
 

 

 

 

ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย วนิัย การรักษาวนิัย และการดำเนนิการทางวนิัย 

ของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย 

และการดำเนนิการทางวินัย ของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) 

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ในคราวประชุมครัง้ที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกขอ้บังคับไวด้ังนี้  

  ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย 

และการดำเนนิการทางวนิัย ของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔” 

  ข้อ ๒  ขอ้บังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตน้ไป 

ข้อ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการ 

ทางวนิัย ของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการ 

ทางวนิัย ของพนักงานมหาวทิยาลัยพะเยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ข้อ ๔  ในขอ้บังคับนี้ 

“มหาวทิยาลัย”  หมายความว่า  มหาวทิยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวทิยาลัยพะเยา 

“อธกิารบด”ี  หมายความว่า  อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการบริหารงานบุคคล”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้บั งคับบัญชา”  หมายความว่า  รองอธิการบดี  คณบดี  หรือหัวหน้าส่ วนงาน 

ที่เรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

 

 

ที่เรยีกช่ือ... 



-๒- 

 
ที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่มี ฐานะเทียบเท่ ากอง หัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอื่น 

ที่มฐีานะเทยีบเท่างาน และใหห้มายความรวมถงึหัวหนา้หน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวทิยาลัยดว้ย 

“คณ ะกรรมการสอบสวน”  หมายความว ่า   คณ ะกรรมการสอบสวนว ิน ัย  

หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง 

“พนักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุและ

แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรง 

ตำแหน่งหรือรักษาการแทนในตำแหน่งประเภทผู้บรหิาร 

“ผู้ถูกกล่าวหา”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวนัิย

ตามขอ้บังคับนี้ 

 ข้อ ๕  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ กรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตาม

ขอ้บังคับนี้หรอืตอ้งตคีวามข้อบังคับนี้ ใหอ้ธกิารบดเีป็นผู้วนิจิฉัยและให้ถอืเป็นที่สุด ในกรณทีี่เป็นปัญหา

และอธกิารบดเีห็นสมควร ใหอ้ธกิารบดเีสนอต่อสภามหาวทิยาลัยเพื่อวนิจิฉัย 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นต้องขอยกเว้นหรืองดการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

ข้อใดข้อหนึ่งให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ           

ส่วนท่ี ๑ 

วนัิยและการรักษาวนัิย 

ข้อ ๖  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไม่กระทำการ 

ตามที่กำหนดไวใ้นส่วนนี้ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้อ ๗ พนักงานมหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข้อ ๘  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม 

(๒) ต้องปฏิบัติ หน้าที ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

คำสั่ง นโยบาย หรือแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ 

อตุสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของมหาวทิยาลัย 

(๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย

และข้อบังคับ ระเบียบ  ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี ่ยง แต่ถ้าเห็นว่า 

การปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ

มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งนั้น และ

เมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ต้องปฏิบัติตาม 

(๕) ต้องอุทิศ... 



-๓- 

 
(๕) ตอ้งอุทศิเวลาของตนใหแ้ก่มหาวทิยาลัย จะละทิ้งหรอืทอดทิ้งหนา้ที่มไิด ้

(๖) ต้องรักษาความลับของมหาวิทยาลัย 

(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน

ระหว่างพนักงานมหาวทิยาลัยดว้ยกันและผู้ร่วมปฏบิัตงิาน 

(๘) ต้องให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน 

ผู้ติดต่องานเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 

(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติงานอื่น 

ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน  

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตน

มิให้เสื่อมเสีย 

 ข้อ ๙  พนักงานมหาวิทยาลัยต้องไม่กระทำการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องไม่รายงาน เท ็จต่อ ผู ้บ ังค ับบัญ ชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ 

ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย 

(๒) ต้องไม่ปฏิบัติการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 

(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู ้อื ่นอาศัยตำแหน่งหน้าที ่ของตนหาประโยชน์ 

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 

(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ 

(๕) ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้

เสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตน 

(๖) ต้องไม ่เป ็นกรรมการผู ้จ ัดการ หรือ ผู ้จ ัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื ่น ใด 

ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดี 

(๗) ตอ้งไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกลง้ กดขี่ หรอืข่มเหงกันในการปฏบิัตงิาน 

(๘) ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศผู้อื่น 

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่องาน 

(๑๐) ต้องไม่กระทำการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว 

 ข้อ  ๑๐  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗ และข้อ ๘ หรือฝ่าฝืนข้อห้าม 

ตามข้อ ๙ ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย 

ข้อ ๑๑  การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(๑) ปฏิบ ัต ิหรือละเว้นการปฏิบ ัต ิหน้าที ่โดยมิชอบ เพื ่อ ให้เก ิดความเสียหาย 

อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือ... 



-๔- 

 
(๒) ละทิ้งหรอืทอดทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุเสยีหายแก่มหาวิทยาลัย

อย่างรา้ยแรง 

(๓) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง 

ของมหาวิทยาลัย 

(๔) กระทำการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่องานอย่างร้ายแรง 

(๖) กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที ่หนักกว่าโทษจำคุก 

โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษหนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ หรือ

ฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ ๙ อันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยเสียหายอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๑๒  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่ 

มเีหตุอันควรงดโทษ 

โทษทางวนัิยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ภาคทัณฑ์ 

 (๒) ตัดเงนิเดอืน 

 (๓) ลดเงินเดอืน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก   

ข้อ ๑๓  การลงโทษพนักงานมหาวิทยาลัยต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด 

และระวังอย่าลงโทษผู้ที ่ไม่มีความผิด ในคำสั ่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถ ูกลงโทษกระทำความผิด 

ในกรณีใด ตามข้อใด 

 ข้อ ๑๔ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดกระทำผิดวินัย ให้อธิการบดีสั่งลงโทษใหเ้หมาะสม

กับความผิด ถา้มเีหตุอันควรลดหย่อน จะนำมาประกอบการพจิารณาลดโทษก็ได ้

ส่วนท่ี  ๒ 

การดำเนินการทางวนัิย 

  ข้อ ๑๕  เมื่อความปรากฏแก่อธิการบดีโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าพนักงาน

มหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้อธิการบดีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ

ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามขอ้บังคับนี้ต่อไป 

ในกรณีที่... 



-๕- 

 
ในกรณีที่ความปรากฏแก่ผู้บังคับบัญชาโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าพนักงาน

มหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที ่รายงานอธิการบดีทราบ

โดยเร็ว โดยทำเป็นหนังสือเสนอตามลำดับการบังคับบัญชา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่ือผู้กล่าวหา (ถา้ม)ี 

(๒) ช่ือและตำแหน่งของพนักงานมหาวทิยาลัยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย 

(๓) ขอ้เท็จจรงิหรอืพฤติการณ์แห่งการกระทำที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวนิัย 

(๔) พยานหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่ม ี

 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามความในวรรคสอง หรือปฏิบัติหน้าที่ 

โดยไม่สุจรติใหถ้อืว่าผู้นัน้กระทำผิดวินัย 

ข้อ ๑๖  เมื่อความปรากฏแก่อธิการบดีว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหา 

ว่ากระทำผิดวินัย ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ อธิการบดี 

มอีำนาจสั่งใหส้อบขอ้เท็จจรงิในเบื้องตน้เพื่อประกอบการพจิารณาได ้

เมื่ออธิการบดีได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแล้ว ถ้าเห็นว่ากรณี 

ไม่มีมูลการกระทำผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่ามีมูลการกระทำผิดวนัิยใหส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนและดำเนนิการทางวนัิยแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามขอ้บังคับนี้ต่อไป 

 ข้อ ๑๗   ในกรณ ีที ่อธิการบดีพ ิจารณาผลการสอบข้อเท ็จจริงแล้วเห็นว่ามีม ูล 

การกระทำผิดวินัย ถ้าความผิดวินัยนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือเป็นความผิดวินัย

เล็กน้อย และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจง

ของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว อธิการบดีจะสั ่งลงโทษตามควรหรือจะว่ากล่าวตักเตือน โดยไม่สั ่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 

  ข้อ ๑๘  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

หรือความปรากฏต่อผู ้บ ังค ับบัญชาว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู ้ใดกระทำผิดวิน ัยอย่างร้ายแรง  

แม้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั ้นจะออกจากงานหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว เว้นแต่เพราะเหตุตาย 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหนึ่งปี 

ส่วนท่ี  ๓ 

คณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๙  พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ให้อธิการบดีเป็นผู้มี

อำนาจสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

 ในกรณีอธิการบดีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้มีอำนาจ

ดำเนนิการทางวินัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๐ การแต่งตัง้... 



-๖- 

 
ข้อ ๒๐  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แต่งตั้งจากพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอกีอย่างนอ้ยสองคน โดยใหก้รรมการคนหนึ่ง

เป็นเลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 ในขณะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการต้องดำรงตำแหน่ง 

ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  

แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งระดับต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหา 

ก็ไม่กระทบถงึการไดรั้บแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ 

 กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ ่งคนต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับ

ปร ิญ ญ าทางกฎหมาย หร ือ ผู ้ได ้ร ับการฝ ึกอบรมหล ักส ูตรการดำเน ินการทางว ิน ัย  หร ือ 

ผู้มีประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัย 

 ในกรณีมีความจำเป็นอธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมเป็น

กรรมการสอบสวนดว้ยก็ได ้

 ข้อ ๒๑  คำสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุ ช่ือ ตำแหน่ง และสังกัด 

ของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหา ช่ือและตำแหน่งของผู้ที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ และ

ผู้ช่วยเลขานุการ (ถา้ม)ี ทัง้นี้ ใหม้สีาระสำคัญตามแบบ สว. ๑ ทา้ยขอ้บังคับนี้   

  การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนไม่กระทบ

ถึงการได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง 

 ข้อ ๒๒  เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้เลขานุการดำเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

(๑ ) แจ้งคำสั่ งแต่งตั้ งคณ ะกรรมการสอบสวนให้ ผู้ถูกกล่ าวหาทราบโดยเร็ว 

โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี ที่ รับทราบคำสั่งไว้เป็นหลักฐาน และให้มอบ 

สำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับคำสั่งหรือไม่อาจแจ้ง 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่  

ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ และให้ถือว่า 

ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง สำหรับกรณี

ภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณี ส่งไปยังต่างประเทศ  

เวน้แต่จะมีการพสิูจน์ไดว้่าไม่มีการไดรั้บหรอืไดรั้บก่อนหรอืหลังวันนัน้ 

 (๒) ส่งสำเนาคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ 

เรื่องที่กล่าวหา และหลักฐานการรับทราบหรือถือว่ารับทราบตาม (๑) ให้คณะกรรมการสอบสวน 

โดยใหป้ระธานกรรมการลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปีที่ทราบคำสั่งไว้เป็นหลักฐาน 

 

ขอ้ ๒๓ ผู้ถูกกล่าวหา... 



-๗- 

 
 ข้อ ๒๓  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้น 

มเีหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นผู้กล่าวหาหรอืมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องที่สอบสวน 

 (๒) รูเ้ห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำการตามเรื่องที่กล่าวหา 

 (๓) มเีหตุโกรธเคอืงผู้ถูกกล่าวหา 

 (๔) เป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ พี่ น้อง หรือเป็นพี่น้อง

ร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือเป็นลูกพี่ลูกน้อง หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการแต่งงานของ 

ผู้กล่าวหาหรอืของผู้ถูกกล่าวหาแลว้แต่กรณี 

 (๕) มเีหตุอื่นซึ่งอาจทำใหก้ารสอบสวนไม่เป็นกลางหรอืเสยีความเป็นธรรม 

 การคัดค้านผู้ได้รับการแต่งตั ้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ ่ง ให้ทำเป็น

หนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งหรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้าน  

โดยแสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านว่าจะทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริง

และความยุติธรรมอย่างไร ในการนี้ให้ผู้สั่งแต่งตั้งส่งสำเนาหนังสือคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือ

คัดค้านดังกล่าว ให้ประธานกรรมการทราบและรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนด้วย   

 ในการพิจารณาเรื่องการคัดค้าน จะต้องให้โอกาสผู้ซึ่งถูกคัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริง

เสียก่อน หากผู้สั่งแต่งตั้งเห็นว่าหนังสือคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ซึ่งถูกคัดค้านพ้นจากการเป็น

กรรมการสอบสวน หากเห็นว่าหนังสือคัดค้านไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟังได้ให้สั่งยกคำคัดค้านนั้น  

ทั้งนี้ ให้สั่งการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน โดยให้แสดงเหตุผลในการพิจารณา

สั่งการไว้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมไว้ใน

สำนวนการสอบสวนโดยเร็ว และการสั่งยกคำคัดค้านนั้นให้ถือเป็นที่สุด 

 ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งไม่สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ซึ่งถูกคัดค้าน

พน้จากการเป็นกรรมการสอบสวนและใหเ้ลขานุการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งเพื่อดำเนินการตามข้อ ๒๑ 

 การพน้จากการเป็นกรรมการสอบสวน ไม่กระทบถงึการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูก

คัดค้านตามข้อ ๒๓ ให้ ผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้นำข้อ ๒๓  

วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่มาใช้บังคับโดยอนุโลม    

ข้อ ๒๕  เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าอธิการบดี เห็นว่า 

มีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

สอบสวนให้ดำเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๒๔ มาใช้บังคับ 

โดยอนุโลม 

 การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึง 

การสอบสวนที่ไดด้ำเนนิการไปแลว้ 

ส่วนที่ ๔ ... 

 



-๘- 

 
ส่วนท่ี ๔ 

การสอบสวน 

  ข้อ  ๒๖  เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้ประธาน

กรรมการสั่งให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางสอบสวนต่อไป 

 ข้อ ๒๗ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิด 

ความยุตธิรรมตลอดกระบวนการสอบสวน 

 การสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและ 

ความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  

และจัดทำบันทกึประจำวันที่มกีารสอบสวนไวด้ว้ยทุกครัง้ 

 ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นร่วมทำการสอบสวน 

เวน้แต่ประธานกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการสอบสวนจะอนุญาตให้บุคคลอื่นร่วมก็ได้ 

  ข้อ ๒๘  ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อย

แปดสบิวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนไดรั้บทราบคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน 

  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งเหตุที่ทำให้การสอบสวนไม่แล้วเสร็จ

ต่ออธิการบดีเพื ่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ทั้งนี ้ ไม่เกินครั้งละหกสิบวันตามความจำเป็น 

ในแต่ละกรณี และให้ยื ่นคำขอขยายก่อนสิ ้นระยะเวลาดังกล่าว หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 

ตามระยะเวลาที่ขอขยาย ผู้สั่งแต่งตั้งอาจพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาอีกได้ 

  ข้อ ๒๙  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจำนวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม 

  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ ร่วมประชุมด้วย 

แต่ในกรณีจำเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ

คนใดคนหนึ่งทำหนา้ที่แทน 

  การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ข้อ ๓๐ ในกรณทีี่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดงัต่อไปนี้  

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำ

ความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อัน 

ไม่น่าไว้วางใจ และผู้พิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่อาจเกิดการเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

 

(๒) มีพฤติการณ์... 



-๙- 

 
(๒) มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงปฏิบัติงานอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ

สอบสวนและการพิจารณา 

(๓) ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้อง

จำคุกโดยคำพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๔) ผู้ถูกกล่าวหาถูกตั้งกรรมการสอบสวน และต่อมามีคำพิพากษาถึงที ่สุดว่าเป็น

ผู ้กระทำความผิดอาญาในเรื ่องที ่สอบสวนนั้น หรือผู ้นั ้นถ ูกตั ้งกรรมการสอบสวนภายหลังที ่ม ี 

คำพิพากษาถึงที ่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดอาญาในเรื ่องที ่สอบสวนนั้น และผู้มีอำนาจดังกล่าว

พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที ่ปรากฏตามคำพิพากษาถึงที ่สุดนั ้นได้ความประจักษ์ชัดอยู ่แล้วว่า 

การกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานอธิการบดีเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา

พักงานหรอืออกจากงานไวก้่อน และในคำสัง่ตอ้งระบุเหตุผลในการสั่งพักหรอืใหอ้อกจากงานไวก้่อนดว้ย 

กำหนดระยะเวลาในการสั่งพักงานต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการสอบสวน

ของคณะกรรมการสอบสวน 

  ข้อ ๓๑  การนำเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวน 

ใหก้รรมการสอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด 

  เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจ 

นำต้นฉบับมาได้ จะใช้สำเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้ที ่มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนา

ถูกต้องก็ได้ 

  ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย ถูกทำลาย หรือโดยเหตุประการอื ่น  

จะให้นำสำเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได้ 

  ข้อ ๓๒  เมื่อได้พจิารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ้ ๒๖ แล้ว 

ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามา เพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่

กล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวน

แจ ้งด ้วยว ่าผู ้ถ ูกกล ่าวหาม ีส ิทธ ิที ่จะได ้ร ับแจ ้งสร ุปพยานหล ักฐานที ่สน ับสน ุนข ้อกล ่าวหา  

สิทธิที่จะให้ถ้อยคำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานมาสืบ

แก้ข้อกล่าวหา รวมทั ้งสิทธิในการนำทนายความหรือที ่ปรึกษาของตนเข้ามาในการให้ถ ้อยคำ 

ต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๔ และข้อ ๓๙ 

 การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๒ ท้ายข้อบังคับนี้  

โดยทำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  

และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 

 

เมื่อได้ดำเนินการ... 



-๑๐- 

 
 เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถาม 

ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร   

 ในกรณีที ่ผู ้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที ่ถ ูกกล่าวหา 

ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็น

ความผิดวินัย หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพรวมทั้ง

เหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ

สอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที ่จะได้ทราบข้อเท็จจริง 

และพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียด จะทำการสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้  

แล้วดำเนินการตามข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ ต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการ

สอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้กล่าวหาแลว้ดำเนนิการตามขอ้ ๓๔ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ

รับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่อาจเรียกผู้ถ ูกกล่าวหามาได้ให ้

คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๒ พร้อมทั ้งมีหนังสือสอบถาม 

ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ให้ทำบันทึก

มีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๒ เป็นสามฉบับ เพื ่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับส่งให้ 

ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและ 

วัน เดือน ปี ที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ จะส่งโดยวิธีให้บุคคล

นำไปส่ง หรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา  

ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบก็ได้ ในกรณี

ส ่งทางไปรษณ ีย ์ลงทะเบ ียนตอบรับ  ไม ่ว ่าจะได ้ร ับแบบ สว. ๒ ค ืน  หรือไม ่ก ็ตาม ให ้ถ ือว ่า 

ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง

สำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื ่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่ว ันส่งสำหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังวันนั้น และให้

คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

 ข้อ ๓๓  เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๓๒ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการ

ประชุมเพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด 

เมื่อใด อย่างไร และเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด อย่างไร แล้วให้คณะกรรมการสอบสวน

เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหา โดยระบุข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานว่าเป็น

ความผิดว ิน ัยกรณ ีใด ตามข ้อใด อย ่างไร และสรุปพยานหล ักฐานที ่สน ับสน ุนข ้อกล ่าวหา 

เท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา  

สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได้ 

การแจ้ง... 



-๑๑- 

 
 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง  

ใหท้ำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๓ ท้ายข้อบังคับนี้  โดยทำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา

หนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปี 

ที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 เมื ่อดำเนินการดังกล่าวแล้ว ให ้คณะกรรมการสอบสวนถามผู ้ถ ูกกล่าวหาว่า 

จะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือ

ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงภายในเวลาอันสมควรแต่อย่างช้า 

ไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และ

ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน หรือให้ถ้อยคำเพิ่มเติม รวมทั้ง 

นำส ืบแก ้ข ้อกล ่าวหาด ้วย  ในกรณ ีที ่ผู ้ถ ูกกล ่าวหาไม ่ป ระสงค ์จะยื ่นคำชี ้แจงเป ็นหน ังส ือ 

ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 

การนำสืบแก้ข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาจะนำพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างถึงพยานหลักฐานแล้ว 

ขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 

 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้วให้ดำเนินการ

ตามขอ้ ๔๗ และขอ้ ๔๘ ต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อ

รับทราบ หรือไม่มารับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่อาจ

เรียกผู้ถูกกล่าวหามา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๓ โดยวิธีให้

บ ุคคลนำไปส่ง หรือจะส่งทางไปรษณ ีย ์ลงทะเบ ียนตอบรับไปให้ผู ้ถ ูกกล่าวหา ณ ที ่อยู ่ของ 

ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ  

พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง หรือนัดมาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งใน

กรณีนี้ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๓ เป็นสามฉบับ  เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน

หนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา 

ลงลายมือช่ือและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ในกรณีส่ง

ทางไปรษณ ีย ์ล งทะเบ ียนตอบร ับ  ไม ่ว ่าจะได ้ร ับแบบ  สว . ๓  ค ืน  หร ือ ไม ่ก ็ต าม  ให ้ถ ือว ่า 

ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง

สำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื ่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่ว ันส่งสำหรับกรณีส่งไปยัง

ต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังวันนั้น ให้ถือว่า 

ผู ้ถ ูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที ่สน ับสนุนข้อกล่าวหาแล้วและ 

ไม่ประสงค์ที ่จะแก้ข้อกล่าวหา ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้  

หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีได้  

 

แล้วดำเนินการ... 



-๑๒- 

 
แล้วดำเนินการตามข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคำหรือยื่นคำ

ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอนำสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสำนวน

การสอบสวนตามข้อ ๔๘ โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ 

ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

  ข้อ ๓๔  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการตามข้อ ๓๓ เสร็จแล้ว ก่อนเสนอ

สำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๔๘ ถ้าคณะกรรมการสอบสวน

เห็นว่าจำเป็นจะตอ้งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเตมิก็ใหด้ำเนินการได ้ถ้าพยานหลักฐานที่ได้เพิ่มเตมินั้น

เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกล่าวให้

ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้เฉพาะพยานหลักฐาน

เพิ่มเติมที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ ให้นำข้อ ๓๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๓๕  ผู ้ถ ูกกล่าวหาซึ ่งได ้ยื ่นคำชี ้แจงหรือให ้ถ ้อยคำแก้ข ้อกล่าวหาไว้แล ้ว 

มีสิทธิยื่นคำชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอให้ถ้อยคำ หรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ต่อคณะกรรมการ

สอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ 

  เมื ่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู ่ในระหว่างการพิจารณาของอธิการบดีหรือ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคำชี้แจงในระหว่างการพิจารณาดังกล่าวก็ได้  

ในกรณีเช่นนี้ให้รับคำช้ีแจงนั้นรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

  ข้อ ๓๖   ในการสอบปากคำผู ้ถ ูกกล่าวหาและหรือพยาน จะต้องมีกรรมการ

สอบสวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้ 

เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงคณะกรรมการ

สอบสวนจะกำหนดวิธีการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากความในวรรคหนึ่งก็ได้ และให้

บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 

  ข้อ ๓๗  ก่อนเริ่มสอบปากคำพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่า

กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ 

ต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

  ข้อ ๓๘   ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและหรือพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวน

ผู้ใดกระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ใหส้ัญญา หรอืกระทำการใดเพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้ให้ถอ้ยคำอย่างใด ๆ 

  ข้อ ๓๙  ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและหรือพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวน

เรียกผู้ซึ่งจะถูกสอบปากคำเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน และห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบสวน  

 

และผู้ถูกกล่าวหา... 



-๑๓- 

 
และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความหรือที ่ปรึกษาของตนที ่ไม่ใช่บ ุคคลที ่อ้างเป็นพยานเข้ามา 

ในที่สอบสวนได้ การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาได้ทำลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา 

ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

  ในกรณีที ่ทนายความหรือที ่ปรึกษาของผู้ถ ูกกล่าวหาได้กระทำการใด ๆ อันทำ 

ให้การสอบสวนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจให้ทนายความหรือ 

ที่ปรกึษาของผู้ถูกกล่าวหาออกจากที่สอบสวนได ้และใหบ้ันทกึเหตุแห่งการนั้นไวใ้นแบบ สว. ๔ ดว้ย 

  การสอบปากคำผู ้ถ ูกกล ่าวหาและหรือพยาน ให ้บ ันท ึกถ ้อยคำมีสาระสำค ัญ 

ตามแบบ สว. ๔ หรือแบบ สว. ๕ ท้ายข้อบังคับนี ้แล้วแต่กรณี เมื ่อได ้บ ันท ึกถ้อยคำเสร็จแล้ว   

ให้อ ่านให ้ผู ้ให ้ถ ้อยคำฟังหรือจะให ้ผู ้ให ้ถ ้อยคำอ่านเองก ็ได ้ เมื ่อผู ้ให ้ถ ้อยคำรับว่าถ ูกต้องแล้ว 

ให้ผู้ให้ถ้อยคำและผู้บันทึกถ้อยคำลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคน

ซึ ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั ้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคำมีหลายหน้า 

ให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือช่ือกำกับไว้ทุกหน้า 

  ในการบันทึกถ้อยคำ ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่

ได้บันทึกไว้แล้ว  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคน

กับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือช่ือกำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

  ในกรณ ีที ่ผู ้ให ้ถ ้อยคำไม่ยอมลงลายมือชื ่อ ให้บ ันทึกเหตุนั ้นไว้ในบันทึกถ้อยคำ 

ในกรณีที ่ผู ้ให้ถ้อยคำไม่สามารถลงลายมือชื ่อได้ ให้นำมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ ๔๐  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน ให้บุคคลนั้นมา

ช้ีแจงหรอืใหถ้อ้ยคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกำหนด   

 ในกรณีที่พยานมาพบคณะกรรมการสอบสวนแต่ไม่ให้ถ้อยคำ หรือไม่มา หรือ

คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวน

พยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวน ตามข้อ ๒๗ และรายงาน

การสอบสวนตามขอ้ ๔๘ 

เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาพยานหลักฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง คณะกรรมการ

สอบสวนจะกำหนดวิธีการอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรนอกเหนือจากความในวรรคสองก็ได้ และ 

ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 

 ข้อ ๔๑  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทำ

ให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จำเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสำคัญ จะงดการสอบสวน

พยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่สอบสวนนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนตาม 

ขอ้ ๒๗ และรายงานการสอบสวนตามขอ้ ๔๘ 

ขอ้ ๔๒ ในกรณ.ี.. 



-๑๔- 

 
 ข้อ ๔๒  ในกรณีที่จะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ ต่างท้องที่   

ประธานกรรมการจะรายงานต่ออธิการบดีเพื่อขอใหหั้วหน้าส่วนราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานในท้องที่

นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกำหนดประเด็นหรือข้อสำคัญที่จะต้องสอบสวน

ไปให้ ในกรณีเช่นนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่จะดำเนินการแทนเลือกข้าราชการ

หรือพนักงานมหาวิทยาลัยในหน่วยงานนั้นที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะกรรมการ

สอบสวน   

 การปฏิบั ติหน้ าที่ ของคณ ะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ให้มี ฐานะเป็น

คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้บังคับนี้ และใหน้ำขอ้ ๒๘ ขอ้ ๓๖ ขอ้ ๓๗ ขอ้ ๓๘ ขอ้ ๓๙ ขอ้ ๔๐ และ

ขอ้ ๔๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ข้อ ๔๓  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ 

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธาน

กรรมการสอบสวนรายงานไปยังอธิการบดีโดยเร็ว ถ้าอธิการบดีเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า

กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามรายงาน ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทำการสอบสวน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้  

ทัง้นี้ ใหด้ำเนนิการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่กำหนดในขอ้บังคับนี้ 

  ข้อ ๔๔  ในกรณ ีที ่การสอบสวนพาดพิงไปถึงผู ้อื ่น  ให้คณะกรรมการสอบสวน

พิจารณาในเบื้องต้นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้น 

มีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที ่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยัง

อธิการบดีเพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 

  ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่ากรณีมีมูลที ่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยตามรายงาน  

ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวน  

หรือจะแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั ้งนี ้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที ่กำหนดในข้อบ ังค ับนี ้ กรณ ีเช ่นนี ้ให ้ใช ้พยานหล ักฐานตามที ่ได ้สอบสวนมาแล ้วประกอบ 

การพิจารณาได้ 

  ในกรณ ีที ่คณ ะกรรมการสอบสวนดำเน ินการสอบสวนโดยแยกเป ็นสำนวน 

การสอบสวนใหม่ ให้นำพยานหลักฐานที ่เกี ่ยวข้องในสำนวนการสอบสวนเดิมรวมในสำนวน 

การสอบสวนใหม่หรือบันทึกให้ปรากฏว่านำพยานหลักฐานใดจากสำนวนการสอบสวนเดิม 

มาประกอบการพิจารณาในสำนวนการสอบสวนใหม่ด้วย 

  ข้อ ๔๕  ในกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิด 

ในคดีที ่เกี ่ยวก ับเรื ่องที ่กล ่าวหา ถ ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท ็จจริงที ่ปรากฏตาม 

 

คำพิพากษา... 



-๑๕- 

 
คำพิพากษาได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุน 

ข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องสอบสวนพยานหลักฐานอื ่นที ่เกี ่ยวข้องก ับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ 

ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๓๔ 

ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

  ข้อ ๔๖  ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชา

ของอธิการบดี  ให้คณ ะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเส ร็จ แล้วทำรายงาน 

การสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนต่ออธิการบดีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และส่งเรื่องให้

ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดำเนนิการต่อไป 

 ข้อ ๔๗  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว 

ใหป้ระชุมพจิารณาลงมตวิ่า 

 (๑)  ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด 

อย่างไร และควรไดรั้บโทษสถานใด  

 (๒) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  

แต่การสอบสวนไม่ไดค้วามแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได ้ถา้ใหป้ฏิบัติงานต่อไปจะเป็น

การเสยีหายแก่มหาวทิยาลัยหรอืไม่ อย่างไร 

  ข้อ ๔๘  เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๔๗ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน 

ทำรายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๖ ท้ายข้อบังคับนี้เสนอต่ออธิการบดี  

ถ้ากรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 

โดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดว้ย 

  รายงานการสอบสวนอย่างนอ้ยตอ้งมสีาระสำคัญดังนี้ 

 (๑ ) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยาน

ตามข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหา 

ให้ถอ้ยคำรับสารภาพ ใหบ้ันทกึเหตุผลในการรับสารภาพ (ถา้ม)ี ไวด้ว้ย 

 (๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐาน 

ที่หักลา้งขอ้กล่าวหา 

 (๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัย 

หรือไม่ อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามข้อใด อย่างไร หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่ง 

ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษ 

ปลดออกหรือไล่ออกได้ ถ้าให้ปฏิบัติงานต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไร 

  เมื ่อคณ ะกรรมการสอบสวนได ้ท ำรายงานสอบสวนแล ้ว ให ้เสนอสำนวน 

การสอบสวนพร้อมทั้งสารบาญต่ออธิการบดี และให้ถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ 
 

ข้อ ๔๙ เมื่อคณะ... 



-๑๖- 

 
ข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสำนวนการสอบสวนมาแล้ว และอธิการบดี

ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๕๑ ข้อ ๕๒ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔ แล้วให้พิจารณา

สั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  

 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งลงโทษ 

แต่ในกรณีที ่อธิการบดีเห็นว่าผู ้ถ ูกกล่าวหากระทำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ 

จะงดโทษให้ โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ โดยทำเป็นคำสั่งงดโทษ และ

การพิจารณาของอธกิารบดีไม่ผูกพันตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 

 การสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้อธิการบดีเป็นผู้สั่งลงโทษ โดยจะต้องได้รับ 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลก่อนออกคำสั่ง และการพิจารณา

ของคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลไม่ผูกพันตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 

  ข้อ ๕๐  ในกรณีที่อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณารายงาน 

ผลการสอบสวนแล้วเห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใด ให้กำหนดประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น 

ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทำการสอบสวนได้ หรอืผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมเห็นเป็น

การสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการคณะใหม่ขึ้นทำการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้นำ 

ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ให ้คณ ะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวน เพิ ่ม เต ิม ให ้แล ้ว เสร ็จ โดย เร ็ว  

เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมทำความเห็นให้ 

ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติม 

  ข้อ ๕๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๐ 

ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณี เช่นนี้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ 

ใหถู้กตอ้ง 

  ข้อ ๕๒  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้น

เสยีไปเฉพาะในกรณดีังต่อไปนี้ 

  (๑ ) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุม 

ไม่ครบตามที่กำหนดไวใ้นขอ้ ๒๙ วรรคหนึ่ง หรอืขอ้ ๓๖ 

  (๒) การสอบปากคำบุคคลดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๑ วรรคสาม 

ขอ้ ๓๖ ขอ้ ๓๘ ขอ้ ๓๙ วรรคหนึ่ง หรอืขอ้ ๔๒ 

  ในกรณีเช่นนี้ให้อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสั่งให้คณะกรรมการ

สอบสวนดำเนนิการใหม่ใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 

 

ขอ้ ๕๓ ในกรณี... 



-๑๗- 

 
  ข้อ ๕๓  ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ

ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ้กล่าวหา หรือไม่ส่งบันทกึการแจ้งขอ้กล่าวหาและสรุป

พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยให้บุคคลนำไปส่งหรอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้

ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือขอให้ ผู้ถูกกล่าวหามาช้ีแจง หรือนัดมาให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้ 

ข้อกล่าวหาตามข้อ ๓๓ ให้อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสั่งให้คณะกรรมการ

สอบสวนดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาที่จะช้ีแจงให้ถ้อยคำและนำสืบ

แกข้อ้กล่าวหาตามที่กำหนดไวใ้นขอ้ ๓๓ ดว้ย 

  ข้อ ๕๔  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้องตามข้อบังคับนี้ นอกจาก

ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๑ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสำคัญอันจะทำให้ 

เสียความเป็นธรรม ให้อธิการบดีหรือคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน

แก้ไขหรือดำเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้าการสอบสวนนั้นมิใช่สาระสำคัญอันจะทำให้ 

เสยีความเป็นธรรม ผู้มอีำนาจดังกล่าวจะสั่งใหแ้กไ้ขหรอืดำเนนิการใหถู้กตอ้งหรอืไม่ก็ได ้

  ข้อ ๕๕  พนักงานมหาวิทยาลัยที่โอนมาจากหน่วยงานอื่น ผู้ใดมีกรณีกระทำผิดวนัิยอยู่

ก่อนวันโอนมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น

และหรืออธิการบดีดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับนี้โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่าง 

การสืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวนหรือพิจารณา

หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้นหรืออธิการบดี

พิจารณาดำเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและลงโทษตาม

กฎหมายว่าดว้ยวนิัยของหน่วยงานเดมิที่โอนมานัน้ แลว้แต่กรณ ี

  ข้อ ๕๖ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ใดออกจากงานหรือพ้นจากตำแหน่งอันมิใช่เพราะตาย 

และมีกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงก่อนออกจากงานหรือพ้นจากตำแหน่งให้อธิการบดีสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้กับพนักงานมหาวิทยาลัย 

ผู้นั้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกจากงานหรือพ้นจากตำแหน่งหากผลการสอบสวนได้รับการพิจารณา

แล้วเห็นว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้พิจารณาดำเนินการลงโทษปลดออกหรือไล่ออก 

ตามความร้ายแรงแก่กรณี แต่การสั่งลงโทษต้องดำเนนิการภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากงาน

หรือพ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่ผลการสอบสวนได้รับการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

ที่จะต้องถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ก็ให้งดโทษเสีย 

  ในระหว่างที่ได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าพนักงานมหาวิทยาลัยผู้นั้น 

ถงึแก่ความตายให้ยุตเิรื่อง 

 

 

ขอ้ ๕๗ ในกรณ.ี.. 





-๑๙- 

 
 

 

 

 

คำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที ่…….../…………. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
(กรณีสอบสวนวนิัยร้ายแรงใหร้ะบุไวด้ว้ย) 

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

  ดว้ย............. (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา) .......... พนักงานมหาวทิยาลัยสาย .......................

ตำแหน่ง........................................ สังกัด ......................................... มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ตำแหน่ง...................... มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยในเรื่อง........................... (ระบุเรื่องที่

กล่าวหา หลายเรื่อง ใหร้ะบุทุกเรื่อง) ................ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษา

วินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน (กรณสีอบสวนวนิัยรา้ยแรงใหร้ะบุไวด้ว้ย) โดยมอีงค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

  ๑. .................................(ระบุช่ือและตำแหน่ง)................ประธานกรรมการ 

  ๒. .................................(ระบุช่ือและตำแหน่ง)................กรรมการ 

  ๓. .................................(ระบุช่ือและตำแหน่ง)................กรรมการและเลขานุการ 

  ๔. .................................(ระบุช่ือและตำแหน่ง)................ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทัง้นี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย วิ นัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหแ้ลว้เสร็จ และเสนอรายงานผลการสอบสวนมาเพื่อพจิารณาดำเนนิการต่อไป 

  อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา กระทำความผิดวินัยในเรื่องอื่น

นอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่ง หรือมีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้อื่นที่มิได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาตามคำสั่งนี้ 

ร่วมกระทำความผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนนี้ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานมาเพื่อพิจารณา

ดำเนนิการต่อไป 

           สั่ง  ณ  วันที่ .......... เดอืน ....................... พ.ศ. ................. 

............ ลายมอืช่ือผู้สั่งแต่งตัง้ ............... 

(.................ช่ือผู้สั่งแต่งตัง้......................) 

 …..…………ตำแหน่งผู้สั่งแต่งตัง้................. 

 

แบบ สว.๑ 



-๒๐- 

 
 

แบบบันทกึการแจ้งและการรับทราบข้อกล่าวหา 

 

เรื่อง  การสอบสวน .........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา).....ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

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

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

วันที่ ....... เดอืน ............... พ.ศ. ......... 

  คณ ะกรรมการสอบสวน  ตามคำสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  .........../........... 

เรื่อง ......................................... ลงวันที่ ............. เดอืน ........................... พ.ศ. ................ ไดแ้จ้งและ

อธบิายขอ้กล่าวหาให.้..........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)................ ผู้ถูกกล่าวหาทราบดังนี้ 

  ............... (อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบด้วยว่าข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาเป็นความผิดวินัย ตามข้อใด)...................... 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วยว่า ในการสอบสวนนี้ 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนกล่าวหา และให้ถ้อยคำหรือช้ีแจง 

แก้ ข้อกล่ าวหาและให้ถ้ อยคำหรือ ช้ีแจงแก้ ข้อกล่ าวหาตลอดจนอ้ างพยานหลั กฐานหรือ 

นำพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย รวมทั้งสิทธิในการนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตน 

เขา้มาในการใหถ้อ้ยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนได ้

  (ลงช่ือ) ....................................................... ประธานกรรมการ 

  (ลงช่ือ) ....................................................... กรรมการ 

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

  (ลงช่ือ) ....................................................... ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ข้าพเจ้า……… (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...........ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ 

๑ ฉบับแล้ว เมื่อวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... ข้าพเจ้าจึงขอ (รับสารภาพตามข้อกล่าวหา

หรอืปฏเิสธขอ้กล่าวหา) .................................. เนื่องจา....................................................................... 

 

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

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

   

  (ลงช่ือ) ..................................................... ทนายความหรอืที่ปรกึษา (ถา้ม)ี 

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

 

 

 

แบบ สว.๒ 



-๒๑- 

 
 

 

แบบบันทกึการแจ้ง และการรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
 

เรื่อง  การสอบสวน .... (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา) .... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

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

สอบสวนที.่.......................................... 

วันที่ ....... เดอืน ............... พ.ศ. ......... 

  คณะกรรมการสอบสวน  ตามคำสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  ............/............ 

เรื่อง.................................... ลงวันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ................  ได้แจ้งข้อ

กล่าวหาให้ ........(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...................... ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและ

รับทราบขอ้กล่าวหา ลงวันที่ ...... เดอืน ......... พ.ศ. ....... นัน้ 

  บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 

เสร็จแลว้ จงึแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานฐานที่สนับสนุนขอ้กล่าวหา ใหผู้้ถูกกล่าวหาทราบดังนี้ 

  ข้อกล่าวหา 

  .................... (ระบุขอ้กล่าวหาเดมิหรอืขอ้กล่าวหาที่เปลี่ยนไป) .................................... 

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

  พยานหลักฐานที่สันบสนุนข้อกล่าวหา 

  ………………… (สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ้กล่าวหา โดยสรุปว่ามีพยานหลักฐานใด

ที่สนับสนุนว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดตามข้อกว่าหา และระบุวัน เวลา สถานที่ ลักษณะการกระทำ

เท่าที่ปรากฏดว้ย เพื่อใหเ้กดิความสะดวกเขา้ใจง่ายควรแยกพยานหลักฐานเป็นขอ้ ๆ)......................... 

  (ลงช่ือ) ....................................................... ประธานกรรมการ 

  (ลงช่ือ) ....................................................... กรรมการ 

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

  (ลงช่ือ) ....................................................... ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ข้าพเจ้า……… (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา) ..... ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับแล้ว เมื่อวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ........... 

ข้าพเจ้า (มี หรือไม่มี)............ ความประสงค์ที่จะช้ีแจงแก้ข้อความกล่าวหาเป็นหนังสือ ภายในวันที่ 

........ เดอืน .................. พ.ศ. ............. 
 

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

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

  (ลงช่ือ) ..................................................... ทนายความหรอืที่ปรกึษา (ถา้ม)ี 

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

 

แบบ สว.๓ 



-๒๒- 

 
 

 

แบบบันทกึถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา 

 

เรื่อง  การสอบสวน .... (ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา) .... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

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

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

วันที่ ....... เดอืน ............... พ.ศ. ......... 

 

  ขา้พเจ้า ................... (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา) ................... อายุ ............................... ปี 

สัญชาต ิ...................................... ศาสนา ............................................ อาชีพ ................................... 

อยู่บา้นเลขที่ ............................. ตรอก/ซอย ..........................................ถนน .................................... 

แขวง/ตำบล ................................. เขต/อำเภอ .......................................จังหวัด.................................. 

 

  ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง ...................................... 

(ระบุเรื่องที่กล่าวหา) ................ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่......../......... เรื่อง ............................ 

ลงวันที่ ............. เดอืน ........................... พ.ศ. ................   

คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งดังกล่าว ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ข้าพเจ้า

รับทราบแล้ว ตามแบบ .......................... (แบบบันทึกการแจ้งและการรับทราบข้อกล่าวหา แบบ สว.๒ 

หรือ แบบบันทึกการแจ้ง และการรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

แบบ สว.๓) ลงวันที่ ............. เดอืน ................... พ.ศ. ............. 

  ขา้พเจ้าทราบแล้วว่าคณะกรรมการสอบอนุญาตให้ (...........ช่ือผู้อยู่ในที่สอบสวน.......) 

อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน (ถ้าม)ี 

ข้าพเจ้า จึงขอให้ถ้อยคำด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ (รับสารภาพตามข้อกล่าวหา 

หรอืปฏเิสธขอ้กล่าวหา พรอ้มช้ีแจงเหตุผล) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบ สว.๔ 



-๒๓- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา 

หรือกระทำการใด เพื่อจูงใจใหข้้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจา้ได้ฟังบันทกึถ้อยคำที่อ่านให้ฟัง 

หรือได้อ่านบันทึกถ้อยคำเองแล้ว ขอรับร้องว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้า

คณะกรรมการสอบสวน 

 

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

 

  (ลงช่ือ) ...................................................... ประธานกรรมการ 

 

  (ลงช่ือ) ...................................................... กรรมการ 

 

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

 

(ลงช่ือ) ...................................................... ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๔- 

 
 

 

แบบบันทกึถ้อยคำของพยาน 

 

เรื่อง การสอบสวน .... (ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา) .... ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

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

 

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

วันที่ ....... เดอืน ............... พ.ศ. ......... 

 

  ขา้พเจา้ ................... (ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา) .................... อายุ .............................. ปี 

สัญชาต ิ...................................... ศาสนา ............................................ อาชีพ ................................... 

อยู่บา้นเลขที่ ............................. ตรอก/ซอย ..........................................ถนน ..................................... 

แขวง/ตำบล ................................. เขต/อำเภอ .......................................จังหวัด................................ 

 

  คณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง 

............(ระบุช่ือผู้ถูกกล่าวหา) ........ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่......../......... เรื่อง ............................ ลงวันที่ ............. เดอืน ........................... พ.ศ. ................   

  ขา้พเจา้ขอใหถ้อ้ยคำตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบ สว.๕ 



-๒๕- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่ากรรมการ

สอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อกรรมการ

สอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย และคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ 

ให้สัญญา หรือกระทำการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคำ 

ที่อ่านให้ฟัง หรือได้อ่านบันทึกถ้อยคำเองแล้ว ขอรับร้องว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือ 

ไวต่้อหนา้คณะกรรมการสอบสวน 

 

  (ลงช่ือ) ...................................................... พยาน 

 

  (ลงช่ือ) ...................................................... ประธานกรรมการ 

 

  (ลงช่ือ) ...................................................... กรรมการ 

 

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

 

(ลงช่ือ) ...................................................... ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 



-๒๖- 

 
 

                           บันทกึข้อความ 
หน่วยงาน   

ที่   วันที่         

เรื่อง รายงานผลการสอบสวน 

เรียน อธกิารบดี 

  ตามคำสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา ที่ ......./........ ลงวันที่ ............................................... 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน ..................................... เพื่อสอบสวน  ................................. 

(ระบช่ืุอผู้ถูกกล่าวหา) ........................ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวนิัยในเรื่อง (ระบุเรื่องที่กล่าวหา) 

...................................................................................... นัน้ 

  ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เมื่อวันที่ 

...........เดือน .............................. พ.ศ. ........... และคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ จงึขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้ 

  ๑. มูลกรณเีรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก.......................................................................... 

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

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

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

...................................................................................(เอกสารหมายเลข...) 

  ๒. คณะกรรมการสอบสวนไดแ้จ้งและอธิบายขอ้กล่าวหา ที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา

ให้ ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า .... (ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องใด มีรายละเอียดอย่างใด) ..... และได้แจ้งให้ 

ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วยว่าในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุนข้อกล่าวหา และใหถ้้อยคำหรอืช้ีแจงแก้ขอ้กล่าวหาตลอดจนอา้งพยานหลักฐาน หรอืนำพยาน 

หลักฐานมาสืบแก้ ข้อกล่ าวหาได้  รวมทั้ งสิทธิ ในการนำทนายความหรือที่ ปรึกษาของตน 

เข้ามาในการให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ และได้ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดตาม 

 ขอ้กล่าวหาจรงิหรอืไม่ อย่างไร (เอกสารหมายเลข...) 

  ผู้ถูกกล่าวหา ใหถ้อ้ยคำในเบื้องตน้ว่า........................................................................... 

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

...........................................ทั้งนี้ โดยมิได้ให้ถ้อยคำสารภาพว่าได้กระผิดตามข้อกล่าวหาจริงหรือไม่ 

อย่างไร (เอกสารหมายเลข...) 

 

 

 

แบบ สว.๖ 



-๒๗- 

 
  ๓.พยานหลกัฐาน 

  คณะกรรมการสอบสวนไดร้วบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ้กล่าวหา ดังนี้ 

    ๓.๑ พยานเอกสาร 

          (๑) ................ มสีาระสำคัญ คือ ......................(เอกสารหมายเลข...) 

          (๒) ................ มสีาระสำคัญ คือ ......................(เอกสารหมายเลข...) 

   ๓.๒ พยานบุคคล 

          (๑) ...... (ระบุช่ือพยาน) .... ใหก้ารว่า ..................(เอกสารหมายเลข...) 

          (๒) ...... (ระบุช่ือพยาน) .... ใหก้ารว่า ..................(เอกสารหมายเลข...) 

   ๓.๓ พยานวัตถุ 

             (๑) ................. มีลักษณะ/น้ำหนัก...........................(บรรจุซอง/หีบห่อ

ประทับตราเอกสารหมายเลข...) 

          (๒) ................ มีลักษณะ/น้ำหนัก............................(บรรจุซอง/หีบห่อ

ประทับตราเอกสารหมายเลข...) 

  ๔. ขอ้เท็จจริง 

  คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาแลว้ สรุปข้อเท็จจรงิได ้ดังนี้ 

  ....................(สรุปขอ้เท็จจรงิที่ไดจ้ากการสอบสวน)..................................................... 

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

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

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

  ๕. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

   ๕.๑ .............................................................................................................. 

   ๕.๒ .............................................................................................................. 

   ๕.๓ .............................................................................................................. 

  ๖. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 

  จากข้อเท็จจริงที่ได้ประกอบกับพยานหลักฐานต่าง ๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า .................................................... (กำหนดประเด็นและ

วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาว่าจะ

รับฟังพยานหลักฐานได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และถ้าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัย

อย่างไรหรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวนิัยกรณีใด ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด มีเหตุอันควร

ลดโทษหรอืไม่อย่างไร จงึเห็นควรให้ลงโทษสถานใด) ......................................................................... 

 

 

 

 



-๒๘- 

 
  จงึเสนอรายงานผลการสอบสวน มาเพื่อโปรดพจิารณาดำเนนิการต่อไป 

 

   ลงช่ือ ............................................................ประธานกรรมการ 

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

 

   ลงช่ือ ............................................................กรรมการ 

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

 

   ลงช่ือ ............................................................กรรมการและเลขานุการ 

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

 

   ลงช่ือ ............................................................ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

 

 


