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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงครั้งท่ี ๑ 
วันท่ีอนุมัติใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

จัดท าโดย นางสาวอรทัย ชูเจริญ ต าแหน่งนิติกร 
สอบทานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นายสะอาด เข็มสีดา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
อาจารย์ทัศนัย ท่ังทอง ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ 

อนุมัติโดย ผู้อ านวยการกองกลาง 
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ข 
ค าน า 

  
 คู่มือการสอบสวนวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการสอบสวนวินัยของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและชอบด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัย               
ราภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ด าเนินการทางวินัยโดยเฉพาะการจัดท าส านวนการสอบสวน เพราะเมื่อได้พิจารณาถึงการปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ของผู้มีต าแหน่งนิติกร และรวมถึงบุคคลในต าแหน่งอ่ืนๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนในฐานะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบสวนด้วยแล้ว ท าให้เห็นว่า
บุคคลดังกล่าวนี้จะมีบทบาทหน้าที่อันส าคัญต่อการผดุงความยุติธรรม ท านองเดียวกันกับผู้ที่ท าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานต ารวจ ทนายความ พนักงานอัยการหรือ
แม้แต่ผู้พิพากษา แต่ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในส่วนของการสอบสวนทางวินัยนั้น
จักเห็นได้ว่าเป็นไปตามกระบวนการที่มีล าดับขั้นตอนของความยุ่งยากต่อความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง 
 สาระส าคัญประกอบด้วย การจัดท าส านวนการสอบสวนกับความส าคัญของการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการจัดท าส านวนการสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การจัดเรียงเอกสาร            
ในส านวน การเสนอความเห็นแย้ง ซึ่งได้เรียบเรียงขึ้นโดยยึดหลักเกณฑ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2553 เป็นหลักส าคัญส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง
ได้อาศัยจากทักษะและประสบการณ์ในการท างานที่ผ่านมา  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเกิดความรู้              
และความเข้าใจได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และชอบด้วยข้อกฎหมายต่อไป 
 
 
 

  หน่วยนิติการ 
               สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 

หน้า 
ปกใน         ก 
ค าน า         ข 
สารบัญ        ค 
 ปกและประวัติการแก้ไข        ก 
 วัตถุประสงค์         ๑ 
 ขอบเขต          ๑ 
 ค าจ ากัดความ         ๑ 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ        ๒ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน        ๒ 

- ที่มาของการสอบสวน        ๔ 
 - การจัดท าส านวนการสอบสวนกับความส าคัญของการเตรียม   ๘ 

 ความพร้อมส าหรับการจัดท าส านวนการสอบสวน 
- การรวบรวมพยานหลักฐาน       ๓๒ 
- ส านวนการสอบสวน        ๓๖ 

 มาตรฐานคุณภาพงาน        ๔๕ 
 เอกสารอ้างอิง         ๔๕ 
 แบบฟอร์มที่ใช้         ๔๖ 
 ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน      ๖๓ 
 ข้อเสนอแนะ         ๖๓ 

 ภาคผนวก       
 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัย

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 

     
 
 
 
 



 
  

 

 
        สารบัญ   (ต่อ) 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน 
ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน               
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 
  

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑ จาก ๖๓ 

 

การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือใช้เป็นคู่มือประกอบการสอบสวนวินัยของเจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับการสอบสวน ให้มีมาตรฐานและชอบด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี  ว่าด้วย                
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสอบสวนวินัย 

๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าส านวนสอบสวนวินัย 
 

ขอบเขต 
ครอบคลุมถึง ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ขั้นตอนการสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ต่างๆ  และขั้นตอนการสรุปและการจัดท า
ส านวนสอบสวน 
 
ค าจ ากัดความ 
 “การสอบสวน” หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลาย  
เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือการพิสูจน์ความผิดของบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดวินัย 
ให้ได้ความจริงและยุติธรรม เพ่ือที่จะลงโทษผู้ที่กระท าความผิด ตามความเหมาะสมแห่งพฤติการณ์
ในการกระท าความผิด 
  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒ จาก ๖๓ 

 

แจ้งและอธบิายข้อกลา่วหาทราบ (แบบ สว.๒) พรอ้มทั้งแจ้งสิทธิของผู้ถูกลา่วหา (ข้อ ๒๒) 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
หน่วยนิติการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   :  มีภาระหน้าที่หลักในการ
สอบสวนข้อเท็จจริง/สอบสวนวินัย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  :  มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ และพิจารณา                  
สั่งการภายใต้ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายละเอียดในส านวนการสอบสวน  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
คณะกรรมการสอบสวนวินัย  :  มีหน้าที่พิจารณาด าเนินการสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๘) ตามแบบ สว.๑ (ข้อ ๑๐) 
 
 

แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกลา่วหาทราบ (ข้อ ๑๑ (๒)) 
 
 

ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๑๒) 
 
 

แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทราบ (ข้อ ๑๕) 
 
 

คณะกรรมการมสีิทธิคัดค้านตนเอง (ข้อ ๑๓) 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพือ่พิจารณาวางแนวทางการสอบสวน (ข้อ ๑๖) 
 
 

  
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๓ จาก ๖๓ 

 
 

(ต่อ) 
 

ถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ (บันทึกถ้อยค าเบื้องต้น ตามแบบ สว.๔) 
 (ข้อ ๒๒ วรรค ๓) 

                                                                                                       
                        รับสารภาพ                                        ไม่รับสารภาพ 

       
                                                                                                      
 

          
         ประชุมคณะกรรมการสอบสวน                     รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง 
                  เพื่อพิจารณาว่า       
      ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยหรือไม่                                                             
 

 
     
    ประชุมคณะกรรมการสอบสวนแจ้ง                    
    ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐาน 

           ท ารายงานการสอบสวนตาม       ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา                        
              แบบ สว.๖ ข้อ ๓๘                                                   ทราบ แบบ สว.๔ ข้อ ๒๙ วรรค ๒ 

                        
        

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                              
                                                                                                          รวบรวมพยานหลักฐานของฝ่าย                                                   
                                                                                      ผู้ถูกกล่าวหาโดยบันทึกถ้อยค าพยาน  
                                                                                                (แบบ สว.๕ ข้อ ๒๙) 

 
 

                                                                                                 ประชุมคณะกรรมการ    
                                                                                 เพือ่พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิด                            

                                                                                วินัย ข้อ ๓๗ (๑)                                                                                                   
 
ท ารายงานการสอบสวน แบบ สว.๖ ข้อ ๓๑ วรรคแรก 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔ จาก ๖๓ 

 

ที่มาของการสอบสวน 
 วินัย คือ การควบคุมความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ซึ่งวินัยข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้แก่บทบัญญัติวินัยที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น ก าหนดให้ข้าราชการต้องซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รักษาความลับของทางราชการ ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา และรักษาชื่อเสียงของ
ตน เป็นต้น นอกจากนี้วินัยยังหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถจะควบคุม
ตนเองให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวได้ 
 การด าเนินการทางวินัย หมายถึง การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็นพิธีการตาม
กฎหมาย การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลาย เพ่ือที่จะให้ได้ทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ต่างๆหรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า ว่ากระท าผิดวินัยไม่ว่าจะร้ายแรงหรือไม่
ร้ายแรงก็ตาม เพ่ือให้ได้ความจริงและความยุติธรรมและพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัย
จริงหรือไม ่อย่างไร และถ้ากระท าผิดวินัยแล้วควรจะได้รับโทษสถานใดด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการกล่าวถึงค าว่าการสอบสวนทางวินัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ระบุไว้ว่ายังมีอีกค าหนึ่งที่มีความหมาย
คล้ายกันคือค าว่า “การสืบสวน” ซึ่งหมายถึง การเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน (มาตรา ๒ 
(๑๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแห่งกรณีที่เกิด
เรื่องราวต่างๆขึ้น และส าหรับในทางวินัยแล้วมักจะได้ยินค าๆนี้ ควบคู่กับการหามูลแห่งการกระท า
ความผิดก่อนที่จะมีการด าเนินการทางวินัยหรอืการสอบสวนต่อไป 

๑. ที่มาของการสอบสวน 
การสอบสวนทางวินัยเป็นกระบวนการในการท าให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม โดยที่

กระบวนการนี้ได้ถูกก าหนดขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งบัญญัติขึ้นตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บัญญัติว่า การด าเนินการทางวินัยและการ
รักษาวินัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการสอบสวนทางวินัยที่อาจจะเป็น
พิธีการหรือไม่เป็นพิธีการก็ได้ ทั้งนี้ เพราะการที่จะต้องด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า เป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงนั้นจะต้องปรากฏว่าข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างคนนั้นๆ มีมูล
ที่ควรถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ซ่ึงจะท าให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน สามารถแบ่งตามระดับความผิดได้ ดังนี้ 

๑.๑ ส าหรับกรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 

๒๕๕๓ ข้อ ๔๙ วรรค ๒ ไม่ได้ก าหนดแบบพิธีการในการด าเนินการว่าจะต้องท าอย่างไร เพียงแต่ระบุ
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ไว้ว่า “การพิจารณาว่าการกระท าใดเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้น าหมวด ๕ วินัยและการรักษา
วินัย ตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใช้โดย
อนุโลม” อย่างไรก็ตาม การด าเนินการโดยทั่วไปจะต้องมีการพิจารณาในเบื้องต้นก่อนว่ากรณี        
ที่เกิดขึ้นมีมูลที่ควรกล่าวหาหรือไม่ และถ้าเห็นว่ามีมูลจึงควรตั้งเรื่องกล่าวหาและรวบรวมหลักฐาน
ตามควรแต่กรณี  เพ่ือประโยชน์ในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่   

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการสอบสวนในหัวข้อนี้ จะด าเนินการในรูปแบบใดก็ได้ไม่มี
กฎเกณฑ์บังคับไว้ 

๑.๒ ส าหรับกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ ก าหนดให้ต้องเป็นแบบพิธีการโดยด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
  ๒. สอบสวนโดยต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน                

ข้อกล่าวหาเท่าที่มีอยู่ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุพยานก็ได้  ทั้ งนี้ เพ่ือให้                 
ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหา สามารถชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได ้ 

  ๓. อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นอ านาจของผู้มีอ านาจ               
สั่งบรรจุเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง  

  ๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา เพ่ือให้ได้ความ
จริงและความยุติธรรมให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการสอบสวนในหัวข้อนี้จะต้องด าเนินการในรูปของ
คณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น  

 
๒. ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบสวน 

๒.๑ ผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
จากหัวข้อข้างต้น (ในข้อ ๑.๒) จะท าให้เห็นได้ว่าถ้าเป็นการกล่าวหาว่ากระท า

ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องสอบสวนโดยคณะกรรมการสอบสวน และผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนนั้นจะได้แก่ 

๒.๑.๑ อธิการบดี 
๒.๑.๒ คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ 
๒.๑.๓ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ผู้บังคับบัญชาตาม ๒.๑.๑ ๒.๑.๒ และ ๒.๑.๓ ข้างต้นให้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนส าหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจ าที่สังกัดในหน่วยงาน (ตามข้อ 
๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓)   
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๒.๒ คณะกรรมการสอบสวน 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 

๒๕๕๓ เป็นกฎที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการของการสอบสวน  ส าหรับข้าราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ รวมถึงลูกจ้างประจ าด้วย  
เนื่องจากเป็นไปตามความในมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับการ
ด าเนินการทางวินัยโดยในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าคณะกรรมการสอบสวน
จะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติและจ านวน ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งจากข้าราชการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย   
   ๒. ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน     
   ๓. ประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่ง ระดับไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้              
ไมต่่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา         
   ๔. กรรมการ ๑ คน ต้องเป็นเลขานุการ    
   ๕. ผู้ช่วยเลขานุการ จะให้มีกไ็ด ้(ถ้ามีความจ าเป็น)  

๖. กรรมการต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย    
อย่างน้อย ๑ คน 

๒.๓ หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวน 
กรรมการสอบสวนมีหน้าที่หลักคือ การท าหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๓ สามารถสรุปเป็นข้อส าคัญได้ ดังนี้ 

๑. ประชุมหรือสอบสวนในรูปขององค์ประชุม (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙)  

๒. ช่วยกันค้นหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้เกิดความยุติธรรม 
ตลอดกระบวนการสอบสวนรวมทั้งรวบรวมประวัติ และความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องท่ีกล่าวหาเท่าที่จ าเป็น (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทาง
วินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒)   

๓. จัดท าบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้ง  
๔ .ห้ามมิ ให้บุคคลอ่ืนใดร่วมท าการสอบสวนด้วย  เว้นแต่บุคคลซึ่ ง

คณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน  
๕. รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ  
๖ . ประชุมพิจารณาลงมติหลังการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้ว              

(ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๗) 
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ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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          ๗. ท ารายงานการสอบสวนโดยน าเสนอในรูปของส านวนการสอบสวน 
พร้อมทั้งสารบัญต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี       
ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๘) 

 
การจัดท าส านวนการสอบสวนกับความส าคัญของการเตรียม 

ความพร้อมส าหรับการจัดท าส านวนการสอบสวน 
 
คณะกรรมการสอบสวนต้องมีหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การท ารายงานการสอบสวน 

โดยน าเสนอในรูปของส านวนการสอบสวน พร้อมทั้งสารบัญต่อผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ซึ่งในทางปฏิบัติผู้ที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบจัดท าส านวนการสอบสวนนั้น ได้แก่  
กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นต าแหน่งทีม่ีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ
อย่างมากโดยมีสิ่งที่จะต้องกระท าหลายสิ่งหลายอย่าง และสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งของการท าหน้าที่           
ที่มักจะเป็นปัญหาและนับว่ามีความยุ่งยากที่สุด ก็คือการจัดท าส านวนการสอบสวนหรือการเขียน
รายงานการสอบสวน  

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดท าส านวนการสอบสวนนั้น สาเหตุใหญ่ๆอาจจะมา
จากความไม่เข้าใจถึงขั้นตอนอันเป็นกระบวนการของการสอบสวน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และสาเหตุรองลงมาอาจจะมาจากการ
ขาดประสบการณ์ เพราะมิได้เป็นงานหลักหรืองานประจ าในหน้าที่เช่นเดียวกับผู้มีต าแหน่งหน้าที่
เป็นนิติกรก็เป็นได้ แต่ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเช่นใดเมื่อต้องอยู่ในฐานะเป็นคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็
จ าเป็นอยู่ดีที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี สมตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายที่กล่าวมานี้ และในบทนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นเรื่องที่แก้ไขได้            
ไม่ยากนัก โดยมีวิธีที่จะน ามาใช้แก้ไข ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นต่อผู้มีหน้าที่สอบสวน
หรือผู้ที่ ได้รับบทบาทให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนทางวินั ย โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. การเตรียมการก่อนและขณะสอบสวนทางวินัย 
 ก่อนอ่ืนต้องขอท าความเข้าใจกับผู้ อ่านก่อนว่า การเตรียมการก่อนและขณะ

สอบสวนทางวินัยนั้นหมายความว่าอย่างไร เพ่ือที่จะได้ท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและไม่สับสนและ
นอกจากนี้ การเตรียมการดังกล่าวยังจะเป็นวิธีที่ผู้อ่านสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง หรือน าไปใช้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนได้อย่างเป็นผลด้วย ไม่ว่าผู้อ่านบางคนจะยังไม่เคยท าหน้าที่เป็นกรรมการ
สอบสวนหรือเคยเป็นกรรมการสอบสวนมาบ้างแล้วก็ตาม 

ส าหรับผู้อ่านที่เคยสอบสวนมาบ้างแล้ว ย่อมจะทราบดีว่าการสอบสวนทางวินัยตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น มีความ
ยุ่งยากของขั้นตอนการสอบสวนบ้าง เพราะต้องด าเนินการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายนี้โดย



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
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ต้องดูแล ระมัดระวังให้ เกิดความถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วด้วย รวมทั้งในการรว บรวม
พยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคล เอกสาร และหรือวัตถุใดๆก็ตามบางครั้งจะพบว่ามีจ านวน
มากท าให้เสียเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และมีผลให้ต้องใช้เวลาในการสอบสวนนานมาก
ตามไปด้วยโดยที่บางเรื่องอาจใช้เวลาถึง ๒–๓ เดือน เป็นอย่างน้อยและบางเรื่องอาจจะใช้เวลาถึง 
๗–๘ เดือนก็เป็นไปได ้

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการเตรียมความพร้อมจะเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากที่สุดซึ่งตาม
เจตนารมณ์แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓
ประสงค์ที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่สอบสวนทุกคนในคณะกรรมการสอบสวนแต่ละชุด ได้ช่วยกันเตรียมตัว
เพ่ือให้เกิดความพร้อมอย่างเต็มที่ เช่น ช่วยกันจดจ าและช่วยกันค้นหาพยานหลักฐานต่างๆรวมถึง
การช่วยกันดูแลรักษาพยานหลักฐานไม่ให้สูญหาย โดยที่กรรมการสอบสวนในคณะกรรมการ
สอบสวนทุกๆชุด ต้องมีความตระหนักในหน้าที่อันส าคัญของตนอย่างดีที่สุด แม้ว่าในความเป็นจริง
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดท าส านวนการสอบสวนจะตกเป็นผู้รับผิดชอบเช่นเดียวกับ
กรรมการก็ตาม ฉะนั้น เพ่ือให้เห็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดท าส านวนการสอบสวน กับการเตรียม
ความพร้อมอย่างชัดเจนนั้น สามารถแบ่งการเตรียมความพร้อมนี้ออกเป็น ๒ ระยะคือ 
  ๑.๑ การเตรียมการก่อนการสอบสวนทางวินัย หมายถึงการเตรียมการ
ตั้งแต่วันที่กรรมการสอบสวนได้รับแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปจนถึงวันแรกของการ 
ที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการเตรียมการก่อนสอบสวนทางวินัยมีข้อพึงปฏิบัติที่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ แสวงหาความรู้ด้วยการให้ความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้
ต่างๆที่เกี่ยวกับข้อวินัย รวมทั้งกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของ
รฐับาลโดยเฉพาะสิ่งส าคัญ คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓  
    ๑ .๑ .๒  วางแผนการท างานตามหน้าที่ ในระหว่างกรรมการ
สอบสวนด้วยกันเพ่ือให้มีการประสานงานในการท าหน้าที่ที่ดีต่อกัน รวมถึงการท าความเข้าใจใน
หน้าที่ของแต่ละคน ตลอดจนมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ด้วย 
    ๑ .๑ .๓  ส าหรับผู้ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ งให้ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการนั้น จะต้องมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆไว้ให้พร้อม เนื่องจากในการสอบสวนทาง
วินัยจะต้องใช้เอกสารที่เป็นแบบพิมพ์ตามที่ราชการก าหนดเท่านั้น ทั้งนี้จ านวนเอกสารจะมีปริมาณ
มากหรือน้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานต่างๆ ของเรื่องที่ต้องสอบสวนว่ามีรายละเอียด
เกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมากหรือไม่ 

 ๑.๒ การเตรียมการขณะการสอบสวนทางวินัย หมายถึงการเตรียมการ
ตั้งแต่วันแรกที่มีการสอบสวนไปจนถึงวันที่คณะกรรมการเสนอส านวนการสอบสวนต่อผู้มีอ านาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งการเตรียมการขณะสอบสวนทางวินัยมีข้อพึงปฏิบัติที่ เป็นไปตาม
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แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๙ จาก ๖๓ 

 

เจตนารมณ์ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓  
อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

   ๑ .๒ .๑  แสวงหาความรู้  ทั้ งนี้ เป็นไปตามที่กล่าวไว้ ใน ข้อ ๑.๑               
ของ ข้อ ๑ แล้ว 

  ๑.๒.๒ ต้องระมัดระวังในการรักษาความลับจากการสอบสวน
โดยมิให้เรื่องที่สอบสวนถูกเปิดเผยออกไปแม้แต่สิ่งเล็กน้อย เพราะภาระหน้าที่ของการสอบสวนทาง
วินัยนี้เป็นเรื่องของทางราชการที่ก าหนดเป็นชั้นความลับ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับประโยชน์ได้เสียของ
ราชการและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบสวน นอกจากนี้การได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่างๆ
กรรมการสอบสวนทุกคนจะต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่พยานบุคคลทุกคนในเรื่องของความ
ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้อันเนื่องมาจากการให้ข้อเท็จจริงต่างๆของตนด้วย 

๑ .๒ .๓  มีการวางตัวหรือมีบุคลิกภาพที่ เหมาะสม  โดยการ
แสดงออกอย่างเป็นมิตรต่อกรรมการสอบสวนด้วยกันหรือต่อผู้ที่คณะกรรมการสอบสวนเชิญมา 
เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคลต่างๆนี้ 
    ๑.๒.๔ มีศิลปะในการสนทนา รู้จักใช้ศิลปะในการพูด การฟัง 
การถาม และการตอบค าถาม เมื่อต้องมีการซักถามผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานบุคคล เพ่ือจะท าให้ได้
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับเรื่องที่มีการกล่าวหามากท่ีสุด 
    ๑.๒.๕ ต้องมีความมั่นคงในอารมณ์ของตนเอง เนื่องจากในการ
ท าหน้าที่ขณะสอบสวนนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายที่มีทั้งความกลัวว่าตัวเองอาจจะมี
ความผิด หรืออาจจะถูกลงโทษ หรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้กระท าความผิด หรือมีส่วนกระท า
ความผิดด้วยหรือไม่อย่างไร หรือแม้แต่บุคคลที่ถูกเชิญมาบางคนอาจจะใช้อารมณ์ต่อคณะกรรมการ
สอบสวนได้ เพราะฉะนั้นผู้เป็นกรรมการสอบสวนจึงต้องมีความอดทนในอารมณ์ด้วย 
 

๒. แบบพิมพ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดท าส านวนการสอบสวนทางวินัย 
ในการสอบสวนทางวินัยตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี            

ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่บังคับใช้อยู่นี้ ผู้ที่เป็นคณะกรรมการสอบสวนจะต้อง
ท าความเข้าใจถึงแบบพิมพ์ต่างๆที่ข้อบังคับฯนี้ก าหนดไว้ซึ่งต้องน ามาใช้และปฏิบัติตามด้วย ดังนี้ 

  ๒.๑ แบบพิมพ์ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (แบบ สว.๑)   
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใช้แบบพิมพ์ที่เรียกว่า แบบ สว .๑           
จะมีรายละเอียดที่ส าคัญ คือการก าหนดให้ระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา (ผู้ถูกสอบสวน) 
พร้อมด้วยเรื่องที่กล่าวหา ชื่อ และต าแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบสวน         
และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่ าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังแบบ สว.๑ 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๐ จาก ๖๓ 

 

 
แบบ สว.๑ 

 
ครุฑ 

 

ค าสั่ง…(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)… 
ที…่………/…………(เลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง) 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
------------------------------------------------------------ 

ด้วย……….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…….ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า………......................
ต าแหน่ง…………………………ระดับ……………….สังกัด…………………………………………………………………
 มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการในเรื่อง………(เรื่องท่ีกล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)……..…………................... 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน      
เพ่ือสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นประธานกรรมการ 
…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นกรรมการ 
  ...........ฯลฯ………..  …….ฯลฯ…….. 
…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นกรรมการและเลขานุการ 
…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
ที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓           
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ หรือกรณี
ที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าผู้อ่ืน และคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่อง
ที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๑ จาก ๖๓ 

 

 
  สั่ง   ณ   วันที่…………เดือน………………………พ.ศ……………… 
    …………… (ลายมือชื่อ)……………ผู้สั่ง 
       (……………………………………..)  
      …………… (ต าแหน่ง)…………... 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ๑. การระบุชื่อและต าแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้าม)ี ให้ระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ต าแหน่งในทางบริหารและต าแหน่ง
ในสายงานตลอดจนระดับต าแหน่ง (ถ้ามี) 

๒. การระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาให้ระบุทั้งชื่อตัวชื่อสกุล ต าแหน่ง
ในทางบริหารและต าแหน่งในสายงานตลอดจนระดับต าแหน่ง (ถ้ามี) 

๓. ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
๔. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ แบบพิมพ์บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา (แบบ สว.๒)  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๒ จาก ๖๓ 

 

  เมื่อผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนแล้ว คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา (ผู้ถูกสอบสวน)           
ได้ทราบ โดยจัดท าเป็นบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ด้วยการใช้แบบพิมพ์ที่ เรียกว่า แบบ สว .๒ ซึ่งมี
รายละเอียดที่ส าคัญคือก าหนดให้มีการอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้                   
ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใดและอย่างไร รวมทั้งต้องแจ้งด้วยว่า            
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่ จะให้
ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบ                   
แก้ข้อกล่าวหาได้ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒๒ ดังแบบ สว.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๓ จาก ๖๓ 

 

แบบ  สว. ๒ 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา  

 

วันที่………เดือน……………….พ.ศ………….……….. 

เรื่อง การสอบสวน .………………...(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……….……...ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย                    
อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
   คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง….……(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)…………………………… 
ที…่…………/………….เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่……….เดือน…………พ.ศ…..............
ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้………..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้  

(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหา             
ได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร)……………………………………………………………………………….…………… 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่าในการสอบสวนนี้                       
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้
ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบ                    
แก้ข้อกล่าวหาได้ 

   ………………..(ลายมือชื่อ)……………..ประธานกรรมการ 
    (……………………………………………) 

   ………………..(ลายมือชื่อ)……………..กรรมการ 
    (……………………………………………) 

                      ฯลฯ      ฯลฯ 

  .……………….(ลายมือชื่อ)..…………….กรรมการและเลขานุการ 
     (…………………………………………...) 

ข้าพเจ้า……..……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..……..ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้               
๑ ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ………………. 

  ………………..(ลายมือชื่อ)……………..ผู้ถูกกล่าวหา 
       (………………………………………….) 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๔ จาก ๖๓ 

 

 

  ๒ .๓  แบบพิมพ์บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (แบบ สว.๓)  
  หลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตาม          
ข้อ ๒๒ ให้ผู้ถูกกล่าวหา (ผู้ถูกสอบสวน) ทราบ และต่อมาได้สอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มีทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้องประชุมพิจารณา             
ว่าพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร และเป็น
ความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด แล้วเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจัดท าเป็นบันทึกการแจ้งและ
รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ด้วยการใช้แบบพิมพ์
ที่เรียกว่า แบบ สว.๓ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ส าคัญ คือก าหนดให้มีการอธิบายข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามพยานหลักฐานว่าเป็นความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน               
ข้อกล่าวหาด้วยว่าพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหามีอะไรบ้าง โดยระบุวัน เวลา และการ
กระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหาไว้ด้วย ส่วนพยานบุคคลจะระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้ (ตามข้อ ๒๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓) ดังแบบ สว.๓              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๕ จาก ๖๓ 

 

แบบ สว. ๓ 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
 

   วันที…่……เดือน…………………พ.ศ…………... 
 

เรื่อง  การสอบสวน……………….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………………ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ     

ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ ง……(ชื่ อส่วนราชการที่ ออกค าสั่ ง )……
ที่………./………เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ……………..
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบ    
ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ลงวันที่…………เดือน………………พ.ศ………นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา    
เสร็จแล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
ดังนี้ 

๑. ข้อกล่าวหา 
……………………(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัย

ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ อย่างไร)............................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๒. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

…………………(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุ                 
วัน  เวลา สถานที่ และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)………………………………… 

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

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

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

 

………………(ลายมือชื่อ)……………ประธานกรรมการ 
  (………………………………………..) 

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๖ จาก ๖๓ 

 

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

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการและเลขานุการ 
  (……………………………………….) 

ข้าพเจ้า………….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………………ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุป 
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไว้แล้วเมื่อวันที่…เดือน........พ.ศ…. 

………………(ลายมือชื่อ)……………ผู้ถูกกล่าวหา 
   (……………………………………….) 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๗ จาก ๖๓ 

 

 ๒.๔ แบบพิมพ์บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว.๔) 
 การบันทึกการสอบปากค าของบุคคลโดยเฉพาะที่ เป็นผู้ถูกกล่าวหา                 
(ผู้ถูกสอบสวน) นั้น จะต้องจัดท าตามแบบบันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาด้วยการใช้แบบพิมพ์ที่
เรียกว่า แบบ สว.๔ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ส าคัญคือ ถ้อยค าที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนตามที่
ได้รับทราบและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการกล่าวหาโดยความสมัครใจของตนเองทั้งสิ้น เพราะใน
ตอนท้ายของแบบบันทึกนี้มีข้อความที่ผู้ให้ถ้อยค าให้ค ารับรองไว้ด้วยว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้
กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยค าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ       
และผู้ให้ถ้อยค าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่คณะกรรมการสอบสวนอ่านให้ฟัง หรือได้อ่านบันทึกถ้อยค า  
ด้วยตนเองแล้วขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องแล้ว (ตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) ดังแบบ สว.๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๘ จาก ๖๓ 

 

แบบ สว. ๔ 

บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

วันที่…….…เดือน……………..พ.ศ………… 

เรื่อง  การสอบสวน……………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………………..ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ข้าพเจ้า…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………อายุ…….ปี สัญชาติ…………ศาสนา……………………
อาชีพ………………………………อยู่บ้านเลขที่………………………ตรอก/ซอย………………………………………..
ถนน……….…ต าบล/แขวง.................. เขต/อ าเภอ………………… จังหวัด……………รหัสไปรษณีย์........... 

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง……………………………………..…… 
(เรื่องที่กล่าวหา)....………ตามค าสั่ง……(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)…….ที่………/……….เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…………เดือน………………พ.ศ…………… และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตาม
ความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา
หรือกระท าการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆและข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่าน              
ให้ฟังหรือ ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ              
ไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน  

 
   …………………(ลายมือชื่อ)…………….ผู้ถูกกล่าวหา 
   (…………………………………………..) 

 …………………(ลายมือชื่อ)……………..ผู้บันทึกถ้อยค า 
   (……………………………………………) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า………..……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..……ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือ

ชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

 …………………(ลายมือชื่อ)………….…ประธานกรรมการ 
 (…………………………………………...) 

  ………………..(ลายมือชื่อ)…………… กรรมการ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๑๙ จาก ๖๓ 

 

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

  .………………..(ลายมือชื่อ)..…………..กรรมการและเลขานุการ 
  (………………………………………….) 

 …………………(ลายมือชื่อ).……………ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (………………………………………….) 

 
 

หมายเหตุ  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๐ จาก ๖๓ 

 

  ๒ .๕  แบบพิมพ์บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ ายกล่าวหาและฝ่ าย                 
ผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว.๕) 
   การบันทึกการสอบปากค าของพยานที่เป็นบุคคลอ่ืนใด โดยมิใช่เป็น           
ผู้ถูกกล่าวหา (ผู้ถูกสอบสวน) นั้น จะต้องจัดท าตามแบบบันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหาหรือ
ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ด้วยการใช้แบบพิมพ์ที่เรียกว่า แบบ สว .๕ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่ส าคัญคือ ถ้อยค า 
ที่ให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนตามที่ได้รับทราบและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการกล่าวหานั้นๆ         
โดยความสมัครใจของตนเองทั้งสิ้น เพราะในตอนท้ายของแบบบันทึกนี้มีข้อความที่ผู้ให้ถ้อยค า             
ให้ค ารับรองไว้ด้วยว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท า
การใดเพ่ือจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยค าให้ถ้อยค าใดๆ และผู้ให้ถ้อยค าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านให้ฟังหรือ     
ได้อ่านบันทึกถ้อยค าด้วยตนเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องเช่นเดียวกันกั บ                
การบันทึกการสอบปากค าของผู้ถูกกล่าวหาด้วย (ตามข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) ดังแบบ สว.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๑ จาก ๖๓ 

 

        แบบ  สว. ๕ 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

วันที่………เดือน………………พ.ศ………… 

เรื่อง   การสอบสวน……………..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………………...ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

ข้าพเจ้า…………(ชื่อพยาน)…………อายุ……ปี  สัญชาติ………...ศาสนา…….........................
อาชีพ..(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ระบุต าแหน่งและสังกัดด้วย)..
อยู่บ้านเลขที่…………………..ตรอก/ซอย……….……ถนน……………แขวง/ต าบล……………………….......
เขต/อ าเภอ……………………………….จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์.................................................. 

คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานใน เรื่อง
เรื่อง………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……….ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามค าสั่ง……(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)…..ที่…………./…………เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่……….เดือน…………..….พ.ศ…………….และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วย
ว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ
ต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือ
กระท าการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่านให้ฟัง
และหรือได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้              
ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

 

………………(ลายมือชื่อ)……………พยาน 
  (………………………………………..) 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๒ จาก ๖๓ 

 

………………(ลายมือชื่อ)……………ผู้บันทึกถ้อยค า 
  (………………………………………..) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า…………(ชื่อพยานผู้ให้ถ้อยค า)……………ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือ
ชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

………………(ลายมือชื่อ)……………ประธานกรรมการ 
   (……………………………………….) 

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการ 
   (……………………………………….) 

                     ฯลฯ  ฯลฯ 

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการและเลขานุการ 
   (……………………………………….) 

………………(ลายมือชื่อ)……………ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (……………………………………….) 
 

หมายเหตุ   ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๓ จาก ๖๓ 

 

   ๒.๖ แบบพิมพ์รายงานการสอบสวน (แบบ สว.๖)   
   เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
พยานหลักฐานที่ เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่มี และพยานหลักฐานของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา                 
(ผู้ถูกสอบสวน) เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้องประชุมพิจารณาลงมติเกี่ยวกับความผิดวินัย
ของผู้ถูกกล่าวหาตาม ข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการ          
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยหลังจากนี้คณะกรรมการสอบสวนจะต้องท ารายงานการสอบสวนเสนอ 
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ด้วยการใช้แบบพิมพ์ที่เรียกว่า แบบ สว .๖ ซึ่งมีรายละเอียด          
ที่ส าคัญคือ 
    ๑. การสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง  
    ๒. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา           
กับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา  
    ๓. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ ถูกกล่าวหา          
ได้กระท าความผิดวินัยหรือไม่อย่างไร ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด และควรได้รับ
โทษสถานใดด้วยหรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                  
แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออกถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการหรือไม่ อย่างไร (ตามข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี            
ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) ดังแบบ สว.๖                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๔ จาก ๖๓ 

 

          แบบ  สว.๖ 

รายงานการสอบสวน 

       วันที…….…เดือน………..…พ.ศ……….. 

เรื่อง การสอบสวน…..….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…..…ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                  
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ               
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

เรียน …… (ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)…. 

ตามที่ได้มีค าสั่ง…….(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)……….ที่………../………………………                
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…………เดือน……………………พ.ศ………………………..…….                          
เพ่ือสอบสวน………………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……………ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือ
หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการใน เรื่อง.......(เรื่องที่กล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุ          
ทุกเรื่อง)……นั้น 

ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว                
เมื่อวันที่………เดือน…………..พ.ศ………… และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์    
และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย                  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้ 

๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก……(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร                   
ในกรณีที่ได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้ด้วย)………................................. 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้……...………..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……………………ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดย (แจ้งและอธิบาย             
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไรและได้แจ้งโดยวิธีใด) 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๕ จาก ๖๓ 

 

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

๓.……….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่า…………..……. 
(ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่าอย่างไร หรือไม่ได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นด้วยเหตุผลอย่างไร) 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา            
แล้วได้ความว่า……..…..…………(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้
สอบสวนพยานใด หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใด  ให้ระบุพยานที่ ไม่สอบสวนหรือ
พยานหลักฐาน              ทีง่ดสอบสวนนั้นพร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย)………………………………………........ 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน          
ที ่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้ง           
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่………เดือน…..………พ.ศ……….
โดย…………(อธิบายวิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา).............. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………….…………
………………………………………………………………………….………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๖ . คณะกรรมการสอบสวนได้ให ้โอกาสผู ้ถ ูกกล ่าวหาที ่จะยื ่นค าชี ้แจง                
แก้ข ้อกล่าวหาหรือขอให้ถ้อยค าหรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา )………          
ผู้ถูกกล่าวหา ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่า…(รายละเอียด
เกี่ยวกับค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค าหรือการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร                     
และในกรณีที่ไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลอย่างไร และได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้าง
พยานหลักฐานซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวน ตามค าขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความ
โดยสรุปว่าอย่างไร หรือไม่ได้มีการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนไม่สอบสวนพยานใด หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวน             
หรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้นพร้อมทั้งระบุเหตุผลไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า             
รับสารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย)  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๖ จาก ๖๓ 

 

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

๗.คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้วเห็นว่า …(สรุปข้อเท็จจริง      
ที่ได้จากการสอบสวน ก าหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
กับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟัง พยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัย
เหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด      
ตามมาตราใดและควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ                
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่อย่างไร 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหา  ได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย            
แก่ราชการหรือไม่ อย่างไร)  
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 

คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

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

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

                                   ฯลฯ         ฯลฯ 

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

หมายเหตุ   ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๗ จาก ๖๓ 

 

   ๒.๗ แบบพิมพ์บันทึกการด าเนินการสอบสวนประจ าวัน 
   ในการสอบสวนทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย 
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้มีการจัดท าบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนไว้ 
และในท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฉบับดังกล่าวนี้  มิได้มีการก าหนดรูปแบบไว้ว่า
จะต้องเป็นอย่างไรเช่นเดียวกับ แบบ สว.๑  แบบ สว.๖ แต่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้เขียน
สังกัดอยู่ได้จัดท าแบบพิมพ์ดังกล่าวนี้ไว้ใช้ในการสอบสวนทางวินัย ซึ่งมีรายละเอียดที่ส าคัญคือ 
ก าหนดให้ระบุว่าในแต่ละครั้งที่คณะกรรมการสอบสวนได้มีการประชุมพิจารณาหรือสอบสวนนั้น           
ท าอะไรและอย่างไรหรือมีมติเป็นประการใด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของกรรมการสอบสวนทุกคน          
ที่ได้มีการประชุมพิจารณาหรือสอบสวนในครั้งนั้นๆด้วย ดังแบบบันทึกการด าเนินการสอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๘ จาก ๖๓ 

 

บันทึกการด าเนินการสอบสวน 
 

   คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง ที่………/………              
        วันที่……เดือน...................พ.ศ............ 

กรณี  (นาย/นาง/นางสาว)……………………(ผู้ถูกกล่าวหา)…………………………………………. 

ข้อกล่าวหา…………………ตามค าสั่งที่………../………..ลงวันที่........เดือน.............พ.ศ......................... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………นั้น 
ในวันนี้คณะกรรมการสอบสวนได้มาประชุมพร้อมกันเพ่ือด าเนินการ……………..……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
จึงพร้อมกันบันทึกการด าเนินการสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการสอบสวน 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการและเลขานุการ 

       (……………………………………….) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๒๙ จาก ๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

การรวบรวมพยานหลักฐาน 
 

๑. ความมุ่งหมาย 
 การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการ

สอบสวน และถ้าได้พิจารณาจากความหมายของค าว่าการสอบสวนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะพบว่า             
สิ่งส าคัญของความหมายของค าๆนี้คือ การรวบรวมพยานหลักฐานนั่นเอง ฉะนั้น ถ้าจะกล่าวถึงความ
มุ่งหมายของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วจะท าให้ทราบว่ามีความมุ่งหมายเพ่ือการน ามาใช้
ประกอบการพิจารณาน้ าหนักของพยานหลักฐาน เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการสอบส วน                  
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๑.๑ พยานหลักฐานในการสอบสวน 
พยานหลักฐานในการสอบสวนมีอยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ พยานบุคคล 

พยานเอกสาร และพยานวัตถุซึ่งทั้ง ๓ ประการนี้มีลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
ออกไป  ดังนี้  

๑.๑.๑ พยานบุคคล หมายถึง พยานที่เป็นตัวคนที่รู้เห็นเหตุการณ์     
อันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการสอบสวนครั้งนั้นๆ ซึ่งได้มาให้การต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน
และคณะกรรมการสอบสวนได้จดบันทึกถ้อยค าไว้ในส านวนการสอบสวนด้วยและในการอ้าง                
หรือน าบุคคลมาเป็นพยานหลักฐานนี้  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย            
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้ 

๑ . ก่อนเริ่มสอบปากค าพยานให้คณะกรรมการสอบสวน             
แจ้งให้พยานทราบว่า กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา               
และการให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย (ตามข้อ ๒๗ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓)   

๒. ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้
กรรมการสอบสวนผู้ใดกระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระท าการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้น
กระท าการหรือให้ถ้อยค า (ตามข้อ ๒๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย                  
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) และให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่งจะถูกสอบปากค า  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๓๐ จาก ๖๓ 

 

เข้ามาในที ่สอบสวนคราวละ ๑ คน และห้ามมิให ้บ ุคคลอื่นอยู ่ในที ่สอบสวน เว้นแต่บุคคล                 
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน (ตามข้อ ๒๙ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓)   

๓. เมื่อได้บันทึกถ้อยค าเสร็จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวน
อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าหรือผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานฟัง หรือจะให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานอ่านเองก็ได้  
เมื่อผู้ให้ถ้อยค าดังกล่าวรับว่าถูกต้องแล้วจึงให้ผู้ให้ถ้อยค าและผู้บันทึกถ้อยค าลงลายมือชื่อไว้         
เป็นหลักฐาน แล้วจึงให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรอง                
ไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย 

ถ้าบันทึกถ้อยค านี้มีหลายหน้าให้กรรมการสอบสวนอย่างน้อย 
๑ คน กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า   

ในการบันทึกถ้อยค าห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ  
ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วม
สอบสวนอย่างน้อย ๑ คน กับผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม ในกรณีที่
ผู้ให้ถ้อยไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค านั้นด้วย 

ส่วนในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์
ลายนิ้ วมือแทน (ตามข้อ ๒๙  วรรค ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย                    
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 

๔. ในการสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาและพยานจะต้องบันทึก
ถ้อยค าให้มีสาระส าคัญโดยใช้ แบบ สว.๔ ส าหรับผู้ถูกกล่าวหาและใช้ แบบ สว .๕ ส าหรับพยาน                
อ่ืนใด   

๕. ในการชี้แจงหรือให้ถ้อยค าของพยาน พยานจะต้องมา
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้เรียกให้มาตามวัน เวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวน
ก าหนด 

ใน ก รณี ที่ พ ย าน ม าแ ต่ ไม่ ให้ ถ้ อ ย ค าห รื อ ไม่ ม าห รื อ
คณะกรรมการเรียกพยานไม่ได้ภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยาน
นั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๑๙ และรายงานการ
สอบสวนตามข้อ ๓๘ (ตามข้อ ๓๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนิน           
การทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓)  

๖. การงดสอบสวนพยานหลักฐานถ้าคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่า การรวบรวมพยานหลักฐานใดจะท าให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จ าเป็น หรือมิใช่
พยานหลักฐานในประเด็นส าคัญ จะงดการสอบสวนในพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้น
ไว้ในบันทึกประจ าวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๑๙ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๘ (ตามข้อ 
๓๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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๗. ในการชี้แจงหรือให้ถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานนั้น 
จะต้องเป็นการชี้แจงหรือให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการสอบสวนที่มีการแต่งตั้งตามค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น และถ้าคณะกรรมการสอบสวนนี้ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการ           
หรือมอบหมายให้กรรมการสอบสวนบางคนท าการสอบสวนแทนคณะกรรมการสอบสว น             
ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานมีสิทธิ์ที่จะไม่ชี้แจงหรือให้ถ้อยค าใดๆได้ เพราะถือว่าเป็นการด าเนินการ                
ที่ไม่ชอบ  

๑.๑.๒ พยานเอกสาร หมายถึง ข้อความใดๆในเอกสารที่มีการอ้างอิง
เป็นพยานโดยอาศัยการสื่อความหมายของข้อความนั้นมาพิสูจน์ความจริง ซึ่งในการอ้างห รือ              
น าเอกสารใดมาเป็นพยานหลักฐานนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้  

๑. เอกสารที่น ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการ
สอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการได้มาด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด                
(ตามข้อ๒๑ วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย                   
พ.ศ. ๒๕๕๓)   

๒. เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน          
ให้ใช้แต่ต้นฉบับของเอกสาร แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาได้จะใช้ส าเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการรับรองเอกสารรับรองว่าเป็นส าเนาที่ถูกต้อง (ตามข้อ ๒๑ วรรคสอง                
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓)   

๓. ถ้าหาต้นฉบับของเอกสารไม่ได้เพราะสูญหายไปหรือ          
ถูกท าลาย หรือโดยเหตุประการอ่ืน สามารถที่จะใช้ส าเนาหรือพยานบุคคลมาสืบแทน (ตามข้อ ๒๑ 
วรรคสาม แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓)   

๑.๑.๓ พยานวัตถุ หมายถึง สิ่งของใดๆที่มีการอ้างอิงเป็นพยานโดยที่
เป็นการใช้สภาพ หรือลักษณะของสิ่งของนั้นๆมาพิสูจน์ความจริง ซึ่งในการอ้างหรือน าวัตถุใดมาเป็น
พยานหลักฐานนี้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย                
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ คือวัตถุที่จะน ามาใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน
ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการได้มาด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด (ตามข้อ ๒๑ 
วรรคแรก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓)   
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ส านวนการสอบสวน 

 
๑. ส านวนการสอบสวน 
  ตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ

ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านวนการสอบสวนจะต้องประกอบไปด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆคือ  
๑.๑ รายงานการสอบสวน 
๑.๒ พยานหลักฐานต่างๆ ทั้งหมดท่ีหามาได้จากการสอบสวน 

 ส านวนการสอบสวนคือเอกสารที่เป็นการสรุปผลการรายงานการสอบสวน            
ของคณะกรรมการสอบสวนที่เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวน
แล้วเสร็จ ซ่ึงรายละเอียดของส่วนประกอบมี ดังนี้ 
 ๑.๒.๑ รายงานการสอบสวนนั้นอย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย
สาระส าคัญที่ข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดไว้คือ   

    ๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้างและ        
ในกรณีที่ไม่ได้มีการสอบสวนพยานตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ นี้ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้น          
ให้ปรากฏไว้ด้วยและถ้าในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค ารับสารภาพให้บันทึ กเหตุผลในการ                  
รับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วยเช่นกัน  

    ๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
กับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา 

   ๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหา          
ได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร  

        ๔) ถ้าเป็นความผิดวินัยตามกรณีใด มาตราใด และควรได้             
รับโทษสถานใด 
  ๕) ถ้ากรณีมีเหตุอันสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้           
รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๕๗ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือไม่ อย่างไร 

  ๒. พยานหลักฐานต่างๆทั้งหมดที่หามาได้จากการสอบสวนด้วยการใช้ 
แบบพิมพ์ต่างๆในการสอบสวนทางวินัยตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะสามารถอธิบายได้โดยยึด
หลักเกณฑ์ตามขั้นตอนของการสอบสวนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเป็นหลักได้คือ 
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  ๒.๑ ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา 
ในการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ  
    ๒.๑.๑ การรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหา 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จ าเป็น (ตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ๒.๑ .๒  แจ้ งข้อกล่ าวหาตามบันทึกการแจ้งและรับทราบ             
ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ๒.๑.๓ บันทึกค าให้การของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ให้ถ้อยค าไว้           
ต่อคณะกรรมการสอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้ง           
และอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ (ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย                    
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ๒ .๑ .๔  หลั กฐานเกี่ ยวกั บการส่ งบั นทึ กการแจ้ งและรั บทราบ                    
ข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้            
ถูกคณะกรรมการสอบสวนเรียกให้มาพบ เพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ให้ทราบ                
และผู้ถูกกล่าวหามาพบแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา หรือไม่มารับทราบ                         
ข้อกล่าวหาเลย (ตามข้อ ๒๒ วรรคหก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนิน                
การทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
   ๒.๒ ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
ก่อนและหลังการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๑                 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 
  ๒.๒.๑ การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง           
ที่กล่าวหาไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุใดๆ (ตามข้อ ๒๐ (๒) และ (๔) 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
   ๒.๒ .๒  แจ้ งข้อกล่ าวหาตามบันทึกการแจ้งและรับทราบ                
ข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ             
(ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ๒.๒.๓ บันทึกค าให้การของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ให้ถ้อยค าไว้ต่อ
คณะกรรมการสอบสวน ตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบและแจ้ง             
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๓ (ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
  ๒.๒.๔ หลักฐานเกี่ยวกับการส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๓๔ จาก ๖๓ 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกคณะกรรมการสอบสวนเรียกให้มาพบ เพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ตามข้อ ๒๓ ให้ทราบและผู้ถูกกล่าวหามาพบแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบ หรือไม่มารับทราบ              
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเลย (ตามข้อ ๒๓ วรรคท้าย แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 

๒. ความเห็นแย้ง 
ส าหรับการท ารายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น จะพบว่า                   

ในสาระส าคัญประการหนึ่งของรายงานการสอบสวน คือความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนที่ว่า         
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งมาจากการประชุมของคณะกรรมการสอบสวน                      
ที่ ถือมติของคณะกรรมการสอบสวนเป็นหลัก ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๓๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ นี้ แต่ในความเป็นจริงแล้วบางครั้งการ
ลงมติที่กล่าวมานี้ จะพบว่าความเห็นหรือการออกเสียงเพ่ือลงมติของคณะกรรมการสอบสวนนี้ 
มักจะไม่เป็นเอกฉันท์เสมอไปและในการที่กรรมการสอบสวนบางคนมีความเห็น หรือการออกเสียง
เพ่ือลงมติเป็นอย่างอ่ืนนี้ กรรมการสอบสวนคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะท าความเห็นแย้งในความเห็นที่เป็นเสียง
ส่วนใหญ่ในการลงมติดังกล่าวในครั้งนั้นๆได้ โดยที่ความเห็นแย้งนี้จะต้องแนบรวมไว้กับเอกสารที่เป็น
รายงานการสอบสวน ซึ่งก็จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนเช่นกัน ดังที่ข้อ  ๓๘           
วรรคแรก แห่งข้อบังคับฯที่ ได้ระบุไว้คือ “เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๗ แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนท ารายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระส าคัญตาม แบบ สว .๖ ท้ายข้อบังคับนี้  
เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็น
แย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสอบสวนด้วย” 

ส่วนความเห็นแย้งดังกล่าวจะมีลักษณะใดหรืออย่างไรนั้น มิใช่ประเด็นส าคัญ          
แต่อย่างใด  เนื่องจากตามข้อ ๓๘ ที่กล่าวมานี้ได้ก าหนดไว้เพียงแค่นั้น แต่ส าหรับผู้เขียนในฐานะ
ที่ได้ท างานเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยตรงอยากที่จะเสนอแนะลักษณะที่ดีของความเห็นแย้งเป็น          
ข้อสังเกตไว้ ๓ ประการ ดังนี้ คือ 

๑. ควรเป็นความเห็นที่ประกอบด้วยค าอธิบายท่ีมีเหตุผลร่วมด้วย 
๒. ความเห็นที่ขัดแย้งนั้นควรระบุไว้ให้ชัดเจนว่ามีประเด็นใดบ้าง 
๓.  ส าหรับประเด็นที่เป็นข้อพิจารณาของความเห็นที่แย้งไว้และน ามา

กล่าวนั้นควรจะมาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ดังนี้ 
 ๓.๑  ข้อเท็ จจริงที่ มี อยู่ เฉพาะแต่ ในการสอบสวนหรือเป็น

ข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการสอบสวน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่แล้วในรายงานการสอบสวนหรืออาจจะ
กล่าวง่ายๆว่าต้องไม่น าข้อเท็จจริงท่ีมิใช่เป็นสิ่งที่ได้มาจากการสอบสวนมากล่าวอ้างไว้ 
 ๓.๒ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อวินิจฉัยอันเป็นฐานความผิดซึ่งเป็น             
ไปตามท่ีได้มีการตั้งเป็นข้อกล่าวหาไว้ในการสอบสวนเรื่องนั้นๆ   
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 ๓.๓ ถ้าเห็นว่ามีตัวอย่างของการกระท าความผิดและการลงโทษ    
ซึ่งเป็นกรณีที่คล้ายกันหรือเหมือนกันกับความเห็นแย้งของตนแล้ว ก็ควรยกขึ้นมากล่าวอ้าง
เปรียบเทียบไว้ด้วย 
 

๓. สารบญั 
จากทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับส านวนการสอบสวนข้างต้นนี้ ท าให้ทราบและ           

มีความเข้าใจถึงค าว่าส านวนการสอบสวนมาพอสมควร และเมื่อการสอบสวนทางวินัยกรณีใดๆก็ตาม 
คณะกรรมการสอบสวนได้ท าหน้าที่ของตนจนมาถึงการจัดท าส านวนการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนี้  ถือว่าหน้าที่นี้ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังจะเห็นได้จาก ในข้อ ๓๘                 
วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓           
ที่ก าหนดไว้ว่า “เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ท ารายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอส านวน            
การสอบสวน  พร้อมทั้งสารบัญต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และให้ถือว่าการสอบสวน 
แล้วเสร็จ” ฉะนั้น จากในข้อ ๓๘ วรรคท้ายนี้ จะท าให้ผู้อ่านได้พบกับค าว่า “สารบัญ” ซึ่งมี
ข้อก าหนดให้ต้องท าและเสนอไปพร้อมกับส านวนการสอบสวน   

“สารบัญ” ตามข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับฯนี้ มิได้ก าหนดรูปแบบไว้ว่าจะต้องให้ปฏิบัติ          
เป็นประการใด เช่นเดียวกันกับบันทึกการด าเนินการสอบสวนประจ าวันที่ได้เคยกล่าวไว้ตั้งแต่
ตอนต้นแล้ว ผู้เขียนจึงอยากที่จะให้รูปแบบเป็นตัวอย่างไว้แก่ผู้ที่มีหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนและ 
ผู้ที่สนใจทั่วไป จะได้ท าให้เป็นแนวทางเดียวกันกับที่ผู้เขียนและหน่วยงานของผู้เขียนได้ปฏิบัติด้วย                       
ดังสารบัญเอกสาร 
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สารบญัเอกสาร 

เรื่อง  รายงานการสอบสวน ..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่......./…ลงวันที่………เดือน……………พ.ศ…… 

ล าดับที ่ รายการ หมายเลขเอกสาร จ านวนแผ่น 

๑ ราย งาน ผ ล การส อบ ส วน …(ชื่ อ ผู้ ถู ก ก ล่ า วห า )…               
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ……...........….. 

- …….. 

๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ที่ ……./……... ลงวันที่………เดือน………..พ.ศ………..   

- …….. 

๓ บันทึกข้อความ ที่.... ลงวันที่……เดือน………..พ.ศ………..
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑ …….. 

๔ บันทึกข้อความ ที ่.....ลงวันที่………เดือน….พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๒ …….. 

๕ บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๒  
(แบบ สว.๒) ฉบับลงวันที่……เดือน…….. พ.ศ……......…..  

๓ …….. 

๖ บันทึกถ้อยค าของ…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……......…… 
ลงวันที่……..เดือน………… พ.ศ…….........................…..  

๔ …….. 

๗ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ……….......................     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๕ …….. 

๘ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………………………...     
พร้อมเอกสารประกอบ 
 

๖ …….. 

๙ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๗ …….. 

๑๐ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๘ …….. 

๑๑ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..     

๙ …….. 
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ล าดับที ่ รายการ หมายเลขเอกสาร จ านวนแผ่น 

พร้อมเอกสารประกอบ 
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พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๑ …….. 

๑๔ บันทึกข้อความ ที่.....ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๒ …….. 

๑๖ บันทึกข้อความ ที่.....ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๔ …….. 

๑๗ บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานฯ ตามข้อ ๒๓ (แบบ สว.๓)               
ฉบับลงวันที่………เดือน……….พ.ศ………  

๑๕ …….. 

๑๘ บันทึกถ้อยค าของ…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………… 
ลงวันที่……..    เดือน………………..  พ.ศ………..  
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๒๑ บันทึกข้อความ ที่......ลงวันที่………เดือน………พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๙  

๒๒ บันทึกการด าเนินการสอบสวน ๒๐ …….. 

 รวม  …….. 
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๔. การจัดเรียงเอกสารในส านวนการสอบสวน 
    แม้ว่าการจัดเรียงเอกสารในส านวนการสอบสวน จะมิได้เป็นสิ่งที่มีการกล่าวไว้                

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ ก็ตาม               
แต่ที่ผู้เขียนน ามากล่าวไว้ในที่นี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีความส าคัญอยู่บ้าง
พอสมควรต่อผู้ที่มีหน้าที่สอบสวนทางวินัย เพราะการจัดเรียงเอกสารฯที่กล่าวถึงนี้เป็นการจัดเรียง
โดยยึดตามข้ันตอนองการสอบสวนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาเป็นหลัก ซึ่งจะท าให้ผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาส านวนการสอบสวนอันได้แก่         
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องอ่ืนใดได้อ่านและท าความเข้าใจในเรื่อง           
ที่สอบสวนมาได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งยังท าให้การค้นหาเอกสารที่อยู่ในส านวนการสอบสวนเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วอีกด้วย และเพ่ือที่จะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจดียิ่งขึ้น ขอให้ผู้อ่านดูตัวอย่างแบบ
สารบัญเอกสารที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ประกอบด้วย เพราะหัวข้อต่างๆในสารบัญเป็นหัวข้อที่ได้              
มีการจัดเรียงล าดับของเอกสารต่างๆไว้ โดยยึดขั้นตอนของการสอบสวนมาเป็นหลักไว้แล้วด้วย  

ดังนั้ น โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า  การจัด เรียงเอกสารในส านวนการสอบสวนนี้                  
มีประโยชน์ดังนี้          
  ๑. ท าให้ส านวนการสอบสวนที่น าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องนั้นมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย          
  ๒. ท าให้ง่ายต่อการพิจารณาและท าความเข้าใจในเนื้อหาและสาระของเรื่อง          
ที่สอบสวน          
  ๓. ท าให้การค้นหาเอกสารต่างๆในส านวนการสอบสวนเกิดความสะดวก 
นอกจากนี้ ยังจะมีส่วนช่วยท าให้ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวน สามารถตรวจสอบความถูกต้อง                
ของส านวนการสอบสวนได้ง่ายและสะดวกขึ้นด้วย (ตามข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓) เนื่องจากเป็นไปตามที่ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจสอบในรายละเอียดของขั้นตอนการสอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๓๙ จาก ๖๓ 

 

มาตรฐานคุณภาพงาน         
 ๑. ตัวชีว้ัด : ระยะเวลาสอบสวนวินัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน    
 ๒. เกณฑ์ เวลา ๑๙๐ วัน มีค่าเท่ากับ ๑ คะแนน 

เวลา ๑๘๕ วัน มีค่าเท่ากับ ๒ คะแนน 
เวลา ๑๘๐ วัน มีค่าเท่ากับ ๓ คะแนน 
เวลา ๑๗๐ วัน มีค่าเท่ากับ ๔ คะแนน 
เวลา ๑๖๐ วัน มีค่าเท่ากับ ๕ คะแนน 
 

เอกสารอ้างอิง          
 ๑. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพ่ือการลงโทษทางวินัยข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ๒. ประกาศ ก.พ .อ. เรื่องมาตรฐานการสั่ งพักหรือสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน                       
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๓. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. ประกาศ  ก .พ .อ . เรื่ อ ง มาตรฐาน การล งโท ษท างวิ นั ย ข้ าราชการพล เรื อน                             
ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน                      
ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งพ้นจากราชการไปแล้ว ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐  

๖. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๐ จาก ๖๓ 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบ สว.๑ 

 
ครุฑ 

 

ค าสั่ง…(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)… 
ที…่………/…………(เลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง) 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
----------------------------------------------------------- 

ด้วย……….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…….ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า………......................
ต าแหน่ง…………………………ระดับ……………….สังกัด…………………………………………………………………
 มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ราชการในเรื่อง………(เรื่องท่ีกล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)……..…………................... 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน               
เพ่ือสอบสวน  ผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นประธานกรรมการ 
…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นกรรมการ 
  ...........ฯลฯ………..  …….ฯลฯ…….. 
…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นกรรมการและเลขานุการ 
…………………..(ชื่อและต าแหน่ง)………………….เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
ที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓                
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ  
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ ในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในค าสั่งนี้ หรือกรณี
ที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าผู้อ่ืน และคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ผู้นั้นมีส่วนร่วมกระท าการในเรื่อง
ที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๑ จาก ๖๓ 

 

  สั่ง   ณ   วันที่…………เดือน………………………พ.ศ……………… 
    …………… (ลายมือชื่อ)……………ผู้สั่ง 
       (……………………………………..)  
      …………… (ต าแหน่ง)…………... 
 
 
 

หมายเหตุ  ๑. การระบุชื่อและต าแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้าม)ี ให้ระบุทั้งชื่อตัว ชื่อสกุล ต าแหน่งในทางบริหารและต าแหน่ง
ในสายงานตลอดจนระดับต าแหน่ง (ถ้ามี) 

๒. การระบุชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาให้ระบุทั้งชื่อตัวชื่อสกุล ต าแหน่ง
ในทางบริหารและต าแหน่งในสายงานตลอดจนระดับต าแหน่ง (ถ้ามี) 

๓. ในกรณีจ าเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
๔. ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๒ จาก ๖๓ 

 

แบบ  สว. ๒ 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา  

 

วันที่………เดือน……………….พ.ศ………….……….. 

เรื่อง การสอบสวน .………………...(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……….……...ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย                    
อย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

 

คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง….……(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)……………………… 
ที…่…………/………….เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันที่……….เดือน…………พ.ศ…..............
ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้………..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้  

(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหา            
ได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร)……………………………………………………………………………….…………… 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่าในการสอบสวนนี้                       
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะ                
ให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมาสืบ               
แก้ข้อกล่าวหาได ้

   ………………..(ลายมือชื่อ)……………..ประธานกรรมการ 
    (……………………………………………) 

   ………………..(ลายมือชื่อ)……………..กรรมการ 
    (……………………………………………) 

                      ฯลฯ      ฯลฯ 

  .……………….(ลายมือชื่อ)..…………….กรรมการและเลขานุการ 
     (…………………………………………...) 

ข้าพเจ้า……..……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..……..ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้               
๑ ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ………………. 

  ………………..(ลายมือชื่อ)……………..ผู้ถูกกล่าวหา 
                (………………………………………….) 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๓ จาก ๖๓ 

 

แบบ สว. ๓ 

 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
 

    วันที…่……เดือน…………………พ.ศ…………... 
เรื่อง  การสอบสวน……………….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………………ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ     

ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ ง……(ชื่ อส่วนราชการที่ ออกค าสั่ ง )……
ที่………./………เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ……………..
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบ    
ข้อกล่าวหาตามข้อ ๒๒ ลงวันที่…………เดือน………………พ.ศ………นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา    
เสร็จแล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
ดังนี้ 

๑.ข้อกล่าวหา 
……………………(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัย

ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ อย่างไร).......................................... .. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒.  สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
…………………(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุ               

วัน  เวลา สถานที่ และการกระท าที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 

 

………………(ลายมือชื่อ)……………ประธานกรรมการ 
  (………………………………………..) 

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการ 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๔ จาก ๖๓ 

 

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

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการและเลขานุการ 
  (……………………………………….) 

ข้าพเจ้า………….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไว้แล้วเมื่อวันที่…เดือน........พ.ศ……………………… 

………………(ลายมือชื่อ)……………ผู้ถูกกล่าวหา 
   (……………………………………….) 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๕ จาก ๖๓ 

 

แบบ สว. ๔ 

บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 
 

วันที่…….…เดือน……………..พ.ศ………… 

เรื่อง  การสอบสวน……………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………………..ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

ข้าพเจ้า…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………อายุ…….ปี สัญชาติ…………ศาสนา……………………
อาชีพ………………………………อยู่บ้านเลขที่………………………ตรอก/ซอย………………………………………..
ถนน……….ต าบล/แขวง................. เขต/อ าเภอ………… จังหวัด………………รหัสไปรษณีย์..................... 

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง……………………………………..…… 
(เรื่องที่กล่าวหา)....………ตามค าสั่ง……(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)…….ที่………/……….เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…………เดือน………………พ.ศ…………… และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค า  
ตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา
หรือกระท าการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆและข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่าน              
ให้ฟังหรือ ได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ             
ไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน  

 
   …………………(ลายมือชื่อ)…………….ผู้ถูกกล่าวหา 
   (…………………………………………..) 

 …………………(ลายมือชื่อ)……………..ผู้บันทึกถ้อยค า 
   (……………………………………………) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า………..……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..……ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือ

ชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

 …………………(ลายมือชื่อ)………….…ประธานกรรมการ 
 (…………………………………………...) 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๖ จาก ๖๓ 

 

  ………………..(ลายมือชื่อ)…………… กรรมการ 
 (…………………………………………..) 
      ฯลฯ           ฯลฯ 

  .………………..(ลายมือชื่อ)..…………..กรรมการและเลขานุการ 
  (………………………………………….) 

 …………………(ลายมือชื่อ).……………ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (………………………………………….) 

 
 

หมายเหตุ   ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๗ จาก ๖๓ 

 

        แบบ  สว. ๕ 

บันทึกถ้อยค าพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

เรื่อง   การสอบสวน……………..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………………...ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

วันที่………เดือน………………พ.ศ………… 
ข้าพเจ้า…………(ชื่อพยาน)…………อายุ……ปี  สัญชาติ………...ศาสนา…….........................

อาชีพ..(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ระบุต าแหน่งและสังกัดด้วย)..
อยู่บ้านเลขที่…………………..ตรอก/ซอย……….……ถนน……………แขวง/ต าบล……………………….......
เขต/อ าเภอ……………………………….จังหวัด…………………รหัสไปรษณีย์.................................................. 

คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานใน เรื่อง
เรื่อง………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……….ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถ
ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่ เหมาะสม              
กับต าแหน่งหน้าที่ ราชการ ตามค าสั่ง……(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ ง )…..ที่…………./…………           
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่……….เดือน…………..….พ .ศ…………….และได้แจ้ง               
ให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา                
การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา           
หรือกระท าการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยค าที่อ่าน               
ให้ฟังและหรือได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ
ไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

 

 

………………(ลายมือชื่อ)……………พยาน 
  (………………………………………..) 

………………(ลายมือชื่อ)……………ผู้บันทึกถ้อยค า 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๘ จาก ๖๓ 

 

  (………………………………………..) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า…………(ชื่อพยานผู้ให้ถ้อยค า)……………ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือ
ชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

………………(ลายมือชื่อ)……………ประธานกรรมการ 
   (……………………………………….) 

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการ 
   (……………………………………….) 

                     ฯลฯ  ฯลฯ 

………………(ลายมือชื่อ)……………กรรมการและเลขานุการ 
   (……………………………………….) 

………………(ลายมือชื่อ)……………ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (……………………………………….) 
 

หมายเหตุ   ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๔๙ จาก ๖๓ 

 

          แบบ  สว.๖ 

รายงานการสอบสวน 

       วันที…….…เดือน………..…พ.ศ……….. 

เรื่อง การสอบสวน…..….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..……ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการ           
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

เรียน …… (ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)…. 

ตามที่ได้มีค าสั่ง…….(ชื่อส่วนราชการที่ออกค าสั่ง)……….ที่………../………………………                
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่…………เดือน……………………พ.ศ………………………..…….                          
เพ่ือสอบสวน………………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……………ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการใน เรื่อง.......(เรื่องที่กล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุ
ทุกเรื่อง)……นั้น 

ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว                
เมื่อวันที่………เดือน…………..พ.ศ………… และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์    
และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย                  
พ.ศ. ๒๕๕๓ เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวนดังต่อไปนี้ 

๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก……(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่าอย่างไร                   
ในกรณีที่ได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใดให้ระบุไว้ด้วย)………................................. 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้……...………..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……………………ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดย (แจ้งและอธิบาย               
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไรและได้แจ้งโดยวิธีใด) 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕๐ จาก ๖๓ 

 

๓.……….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่า…………..……. 
(ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นว่าอย่างไร หรือไม่ได้ให้ถ้อยค าในเบื้องต้นด้วยเหตุผลอย่างไร) 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๔. คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา
แล้ว ได้ความว่า……..…..…………(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้
สอบสวนพยานใด หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใด  ให้ระบุพยานที่ ไม่สอบสวนหรือ
พ ย าน ห ลั ก ฐ าน ที่ งด ส อบ สวน นั้ น พ ร้ อ ม ทั้ ง เห ตุ ผ ล ไว้ ด้ ว ย )………………………………………… 
…………………..……………………………………………………………………………………………………….………….……
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………….……..………………………………………………………………………………………………….………………… 

๕. คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน                 
ที ่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้ง          
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่………เดือน…..………พ.ศ……….
โดย…………(อธิบายวิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา)................. 
……………………………………………………………………………………………………….……………………….…………..
………………………………………………………………………….………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๖ . คณะกรรมการสอบสวนได้ให ้โอกาสผู ้ถ ูกกล ่าวหาที ่จะยื ่นค าชี ้แจง         
แก้ข้อกล่าวหาหรือขอให้ถ้อยค าหรือขอน าสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว…….…(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……………               
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือให้ถ้อยค าหรือน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่า…(รายละเอียดเกี่ยวกับ
ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือการให้ถ้อยค าหรือการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีที่ไม่ได้
ด าเนินการดังกล่าวเนื่องจากเหตุผลอย่างไร และได้น าสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐาน                  
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวน ตามค าขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความโดยสรุปว่า
อย่างไร หรือไม่ได้มีการน าสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวน              
ไม่สอบสวนพยานใด หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือ
พยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้นพร้อมทั้งระบุเหตุผลไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า                
รับสารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย)  
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕๑ จาก ๖๓ 

 

……………………………………………………………………………………………………….……………...…………………… 
๗. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติแล้วเห็นว่า …(สรุปข้อเท็จจริง

ที่ได้จากการสอบสวน ก าหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
กับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟัง พยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัย
เหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด      
ตามมาตราใดและควรได้รับโทษสถานใด หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ                
หรือบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่อย่างไร 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกกล่าวหา  ได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้
ความแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย              
แก่ราชการหรือไม่ อย่างไร)  
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอส านวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 

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

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

                                   ฯลฯ         ฯลฯ 

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

หมายเหตุ  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕๒ จาก ๖๓ 

 

บันทึกการด าเนินการสอบสวน 

 
   คณะกรรมการสอบสวนตามค าสั่ง ที่………/……… 
 

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

กรณี  (นาย/นาง/นางสาว)……………………(ผู้ถูกล่าวหา)…………………………………………... 

ข้อกล่าวหา…………………ตามค าสั่งที่………../………..ลงวันที่........เดือน.............พ.ศ.........................  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว)...……………………………………………….นั้น 
ในวันนี้คณะกรรมการสอบสวนได้มาประชุมพร้อมกันเพ่ือด าเนินการ……………..……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
จึงพร้อมกันบันทึกการด าเนินการสอบสวนไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………ประธานกรรมการสอบสวน 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ 
     (……………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการและเลขานุการ 

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



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕๓ จาก ๖๓ 

 

สารบัญเอกสาร 
เรื่อง  รายงานการสอบสวน ..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง                  

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่......./…ลงวันที่………เดอืน……………พ.ศ……………….. 
 

ล าดับที ่ รายการ หมายเลขเอกสาร จ านวนแผ่น 

๑ ราย งาน ผ ล การส อบ ส วน …(ชื่ อ ผู้ ถู ก ก ล่ า วห า )…               
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระผิดวินัยอย่างร้ายแรง    
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ……...........….. 

- …….. 

๒ ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ที่ ……./……... ลงวันที่………เดือน………..พ.ศ………..   

- …….. 

๓ บันทึกข้อความ ที่.... ลงวันที่……เดือน………..พ.ศ………..
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑ …….. 

๔ บันทึกข้อความ ที ่.....ลงวันที่………เดือน….พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๒ …….. 

๕ บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ตามข้อ ๒๒  
(แบบ สว.๒) ฉบับลงวันที่……เดือน…….. พ.ศ……......…..  

๓ …….. 

๖ บันทึกถ้อยค าของ…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……......…… 
ลงวันที่……..เดือน………… พ.ศ…….........................…..  

๔ …….. 

๗ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ……….......................     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๕ …….. 

๘ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………………………...     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๖ …….. 

๙ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๗ …….. 

๑๐ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๘ …….. 

๑๑ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๙ …….. 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕๔ จาก ๖๓ 

 

ล าดับที ่ รายการ หมายเลขเอกสาร จ านวนแผ่น 

๑๒ บันทึ กถ้อยค าของ……(ชื่ อพยานฝ่ ายกล่ าวหา )……         
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๐ …….. 

๑๓ บันทึกข้อความ ที่...ลงวันที่………เดือน………..พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๑ …….. 

๑๔ บันทึกข้อความ ที่.....ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๒ …….. 

๑๖ บันทึกข้อความ ที่.....ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๔ …….. 

๑๗ บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานฯ ตามข้อ ๒๓ (แบบ สว.๓)               
ฉบับลงวันที่………เดือน……….พ.ศ………  

๑๕ …….. 

๑๘ บันทึกถ้อยค าของ…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………… 
ลงวันที่……..    เดือน………………..  พ.ศ………..  

๑๖ …….. 

๑๙ บันทึกถ้อยค าของ…(ชื่อพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา)… 
ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ………..     
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๗ …….. 

๒๐ บันทึกถ้อยค าของ…..(ชื่อพยานฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา )….         
ลงวันที่………เดอืน……………..พ.ศ………..    
 พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๘ …….. 

๒๑ บันทึกข้อความ ที่......ลงวันที่………เดือน………พ.ศ………..    
พร้อมเอกสารประกอบ 

๑๙ ........ 

๒๒ บันทึกการด าเนินการสอบสวน ๒๐ …….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การสอบสวนทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุร ีว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชื่อหน่วยงาน : หน่วยนิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร : ๕๙.๕๕๕.๐๐๑ 
แก้ไขครั้งที ่๑ วันที่เริ่มใช้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ หน้า ๕๕ จาก ๖๓ 

 

ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ควรมีข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. ฐานข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนด าเนินการทางวินัย ที่มีการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

๒. ฐานข้อมูลประวัติบุคคล 
 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากกระบวนงานค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลาย

ฉบบัควรระมัดระวังด าเนินการในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นการด าเนินการที่มีบทบาทหน้าที่อันส าคัญต่อการผดุงความยุติธรรม ผู้ปฏิบัติต้องมี

ความรอบคอบ รัดกุม ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รักษาไว้ซึ่งประโยชน์แห่งความยุติธรรม             
เป็นที่ตั้ง 

๒. ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องศึกษาข้อบังคับ ประกาศ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกฎหมาย            
ด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๓. คู่มือนี้ อาจมีข้อบกพร่อง ผู้ปฏิบัติ งานตามคู่มือนี้  ควรเก็บรวบรวมข้อบกพร่อง                  
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานด้านนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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