
แบบ สว.1 

 
คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียน.................. 

   ที่ .................. /.................... 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 

......................................... 
  ด้วย  ..........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..............   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน่ง .................. วิทยฐานะครู..........................  ตําแหน่งเลขที่ ...............รับเงินเดือนในอันดับ ............... 
ขั้น ........................ บาท โรงเรียน.............................  สังกัด  ............................... มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทํา
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง ...................(ระบุเรื่องที่กล่าวหา ถ้ามีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)...................... 
....................................................................................................................................................... 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเร่ืองดังกล่าว
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

1.  .....................................ตําแหน่ง ............ ..วิทยฐานะ .......................   ประธานกรรมการ   
๒.  .....................................ตําแหน่ง ............ ..วิทยฐานะ ...........................    กรรมการ   
๓.  .....................................ตําแหน่ง ............ ..วิทยฐานะ .................กรรมการและเลขานุการ   

  ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอสํานวนการ
สอบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ในการสอบสวนถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยเร่ือง
อ่ืนนอกจากที่ระบุในคําสั่งน้ี หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อ่ืน
และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้น้ัน  มีส่วน
ร่วมในการกระทําการในเรื่องที่สอบสวนน้ันอยู่ด้วย  ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 
  อนึ่ง  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์คาํสั่งน้ี  ให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

  สั่ง  ณ  วันที่ ...............เดือน ............................ พ.ศ. .............. 

 
ลงช่ือ 
       (...........ลงช่ือผู้สั่งแต่งต้ัง.............) 
             ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 

 
 



 
(ตัวอย่างหนังสือแจ้งคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสวน) 

ที่ ศธ  ๐๔๐๙๘/                                                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..... 
                  (โรงเรยีน..........................) 
                     พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
เรื่อง     การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 
เรียน    ประธานกรรมการสอบสวน (นาย/นาง/นางสวน........................) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน (สว ๑)                 จํานวน               แผ่น 

๑. เอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวน                     จํานวน               แผ่น 
ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................. เขต.....(หรือโรงเรียน................)ได้สั่ง

แต่งต้ังท่านเป็นกรรมการสอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง รายละเอียดปรากฏตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................... เขต...... (หรือโรงเรียน.............) 
ที่ส่งมาพร้อมน้ี และในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดําเนินการกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ตามข้ันตอนปฏิบัติและสาระสําคัญที่ควรทราบดังน้ี 

๑. ในการสอบสวนคร้ังแรกให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินดังน้ี 
๑.๑  เรียกผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา 

ให้ทราบ  โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหารวมท้ังแจ้งให้ทราบว่าในการสอบสวน
น้ี ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน
หรือหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

๑.๒  ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําผิดหรือไม่อย่างไร 
  ๒.  ถามผู้ถูกกล่าวหาในครั้งแรก ถ้าผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ หรือให้การรับสารภาพก่อน 
แต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวนน้ัน
โดยละเอียด ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทั้งหมดเสียก่อน แล้ว
สรุปหลักฐานเท่าที่มี ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระทําเท่าที่ปรากฏ อันเป็น
การสนับสนุนข้อกล่าวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้ (ถ้าไม่แจ้งสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูก
กล่าวหาทราบ สํานวนสอบสวนจะรับฟังไม่ได้) และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา  
ตลอดจนนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ภายในเวลาอันสมควร  
  ๓.  การสอบสวนครั้งที่ ๒ เป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการนําสืบแก้ข้อกล่าวหา หลังจากที่
คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว 
  ๔.  คณะกรรมการสอบสวนต้องทําการสอบพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่
มีภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ  และ 
 



-๒- 
คณะกรรมการสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ต้ังแต่วันที่ได้
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
 ถ้ามีความจําเป็น ซึ่งจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลากําหนดดังกล่าวไม่ได้ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุที่ทําให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาการสอบสวน 
  อน่ึง  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน ให้ประธาน
กรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทราบ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
                 ๕.  คณะกรรมการสอบสวน มีสิทธิได้รับเงินค่าสมนาคุณ ตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุม
กรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
                 ๖.  เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือพิจารณาต่อไป 
                 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ม/กลุม่งาน 
โทร. ………………………………….. 
โทรสาร ……………………………… 
 



(ตัวอย่างหนังสือแจ้ง สว.๑ กรรมการสอบสวน) 
 

ที่ ศธ  ๐๔๐๙๘/........                                          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
....... 
                  (โรงเรยีน.................................) 
                           พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
เรื่อง     การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
เรียน    กรรมการสอบสวน  (นาย/นาง/นางสาว..............) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน                         จํานวน               แผน่ 

๒. เอกสารหลักฐานประกอบการสอบสวน                      จํานวน               แผ่น 
ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...........(โรงเรียน .............)ได้สั่งแต่งต้ังท่านเป็น

คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/
ไม่ร้ายแรง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมน้ี และในการสอบสวนน้ี คณะกรรมการจะต้องดําเนินการ
สอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการพิจารณาสอบสวน พ.ศ.๒๕๕๐ 
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 

   ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่ม/กลุม่งาน 
โทร. ………………………………….. 
โทรสาร ………………………… 



(ตัวอย่างหนังสือแจ้ง สว.๑ ผูถู้กกล่าวหา) 
 

ที่ ศธ  ๐๔๐๙๘/                                                 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา… 
                    (โรงเรียน......................) 
                      พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
เรื่อง    การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
เรียน   นาย/นาง/นางสาว............  ผู้ถูกกล่าวหา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน                                      จํานวน               แผ่น 

ด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............(โรงเรียน..) ได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนทํา
การสอบสวนความผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรงท่าน ปรากฏรายละเอียดตามคําสั่งที่ส่งมาพร้อมน้ี 

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องถูกสอบสวนทางวินัย จึงควรทราบแนวปฏิบัติพอ
สังเขปดังน้ี   

๑. เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับน้ีพร้อมคําสั่งแล้ว ให้ท่านลงลายมือช่ือ และวันที่รับทราบไว้
เป็นหลักฐานในคําสั่งฉบับหน่ึง แล้วจัดส่งหลักฐานการรับทราบดังกล่าวกลับคืนไปยังสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา............................... โดยเร็ว หากท่านไม่ยินยอมดําเนินการดังกล่าว เมื่อพ้น ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่ง
คําสั่งดังกล่าว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................... จะถือว่าท่านได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว 

๒. เมื่อท่านทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากปรากฏว่าผู้สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเหตุจะทําให้การสอบสวน
ไม่ได้ความจริงและยุติธรรมอย่างใดอย่างหน่ึงที่ กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ ท่านมีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการสอบสวน 
ถ้าผู้น้ันมีเหตุอย่างใดดังต่อไปน้ี คือ 

 ๒.๑  รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําการในเรื่องที่กล่าวหา 
 ๒.๒  มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
 ๒.๓  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
 ๒.๔  เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี  ผู้สันดาน  หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือ

ร่วมบิดา หรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามช้ัน หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 
สองช้ันของผู้ถูกกล่าวหา 

 ๒.๕  เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีของผู้กล่าวหา 
 ๒.๖  มีเหตุซึ่งน่าเช่ืออย่างย่ิงว่าจะทําให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง 

 
 



-๒- 
 
                   การคัดค้าน ให้ท่านทําเป็นหนังสือย่ืนต่อ ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนภายใน ๗ วันนับ
แต่วันทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน โดยแสดงข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะทําให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความ
ยุติธรรมอย่างไร 

๓. คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการสอบสวนท่านเป็น ๒ ระยะ คือ ในการสอบสวน
ระยะแรก คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกท่านมาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเร่ืองที่กล่าวหา
ให้ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ทราบว่าในการสอบสวนนี้ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคําหรือช้ีแจงข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐาน 
มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ และคณะกรรมการสอบสวนจะถามท่านว่าได้กระทําผิดหรือไม่อย่างไร  ส่วนการ
สอบสวนระยะที่ ๒ เป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการสืบแก้ข้อกล่าวหาของท่าน  หลังจากที่คณะกรรมการ
สอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบแล้ว 

๔.  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสอบสวนสรุปสํานวนเสร็จ ปรากฏว่าท่านมีความผิดทาง
วินัยและท่านถูกลงโทษ หากท่านต้องการอุทธรณ์ท่านจะใช้สิทธิต่อผู้มีอํานาจพิจารณา ตามนัยมาตรา ๑๒๑ 
และมาตรา ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดังน้ี 

 ๔.๑  ถ้าเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือ โทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน ภาคทัณฑ์ 
ต้องย่ืนอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคําสั่งลงโทษ ตามนัย 
มาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๔.๒ ถ้าเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือ ไล่ออก ปลดออกจากราชการ ต้องย่ืนอุทธรณ์
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคําสั่งลงโทษ ตามนัยมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๔.๓ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ของท่าน ท่านอาจขอตรวจหรือคัดรายการการ
สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนได้  ส่วนบันทึกถ้อยคําพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนให้อยู่ในดุลพินิจของ 
ผู้สั่งลงโทษจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ 

๕. หากท่านไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านจะใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกเหนือจากน้ีไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
๖. หากท่านได้รับหนังสือแล้ว ให้ลงลายมือช่ือรับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

และส่งหลักฐานการรับทราบคําสั่ง จํานวน ๑ ฉบับ ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา………………..โดยด่วน ด้วย 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ 
   ขอแสดงความนับถือ  

 
 
 
 
กลุ่ม/กลุม่งาน................. 
โทร…………………………… 
โทรสาร ……………………………. 



แบบ สว.2 
บนัทกึการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ 23 

 
เรื่อง การสอบสวน...................................... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง 
 
 

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

คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง............................(ช่ือโรงเรียนที่ออกคําสัง่).........ที่....../........ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนลงวันที่........เดือน..........................พ.ศ..............   ได้แจ้งและอธิบาย 
ข้อกล่าวหาให้.........(ระบุผู้ถูกกล่าวหา)....ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ดังน้ี 
 ...............(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร.).................... 
 ทั้งน้ี  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนน้ีผู้ถกูกล่าวหามีสิทธิ
และหน้าที่ตาม ข้อ 18 รวมท้ังสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกลา่วหา และ มสีทิธิที่จะให้
ถ้อยคําหรือช้ีแจงข้อกลา่วหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 

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

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

 
 ข้าพเจ้า..............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).................................ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกน้ี   
1  ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่...........เดือน...........................................พ.ศ........................... 
 

..........................................................ผู้ถูกกล่าวหา 
(.........................................................) 
 
 

หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมแจ้ง 
                 และอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้ 
                 กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือในบันทึก ทั้งน้ี ให้ทําตามแบบ ส.ว.2 เป็น 2 ฉบับ  
                 มอบ ให้ผูถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบ  ไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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2. ในกรณทีี่สง่บันทึกตามแบบ ส.ว.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ 
              กรรมการสอบสวนลงลายมือช่ือในบันทึกไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวน 
              ทั้งหมด และให้บันทึกตามแบบ ส.ว.2 เป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ  
              และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ และวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวน  
              1 ฉบับ 

3. ในกรณทีี่ผูถู้กกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีผูถู้กกล่าวหาให้    
              คณะกรรมการสอบสวนแจ้งใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามที่ถูกกลา่วหาดังกล่าวเป็น 
              ความผิดกรณีใด หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถอ้ยคํารับสารภาพ 
              รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ(ถ้ามี)และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย 

4. ข้อความใดที่ใช้ไม่ได้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ส.ว.3 
บนัทกึการแจ้งและรบัทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน 

ทีส่นบัสนุนข้อกลา่วหา ตามข้อ 24 
 

เรื่อง การสอบสวน......(ระบุช่ือผู้ที่ถูกกล่าวหา)......................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  
 
 

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

 ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง...........(ช่ือโรงเรียนที่ออกคําสั่ง)..........ที่....../......เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ...........ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้........(ระบุช่ือผู้ถูก
กล่าวหา).....ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อที่ 23 ลงวันที่.......เดือน
.............................พ.ศ...........น้ัน 
 
 บัดน้ี คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้วจึงแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังน้ี 

1. ข้อกล่าวหา................(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัย ตาม 
มาตราใด)............................... 

2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา........................(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ 
กล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน  เวลา  สถานที ่ และการกระทําที่มลีักษณะสรุปขอ้กล่าวหา)...................... 
 

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

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

                               (................................................................) 
 
 ข้าพเจ้า..............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).................................ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกน้ี 1  ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่...........เดือน...............พ.ศ
........................... 
 

..........................................................ผู้ถูกกล่าวหา 
(.........................................................) 
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หมายเหต ุ       1.  การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา 
                         ตามข้อ 24 ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ   
                         จํานวนกรรมการ สอบสวนท้ังหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือใน      
                          บันทึกน้ี 

๒. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาให้ทําบันทึกตามแบบ ส.ว.3 น้ีเป็น 2 ฉบับ มอบให้ผู้ถูกล่าวหา 1 ฉบับ เก็บไว้ใน
สํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๓. ในกรณีทีส่่งบันทึกตามแบบ ส.ว.3 ทางไปรษณีย์ตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้ทําบันทกึ
ตามแบบ สว.3 น้ีเป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนสอบสวน 1 ฉบับ ส่งใหผู้้กล่าวหา 2 ฉบับ 
เพ่ือให้ผู้ถูกกลา่วหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และใหผู้ถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่
รับทราบส่งกลบัคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ 

๔. ข้อความท่ีใช้ไม่ได้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว.4 
บนัทกึถ้อยคาํของผู้ถูกกล่าวหา 

เรื่อง การสอบสวน.............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...............ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง 

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

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

ข้าพเจ้า.......................(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...................อายุ..........ปี  สัญชาติ................ศาสนา
................อาชีพ....................อยู่บ้านเลขที่...........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน
.............................แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ........................................ 
จังหวัด.................................. 
 ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกลา่วหาในเรื่อง...............(เรื่องที่ถูกกล่าวหา).......ตามคําสั่ง
........(ช่ือโรงเรียนที่ออกคําสั่ง)........ที่......./...............เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่........ 
เดือน.....................พ.ศ...............และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้...................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สญัญา หรือ กระทําการ
ใดเพ่ือจูงใจใหถ้้อยคําอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยคําเองแล้ว ขอ
รับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

..............................................ผู้ถูกกล่าวหา 
(.............................................) 
...............................................บุคคลตามข้อ 11 ข้อ 28 (ถ้ามี) 
(..............................................) 
................................................ผู้บันทึกถ้อยคํา 
(...............................................) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..............ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือช่ือต่อหน้า
ข้าพเจ้า 

                    ..................................................................ประธานกรรมการ 
                             (................................................................) 
 
                               ..................................................................กรรมการ 
                               (................................................................) 
                                                           ฯลฯ 
                                ...................................................กรรมการและเลขานุการ 
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หมายเหต ุ    1. ใหใ้ช้แบบ สว.4 น้ีได้ทั้งการบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา ตาม ข้อ 23 ข้อ 24 
                 2. ในกรณทีี่ผูถู้กกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหาให้บันทึก           
                     ถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ(ถ้ามี)และสาเหตุแห่งการกระทาํไว้ด้วย 
                 3.  การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ 
                     จํานวนกรรมการสอบสวนท้ังหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือรับรองไว้ใน 
                      บันทึกถ้อยคําน้ันด้วย 

       4.  ถ้าผูบั้นทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้บันทกึ 
            ถ้อยคําและลงลายมือช่ือบุคคลตามข้อ 11 และ ข้อ 28 

                  5. ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว.5 
บนัทกึถ้อยคาํพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝา่ยถูกกล่าวหา 

 
เรื่อง  การสอบสวน........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
 

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

 
 ข้าพเจ้า.............(ระบุช่ือพยาน).......................อายุ............ปี  สัญชาติ................ศาสนา.............อาชีพ
............(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ระบุตําแหน่งและสังกัดด้วย)...............
อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน......................................แขวง/ตําบล
..................เขต/อําเภอ................................จังหวัด......................................... 
 คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าเป็นพยานในเร่ือง................(ระบุช่ือผู้ถูก
กล่าวหา)...................ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงตามคําสั่ง..........(ช่ือโรงเรียนที่ออก
คําสั่ง).............ที่......./...................เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่............เดือน..........พ.ศ...............
และแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้
ถ้อยคําเท็จต่อพนักงานสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมายหรือมีความผิดทางวินัย 
  ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริง ดังต่อไปน้ี 
     .............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือ กระทําการ
ใดเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยคํา
เองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้ากรรมการสอบสวน 

..............................................พยาน 
(.............................................) 
 
................................................ผู้บันทึกถ้อยคํา 
(...............................................) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................(ระบุช่ือพยานผู้ให้ถ้อยคํา)......................ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือ
ช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 

                       ..........................................................ประธานกรรมการ 
                            (................................................................) 
 
                           ..................................................................กรรมการ 
                           (................................................................) 
                       ..............................................................กรรมการและเลขานุการ 
                           (................................................................) 
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หมายเหต ุ 1. ใหใ้ช้แบบ สว.5 น้ีได้ทั้งการบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลอ่ืนซึ่งมาให้ถ้อยคํา 
                         เป็นพยาน 
  2. การสอบปากคําพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ 
                         จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือรับรอง 
                         ไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ันด้วย 
  3. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการให้ผู ้
                         บันทกึถอ้ยคําลงลายมอืช่ือทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยคําและผู้รับรองการให้ถ้อยคํา 
  4. ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว.6 
รายงานการสอบสวน 

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

 
เรื่อง การสอบสวน.........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
เรียน .......(ผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรการสอบสวน)... 
 
 ตามท่ีได้มีคําสั่ง.......(ช่ือโรงเรียนที่ออกคําสั่ง)...........ที่........./...............เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน ลงวันที่...........เดือน......................................พ.ศ............ เพ่ือสอบสวน...................(ระบุช่ือผู้ถูก
กล่าวหา)................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง ในเรื่อง............................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
 ประธานกรรมการในเรื่องการสอบสวนได้รับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เมื่อ
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ....................และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการ
สอบสวน ดังต่อไปน้ี 
 1. มูลกรณีเรื่องน้ีปรากฏขึ้นเน่ืองจาก...................................................................................................... 
(มีผู้ร้องเรียนหรือมีรายงานว่าอย่างไร ในกรณีที่ได้มีการสบืสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดระบุไว้ด้วย) 
 2. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้.........(ระบุช่ือ
ผู้ถูกกล่าวหา).................ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วโดย......(แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาทราบว่าได้กระทําการใด 
เมื่อใด อย่างไร และได้แจ้งโดยวิธีใด)...................................................... 
 3. ............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)......ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคําในเบ้ืองต้นว่า.................(ให้ถ้อยคําใน
เบ้ืองต้นว่าอย่างไรหรือไม่ได้ให้ถ้อยคําในเบ้ืองต้นด้วยเหตุผลอย่างไร).............. 
 4. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับข้อหาแล้วได้ความว่า.......(อธิบาย
ว่าได้ความว่าอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ 30 หรืองดการสอบสวน
พยานหลักฐานใดตามข้อ 31 ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดการสอบสวนน้ัน พร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ด้วย)................................................... 
 5. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้....(ระบุ
ช่ือผู้กล่าวหา)..........ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหา ลงวันที่..........เดือน....................................พ.ศ.........โดย..........(อธิบายวิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา)............................................................................. 
 6. คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอให้ถ้อยคํา 
หรือ ขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหา แล้ว...........................(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)......................ผู้ถูกกล่าวหาได้ช้ีแจงแก้
ข้อกล่าวหา/ให้ถ้อยคํา/นําสืบแก้ข้อกล่าวหา...................(รายละเอียดเก่ียวกับคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา หรือการ
ให้ถ้อยคํา หรือการนําสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการดังกล่าวเน่ืองจากเหตุผล
อย่างไร และในกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการดังกล่าวเน่ืองจากเหตุผลอย่างไร และได้นําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้าง
พยานหลักฐานซึ่งคณะกรรมการสอบสวนตามคําขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความโดยสรุปว่าอย่างไรหรือไม่ ได้นํา
สืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใด หรืองดการสอบ 



-๒- 
พยานหลักฐานใด ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวน หรือพยานหลักฐานที่งดการสอบสวนน้ันพร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย 
และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ(ถ้ามี)ไว้ด้วย........ 

7. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้วเห็นว่า........(เปรียบเทียบพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดย
อาศัยเหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างไรหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตาม
มาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องใน
หน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการตามมาตรา 111 หรือไม่ อย่างไร หรือมี
เหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด
พอที่จะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา 112 
หรือไม่อย่างไร).......... 
 คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

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

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

                               (................................................................) 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1. การพิจารณาลงมติตามข้อ 38 ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและ 
                         ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหก้รรมการสอบสวน  
                         ดังกล่าวลงลายมือช่ือในบันทึกน้ี หากกรรมการสอบสวนคนใด มคีวามเห็นแย้ง . 
                         ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 
  2. ข้อความใดไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 


