
  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

        



                                                                      ~ ๒ ~ 
 

ค าน า 

             ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2553)     
และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีการกระจายอ านาจ แบ่งส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นนิติบุคคล การใช้อ านาจในการ
บริหารจัดการสร้างประสิทธิภาพด้วยตัวของโรงเรียนมีมากขึ้น ดังนั้น การด าเนินการทางวินัย การท านิติกรรม
สัญญาหรือการใช้กฎหมายต่างๆ ของโรงเรียนจึงมีมากตามไปด้วย  การเพิ่มจ านวนผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญ
ทางด้านกฎหมายในสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตระหนักและมองเห็นภารกิจอันส าคัญ
ด้านการด าเนินการทางวินัยข้าราชการในสังกัด ซึ่งเป็นภารกิจกฎหมายท่ีส าคัญแขนงหนึ่ง จึงได้จัดท า       
คู่มือการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่มนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์                   
เพื่อความสะดวกในการน าไปปฏิบัติเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน 

             หวั ง เป็นอย่างยิ่ งว่ าหนังสือคู่ มือการด าเนินการทางวินัย เล่มนี้ จะอ านวยความสะดวก               
และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลผู้รับบริการ 

 

 

                                                                                  กลุ่มกฎหมายและคดี 
                                                                 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                                    ธันวาคม 2563 
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สารบัญ 

เรื่อง              หน้า 

ผังขั้นตอนการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน                 4  

การสืบสวนข้อเท็จจริง           6  - 10 

การสอบสวนวินัย          11  - 51 

คณะผู้จัดท า                  52   
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ผังขั้นตอนการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

ร้องเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
ด าเนินการ 

ผอ.สพม.ชบ รย
ด าเนินการ 

สืบสวนข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง 

ผอ.สพม.ชบ รย           
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

วินัยไม่ร้ายแรง 

รายงาน สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี , แจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้อ้งทราบ 

ออกค าสั่งลงโทษ 

    วินยัไม่ร้ายแรง 

กรณีมีมูล 

     วินยัร้ายแรง 

รายงานผูม้ีอ านาจตาม        
ม.53 ตั้งกรรมการสอบสวน

วินัยอย่างร้ายแรง 

กรณีมีมูล 

   วินัยไม่ร้ายแรง      วินยัร้ายแรง 

ผู้อ านวยการโรงเรียน      
ตั้งคณะกรรมการสอบสวน

วินัยไม่ร้ายแรง 

 

รายงาน สพม.ชบ รย  

รายงาน กศจ. 

ออกค าสั่งลงโทษ รายงานผู้มีอ านาจตาม ม.53           
ตั้งกรรมการสอบสวนวินยัอย่างร้ายแรง 

รายงาน สพม.    
ชบ รย 

 

กลุ่มกฎหมายและคดีรับเรื่อง 
เสนอ ผอ.สพม.ชบ รย พิจารณา  

กรณีไม่มีมูล 

รายงาน กศจ. 

ออกค าสั่งลงโทษ 
รายงาน กศจ. 

รายงาน กศจ. 

ออกค าสั่งลงโทษ 
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หนังสือร้องเรียน 
                                                                                                                  

                         วันที่ .............................................. 
 

 เรื่อง   ร้องเรียน 
 

 เรียน  .............................................................................................................   
 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ...............................................................................................  จ านวน.....................แผ่น 
 

                     ด้วย......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... ..................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ......................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ..........................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
. 
 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรม 
 

ขอแสดงความนับถือ 

.................................. 
(..........................................) 

 

 

 



                                                                      ~ ๖ ~ 
 

                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียน............................กลุ่มงาน...........................................โทร... ...........................................  
ลับที่  ............................................     วันที่  ..................................................  
เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................... 
  ด้วย......................................................................................................................... ....ได้รับหนังสือ 
ร้องเรียนกล่าวหา..................................................ต าแหน่ง.......... ...................................โรงเรียน..............................  
กรณี .......................................................................ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
            1. ..................................................................... .......................................................................................... 
            2. .......................................................................................................................... ..................................... 
            3. .......................................................................................................................... .................................... 
                    เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 95 แห่ง
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ .2547 และฉบับแก้ ไข เ พ่ิมเติม  
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
            1. ...............................................................ต าแหน่ง............................................ประธานกรรมการ  
            2. ...............................................................ต าแหน่ง.................. ...........................กรรมการ 
            3. ...............................................................ต าแหน่ง.............................................กรรมการ และเลขนุการ 
           

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
                      1. ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่แนบ 
                      2. แจ้งค าสั่งตามข้อ 1 ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการ ต่อไป 

 
   ลงชื่อ............................................... 
    ต าแหน่ง.......................................... 

 
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .................................................................
........................................................................................................................................ ...................................................... 
 
 

     ลงชื่อ............................................. 
      ต าแหน่ง......................................... 

 



                                                                      ~ ๗ ~ 
 

 
 

 
 
 
 
 

                              ค าสัง่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
     ที.่............../…………  
                   เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

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

  ด้วย  .......................................................................................................ได้รบัหนงัสอืรอ้งเรยีนกล่าวหา
........................................................................................ต าแหน่ง................. ...........วิทยฐานะ...............................
โรงเรียน.....................................................กรณี............................................................ ..........ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 
                   1.  ...................................................................................................................................................  
                   2.  .............................................................................................................. ..................................... 
                   3.  ......................................................................................................................... .......................... 

         เ พ่ื อ ให้ ได้ ข้ อ เท็ จจริ ง ในกรณีดั งกล่ า ว  อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๗ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๙๕  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
จึงแต่งตัง้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงโดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
         1. ................................................................ต าแหน่ง.....................................ประธานกรรมการ  
                   2. ........................................ .......................ต าแหน่ง......................................กรรมการ 
                   3. ..............................................................ต าแหน่ง........................... ............กรรมการและเลขนกุาร 
 

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ยึดถือ        
และปฏิบัติตามหลักประกัน ความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙             
โดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

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

 
 

ลงชื่อ........................................ 
   ต าแหน่ง.......................................... 

 

 



                                                                      ~ ๘ ~ 
 

                         แบบบันทึกการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

                                                                                วันที่...................................................................                          
 

เรื่อง   การสืบสวนข้อเท็จจริง 
 

                ข้าพเจ้า........................................................ เกิดวันที่ ..........................................   อายุ....................ป ี
สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่..................ต าบล...............................อ าเภอ.................................... 
จังหวัด..................................อาชีพ.................................................หมายเลขโทรศัพท์............... ................................ 
                 ขอให้ถอ้ยค าต่อ     
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                    ประธานกรรมการ 
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                   กรรมการ 
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                   กรรมการและเลขนุการ 
 

                 ด้วยความสัตย์จริง  ดังนี้ 
  ................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................ ................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
.................................................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
.............................................................................................................................................................. .............................. 

 
                 ในการให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในครั้งนี้  ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบู รณ์ดี       
มิได้ถูกบังคับ ข่มขู่  ขู่เข็ญ  จูงใจ  ให้สัญญา หรือกระท าการใดๆ เพื่อจูงใจให้ถ้อยค านี้  ได้อ่านหรือฟังแล้วเป็นที่ถูกต้อง  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)...........................................ผู้ให้ถ้อยค า 

       (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ 
                                      (ลงชื่อ)...........................................กรรมการ 

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

 



                                                                      ~ ๙ ~ 
 

                          รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

                                                           ที ่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                      วันที่..................................................................................       
 
เรื่อง    การสืบสวนข้อเท็จจริง 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

  ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ      
สืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งที่ .......................  สั่ง ณ วันที่  ...................................  เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง  
กรณี ............................................................................  ได้ร้องเรียนกล่าวหา.................................... .......................  
ว่า .............................................................................................................................................................................. นั้น    

                       บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว            
จึงขอเสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงมาพร้อมส านวน เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 

  ๑.มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นสืบเนื่องจาก  ....................................................... ได้ร้องเรียนกล่าวหาว่า 
......................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง..........................โรงเรียน.......................
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กรณี..................................................................................  
ซึ่งต่อมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นตามค าสั่ง
ดังกล่าวข้างต้น 
  ๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยตรวจสอบ
พยานเอกสารและสอบปากค าพยานบุคคลที่เก่ียวข้อง  จ านวน .................ปาก สรุปข้อเท็จจริงได้  ดังนี้ 

                   พยานปากที่  1 ว่า ............................................................................................................................. ......... 
                   พยานปากที่  2 ว่า ........................................................................................................... .......................... 
                   พยานปากที่  3 ว่า .................................................................................................................. .................... 
                   พยานปากที่  4 ว่า ........................................................................................................... ........................... 
                   พยานปากที่  5 ว่า ................................................................................................. .................................... 
                   พยานปากที่  6 ว่า .................................................................................................. .................................... 
                  พยานเอกสาร  จ านวน ................... รายการ  คือ 
                   1. ………………………………………………..ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า............................................................... 
                  2. …………………………...…....................ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า........................................................... .....                    
                  3. .......................................................ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า................................................................ 
                  4. …………………………………………….....ซึ่งแสดงใจความส าคัญ ว่า................................................................ 



                                                                      ~ ๑๐ ~ 
 

 
 

        ๓. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ซึ่ง................................ 
ได้ให้ถ้อยค าชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า   ............................................................................... 
..................................................................................................................................... ...........................................................
........................................................................ ........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................. 
  ๔. การพิจารณาและความเห็น 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริง ตรวจสอบพยานเอกสารที่รวบรวมได้ทุก
รายการรับฟังประกอบค าให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่า ..................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................
.................................................................................................................................................... ............................................
....................................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
  คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นว่า ................................................. มีพฤติการณ์........... 
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
......................................................................................................................................... ................................................. 
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์ของ .............................................................. มีมูลอันเป็น
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามมาตรา  .........................................  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  กรณ.ี................................................................. เห็นสมควร ด าเนินการทางวินัย
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง .............................. ในกรณี............................................... ต่อไป 

  เห็นควร  - ด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ......................................................         
ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ต่อไป        

                     คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง จึงเสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมา เพ่ือโปรดพิจารณา         
และสั่งการเพ่ือให้ด าเนินการต่อไป 

                            (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการ  
                                     (...............................................) 

                            (ลงชื่อ)  ..............................................กรรมการ  
                                     (...............................................) 

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



                                                                      ~ ๑๑ ~ 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กลุ่มกฎหมายและคด ี

ลับท่ี  ศธ ๐๔298 /     วันท่ี...................................  

เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………….………................................................................ 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

                 ตามท่ี คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ที่ ................... สั่ง ณ วันที่.................................  ได้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี............................................... 
ได้ร้องเรียนกล่าวหา นาย............................................................ข้าราชการครู โรงเรียน.....................................ว่า  
ได้กระท าการ..................................................................................   โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้เสนอความเห็น
ยุติการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นที่ 1,2,3 และเห็นสมควร สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  
นาย/นาง/นางสาว...........................................ในประเด็น ที่ ......ได้มีบัญชาให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ร้ายแรง/
อย่างร้ายแรง นั้น 
                 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้จัดท าค า,สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ในกรณี
ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ............................. .........                      ประธานกรรมการ 
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........ ................................                     กรรมการและเลขนกุาร 
                 ด าเนินการสอบสวนทางวินัยบุคคลรายดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย    
การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 แล้วรายงานผลการสอบสวนให้ทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาด าเนินการ  ต่อไป 
                  

                 เห็นควร – 1.ให้ความเห็นชอบ/แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว เป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/         
อย่างร้ายแรง และ รายงานให้ทราบ เพื่อจะได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ต่อไป 

                              2.แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้ถูกสอบสวน ทราบ และ 
3. รายงาน ก.ค.ศ. เพ่ือโปรดทราบ 

           

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามในค าสั่ง และหนังสือดังแนบ 

 

                                               ( ...................................... ) 
                                                        นิติกร........................       
  
 



                                                                      ~ ๑๒ ~ 
 

 

 
 
 
 
           ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

            ที.่............../.................   
                 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
              ………………………………………………………. 
 

 ด้วย..............................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ................................ 
วิทยฐานะ...............................  ต าแหน่งเลขที่ ............................... รับเงินเดือนในอันดับ................. ขั้น....................บาท 
โรงเรียน..................... .......... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกรณถีูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง………………………….. 

1. .......................................................................................................................... ................................................ 
2. ........................................................................................................................................... ...............................  

           อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน 
ผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว โดยประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ........................ ..............                      ประธานกรรมการ 
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ... .....................................                     กรรมการและเลขนกุาร 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน พิจารณา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน           
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๐ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมา เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

            ในการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนอกจาก
ที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อ่ืนและคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีส่วนกระท าการในเรื่องที่
สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 

               อนึ่ง ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะร้องทุกข์ค าสั่งนี้ ให้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง และหากเห็นว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  มีมติไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ต่อ  ก.ค.ศ. ต่อไป   
 

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



                                                                      ~ ๑๓ ~ 
 

 
  
 
ที ่ศธ ๐๔298 /                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

                                                                            ต.อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
                                                                                    
 

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

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
 

เรียน  นาย.............................................ประธานกรรมการสอบสวน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  จ านวน   ๑   ฉบับ 
     

                    ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย 
อย่างไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง นาย / นาง / นางสาว.......................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง .............วิทยฐานะ...........  โรงเรียน....................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามค าสั่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้  จึงให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก..ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐     
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

                   จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร.038-397501-5 
โทรสาร 038-397510 
 

 
 
 
 



                                                                      ~ ๑๔ ~ 
 

 
 

 
 
 
ที่ ศธ ๐๔298 /                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                            ต.อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

 
                                                                              

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

เรื่อง   แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
 

เรียน  ..................................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  จ านวน   ๑   ฉบับ 
 

                   ด้วย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน   
วินัยอย่างร้ายแรง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง               
ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
                    ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ต้องถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงขอแจ้งสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหาให้ทราบพอสังเขป  ดังนี้ 
                  1. เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมค าสั่งแล้ว  ให้ท่านลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับทราบ  
ไว้เป็นหลักฐานในค าสั่งทุกฉบับ แล้วจัดส่งค าสั่ง จ านวน  ๒  ฉบับ กลับคืนไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โดยเร็ว หากท่านไม่ยินยอมด าเนินการดังกล่าว เมื่อพ้น  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ส่งค าสั่งดังกล่าว 
จะถือว่าท่านได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
                   2. เมื่อท่านทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากปรากฏว่าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ประธานกรรมการ กรรมการ และหรือกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีเหตุจะท าให้การสอบสวนไม่ได้ความจริง 
และยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ก าหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๘ และข้อ ๙  
ท่านมีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี ถ้าผู้นั้น  
มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
  ๒.๑ รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าการตามเรื่องที่กล่าวหา 
  ๒.๒ มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๒.๓ มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
  ๒.๔ เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วม      
แต่บิดาหรือมารดา ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้นหรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่ งงานนับได้เพียงสองชั้น             
ของผู้ถูกกล่าวหา 
 



                                                                      ~ ๑๕ ~ 
 

  ๒.๕ เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา 
  ๒..๖ มีเหตุอ่ืนซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมหรือไม่เป็นกลางการคัดค้าน            
ให้กระท าภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันรับทราบค าสั่งแต่ งตั้งกรรมการหรือวันทราบสาเหตุแห่งการคัดค้าน                   
โดยท าเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้านด้วยว่าจะท าให้         
การสอบสวนไม่ ได้ ค ว ามจริ ง และความยุ ติ ธ ร รมอย่ า ง ไร  ยื่ นต่ อผู้ สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการสอบสว น                           
หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ ผู้สั่ งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนต้องวินิจฉัยว่าควร ให้กรรมการที่ถูกคัดค้าน               
พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนหรือไม่  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน หากไม่มีค าวินิจฉัย                 
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ากรรมการดังกล่าวพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน 

๓. คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนินการสอบสวนท่านเป็น  ๒  ระยะ  คือ ในการสอบสวน 
ระยะแรก คณะกรรมการสอบสวนจะเรียกท่านมาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบ 
รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่า ในการสอบสวนนี้ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยาน หลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหา 
และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยาน หลักฐานหรือน าพยาน หลักฐานมาสืบ                  
แก้ข้อกล่าวหาได้  และคณะกรรมการสอบสวนจะถามท่านเพียงว่าได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างไร  ส่วนการสอบสวน      
ในระยะที่  ๒ จะเป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของท่าน หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวน            
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ท่านทราบแล้ว    
  ๔. ท่านมีสิทธิที่จะน าสืบแก้ข้อกล่าวหาภายหลังที่ได้รับทราบการแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาแล้ว และในการอ้างพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหานั้น  ท่านจะน าพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้าง
พยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
  ๕. ท่านมีสิทธิน าทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาร่วมฟังการสอบสวนก็ได้  แต่จะให้ถ้อยค า
หรือตอบค าถามแทนท่าน  หรือเสนอความเห็นใดแก่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้ 
                   ๖. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวน สรุปส านวนเสร็จ หากปรากฏว่าท่านมีความผิด   
ทางวินัยและท่านถูกลงโทษ หากท่านต้องการใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านสามารถใช้สิทธิต่อผู้มีอ านาจพิจารณาตามนัย        
ของมาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  
                       ๖.๑ ถ้าเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือโทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ต้องยื่น
อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๙  ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษนั้น                             
                       ๖.๒ ถ้าเป็นโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ ต้องยื่นอุทธรณ์ 
ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษ   
                       ๖.๓ เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ของท่าน ท่านอาจขอตรวจหรือคัดรายงานการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวนได้ ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้สั่งลงโทษ               
ว่าจะอนุญาตหรือไม่ก็ได ้
 
 



                                                                      ~ ๑๖ ~ 
 

                    ๗. หากท่านไม่ใช้สิทธิอุทธรณ์ ท่านจะใช้สิทธิอย่างอ่ืนนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
                    ๘.  หากท่านมีความประสงค์จะโต้แย้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ท่านสามารถร้องทุกข์  
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับแจ้งค าสั่ง และหากเห็นว่า
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ท่านมีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อ ก.ค.ศ. 
ได้อีกชั้นหนึ่ง   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

                                                            ขอแสดงความนับถือ 
 

             

 

 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร. 038-397501-5 
โทรสาร. 038-397510 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ~ ๑๗ ~ 
 

 

  
 
 

ที่ ศธ ๐๔298 /                                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                            ต.อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

                                                                                    

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

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 

เรียน  ประธานกรรมการสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว............................................) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                จ านวน....................แผ่น 
         ๒. ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบ  จ านวน....................แผ่น 

         ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี ระยอง ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็นประธานกรรมการสอบสวน
ข้าราชการครูที่ ถู กกล่ าวหาว่ ากระท าผิดวินั ยอย่ างร้ ายแรง รายละเ อียดปรากฏในค าสั่ งที่ สั่ งมาพร้อมนี้                       
และในการสอบสวนนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามข้ันตอนวิธีการปฏิบัติและสาระส าคัญท่ีควรทราบ ดังนี้ 
         ๑. ในการสอบสวนครั้งแรกให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ ดังนี้ 
         ๑.๑ เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบ โดยแจ้งให้
ทราบข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับ
แจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจน               
อ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐาน มาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
          ๑.๒  ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าผิดหรือไม่ อย่างใด 
          ๒. ถามผู้ถูกกล่าวหาในครั้งแรก ถ้าผู้ถูกกล่าวให้การปฏิเสธหรือให้การรับสารภาพก่อน แต่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นโดยละเอียดให้คณะกรรมการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทั้งหมดเสียก่อน แล้วสรุปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระท าเท่าที่ปรากฏ อันเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา ส าหรับพยานบุคคล
จะระบุหรือไม่ระบุชื่อก็ได้ (ถ้าไม่แจ้งสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ส านวนการสอบสวนจะรับฟังไม่ได้)และให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ภายในเวลาอัน
สมควร 
  ๓. การสอบสวนครั้งที่สอง เป็นการสอบสวนเพ่ือรับฟังการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา
หลังจากท่ีคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว 
 
 
 
 



                                                                      ~ ๑๘ ~ 
 

  ๔.คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีภายใน   
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ
สอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา     
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
  ถ้ามีความจ าเป็นซึ่งจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวไม่ได้ให้คณะกรรมการ
สอบสวนรายงานเหตุที่ท าให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลา  
การสอบสวน 
  อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวัน ให้ประธาน
กรรมการรายงานเหตุผลให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๕. คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกา           
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๖.เมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้น ให้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร. 038-397501-5 
โทรสาร. 038-397510 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 



                                                                      ~ ๑๙ ~ 
 

                        บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง / อย่างร้ายแรง 
                                                       ครั้งที่  .../ ........... 
                                       เมื่อวันที่  ......... เดือน...................  พ.ศ. .............. 
                 ณ  ห้องประชุม..................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

…………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ  
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ....................... .................                     กรรมการ 
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลข นุการ 
              
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ................ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
                 ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง/ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.........ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง     
นาย / นาง /นางสาว..............................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ........................
วิทยฐานะ.................................  โรงเรียน...................................  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ในกรณี. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 
.............................................................................................................................................................................................
. 
                 ซึ่งเป็นการด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. ลับ ที่............./.............  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง สั่ง  ณ  วันที่ ...........เดือน......................พ.ศ...............                   
ซึ่ งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริ ง  ได้สืบสวนข้อเท็จจริ งแล้ วและมีความเห็นว่ า  นาย /นาง/นางสาว
..............................................เป็นผู้มีพฤติการณ์กระท าผิดวินัย ซึ่งมีมูลอันเป็นความผิ ดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา ............................ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กรณี .................................................. ....................... เห็นสมควรสอบสวนทางวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
นาย/นาง/นางสาว.................................................................ต่อไป 
 
 
 
           



                                                                      ~ ๒๐ ~ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                  การด า เนินการในเรื่ องนี้  ประธานคณะกรรมการสอบส วนหารือว่ าจะด า เนินการอย่ างไร               
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถูกสอบสวนและเพ่ือเป็นการด าเนินการให้ถูกต้องตามท่ีระเบียบ กฎหมายก าหนด  
                 ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงแนวทางในการด าเนินการสอบสวนเพ่ือให้ได้ความจริง         
และความเป็นธรรมให้มากที่สุด  และที่ประชุมมีมติว่าการสอบสวนในครั้งนี้ ต้องด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด        
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นหลัก และปฏิบัติตามหลักประกันความเป็นธรรม        
ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้ว มีมติ  
ให้ก าหนดวิธีการสอบสวนโดยให้ท าการสอบสวนพยานบุคคลและรวบรวมพยานเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ให้ได้
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเป็นธรรม และในเบื้องต้นของการด าเนินการสอบสวนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะแจ้งให้      
ผู้ถูกสอบสวนทราบข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏในค าสั่ง โดยมอบให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวน  
ด าเนินการจัดท าแบบแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๒ ) และแจ้งให้ผู้ถูกสอบสวนมารับทราบ แล้วจึงด าเนินการ
สอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี  
เลิกประชุมเวลา ...........................น. 
                                            

 

 

                                               ลงชื่อ………………………………………...ผู้บันทึกการประชุม 

                                                      ( ........................................... ) 

 

             ลงชื่อ……………………….………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      ( ............................................ )                        

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ~ ๒๑ ~ 
 

                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  กลุ่มกฎหมายและคด ี

ลับท่ี  ศธ 04298 /                   วันที่..................................................... 

เรื่อง   แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (แบบ สว.๒)                                                                        
……………………………………………………………………................................................................………………………………………….. 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

   ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว
.................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง .....................  วิทยฐานะ..........................  
โรงเรียน................................ รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งที่ ............/.............. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  .................เดือน .................. พ.ศ. .........  นั้น      

   กลุ่มกฎหมายและคดี  ขอเรียนว่า เลขานุการได้จัดท าบันทึกการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ 23 
(แบบ สว.2 ) แห่ง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน  พิจารณา  พ.ศ.2550 และ หนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหา เพ่ือแจ้งให้       
ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและรับทราบสิทธิต่างๆ ต่อไป และบัดนี้ได้จัดท าบันทึกการแจ้งและอธิบาย           
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เห็นควรลงนามในบันทึกและหนังสือดังกล่าว เพ่ือแจ้งผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ
ข้อกล่าวหาต่อไป หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือดังแนบ 
 
 
  
                                                      (.....................................)       
                                    กรรมการและเลขานุการ    
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ~ ๒๒ ~ 
 

 

  
 
 

ที่ ศธ ๐๔298 /                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                            ต.อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
                                                                                    

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

เรื่อง    แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ( แบบ  สว. ๒ ) 
 

เรียน   ............................................................. 
 

                ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรงกับท่าน ตามค าสั่งส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. ลับที่ ......./..........  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง  ณ  วันที่....... เดือน............... พ.ศ. ...........  นั้น 
               เพ่ือให้การสอบสวนด าเนินไปอย่างถูกต้องตามข้อ  ๒๓  แห่งกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  และเพ่ือความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน จึงให้ท่านไปพบคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือรับทราบการแจ้ง
และอธิบายข้อกล่าวหาตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา  ในวันที่................................... เวลา..................ณ ห้อง....................... 
หากขัดข้องประการใด  โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
               (  ……………………………………. )  

                                                  ต าแหน่ง................................................... 
                                                      ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคด ี
โทร. 038-397501-5 
โทรสาร. 038-397510  
                                                 

                                                                                                    



                                                                      ~ ๒๓ ~ 
 

                                                                                                           แบบ สว. ๒ 

      บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ  ๒๓ 
 
   เรื่อง  การสอบสวน นาย...................................   ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง 
 

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

                                                                          วันที่ ................. เดือน ......................... พ.ศ. ............... 
 
               คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด...........................ลับ ที่ ......./........ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  
สั่ง  ณ  วันที่........... เดือน............... พ.ศ.................. ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้  ................................................  
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ดังนี้ 
               นาย/นาง/นางสาว..............................................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ........  
วิทยฐานะ...................  โรงเรียน.........................   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ในเรื่อง................................................................................................................................................................................. 
              ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า  ในการสอบสวนนี้  ผู้ถูกกล่าวหา  มีสิทธิ
และหน้าที่ตามข้อ ๑๘ รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค า
หรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยาน หลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย       
  
                                         ลงชื่อ……………………………………………..ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
                                               ( ...................................................) 
 
                                         ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
                                               ( ...................................................) 
                                                             
                                         ลงชื่อ……………………………………………..กรรมการและเลขานุการ 
                                               ( ....................................................)  

               ข้าพเจ้า ........... .........................   ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ จ านวน ๑ ฉบับไว้แล้ว                  
เมื่อวันที่ ..................... เดือน  ..................................   พ.ศ. ๒๕61 
 
                                         ลงชื่อ  ..............................................    ผู้ถูกกลา่วหา 
                                                  (  ........................................   ) 
                                                  ………..……./ .............../ ............ 
 
 



                                                                      ~ ๒๔ ~ 
 
 

แบบ สว.๔ 
     บันทกึถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 

เรื่อง  การสอบสวน ............................................................. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง 
                                                                                                                

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

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

               ข้าพเจ้า ........................................   อายุ ..............ป ี สัญชาติ   ไทย  ศาสนา  พุทธ  อาชีพ รับราชการ   
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .........วทิยฐานะ.................  โรงเรียน.............................อ าเภอ..........................จังหวัด................
อยู่บ้านเลขท่ี ....................  บา้น.......................หมู่ที่............. ซอย..............ถนน............... ต าบล..............อ าเภอ
............... จังหวัด................................ โทร. ........................ 
 

               ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวในเรื่อง....................................................................................  
ซึ่งเป็นการถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด.............................. ลับ ที่ ......./......  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่าง
ร้ายแรง สั่ง ณ วันที่ .......................พ.ศ.............  และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค า ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
                วันนี้ ข้าพเจ้าได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนตามที่ได้นัดหมาย และได้พบแล้ว โดยคณะกรรมการ
สอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าจะด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ข้าพเจ้าได้รับทราบตามแบบ สว. ๒ (แบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓) 
ลงวันที่ ..........................  และข้าพเจ้าได้รับทราบข้อกล่าวหาโดยละเอียดแล้ว  คณะกรรมการสอบสวนได้ให้ข้า ฯ       
ลงลายมือชื่อเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหานั้นตามแบบ  สว. ๒ จ านวน  ๒  ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน และคณะกรรมการ
สอบสวนได้มอบให้ข้า ฯ เก็บไว้ ๑ ฉบับและคณะกรรมการสอบสวนจะเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน จ านวน ๑ ฉบับ 
                คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบอีกว่า ข้าฯ มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ  ๑๘  แห่งกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วย
การสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และ มีสิทธิที่
จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐาน หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย   
นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบอีกว่า  ข้าฯ มีสิทธิที่จะน าทนายความ หรือที่ปรึกษาทาง
กฎหมายเข้ามาร่วมรับฟังในการให้ปากค า หรือชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทุกครั้งด้วย  การ ใดที่ทนายความ
หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของข้า ฯ ได้กระท าลงหรือได้ให้ถ้อยค าแทนข้า ฯ หรือตอบค าถามแทนข้า ฯ ซึ่งเป็นผู้ถูก
กล่าวหาในขณะนั้น  ให้ถือว่าเป็นการกระท าหรือเป็นถ้อยค าที่ข้าฯ ได้ให้เอง  เว้นแต่ข้าฯ จะได้ทักท้วง 
หรือขอถอนถ้อยค านั้นเสีย ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนตั้งแต่ในขณะนั้น 
                 ในเบื้องต้นนี้   ข้าฯ  ขอให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนว่า
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
........................................................................................................................................................................... ................
................................................................................................................... ........................................................................ 



                                                                      ~ ๒๕ ~ 
 

 
                 โดยข้าฯ จะชี้แจงหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนโดยละเอียด ภายหลังจากท่ีข้าฯ ได้รับทราบ
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามแบบ  สว. ๓  แล้ว 
 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการ
อ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้วขอรับรองว่าเป็นบันทึก
ถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ สอบสวน 
 
 
                                       ลงชื่อ..........................................................ผู้ถูกกล่าวหา 
                                              (  ................................................ ) 
 
                                       ลงชื่อ..........................................................ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
                                             ( .................................................... ) 
 
                                       ลงชื่อ.........................................................ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                             (  ................................................... )  
 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว........................................................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อ
หน้าข้าพเจ้า 
 
                                       ลงชื่อ...................................................... ประธานกรรมการ 
                                            ( ...................................................... ) 
 
                                       ลงชื่อ...................................................... กรรมการ 
                                            ( .........................................................) 
                                                                                                                 
                                       ลงชื่อ..................................................... กรรมการและเลขานุการ 
                                            ( .........................................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      ~ ๒๖ ~ 
 
                                       

                         บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง 
                                                  ครัง้ที่ 2 / ................. 
                                        เมื่อวันที่  ...................  พ.ศ. .................... 
                                    ณ  ห้องประชุม....................................  
 
ผู้มาประชุม 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ 
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลข นุการ 
              
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

- ที่ประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/
อย่างร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว...................................  ครั้งที่ ๑/...........  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ...........................          
โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าเป็นไปโดยถูกต้องและไม่มีข้อความใดที่จะต้องแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุม            
ครั้งดังกล่าว  
   
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบว่า  ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด..............................  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย            
ไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว.............................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง .......  
วิทยฐานะ...................  โรงเรียน......................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง เนื่องจาก
กรรมการสอบสวนแต่ละคนมีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามที่ระเบียบ กฎหมาย
ก าหนดไว้ ซึ่งอาจจะท าให้มีเวลาว่างไม่ตรงกัน  ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาหลบเลี่ยงการสอบสวนไม่ยอมรับทราบเอกสาร
ต่าง ๆ ที่จัดส่งให้ ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสอบสวนเป็นอย่างมาก แต่เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึง
ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎ ก.ค.ศ. โดยเคร่งครัด   ดังนั้น เมื่อขณะนี้ยังพอมีเวลาที่สามารถจะด าเนินการตามกฎ  ก.ค.
ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ จึงเห็นสมควร รีบด าเนินการรวบรวมพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องที่สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ เพ่ือความยุติธรรมและเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่เพียงพอ ซึ่งในเบื้องต้นนี้ควร
ด าเนินการสอบปากค าพยานบุคคลที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ซึ่งเห็นว่าน่าจะรู้เห็นเหตุการณ์ และรู้รายละเอียดในเรื่องที่
ก าลังด าเนินการสอบสวนอยู่ พร้อมทั้งรวบรวมพยานเอกสารหรือพยานวัตถุต่าง ๆ ไปในคราวเดียวกันนี้ด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การปฏิบัติให้ถูกต้องตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  ดังกล่าว                     
 
 



                                                                      ~ ๒๗ ~ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนหารือว่าจะด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธร รม           
ต่อผู้ถูกสอบสวน และเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สอบสวน และเพ่ือให้เกิดความ     
เป็นธรรมต่อผู้ถูกสอบสวนให้มากที่สุด สมควรสอบปากค าพยานบุคคลอื่น ๆ นอกจากที่ปรากฏในส านวนการสืบสวน ด้วย 

                        ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและเพ่ือเป็นการด าเนินการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎ  
ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน เห็นสมควรขอความร่วมมือจากพยานและท าการสอบปากค าพยานในสถานที่อันเหมาะสม 
และท าการสอบปากค าพยานทีละคน โดยได้ก าหนดสอบปากค าพยานบุคคลที่สนับสนุนข้อกล่าวหา จ านวน .........  ปาก  
คือ   
                         ๑) .......................................................................... 
                         ๒) .......................................................................... 
                         ๓) ..........................................................................  
ซึ่งประธานกรรมการสอบสวนมอบให้กรรมการสอบสวนทุกคน อยู่ร่วมท าการสอบปากค าพยานบุคคลเหล่านั้นให้ครบ     
ทุกคน โดยวางแผนและก าหนดประเด็นการสอบสวน  ว่า พยานได้รู้เห็น  ได้ยินหรือได้ทราบเรื่องตามข้อกล่าวหา            
ว่า นาย/นาง/นางสาว.........................................  มีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหา หรือไม่ อย่างไร โดยให้ถามพยาน      
ตามประเด็นที่ก าหนดไว้และให้บันทึกไว้เพ่ือใช้เป็นพยาน หลักฐานในส านวนการสอบสวน  ต่อไป  
              
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี  
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
                                            

 

                                               ลงชื่อ.......................................................ผู้บันทึกการประชุม 

                                                      ( ............................................... ) 

 

             ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      ( .............................................. )                        

  

 

 

 

 

 



                                                                      ~ ๒๘ ~ 
 

แบบ สว.๕   
  บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายผู้กล่าวหา 

 

    เรื่อง  การสอบสวน นาย........................................................  ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
                                                              ............................ 
 

                                                             สอบสวนที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                             วันที่  ..........................................พ.ศ. ...............  
 

                 ข้าพเจ้า .............................................. อายุ  ....... ปี สัญชาติ  ไทย ศาสนา พุทธ  อาชีพ  รับราชการ  
 อยู่บ้านเลขที่ ....................  หมู่ที่ ............  ต าบล......................  อ าเภอ....................  จังหวัด....................... 
 หมายเลขโทรศัพท์ ............................................ 
                 คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบว่า  ข้าฯ  เป็นพยานในเรื่อง นาย/นาง/นางสาว
...................................ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  ตามค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. ลับ ที่ ........./.........  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่ ................................และได้แจ้งให้ข้าฯ  ทราบด้วย
ว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการ
สอบสวน เป็นความผิดตามกฎหมายหรืออาจมีความผิดทางวินัย 
 ..................................................................................................................................... ...................................... 
.................................................................................................................................................................... ..................... 
......................................................................................................................................................................................... 
                 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใด
เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึก
ถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

                                               ลงชื่อ......................................................พยาน 
                                                     ( ................................................ )                                                                                             
                                     
                                               ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                                     ( ................................................ )  
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ........................................................................  ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
                                               ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
                                                      ( ..............................................) 
                                               ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
                                                     ( ................................................. )  
                                               ลงชื่อ......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                          ( .............................................) 
                                                                                 



                                                                      ~ ๒๙ ~ 
 

 

                                       บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  กลุ่มกฎหมายและคดี 

ลับท่ี   ศธ ๐4298 /                    วันท่ี  ..……………………………………………………… 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
.......................................................................................................................................................................  
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง นาย................................. ...................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง ........................โรงเรียน..........................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ลับ ที่ ............../...................  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  
................................  พ.ศ. .......... นั้น 
                 ลุ่มกฎหมายและคดี ขอเรียนว่า บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งดังกล่าว ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของฝ่ายผู้กล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว และตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ.   
๒๕๕๐   ข้อ  ๒๔  ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวน ต้องด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา ว่า มีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร  แล้วจึงด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวต่อไป 
กรรมการและเลขานุการ ได้จัดท าหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือเข้าร่วมประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

                เห็นควร  – เห็นชอบให้มี การประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้ งที่   ๓   ในวั นที่ . . . . . . . . . . .   
............................... เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายดังกล่าว 

 

                 เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งกรรมการ  ดังแนบ 
 
     ลงชื่อ...................................................  
                                                       ( ..............................................) 
                                                         กรรมการและเลขานุการ    
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      ~ ๓๐ ~ 
 

 

 

  
 
 

ที่ ศธ ๐๔298 /                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                            ต.อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
                                                                                    

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

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ........................................................ 
 

อ้างถึง หนังสือค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
......................... . ลับ ที่ ............./............  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง            
สั่ง ณ วนัที่  ...............................     
 

            ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว
..................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง.............................. รายละเอียดปรากฏตามค าสั่ง
ดังกล่าวแล้ว  นั้น 
            เพ่ือให้การด าเนินการสอบสวนตามค าสั่งดังกล่าวด าเนินไปด้วยความถูกต้องตามกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วย           
การสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  ข้อ  ๒๔  และเพ่ือให้เกิดความความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน  จึงขอเรียนเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหา ว่า ผู้ถูกกล่าวหา ได้กระท าการดังที่ถูกกล่าวหา
หรือไม่ อย่างไร  ในวัน............ที่  ................  พ.ศ. ..............  เวลา  ....................  น.   ณ  ห้องประชุม.................  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                          ( .................................. )  
                                                  ต าแหน่ง………………………………… 
                                                      ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 038-397501-5 
โทรสาร. 038-397510 



                                                                      ~ ๓๑ ~ 
 

 
 

 

                         บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
                                                       ครั้งที่  ๓/ ............ 
                                         เมือ่วันที่  ...........................  พ.ศ.  .............. 
                                  ณ  ห้องประชุม............................................................... 

…………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
                1. ...................................   ต าแหน่ง   ......................................                      ประธานกรรมการ 
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ...................................   ต าแหน่ง   .......................... ..............                     กรรมการและเลขนกุาร 
  
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา  ...................... น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
                   -ที่ประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่าง
ร้ายแรง  นาย/นาง/นางสาว................................. ครั้งที่ ๒/...........  ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ ...  ................  ...   โดยละเอียด
แล้ว  เห็นว่า เป็นไปโดยถูกต้องและไม่มีข้อความใดที่จะต้องแก้ไข  จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว  
 

ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                   ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี 
ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง /   
อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว...........................  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง............................ 
วิทยฐานะ.................  โรงเรียน.......................รายละเอียด........................................................................................... ....... 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                   ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งว่า การรวบพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหา ได้ด าเนินการ            
มาระยะหนึ่ง โดยได้ท าการสอบปากค าพยานบุคคล จ านวน ....... ราย และรวบรวมพยานเอกสารได้ทั้งสิ้น จ านวน ........ 
รายการ คือ  
      1. ................................................................................................. ............ 
      2. .............................................................................................................  
      3. .............................................................................................................  
      4. .............................................................................................................  
      5. .............................................................................................................  
 



                                                                      ~ ๓๒ ~ 
 

 
 
 
                      ซึ่งเมื่อพิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุคคลและพยานเอกสารทั้งปวงแล้ว  ฟังและเชื่อได้ว่า  
นาย...................................................มีพฤติการณ์ท่ีส่อไปในทางกระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา โดยเฉพาะเม่ือพิจารณา
ตามพยานเอกสาร คือ..................................................................ซ่ึงยนืยันวา่ นาย/นาง/นางสาว......................................
ได้กระท า................................................................................... .................................................................................. 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................มีพฤติการณ์        
อันเป็นมูลความผิดทางวินัย ตามมาตรา ................ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณี......................................................................................................................... ..  
เ ห็ นค ว ร  แจ้ ง ข้ อ กล่ า ว หาและส รุ ปพย านหลั กฐ านที่ ส นั บ สนุ นข้ อกล่ า วห า  ให้  น าย /น า ง /น า งสา ว
.............................................ทราบ และเพ่ือใหโ้อกาสชี้แจงแก้ข้อกลา่วหาพรอ้มพยานหลกัฐานต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  
- ไม่มี  

เลิกประชุมเวลา  ................  น. 
 

 

 

                                               ลงชื่อ......................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                                      ( .............................................. ) 
 
          ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                        ( .......................................... )       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      ~ ๓๓ ~ 
 

 
 

 

                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กลุ่มกฎหมายและคดี 

ลับท่ี ศธ ๐๔298 /                               วันท่ี.............................................. 

เรื่อง แจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (แบบ สว. ๓ )                                                                        
……………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                      ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
..............................  ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว
................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู โรงเรียน........................  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง รายละเอียดปรากฏตามค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. ลับ ที่ ............./.........  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง ณ วันที่  .................................. พ.ศ. ................. นั้น      
                      กลุ่มกฎหมายและคดี  ขอเรียนว่า กรรมการและเลขานุการ ได้จัดท าบันทึกการแจ้งและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ  ๒๔  ( แบบ สว. ๓ ) แห่งกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา    
พ.ศ. ๒๕๕๐เพ่ือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาและรับทราบสิทธิต่าง  ๆ  ต่อไป  และบัดนี้ได้จัดท าบันทึก
การแจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

                      เห็นควรลงนามในบันทึกและหนังสือดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบต่อไป 
 

                      เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือ  ดังแนบ 
 
 

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



                                                                      ~ ๓๔ ~ 
 

 
 

 

 

  
 
 

ที่ ศธ ๐๔298/                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                            ต.อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
                                                                                    

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

  เรื่อง    แจ้งและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ  สว. ๓  
 

  เรียน   ...............................................................................  
 

                 ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงท่าน ตามค าสั่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.. ............................ ลับที่.........../......  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  .................................  พ.ศ. .........   นั้น 

เพ่ือให้การสอบสวนด าเนินไปอย่างถูกต้องตามข้อ ๒๔  แห่งกฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน 
พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐  คณะกรรมการสอบสวนจะแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่สนับสนุน       
ข้อกล่าวหาให้ท่านทราบตามแบบ สว. ๓  ดังนั้น จึงให้ท่านไปพบคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหา       
และสรุปพยานหลักฐานดังกล่าว   ในวัน............... ที่......................... พ.ศ. ....... เวลา  .................  น.  ณ  ห้อง
ประชุม...................................... หากขัดข้องประการใด  โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                         ( ................................... )  

ต าแหน่ง...................................... 
ประธานคณะกรรมการสอบสวน 

 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 038-397501-5 



                                                                      ~ ๓๕ ~ 
 

โทรสาร. 038-397510 
   
 
 
 
 

  แบบ สว. ๓ 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ  ๒๔ 
เรื่อง  การสอบสวน นาย................................ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 

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

                                                                                     วันที่  ............ เดอืน  .....................พ.ศ.  ....... 
 
                  ตามที่ คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.............................. ลับ ที่.......... /..........เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย          
ไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  ..........................  พ.ศ. ......  ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้  นาย/นาง/นางสาว
........................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ  ๒๓ (แบบ สว.๒) ลงวันที่  
................................ พ.ศ. .....  นั้น 
               บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว จึงแจ้ง      
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ดังนี้ 
               ๑) ข้อกล่าวหา  
                      นาย/นาง/นางสาว................................... ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง .......... 
โรงเรียน.................อ าเภอ............................จังหวัด. ............................. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        
ชลบุรี ระยอง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย      
อย่างร้ายแรง ในเรื่อง ..........................................................................................................................................................
และพฤติการณ์นั้นเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ............. แห่ง  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  กรณี  .......................................................................................................      
      ๒) สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
             ๒.๑  พยานบุคคล  จ านวน  ๓  ปาก ให้ถ้อยค า สรุปได้  ดังนี้ 
                พยานปากที่  ๑  ว่า .............................................................. 
                พยานปากที่  ๒  ว่า .............................................................. 
                พยานปากที่ ๓   ว่า  .............................................................. 
             ๒.๒ พยานเอกสาร  จ านวน  ๔   รายการ  คือ  
                ๒.๒.๑  ส านาหนังสือ .................................... ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า............................... 
                ๒.๒.๒  ส านาหนังสือ ................................... . ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า............................... 
                ๒.๒.๓  ส านาหนังสือ .................................... ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า............................... 
                ๒.๒.๔  ส านาหนังสือ ............................... ..... ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ  ว่า.............................. 



                                                                      ~ ๓๖ ~ 
 

พยานวัตถุ :ภาพถ่าย ......................................................................................จ านวน ................แผ่น/ภาพ  
ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า........................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ 
                                                 ( ................................................) 
 
                                       ลงชื่อ............................................................กรรมการ 
                                                 ( ................................................)   
 
                                       ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                ( ................................................ )  
 
 
           ข้าพเจ้า  นาย................................................. ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน           
ข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกนี้  ๑   ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่  .................. เดือน  ..................................... พ.ศ.   ๒๕๖1 
 
                                             ลงชื่อ                                 ผู้ถูกกล่าวหา 
                                                    ( .......................................  ) 
                                                    ........………/…..………../……….                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      ~ ๓๗ ~ 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ สว.๔ 
                                            บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 
      เรื่อง  การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว............................... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 

..................... 
                                                                  สอบสวนที่……………………………………………….. 
                                                                วันที่  ............   เดือน  ...................... พ.ศ. ………………. 
 
               ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................ อายุ ..............ปี  สัญชาติ ......  ศาสนา ........  
อาชีพ ..................  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .........วิทยฐานะ....................  โรงเรียน ........................อ าเภอ......................
จังหวัด......................อยู่บ้านเลขท่ี ................บ้าน...................หมู่ที่.............ซอย.....................ถนน............................
ต าบล................อ าเภอ................... จังหวัด.............................................โทร. .................................................... 
 

                ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวในเรื่อง................................................................................. 
.............................. ............................................................................... ซึ่งเป็นการถูกสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/         
อย่างร้ายแรง ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ลับ ที่ ........../..........  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  
.................................. และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค า ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบว่าจะด าเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ข้าพเจ้าได้รับทราบ  
ตามแบบ สว. ๓ (บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ  ๒๔ ) 
ลงวันที่ ..............................     และข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความนั้นโดยละเอียดแล้ว คณะกรรมการสอบสวนได้ให้ 
ข้า ฯ ลงลายมือชื่อเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานนั้นตามแบบ สว.๓ จ านวน ๒ ฉบับ ซึ่งมีข้อความ
ตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนได้มอบให้ข้า ฯ เก็บไว้ ๑ ฉบับและให้จัดส่งกลับคืนให้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
จะเก็บไว้ในส านวนการสอบสวน จ านวน  ๑  ฉบับ 
              คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ทราบอีกว่า ข้าฯ มีสิทธิและหน้าที่ตามข้อ  ๑๘  แห่งกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วย
การสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งมีสิทธิที่จะมีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้าง
พยานหลักฐาน หรือน าพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการสอบสวนยังได้แจ้งให้ข้าฯ 
ทราบอีกว่า ข้าฯ มีสิทธิที่จะน าทนายความ หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้ามาร่วมรับฟังในการให้ปากค า หรือชี้แจงต่อ
คณะกรรมการสอบสวนได้ทุกครั้งด้วย  การใดท่ีทนายความหรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของข้า ฯ ได้กระท าลงหรือได้ให้



                                                                      ~ ๓๘ ~ 
 

ถ้อยค าแทนข้า ฯ หรือตอบค าถามแทนข้า ฯ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาในขณะนั้น  ให้ถือว่าเป็นการกระท าหรือเป็นถ้อยค าที่
ข้าฯ ได้ให้เอง  เว้นแต่ข้าฯ จะได้ทักท้วงหรือขอถอนถ้อยค านั้นเสีย ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนตั้งแต่ในขณะนั้น 
               ในการรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานี้ ข้าฯขอให้ถ้อยค าต่อ
คณะกรรมการสอบสวนว่า
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................... ........................................ 
 
 
โดยข้าฯ จะชี้แจงหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนโดยละเอียด ภายในเวลา  ๑๕  วัน นับแต่วันที่ข้าได้รับ
หนังสือ สว.๓ นี้ แล้วหากข้าฯ ไม่ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือไม่ได้แจ้งเหตุใด ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในเวลา
ดังกล่าว  ให้ถือว่า ข้าฯ ไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแต่อย่างใด 
 

                ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใด
เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึก
ถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
 
                                                                                  ผู้ถูกกล่าวหา 
                                              ( .............................................. ) 
 
                                                                                  ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
                                              (.............................................. ) 
 
                                                                                  ผู้บันทึกถ้อยค า 
                                              (  ..........................................  ) 
 
        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย.............................................. ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
                                                                                 ประธานกรรมการ 
                                                  ( ............................................  ) 
 
                                                                                  กรรมการ 
                                                  ( ...............................................) 
 
                                                                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                  ( ............................................. )  
 
 



                                                                      ~ ๓๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              แบบ สว.5 
                                            บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 

เรื่อง การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว............................................. ซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง /อย่างร้ายแรง 

สอบสวนที่........................................................... 
                                                                      วันที่  ............   เดือน  ..........................  พ.ศ.................... 
 
               ข้าพเจ้า นาย................................................  อายุ ..............ปี  สัญชาติ ....  ศาสนา ..........................  
อาชีพ ............................... ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง .........วิทยฐานะ.................... โรงเรียน ......................................
อ าเภอ......................จังหวัด......................อยู่บ้านเลขที่ ................บ้าน...................หมู่ที่.............ซอย.....................
ถนน...............ต าบล.......................อ าเภอ................... จังหวัด.........................โทร. ....................................................... 

              คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบว่า ข้าฯ พยานในเรื่อง นาย.............................................  
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามค าสั่ง ................ ที่ ........../...............  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง สั่ง ณ วันที่  ...................................  และได้แจ้งให้ข้าฯ ทราบด้วยว่ากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวน 
เป็นความผิดตามกฎหมายหรืออาจมีความผิดทางวินัย 
              ข้าฯ ขอให้ถ่อยค าตามความสัตย์จริง  ดังต่อไปนี้      
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้
ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง 
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 
                                                                                  ผู้ถูกกล่าวหา 
                                              ( ..............................................) 
                                                                                  ทนายความ/ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  
                                              (.............................................. ) 
                                                                                  ผู้บันทึกถ้อยค า 



                                                                      ~ ๔๐ ~ 
 

                                              ( ……………………………………. ) 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  นาย.............................................. ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
                                                                                ประธานกรรมการ 
                                                ( …………………………………..… ) 
                                                                                 กรรมการ 
                                                ( ……………………………………….)                                                               
                                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
                                                  ( ……………………………….. )  

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 

ลับท่ี   ศธ ๐4298/                      วันท่ี........................... พ.ศ.  ......... 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 
............................................................................................................................. .......................................... 
เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 

                 ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง นาย/นาง/นางสาว
............................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ......... โรงเรียน......................... 
รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ที่  ........../........  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง  สั่ง  ณ  วันที่  .............................    นั้น 
                 กรรมการและเลขานุการ ขอเรียนว่า บัดนี้คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่งดังกล่าว  ได้รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของฝ่ายผู้กล่าวหาและของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ข้อ ๓๘ ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการประชุม          
เพ่ือพิจารณาส านวนการสอบสวนและชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา   
หรือเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่ อย่างไร แล้วจึงด าเนินการตามกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าวต่อไป และบัดนี้กรรมการและเลขานุการ   
ได้จัดท าหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการสอบสวน เข้าร่วมประชุมเสร็จเรียนร้อยแล้ว 
 

    เห็นควร – เห็นชอบให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ............ ในวัน............ ที่ .....................      
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายดังกล่าวต่อไป 

 

                 เพ่ือโปรดพิจารณาและหากเห็นชอบขอถือเอาหนังสือนี้แจ้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 
 
 

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



                                                                      ~ ๔๑ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

ที่ ศธ ๐๔298 /                             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
                                                                            ต.อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
                                                                                    

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

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสอบสวน ( นาย................................... ) 
 

อ้างถึง  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด..............................       
ลับ ที่ ............/..............สั่ง ณ วันที่..........................    
 

                 ตามค าสั่งที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ได้สั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  นาย/ นาง /นางสาว
.................................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง...............................  วิทยฐานะ....................  
โรงเรียน....................... อ าเภอ ........................ จังหวัด......................... รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งดังกล่าวแล้ว นั้น 
                เพ่ือให้การด าเนินการสอบสวนตามค าสั่งดังกล่าวด าเนินไปด้วยความถูกต้องตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการ
สอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๘  และเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพิจารณาส านวนการสอบสวน และชั่ งน้ าหนักพยานหลักฐานทั้งปวงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด           
ตามข้อกล่าวหาหรือเป็นผู้บริสุทธิ์ หรือไม่  อย่างไร ในวัน............ ที่ ....................  เวลา.............. น. ณ ห้องประชุม
.................................................... 
 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                      ( ........................................ ) 



                                                                      ~ ๔๒ ~ 
 

                                                  ต าแหน่ง................................... 
                                                 ประธานคณะกรรมการสอบสวน 
 
 
กลุ่มกฎหมายและคดี 
โทร. 038-397501-5 
โทรสาร. 038-397510 

 
 
 

                          บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
                                                       ครั้งที่  ๔/ ............... 
                                        เมื่อวัน............ที.่........................  พ.ศ. ............... 
                                           ณ  ............................................................... 

 
ผู้มาประชุม 

                1. ...................................   ต าแหน่ง   ...... ................................                      ประธานกรรมการ 
                2. ...................................   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการ  
                3. ................................. ..   ต าแหน่ง   ........................................                     กรรมการและเลขนุการ  
  
ผู้ไม่เข้าประชุม  -  ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา........................  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
                          -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี   ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
                          -ที่ประชุมได้พิจารณาและตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 
นาย......................................ครั้งที่ ๓/...........  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ .................................   โดยละเอียดแล้ว เห็นว่า 
เป็นไปโดยถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว 
ระเบียบวาระท่ี   ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ทราบว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการแจ้ง        
ข้อกล่าวหาพร้อมสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจง              
แก้ข้อกล่าวหาได้ด าเนินการโดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ            
ต่อคณะกรรมการสอบสวน จึงถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จึงเห็นสมควรยุติการแสวงหา
พยานหลักฐานไว้เพียงนี้ และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนพิจารณาพยานหลักฐานของฝ่ายที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
ซึ่งปรากฏอยู่ในส านวนการสอบสวนแล้วนี้  พิจารณาพยาน หลักฐานเหล่านั้น ทั้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญของการ



                                                                      ~ ๔๓ ~ 
 

กระท าข้อกฎหมายและข้อเสนอแนะในการใช้ดุลพินิจ ว่า มีน้ าหนักพอเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาบริสุทธิ์ หรือเป็น            
ผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นการกระท าความผิดวินัย ไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ เพียงใด                     
โดยให้พิจารณาจากพยาน หลักฐานทั้งปวงที่มีอยู่ในส านวนการสอบสวนเท่านั้น และให้พิจารณาโดยค านึงถึง                 
หลักความเป็นธรรมให้มากที่สุดแล้วจึงลงมติโดยประธานกรรมการจะถามกรรมการสอบสวนทีละคนเพ่ือให้           
ออกความเห็นทุกคนและในทุกประเด็น  
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                          ประธานคณะกรรมการสอบสวนกล่าวว่า ให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนตรวจสอบศึกษา     
และพิจารณาพยาน หลักฐานในส านวนให้ละเอียด ถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมติในแต่ละประเด็นที่สอบสวน  ที่ประชุมได้
พิจารณาพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในส านวนการสอบสวนอย่างละเอียด พิจารณาความน่าเชื่อถือ ความน่าจะเป็น  
ของพยานหลักฐานทั้งปวง โดยพิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุคคล ฝ่ายผู้กล่าวหา จ านวน....ปาก  พยานเอกสาร
ของฝ่ายผู้กล่าวหา  จ านวน.....รายการ รับฟังประกอบกันแล้ว  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ไปในทิศทางอันเดียวกัน       
โดยกรรมการทุกเสียง มีความเห็นว่า พฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาของ นาย/นาง/นางสาว.......... ..................... นั้น       
เข้าลักษณะตามกรณีตัวอย่างที่ปรากฏในหนังสือคู่มือการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของส านักงาน ก.ค.ศ.  ฉบับพิมพ์เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งได้ยกเป็นกรณีตัวอย่างพฤติการณ์ความผิดไว้ว่ า
.................................................................................... ซึ่งในกรณีของ นาย/นาง/นางสาว................................  นั้น 
คณะกรรมการสอบสวนได้มีความเห็นและลงมติด้วยความเป็นอิสระ โดยกรรมการสอบสวนทุกเสียง พิจารณาเห็นว่า
พฤติการณ์ของ นาย/นาง/นางสาว......................................  เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 
.................... แห่ง  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม      
( ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๓ กรณ.ี...................................................................โทษทางวินยัคือ.............. 
                  ที่ประชุมได้มอบให้ นาย/นาง/นางสาว ......................  กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้จัดท ารายงาน
การสอบสวน (แบบ สว. 6) เพ่ือรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  พร้อมทั้งส านวนการสอบสวนทั้งหมด
ต่อไป     
ระเบียบวาระท่ี   ๕     เรื่องอ่ืน ๆ  

- ไม่มี  
เลิกประชุมเวลา  .....................  น. 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ผู้บันทึกการประชุม 
                                                 ( .............................................. ) 



                                                                      ~ ๔๔ ~ 
 

                ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 ( .............................................. )                        

 

 

 

 

 

           แบบ สว.6 

รายงานการสอบสวน 
                     

       วันที่ ...........................................      

เรื่อง  การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว...................................... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
  

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ศึกษาธิการจังหวัด......................... 
 

               ตามที่ ได้มีค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง / ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
.............................. ลับ ที่............/...........  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง                    
สั่ง  ณ  วันที่.........................  พ.ศ. ..............  เพ่ือสอบสวน นาย/นาง/นางสาว...........................................ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ...........โรงเรียน..................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชลบุรี ระยอง ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ในเรื่อง............................................................... 
ซึ่งท าให้ราชการได้รับความเสียหายไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ..  ..............................  และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐  เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการ
สอบสวน ดังต่อไปนี้ 
                  1.มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นสืบเนื่องจาก..................................ได้ร้องเรียนเป็นหนังสือต่อ..................     
ในหลายประเด็น ซึ่งต่อมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ถูกร้องเรียน กล่าวหา และคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง   
จากพยานบุ คคล และพยาน เอกสารต่ า งๆ  และมี ค วาม เห็ น ว่ า  ในประ เด็ นที่ ถู ก ร้ อ ง เ รี ยนกล่ า วหาว่ า 
..........................................นั้น  มีมูลอันเป็นความผิดทางวินัยตามที่ร้องเรียนกล่าวหา   สมควรด าเนินการสอบสวนทาง
วินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงต่อไป  และในเวลาต่อมา ส านักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง /ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด.............................. จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง ตามค าสั่ง
ดังกล่าวข้างต้น   
                   ๒.คณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่ าวหาให้ 
นาย.......................ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดยแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า ได้กระท าผิด



                                                                      ~ ๔๕ ~ 
 

วินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง .......................................................................................................................................... โดย
คณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาตามแบบบันทึกการแจ้ งและรับทราบข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๒๓ (แบบ สว.๒) แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหนังสือที่แจ้งนัดหมาย คณะกรรมการ
สอบสวนจึงได้ปฏิบัติตาม ข้อ  ๒๓ วรรคท้าย ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้จัดส่ง
แบบ สว. ๒ ไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐาน           
ของทางราชการ ตามหนังสือ ลับ ที่ ศธ 04298 /................ เรื่อง แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(แบบ สว.๒)  ลงวันที่.................................  แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับหนังสือและไม่ลงลายมือชื่อรับทราบและหนังสือนั้นได้
ถูกส่งกลับคืนมายังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ ......................... คณะกรรมการสอบสวนจึงได้น าแบบ สว. ๒ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 
 
 
 
               ๓. นาย/นาง/นางสาว................................................ ได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นต่อคณะกรรมการสอบสวน 
ว่า ตนขอปฏิเสธข้อกล่าวหา และว่าข้อกล่าวหานั้น ไมเ่ป็นความจริงแต่อย่างใด   
 

               ๔. คณะกรรมการสอบสวน ได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา  ทั้งพยานบุคคลและ
พยานเอกสารแล้ว  ดังนี้ 
        พยานบุคคล จ านวน   .....    ปาก ให้ถ้อยค าสรุปได้ ดังนี้ 
              พยานปากที่  ๑  ว่า ..................................................... 
              พยานปากที่  ๒  ว่า .....................................................  
              พยานปากที่  ๓  ว่า.....................................................ฯลฯ 
         ๒.๒ พยานเอกสาร  จ านวน  ......   รายการ  คือ  
             ๒.๒.๑ ส าเนาหนังสือ .....................................ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า.........................................  
             ๒.๒.๒ ส าเนาหนังสือ .....................................ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า................... ...................... 
             ๒.๒.๓ส าเนาหนังสือ .....................................ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า.........................................  
             ๒.๒.๔ส าเนาหนังสือ .....................................ซึ่งแสดงรายละเอียดว่า............. ............................ฯลฯ 
         พยานวัตถุ : ภาพถ่าย จ านวน ........... แผ่น/ภาพ ซึ่งแสดงรายการที่ส าคัญ ว่า ......................... 
 
               คณะกรรมการสอบสวนหาได้ไม่ท าการสอบสวนพยานใดตามข้อ ๓๐ วรรคท้ายหรืองดการสอบสวน         
    พยานหลักฐานใดตามข้อ ๓๑แห่งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่อย่างใดไม่ 
               ๕.คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้         
นาย.............. ..........  ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามแบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน           
ข้อกล่าวหา (แบบ สว. ๓) ลงวันที่ ........................... โดยคณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ      
ข้อกล่าวหาตามแบบบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๔ 
(แบบ สว. ๓) แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาตามหนังสือที่แจ้งนัดหมาย คณะกรรมการสอบสวน    
จึงได้ปฏิบัติตาม ข้อ ๒๔ วรรคท้าย ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวน พิจารณา  พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยได้จัดส่งแบบ สว.๓ 
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ   
ตามหนังสือลับที่ ศธ 04298/.............. เรื่อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (แบบ สว.๓) 



                                                                      ~ ๔๖ ~ 
 

ลงวันที่ .......................... ..........  แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับหนังสือและไม่ลงลายมือชื่อรับทราบและหนังสือนั้นได้ถูกส่ง  
กลับคืนมายังคณะกรรมการสอบสวนเมื่อวันที่ .............................คณะกรรมการสอบสวนจึงได้น าแบบ สว . ๓ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เก็บไว้ในส านวนการสอบสวน 
               ๖.คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะย่ืนค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้ถ้อยค า หรือ
ขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว ตามความในข้อ  ๕   ข้างต้นนั้น   นาย/นาง/นางสาว.............................ไม่ได้ยื่นค าชี้แจงแก้
ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ได้มาให้ถ้อยค า   อย่างใด ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสวน  ซึ่งเมื่อล่วงพ้นสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้แจ้ง  สว. ๓  ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไม่ได้รับค าชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาและ
หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าอย่างใด ๆ แล้ว คณะกรรมการสอบสวนจึงถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา  คณะกรรมการสอบสวนจึงพิจารณา
และด าเนินการตามข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๙  ต่อไป 
 
 
               ๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาและลงมติแล้ว เมื่อวันที่  ...............................  โดยที่ประชุม  
ได้พิจารณาพยาน หลักฐานที่ปรากฏอยู่ในส านวนการสอบสวนอย่างละเอียด พิจารณาความน่าเชื่อถือ ความน่าจะเป็น
ของพยาน หลักฐานทั้งปวง  โดยพิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุคคล ฝ่ายผู้กล่าวหา จ านวน ......... ปาก  พยาน
เอกสารของฝ่ายผู้กล่าวหา จ านวน ................  รายการ รับฟังประกอบกันแล้ว  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ไปในทิศทางอัน
เดียวกัน โดยกรรมการทุกเสียงมีความเห็นว่า พฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาของ นาย/นาง/นางสาว......................... นั้น  
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรงตามมาตรา..........................แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณี........................................................................................ ....
เห็นสมควรได้รับโทษทางวินัย คือ ............................................. 
 
               คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนและพยานหลักฐานประกอบมา เพ่ือโปรดพิจารณา 
ด าเนินการต่อไป 
 
 

ลงชื่อ.................................................... ประธานกรรมการ 
                                              (......................................................) 
 
                                      ลงชื่อ.................................................... กรรมการ 
                                              (......................................................) 
 
                                      ลงชื่อ  .................................................. กรรมการและเลขานุการ 
                                              (......................................................)  
 
 

 



                                                                      ~ ๔๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

                             บัญชีรายการเอกสาร 
         การสอบสวนนาย/นาง/นางสาว.......................................ต าแหน่ง.......วิทยาฐานะ.........โรงเรียน....... 

  ที ่                                      รายการเอกสาร    จ านวนแผ่น        หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
 

๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
บันทึกเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
บันทึกรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของ
ประธานและคณะกรรมการสอบสวน 
บันทึกการประชุมครั้งที่๑-๔บันทึกปากค าของผู้ถูกกล่าวหา ( 
สว. ๔ ) 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ( สว. ๒ ) 
บันทึกปากค าพยาน ( สว. ๕ ) จ านวน  ๓  ราย 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ( สว.๓ ) 
รายงานการสอบสวน ( สว. ๖ ) 
 
 

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

 

 



                                                                      ~ ๔๘ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

                     รายงานการสอบสวนประจ าวัน 
        การสอบสวน นาย/นาง/นางสาว....................................ต าแหน่ง.....วิทยฐานะ.....  โรงเรียน................................ 
  ว. ด. ป.                    รายการปฏิบัติ   ลายมือชื่อคณะกรรมการ 

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

-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ๑ เพ่ือก าหนด      
แนวทางการสอบสวน และจัดท า  สว.  ๒ 
- แจ้งข้อกล่าวหาตามแบบ  สว. ๒    ให้ นาย........................   
ผู้ถูกกล่าวหา ทราบ 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่  ๒  เพ่ือสอบปากค า
พยานบุคคลฝ่ายผู้กล่าวหา  จ านวน   .............. ราย  คือ 
   ๑. ........................................... 
   2. ........................................... 
   ๓. .......................................... 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ๓  เพ่ือพิจารณา      
ชั่งน้ าหนักพยาน หลักฐานที่รวบรวมได้ และลงมติจัดท า  
สว.๓   
-จัดท า สว.๓ และแจ้งผู้ถูกกล่าวหา 
 
-ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ ๔ เพ่ือพิจารณา
ส านวนการสอบสวน ชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานที่รวบรวมได้
ทั้งหมดลงมติจัดท า สว.๖ และรายงานผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
 
 

๑. 
๒. 
๓. 
 
 
1. 
๒. 
๓. 
 
 
 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 
๑. 
๒. 
๓. 
 
 



                                                                      ~ ๔๙ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียน.......................อ าเภอ......................จังหวัด..................................  

ลับท่ี  ศธ .....................      วันท่ี ......  ............. พ.ศ. ................... 

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………….………................................................................ 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน..........................................................  
 

                  ตามที่  โรงเรียน ..................................ได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง นาย/นาง/
นางสาว..........................ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง.............................................................
โรงเรียน.........................ตามค าสั่งที่......../...........สั่ง ณ วันที่ .......................พ.ศ.............  นั้น 
 

                  บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผลการสอบสวน นั้น คณะกรรมการสอบสวน  
พิจารณาเห็นว่า  นาย/นาง/นางสาว.............................. ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาใน ...............ประเด็น           
คือ 1. ประเด็นเรื่อง..........................และ 2. ประเด็นเรื่อง........................... ซึ่งเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง 
ตามมาตรา ..................................................  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  กรณี...............................................................................................................   
เห็นสมควรได้รับโทษทางวินัย คือ ................. ส่วนประเด็นเรื่องอ่ืน ๆ นั้น ..........................................................................  
รายละเอียดปรากฏตามส านวนการสอบสวนที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ 
 

 

  จึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 
 

      ( .................................... )    
        ...................................... 
   



                                                                      ~ ๕๐ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
ที่ ศธ  ..............                                      โรงเรียน........................................................ 
                                                                 .....................................................................  
                                                                                อ าเภอ............... จังหวัด................................. 
                                                                                                                  

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

เรื่อง  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส านวนการด าเนินการทางวินัยและเอกสารประกอบ    จ านวน...........................แผ่น    
 

                   ด้วย โรงเรียน...................................................................................ได้ด าเนินการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 
นาย /นาง / นางสาว.............................. .........ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ................................  
วิทยฐานะ.......................... โรงเรียน.........................ซึ่งถูกกล่าวหาในเรื่อง.................. ...................................................... 
                  ในการนี้ โรงเรียน........................................ได้ด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบและพิจารณา  
ดังนี้ 
 

                  ก. การตรวจสอบข้อกฎหมาย 
  

        โรงเรียน .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ตามค าสั่ง                   
โรงเรียน...............................ที่......./ ................  ลงวันที่ ........................พ.ศ. ........... ค าสั่งดังกล่าว เป็นค าสั่งที่ชอบ             
ด้วยกฎหมายและคณะกรรมการสอบสวน ได้ด าเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา                 
พ.ศ. 2550 ทุกประการ 
 

         ข. การตรวจสอบข้อเท็จจริง  
                   มูลกรณีเรื่องนี้  เนื่องจาก.............................................. ........................................................................ 



                                                                      ~ ๕๑ ~ 
 

                   ข้อเท็จจริงรับฟังโดยสรุปได้  ดังนี้  
                   -พยานบุคคล จ านวน ........ ปาก ให้ถ้อยค าโดยสรุปใจความได้ดังนี้ 
                   พยานปากที่ 1 ว่า................................................................................. 
                   พยานปากที่ 2 ว่า.................................................................................  
                   พยานปากที่ 3 ว่า................................. ................................................ 
                   พยานปากที่ 4 ว่า.................................................................................  
 
 
 
 
 
                    -พยานเอกสาร จ านวน ......... รายการ 
                    1. ส าเนา............................................................................................. 
                    2. ส าเนา.............................................................................................  
                    3. ส าเนา............................................................................................. 
                    4. ส าเนา.............................................................................................  
                    พยานวัตถุ   ไม่มี 
 

                     ค.การพิจารณาและเสนอแนะ 
                     คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้ว  เห็นว่า .................................................ได้กระท า
การดังกล่าวจริง  ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นความทางวินัย  เพราะเมื่อได้พิเคราะห์ตามค าให้การของพยานบุ คคล           
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา จ านวน ...........ปาก พยานเอกสาร จ านวน ...............รายการ ซึ่งเจือสม สอดรับกัน จนพอรับฟัง
ประกอบกันแล้วมีน้ าหนักน่าเชื่อถือได้มากกว่าพยานหลักฐานของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา  จึงรับฟังและเชื่อได้ว่ า                 
นาง....................ได้กระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง/อย่างร้ายแรง     
ตามมาตรา...............แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมกรณ.ี...................................................................จริง เห็นสมควรได้รับโทษทางวินัย คือ ..................................... 
                    โรงเรียน......................................ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับ คณะกรรมการสอบสวน 
โดยมีความเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส านวนการสอบสวน นั้น ฟังและเชื่อได้ว่า พฤติการณ์ของ นาย/นาง/นางสาว
.........................................ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนเหน็วา่ ควรลงโทษ.............................  นั้น มีความเหมาะสมดีแล้ว 
และได้สั่งลงโทษ................ นาย/นาง/นางสาว............................... (ระบุโทษ).................. เพ่ือให้เหมาะสมกับกรณีความผิด
ที่ได้กระท า ตามค าสั่งโรงเรียน.....................................ที่........../ .............  เรื่อง ลงโทษ....................  สั่ง ณ วันที่................
พ.ศ................. รายละเอียดปรากฏตามส านวนการสอบสวนที่แนบมาพร้อมหนังสือ นี้ 
                   

  

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  ต่อไป  
 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
     .......................................... 
                                                             (......................................................) 



                                                                      ~ ๕๒ ~ 
 

                                           ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ................................ ................. 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานวินัย 
โทร............................................  
 
 
 
 
 

                                   คณะผู้จัดท า 
 

    1. นายไพทูล  อยู่เกตุ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง            
    2. นายสมภพ          มหาคีตะ นิติกรปฏิบัติการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี                    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง                                
  
 

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



                                                                      ~ ๕๓ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


