กฎ ก.พ.
ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
วาดวยการสอบสวนพิจารณา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (5) มาตรา 102 วรรคเจ็ด และมาตรา
115 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จึงออกกฎ
ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 กฎ ก.พ. นี้ใหใชบงั คับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 2 เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาขาราชการ
พลเรือนสามัญซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแรงตามมาตรา 102 วรรคสอง หรือ
ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีกรณีถกู กลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎ ก.พ. นี้
ขอ 3 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจากขาราชการฝายพลเรือน
จํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือ
เทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา และกรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่ง
เปนเลขานุการ
ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได
และใหนําขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 20 และขอ 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม
คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญา
ทางกฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณ
ดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน
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เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการ
จะดํารงตําแหนงระดับต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้ง
เปนประธานกรรมการ
ขอ 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองระบุชื่อและตําแหนงของ
ผูถูกกลาวหา เรื่องที่กลาวหา ชื่อและตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการสอบสวน
และผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี้ ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.1 ทายกฎ ก.พ. นี้
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้ง ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง
ขอ 5 เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงคําสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
และวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหาไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได ใหสง
สําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูข องผูถูกกลาวหา
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้ เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่
สงสําเนาคําสั่งดังกลาว ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แลว
(2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวน
และสงหลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (1) พรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
เรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการลงลายมือชือ่ และวันเดือนป
ที่รับทราบไวเปนหลักฐาน
ขอ 6 เมื่อไดรับเรื่องตามขอ 5 (2) แลว ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป
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ขอ 7 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแต
การประชุมตามขอ 15 และขอ 30 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน
และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูร วมประชุมดวย
แตในกรณีจําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน
การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 8 ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ถาผูนั้น
มีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา
(2) มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน
(3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา
(4) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรวมบิดา
มารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา
(5) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม
การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหทําเปนหนังสือยื่นตอผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือ
คัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงแและความยุติธรรมอยางไร ในการนี้ ใหผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาว
ใหประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย
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ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูซึ่งถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงได หากผูสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหสั่งใหผูซึ่งถูกคัดคาน
พนจากการเปนกรรมการสอบสวน หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได
ใหสั่งยกคําคัดคานนั้น โดยใหสั่งการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน ทั้งนี้
ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาวดวย พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการสอบสวนไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว การสั่งยกคําคัดคานใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายใน
สิบหาวันตามวรรคสาม ใหถือวาผูซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน และ
ใหเลขานุการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ 10 ตอไป
การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการ
ไปแลว
ขอ 9 ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจ
ถูกคัดคานตามขอ 8 วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และ
ใหนําขอ 8 วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 10 ภายใตบังคับขอ 3 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว
ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน
เพิ่มหรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดาํ เนินการไดโดยใหแสดง
เหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย และใหนําขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบ
ถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
ขอ 11 คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและ
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหาและดูแลใหบงั เกิด
ความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวม
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ประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปน
เพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้งดวย
ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมิใหบุคคลอื่นเขารวม
ทําการสอบสวน
ขอ 12 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลา
ดังนี้
(1) ดําเนินการประชุมตามขอ 6 และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ 14
ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
(2) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ
(3) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 15 ให
ผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (2) แลวเสร็จ
(4) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ไดดําเนินการตาม (3)
(5) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (4) แลวเสร็จ
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ได ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุ
ที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลา
การสอบสวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลา
ดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน
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การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายใน
สองรอยเจ็ดสิบวัน ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงานให อ.ก.พ.กระทรวงทราบ เพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป
ขอ 13 การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน
ใหกรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวามาอยางไร จากผูใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจ
นําตนฉบับมาได จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนา
ถูกตองก็ได
ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น
จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
ขอ 14 เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ 6
แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏ
ตามเรื่องที่กลาวหาใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร ในการนี้
ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่กําหนดไวในขอ 15
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ทายกฎ ก.พ.
นี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการสอบสวน
ถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
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ในกรณีที่ผูถกู กลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาว
เปนความผิดวินัยกรณีใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ตาม
มาตรา 115 อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํา
รับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย ในกรณี
เชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได หรือถาเห็นเปนการสมควร
ที่จะไดทราบขอเท็จจริง และพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวน
ตอไปตามควรแกกรณีกไ็ ด แลวดําเนินการตามขอ 30 และขอ 31 ตอไป
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการ
ตามขอ 15 ตอไป
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา หรือไม
มารับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูข องผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือ
สอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้
ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวน
หนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถกู กลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผถู ูกกลาวหา
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ
เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว.2 คืน ใหถือวา
ผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหา
ตอไป
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ขอ 15 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 14 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใดเมื่อใด
อยางไร และเปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่
ราชการตามมาตรา 115 หรือไม อยางไร แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบ
เพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด
ตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 อยางไร และ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุ
ชื่อพยานก็ได
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง
ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.3 ทายกฎ ก.พ. นี้ โดยทําเปนสองฉบับ เพื่อมอบให
ผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะ
ยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถ ูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ
ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร แตอยางชา
ไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําเพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่
ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
ใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว
การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
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เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลวให
ดําเนินการตามขอ 30 และขอ 31 ตอไป
ในกรณีที่ผูถกู กลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไมมา
รับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสงบันทึกสาระสําคัญตามแบบ สว.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูถูกกลาวหา ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือ
สถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง
นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา การแจงในกรณีนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญ
ตามแบบ สว.3 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถกู
กลาวหาสองฉบับ โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ
และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อลวงพน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว.3 คืน หรือไมไดรบั
คําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถกู กลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด ใหถือวาผูถูกกลาวหา
ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว และไมประสงค
ที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได หรือ
ถาเห็นเปนการสมควรจะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได
แลวดําเนินการตามขอ 30 และขอ 31 ตอไป แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่น
คําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอ
สํานวนการสอบสวนตามขอ 31 โดยมีเหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ
ขอ 16 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ 15
เสร็จกอน กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 31
ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได
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ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการ
สอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะให
ถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหา ทั้งนี้ ใหนําขอ 15
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 17 ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมีสิทธิ
ยื่นคําชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวน
กอนการสอบสวนแลวเสร็จ
เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ 29 ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจง
ตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวน
เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 18 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวน
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได
ขอ 19 กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวา
กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขอ 20 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวน
ผูใดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสญ
ั ญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคํา
อยางใด ๆ
ขอ 21 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวน
เรียกผูซึ่งจะถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่
สอบสวน เวนแตบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูที่สอบสวนเพื่อประโยชน
แหงการสอบสวน
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การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ
สว.4 หรือแบบ สว.5 ทายกฎ ก.พ. นี้ แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอาน
ใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว ใหผูให
ถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน และใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคน
ซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา
ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา
ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไข
ขอความที่ไดบันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวน
อยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือชื่อ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น
ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได ใหนํามาตรา 9 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 22 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน ใหบคุ คลนั้น
มาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด
ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา หรือคณะกรรมการสอบสวน
เรียกพยานไมไดภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได
แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 11 และรายงานการสอบสวน
ตามขอ 31
ขอ 23 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใด
จะทําใหการสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ จะงด
การสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการ
สอบสวนตามขอ 11 และรายงานการสอบสวนตามขอ 31
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ขอ 24 ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่
ประธานกรรมการจะรายงานตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการมอบหมาย
ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยาน
หลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็นหรือขอสาระสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณี
เชนนี้ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเลือกขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควร
อยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน
ในการปฏิบตั ิหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปน
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ และใหนําขอ 7 วรรคหนึ่ง ขอ 11 วรรคสอง
ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 และขอ 22 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ 25 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการ
รายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เห็นวา กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอัน
ที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
ตําแหนงหนาที่ราชการตามรายงาน ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหมก็ได ทัง้ นี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้
ขอ 26 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข าราชการพลเรือนผูอื่น
ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาขาราชการพลเรือนผูนั้นมีสวนรวมกระทําการ
ในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม ถาเห็นวาผูนั้นรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย
ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณีโดยเร็ว
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ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือ
บกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามรายงาน
ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผู
สอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได ทัง้ นี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ กรณีเชนนี้ ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลว
ประกอบการพิจารณาได
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวน
การสอบสวนใหม ใหนาํ สําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิม
รวมในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึกใหปรากฏวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวน
การสอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย
ขอ 27 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวน
ขาราชการพลเรือนผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ
หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
ตามมาตรา 115 และผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง ซึ่งผูบังคับบัญชาเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา
102 ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ กรณีเชนนี้ คณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา 102 จะนําสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา
115 มาประกอบการพิจารณาก็ได
ขอ 28 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิด
ในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตาม
คําพิพากษาไดความประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา แตตองแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบ และแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ 15
ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย
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ขอ 29 ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอก
บังคับบัญชาของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวทํารายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตรวจสอบความถูกตองตามขอ 34 ขอ 35 ขอ 36
และขอ 37 และใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมของ
ผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการตามขอ 32 (1) หรือ (2) แลวแตกรณีตอไป ทัง้ นี้ ใหผูบังคับบัญชา
ของผูถูกกลาวหา เพื่อดําเนินการตามขอ 32 (1) หรือ (2) แลวแตกรณีตอไป ทั้งนี้ ใหผูบงั คับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 และขอ 37 ดวย
ขอ 30 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว
ใหประชุมพิจารณาลงมติดังนี้
(1) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตรา
ใด และควรไดรับโทษสถานใด
(2) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรอง
ในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115
หรือไม อยางไร
(3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไป
จะเปนการเสียหายแกราชการตามมาตรา 116 หรือไม อยางไร
ขอ 31 เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 30 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวน
ทํารายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว.6 ทายกฎ ก.พ. นี้ เสนอตอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับ
รายงานการสอบสวน โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย
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รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมไดสอบสวน
พยานตามขอ 22 และขอ 23 ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไวในกรณีที่ผูถูก
กลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
(2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน
ที่หักลางขอกลาวหา
(3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม
อยางไร ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือหยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 หรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควรสงสัย
อยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะ
ฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามมาตรา
116 หรือไม อยางไร
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวน
การสอบสวนพรอมทั้งสารบาญตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวน
แลวเสร็จ
ขอ 32 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว
ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวน
ตามขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 และขอ 37 แลวดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมี
เหตุที่จะใหออกจากราชการตามมาตรา 115 สมควรยุติเรื่อง หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการ
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็น
สมควรโดยเร็ว
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(2) ในกรณีที่จะตองสงเรื่องให อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด
พิจารณาตามมาตรา 104 วรรคสอง (1) (2) หรือ (3) มาตรา 115 หรือ มาตรา 116 ใหผู
มีอํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา และให อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ
อ.ก.พ.จังหวัด พิจารณาโดยเร็ว
ขอ 33 ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูมอี ํานาจตามมาตรา
102 มาตรา 109 วรรคสาม มาตรา 115 หรือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด
แลวแตกรณี เห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด ใหกาํ หนดประเด็น พรอมทั้ง
สงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม
ไดตามความจําเปน
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่ง
สอบสวนเพิ่มเติมเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้นทําการ
สอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหนําขอ 3 และขอ 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว
เมื่อสอบสวนเสร็จแลว ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูสั่ง
สอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทําความเห็น
ขอ 34 ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง
ตามขอ 3 ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 102
มาตรา 109 วรรคสาม หรือมาตรา 115 แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม
ใหถูกตอง
ขอ 35 ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวน
ตอนนั้นเสียไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้
(1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุม
ไมครบตามที่กําหนดไวในขอ 7 วรรคหนึ่ง
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(2) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 11
วรรคสอง ขอ 18 ขอ 20 ขอ 21 วรรคหนึ่ง หรือขอ 24
ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 102 มาตรา 109 วรรคสาม มาตรา 115
หรือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ขอ 36 ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหา
มารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึก
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคํา
หรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ 15 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 102 มาตรา 109 วรรคสาม
มาตรา 115 หรือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี สั่งให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะ
ชี้แจงใหถอยคํา และนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ 15 ดวย
ขอ 37 ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ ก.พ. นี้
นอกจากที่กําหนดไวในขอ 34 ขอ 35 และขอ 36 ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญ
อันจะทําใหเสียความเปนธรรม ใหผูมอี ํานาจตามมาตรา 102 มาตรา 109 วรรคสาม มาตรา
115 หรือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการ
สอบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใช
สาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการ
ใหถูกตองหรือไมก็ได
ขอ 38 การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้ สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจาก
วันแรกแหงเวลานั้นเปนเวลาเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจาก
วันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสุดสิ้น ถาวันสุดทาย
แหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ ใหนับวันเริม่ เปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา
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ขอ 39 ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่กฎ ก.พ. นี้
ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ
ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2518 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการพิจารณาสั่งการ
ของผูมีอํานาจตามมาตรา 102 มาตรา 109 วรรคสาม มาตรา 115 มาตรา 116 หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้
ใหไว ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2540
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

แบบ สว.1
ครุฑ
คําสั่ง..(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)
ที่…..../……. (เลขที่พุทธศักราชที่ออกคําสั่ง)
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ดวย…...(ชือ่ ผูถูกกลาวหา)…….ขาราชการพลเรือน
….….(ประเภท)…….……..
ตําแหนง……………………………..ระดับ……………….สังกัด…………………………….
มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่
ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการใน
เรื่อง…………………..(เรื่องที่กลาวหา ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)……………….
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 102 / มาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผูถูกกลาวหา
ในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
………………(ชื่อและตําแหนง)…………………เปนประธานกรรมการ
………………(ชื่อและตําแหนง)…………………เปนกรรมการ
ฯลฯ
ฯลฯ
………………(ชื่อและตําแหนง)…………………เปนกรรมการและเลขานุการ
………………(ชื่อและตําแหนง)…………………เปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่………..(พ.ศ…….) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
แลวเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
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อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมลู วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ /
ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งนี้ หรือ
กรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการพลเรือนผูอื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ในเบื้องตนแลวเห็นวา ขาราชการพลเรือนผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้น
อยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว
สั่ง ณ วันที…
่ ……เดือน……………………..พ.ศ…………
………………(ลายมือชื่อ)………………..ผูสั่ง
(………………………………………….)
……………….(ตําแหนง)……………….
หมายเหตุ

1. การระบุชอื่ และตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
และเลขานุการ และผูชวยเลขานุการ (ถามี) ใหระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล
ตําแหนงในทางบริหาร และตําแหนงในสายงาน ตลอดจนระดับตําแหนง
(ถามี)
2. การระบุชอื่ และตําแหนงของผูถูกกลาวหา ใหระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล
ตําแหนงในทางบริหาร และตําแหนงในสายงาน ตลอดจนระดับตําแหนง
(ถามี)
3. ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการก็ได
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.2
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 14
เรื่อง การสอบสวน………………(ชื่อผูถูกกลาวหา)……………ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรอง
ในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ

วันที่………….เดือน……………….พ.ศ…………
คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง………..(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)………..
ที่………./………..เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่………..เดือน………………..
พ.ศ………….ไดแจงและอธิบายขอกลาวหาให…(ชื่อผูถูกกลาวหา) ….ผูถูกกลาวหาทราบดังนี้
………..(อธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
วาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร)……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา ในการ
สอบสวนนี้ ผูถูกกลาวหามีสิทธิ์ที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยาน
หลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
…………….(ลายมือชื่อ)………………..ประธานกรรมการ
(…………………………………………)
…………….(ลายมือชื่อ)……………….กรรมการ
(…………………………………………)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………….(ลายมือชื่อ)……………….กรรมการและเลขานุการ
(…………………………………………)
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ขาพเจา……….(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………..ไดทราบขอกลาวหาและไดรับ
บันทึกนี้ 1 ฉบับไวแลว เมื่อวันที่………..เดือน………………………พ.ศ…………..
…………….(ลายมือชื่อ)……………ผูถูกกลาวหา
(……………………………………..)
หมายเหตุ 1. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตองมีกรรมการ
สอบสวนรวมแจงและอธิบายขอกลาวหาไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกทั้งนี้ ใหทําบันทึกตามแบบ
สว.2 นี้เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ
และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ และวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐานดวย
2. ในกรณีทสี่ งบันทึกตามแบบ สว.2 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูถูกกลาวหา ใหกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหทําบันทึกตามแบบ สว.2 เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวน
การสอบสวน 1 ฉบับ สงใหผูถูกกลาวหา 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว 1 ฉบับ และ
ใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวน
1 ฉบับ
3. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาว
เปนความผิดวินัยกรณีใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรอง
ในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 อยางไร หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยัน
ตามที่รับสารภาพ ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และ
สาเหตุแหงการกระทําไวดวย
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.3
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา ตามขอ 15
เรื่อง การสอบสวน……………(ชื่อผูถูกกลาวหา)………………..ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรอง
ในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
วันที่………..เดือน………………..พ.ศ……….
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง…..(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)…….
ที่………/………. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…….เดือน…………………
พ.ศ……..ไดแจงขอกลาวหาให………..(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………ผูถูกกลาวหาทราบตาม
บันทึก
การแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 14 ลงวันที่………เดือน……………….พ.ศ…………
นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา
เสร็จแลว จึงแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ
ดังนี้
1. ขอกลาวหา
…………….(ขอกลาวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานวากรณีใดเปนความผิดวินัย
ตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่
ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 อยางไร)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
……….(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา)…………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………..(ลายมือชื่อ)………….ประธานกรรมการ
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการ
(………………………………)
ฯลฯ
ฯลฯ
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการและเลขานุการ
(………………………………)
ขาพเจา…………..(ชื่อผูถูกกลาวหา)………….ไดทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และไดรับบันทึกนี้ 1 ฉบับ ไวแลว
เมื่อวันที่……..เดือน………………………พ.ศ………….
………..(ลายมือชื่อ)…………. ผูถูกกลาวหา
(………………………………)

3
หมายเหตุ

1. การประชุมเพื่อพิจารณาขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาตามขอ 15 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา
สามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้
2. ในกรณีที่เรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาใหทราบ ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้
เปน 2 ฉบับ มอบใหผูถูกกลาวหา 1 ฉบับ เก็บไวในสํานวนการ
สอบสวน
1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย
3. ในกรณีทสี่ งบันทึกตามแบบ สว.3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให
ผูถูกกลาวหา ใหทําบันทึกตามแบบ สว.3 นี้เปน 3 ฉบับ เก็บไวในสํานวน
การสอบสวน 1 ฉบับ สงใหผูถกู กลาวหา 2 ฉบับ เพื่อใหผูถูกกลาวหาเก็บไว
1 ฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืน
มารวมไวในสํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.4
บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน…………(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่
ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ

สอบสวนที่………………………………
วันที่………เดือน………………….พ.ศ………..
ขาพเจา……….(ชื่อผูถูกกลาวหา)………อายุ………..ป สัญชาติ………………
ศาสนา…………………………อาชีพ…………………….อยูบานเลขที่………………………
ตรอก / ซอย…………………………………….ถนน………………………………………….
แขวง / ตําบล……………………………………เขต / อําเภอ………………………………….
จังหวัด……………………………………..
ขาพเจาไดทราบแลววา ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่อง………………………
(เรื่องที่กลาวหา)…………………ตามคําสั่ง…….(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)….ที่……/……
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ……………เดือน……………..พ.ศ…………
และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ
ใหสัญญาหรือกระทําการใด เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟงบันทึก
ถอยคําที่อานใหฟง / ไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง
จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
………..(ลายมือชื่อ)…………. ผูถูกกลาวหา
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. ผูบันทึกถอยคํา
(………………………………)
ขาพเจาขอรับรองวา……..(ชื่อผูถกู กลาวหา)………….ไดใหถอยคําและ
ลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
………..(ลายมือชื่อ)…………. ประธานกรรมการ
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการ
(………………………………)
ฯลฯ
ฯลฯ
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการและเลขานุการ
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. ผูชวยเลขานุการ
(………………………………)

3
หมายเหตุ

1. ใหใชแบบ สว.4 นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา ตามขอ 14
วรรคสาม และวรรคสี่ ขอ 15 วรรคสาม และขอ 21
2. ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และ
สาเหตุแหงการกระทําไวดวย
3. การสอบปากคําผูถูกกลาวหาตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวน
ดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย
4. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ
ใหผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคํา และผูรับรอง
การใหถอยคํา
5. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.5
บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา / ฝายผูถูกกลาวหา
เรื่อง การสอบสวน…………(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………..ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรง / หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่
ราชการ / ประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ

สอบสวนที่…………………………………
วันที่………เดือน…………………พ.ศ……………
ขาพเจา…..(ชื่อพยาน)…………อายุ………………ป สัญชาติ
……………………
ศาสนา……………………………อาชีพ…….(ระบุใหชัดเจนวาประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถา
เปน
ขาราชการใหระบุตําแหนงและสังกัดดวย)………………………..อยูบานเลขที่
……………………
ตรอก / ซอย……………………………………….ถนน
……………………………………………
แขวง / ตําบล ……………………………………..เขต / อําเภอ
…………………………………….
จังหวัด…………………………………………
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง
…………….(ชื่อผูถูกกลาวหา)………….ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง / หยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติตนไม
เหมาะสม
กับตําแหนงหนาที่ราชการ ตามคําสั่ง……..(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง) ที่……../……………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่……..เดือน…………….พ.ศ……………และ
ไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปนี้
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ขาพเจาขอรับรองวา คณะกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ
ใหสัญญาหรือกระทําการใด เพื่อจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจาไดฟง
บันทึกถอยคําที่อานใหฟง / ไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคํา
ที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
………..(ลายมือชื่อ)…………. พยาน
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. ผูบันทึกถอยคํา
(………………………………)
ขาพเจาขอรับรองวา………..(ชื่อพยานผูใหถอยคํา)……….ไดใหถอยคําและ
ลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
………..(ลายมือชื่อ)…………. ประธานกรรมการ
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการ
(………………………………)
ฯลฯ
ฯลฯ
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการและเลขานุการ
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. ผูชวยเลขานุการ
(………………………………)

3

หมายเหตุ

1. ใหใชแบบ สว.5 นี้ไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหาและบุคคลอื่น
ซึ่งมาใหถอยคําเปนพยาน
2. การสอบปากคําพยานตองมีกรรมการสอบสวนรวมสอบสวนไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวน
ดังกลาวลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย
3. ถาผูบันทึกถอยคําเปนกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผูชวยเลขานุการ
ใหผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบันทึกถอยคําและผูรับรองการให
ถอยคํา
4. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

แบบ สว.6
รายงานการสอบสวน
วันที่…………เดือน……………………พ.ศ………….
เรื่อง การสอบสวน………(ชื่อผูถูกกลาวหา)………..ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง /
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติ
ตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ
เรียน ……………(ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน)………
ตามที่ไดมีคําสั่ง………...(ชื่อสวนราชการที่ออกคําสั่ง)….…….ที่……../……….
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่……….เดือน…………………..พ.ศ…………….
เพื่อสอบสวน………..(ชือ่ ผูถูกกลาวหา)…………….ซึ่งถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง /
หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ / บกพรองในหนาที่ราชการ / ประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ในเรื่อง…………………………(เรื่องที่กลาวหา
ถากลาวหาหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง)…………… นั้น
ประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว
เมื่อวันที่………..เดือน………………….พ.ศ…………..และคณะกรรมการสอบสวน
ไดสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่……..(พ.ศ…….)
ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 วาดวยการสอบสวน
พิจารณาเสร็จแลว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังตอไปนี้
1. มูลกรณีเรือ่ งนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก…………………………(มีผูรองเรียนหรือ
มีผูรายงานวาอยางไร ในกรณีที่ไดมีการสืบสวนหรือสอบสวนไดความประการใด ใหระบุไวดวย)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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2. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาให……………..(ชื่อผูถูกกลาวหา)………………..ผูถูกกลาวหาทราบแลว โดย………
(แจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และไดแจง
โดยวิธีใด)………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. …………….(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………..ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคําในเบื้องตน
วา……..(ใหถอยคําในเบื้องตนวาอยางไร หรือไมไดใหถอยคําในเบื้องตนดวยเหตุผลอยางไร)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
4. คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา
แลว ไดความวา……………(อธิบายไดความอยางไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน
ไมสอบสวนพยานใดตามขอ 22 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามขอ 23 ใหระบุ
พยานที่ไมสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น พรอมทั้งเหตุผลไวดวย)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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5. คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาให………….(ชื่อผูถูกกลาวหา)………..ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ลงวันที่ ………….เดือน……………
พ.ศ…………โดย…………(อธิบายวิธีการแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหา)……………………………………………………………………………………….
6. คณะกรรมการสอบสวนไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา
หรือขอใหถอยคํา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหา แลว……(ชื่อผูถูกกลาวหา)…………….ผูถูก
กลาวหาไดชี้แจงแกขอกลาวหา / ใหถอยคํา / นําสืบแกขอกลาวหาวา…………………(รายละเอียด
เกี่ยวกับคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือการใหถอยคํา หรือการนําสืบแกขอกลาวหาวาอยางไร และ
ในกรณีที่ไมไดดําเนินการดังกลาวเนื่องจากเหตุผลอยางไร และไดนําสืบแกขอกลาวหาโดยอาง
พยานหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผูถูกกลาวหา
ไดความโดยสรุปวาอยางไร หรือไมไดมีการนําสืบแกขอกลาวหาดวยเหตุผลอยางไร ในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไมสอบสวนพยานใดตามขอ 22 หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใด
ตามขอ 23 ใหระบุพยานที่ไมสอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้นพรอมทั้งเหตุผล
ไวดวย และในกรณีที่ผูถกู กลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบนั ทึกเหตุผลในการรับสารภาพ
(ถามี) ไวดวย)…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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7. คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลว เห็นวา……………..
(สรุปขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟงพยานหลักฐานใด
ไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร
หรือไม ถาผิด เปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หยอน
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 หรือไม อยางไร หรือมีเหตุอันควร
สงสัยอยางยิ่งวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัด
พอที่จะฟงลงโทษปลดออก หรือไลออก ถาใหรบั ราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ
ตามมาตรา 116 หรือไม อยางไร)…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ดําเนินการตอไป
………..(ลายมือชื่อ)…………. ประธานกรรมการ
(………………………………)
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการ
(………………………………)
ฯลฯ
ฯลฯ
………..(ลายมือชื่อ)…………. กรรมการและเลขานุการ
(………………………………)

5

หมายเหตุ

1. การประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 30 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุม
ไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมด และใหกรรมการสอบสวนดังกลาวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้
หากกรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไว
กับรายงานการสอบสวน
2. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 114 ตอนที่ 42 ก วันที่ 1 กันยายน 2540)

