตนฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นใหผูถูกกลาวหาตรวจดู ถาผูถูกกลาวหา
ตองการสําเนาใหคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาใหแกผูถูกกลาวหาตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการสอบสวนอาจขอใหพยานผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมาใหความเห็นหรือทําความเห็น
เปนหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได
ขอ ๒๓ เมื่ อได พิ จารณาเรื่ องที่ กล าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข อ ๑๖ แล ว
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงสิทธิ
และหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง และแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามขอ ๒๔
การแจงและอธิบายขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง ใหแจงเฉพาะพฤติการณเทาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาและตามพยานหลักฐาน โดยไมตองแจงกรณีและมาตราความผิด ทั้งนี้ ใหทําเปนบันทึกสองฉบับ
ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ และเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบว าการกระทําตามที่ถู กกลาวหาดังกลาวเป นความผิดวินัยกรณีใ ด
หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ
และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียด
จะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป
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ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตาม
ขอ ๒๔ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกล าวหามา แต ไมยอมลงลายมื อชื่อรับทราบข อกลาวหา หรื อไมมารับทราบ
ขอกล าวหา ให คณะกรรมการสอบสวนสงบัน ทึกซึ่งมีสาระสํ าคัญตามแบบ สว. ๒ ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการ
ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม ในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๒ เปนสามฉบับ
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไว
หนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน
การสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว หากไมไดรับแบบ สว. ๒
คืนมา ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตาม
วรรคหาตอไป
ขอ ๒๔ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒๓ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และ
ถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูกกลาวหา ก็ใหมีความเห็นยุติเรื่อง แลวดําเนินการ
ตามขอ ๓๘ และขอ ๓๙ โดยอนุโลม
ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหา โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน ทั้งนี้ การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหแจง
พยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏไวในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ แมพยานหลักฐานจะฟง
ไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง ใหทําบันทึกซึง่
มีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๓ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่ ฉบับ และ
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เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา
เพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพื่อใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหดําเนินการตามขอ ๓๘
และขอ ๓๙ ตอไป
ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึก ซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ
สว. ๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจง นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกซึ่งมีสาระสําคัญตาม
แบบ สว. ๓ เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ
โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปที่รับทราบสงกลับ
คืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว
หากไมไดรับแบบ สว. ๓ คืนหรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว และไม
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็น
เปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตาม
ขอ ๓๘ และขอ ๓๙ ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๙ โดยมีเหตุผล
อันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ ๒๕ เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนได รวบรวมพยานหลั กฐานตามข อ ๒๔ เสร็ จแล ว
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๙ ถาคณะกรรมการสอบสวน
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เห็นวา จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว
ใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น ทั้งนี้ ใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว มีสิทธิยื่นคําชี้แจง
เพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ใหรับไวพิจารณาตอไป
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๗ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกว า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได
ขอ ๒๘ กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการ
สอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็ก ใหสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
และใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได และบุคคลที่เด็กรองขอหรือไววางใจเขารวมในการ
สอบปากคํานั้นดวย หากผูเสียหายหรือพยานซึ่งเปนเด็กตั้งรังเกียจขาราชการครูดังกลาวขางตนใหเปลี่ยนตัว
บุคคลนั้น
ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ หรือทั้งหูหนวกและเปนใบ หรือมีความ
พิการทางกาย หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลามที่เปน
กลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว
ขอ ๒๙ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําหรือ
จัดใหกระทําการใด ๆ ซึ่งเปนการใหคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด ๆ
เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด ๆ หรือกระทําใหทอใจ หรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคล
ใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซึ่งอยากจะใหดว ยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหานั้น
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ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซึ่งจะถูก
สอบปากคําเข ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และห ามมิ ให บุคคลอื่ นอยูใ นที่ สอบสวน เวน แต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลตามขอ ๒๘ วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือบุคคล
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน
การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคําซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๔ หรือ
แบบ สว. ๕ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได ถามีการแกไข ทักทวง หรือเพิ่มเติม ก็ใหแกไขใหถูกตอง หรือมิฉะนั้นก็ให
บันทึกไว เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวน
และผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปน หลักฐาน และใหกรรมการสอบสวนทุ กคนซึ่งรวมสอบสวน
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลงลายมือชื่อ
ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวย
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหนํามาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ วรรคสาม และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๙
ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ วรรคสาม และรายงาน
การสอบสวนตามขอ ๓๙
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ ประธาน
กรรมการจะรายงานต อผู สั่ งแต ง ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน เพื่ อดํ าเนิ นการมอบหมายให หั วหน า
สวนราชการ ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษา ในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็นหรื อขอสํ าคัญที่ จะตองสอบสวนไปให ในกรณีเชน นี้
ใหหั วหนาสวนราชการ ผู บริ หารสถานศึ กษา หรื อผู บริ หารหนวยงานการศึ กษาที่ ได รับมอบหมาย
เลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคน
มารวมเปนคณะทําการสอบสวน
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ และใหนําขอ ๒๗ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในเรื่องอื่นนอกจากที่
ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่รายงาน ก็ใหสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน
หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได
ขอ ๓๔ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอื่นวามี
สวนรวมในการกระทําการในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นดวย ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องตนวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนดวย
หรือไม ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงาน
ไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว
ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง หรือเปนความผิดกรณีอื่นตามที่รายงาน ก็ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตัง้
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทั้งนี้
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ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้ ใหใชพยานหลักฐานทีไ่ ด
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม
ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวนการสอบสวนใหม
หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม มาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย
ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผบู ังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึ กษาผูใ ด ในเรื่ องที่ ผูนั้ นหย อนความสามารถในอั นที่ จะปฏิบั ติหน าที่ ราชการ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งผูบังคับบัญชา
เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา ๙๘ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๘ จะนําสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๑๑๑ มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได
ขอ ๓๖ ในกรณี ที่มี คําพิพากษาถึ งที่ สุดวาผูถู กกลาวหากระทํ าผิ ดหรือต องรับผิดในคดี ที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา โดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา
พรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ ทัง้ นี้
ใหนําขอ ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๓๗ ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕ และขอ ๔๖ และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสง
เรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา เพื่อดําเนินการตามขอ ๔๐ ตอไป ทั้งนี้ ใหผูบังคับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕ และขอ ๔๖ ดวย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๔๓
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หมวด ๕
การทํารายงานการสอบสวน
ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว ใหประชุม
เพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง ทั้งขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของการกระทํา ขอกฎหมายที่ยกขึ้นอางอิงวินิจฉัย ขอพิจารณา และขอเสนอในการใชดุลพินิจ
ในการพิจารณาลงมติ ใหประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน เพื่อใหออกความเห็น
ทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ก็ใหระบุดวยวาการกระทําของผูถูกกลาวหา
เปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรไดรับโทษสถานใด
(๒) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย หรือการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปน
ความผิดวินัย ก็ใหมีความเห็นยุติเรื่อง
(๓) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไมอยางไร
(๔) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร ก็ใหมีความเห็นไปตามนั้น
ขอ ๓๙ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ ๓๘ แลว ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. ๖ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย
รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้
(๑) สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพยานหลักฐาน ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม
ขอ ๓๐ วรรคหก และขอ ๓๑ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไวดวย
(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลั กฐานที่หักลาง
ขอกลาวหา

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร
ถาไมผิดใหเสนอความเห็นยุติเรื่อง ถาผิดใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และสมควรไดรับ
โทษสถานใด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑ หรือไม อยางไร
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความ
แนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
และสมควรใหออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๒ หรือไม อยางไร พรอมทั้งขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได ทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวน
พรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ
หมวด ๖
การพิจารณาสั่งสํานวนการสอบสวน
ขอ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๔๓ ขอ ๔๔ ขอ ๔๕
และขอ ๔๖ แลวดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมีเหตุที่จะให
ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๒ สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา ๑๑๑
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนดังกลาว หากเห็นวามีเหตุตามที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา ๑๑๑
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกซึ่งจะตองสงเรื่องให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. พิจารณาตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ (๑) หรือ (๒) หรือเปนกรณีตามมาตรา ๑๑๒ ใหผูมี
อํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา ทั้งนี้ ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน
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การสอบสวน และให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี พิจารณา
ใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว และใหผูมีอํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว
ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา
๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี เห็นสมควรให
สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิม เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเปนการสมควรจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณี
เชนนี้ ใหนําขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เมื่อสอบสวนเสร็จแลว
ใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม ไปใหผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดย
จัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวยก็ได
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว ใหนําขอ ๔๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔๒ การพิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานว า ผู ถู ก กล า วหากระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม อย า งไร
ใหพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน และตองเปนพยานหลักฐานที่ไดสรุปแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบแลวเทานั้น
หมวด ๗
การสอบสวนที่มชิ อบและบกพรอง
ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๓ ใหการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘
หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง
ขอ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวนตอนนัน้ เสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๗ วรรคหนึ่ง

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก
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(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ ขอ ๒๗ ขอ ๒๘
วรรคสอง ขอ ๒๙ ขอ ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือขอ ๓๒ วรรคหนึ่ง
ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา
๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี สั่งให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ ๔๕ ในกรณี ที่ ปรากฏว าคณะกรรมการสอบสวนไม เรี ย กผู ถู ก กล าวหามารั บ ทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมี
หนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ ๒๔ ใหผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง
โดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง ใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวใน
ขอ ๒๔ ดวย
ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ แตในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น ถาผูถูกกลาวหา
ไมไดหลงขอตอสูโดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลวซึ่งไมทําใหเสียความเปนธรรม ใหถือวาการ
สอบสวนและพิจารณานั้นใชได และใหลงโทษผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง
ขอ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ นอกจากที่
กําหนดไวในขอ ๔๓ ขอ ๔๔ และขอ ๔๕ ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ผูมีอํานาจตามมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ (๑) อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวน
แกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

หมวด ๘
การนับระยะเวลา
ขอ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ค.ศ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปน
วันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสิ้นสุด ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ
ใหนับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๘ การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ ก.ค.ศ. นี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพิจารณาสั่งการของผูม ี
อํานาจตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๔ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.
ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. แลวแตกรณี ใหดําเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. นี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.ค.ศ.

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้ คือ โดยที่การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
และบุค ลากรทางการศึกษาซึ่งมีก รณีอัน มีมูลที่ค วรกลาวหาวากระทําผิด วินัยนั้น ตองดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณาโดยมิชักชา มีความยุติธรรม และคุมครองสิทธิแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ถูกกลาวหาหรือเปนผูเสียหาย ตลอดจนพยานที่ใหถอยคําในการสอบสวน อันจะทําใหกระบวนการสอบสวน
ไดความจริงและมีความยุติธรรม ประกอบกับมาตรา ๙๘ วรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติวา การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาซึ่ ง ถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ กํ า หนดในกฎ ก.ค.ศ.
จึงจําเปนตองออกกฎ ก.ค.ศ. นี้

