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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๒

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

การให้คุณให้โทษ
ข้าราชการ



หลักเกณฑก์ารให้โทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย

1. กฏ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

2. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

3. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

4. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถ   
ปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

5. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550

6. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

7. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูแลุะบุคลากรทางการศึกษาประจ าส่วนราชการหรือส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2550

8. กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีท่ีความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549

9. ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.25482561



 
กฎ  ก.ค.ศ. 

ว่าดว้ยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรอืลดเงนิเดือน 
พ.ศ.  2561 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๐๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  
พ.ศ.  ๒๕๔๙   

ข้อ ๒ ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า   
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์   
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 
ข้อ ๓ ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวง  

เลขาธิการ  อธิบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  อธิการบดีหรือต าแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ศึกษาธิการภาคหรือต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ เทียบเท่า  
ศึกษาธิการจังหวัดหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  หรือผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง  มีอ านาจสั่งลงโทษได้  ดังต่อไปนี้   

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่  

มีค าสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน   
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละสองหรือร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่ 

มีค าสั่งลงโทษ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑



ข้อ ๔ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ถ้าจ านวนเงินเดือนที่จะต้องตัดหรือลด  
มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง 

ข้อ ๕ ในระหว่างที่  ก.ค.ศ.  ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ า
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพ่ือให้เข้าสู่อัตรา  
ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง  ให้ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษตามข้อ  ๒  หรือข้อ  ๓  แล้วแต่กรณี  มีอ านาจ 
สั่งลงโทษลดเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนด  
ทั้งนี้  จนกว่าจะมีการปรับอัตราเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าสู่อัตราตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  
และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จากเดิมซึ่งเป็นแบบ  “ขั้นเงินเดือน”  มาเป็น  
“บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง”  ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่   ๑๖/๒๕๖๐   
เรื่อง  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้แก้ไขค าว่า  “ขั้นเงินเดือน”  ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เป็นค าว่า  “เงินเดือน”  ทุกแห่ง  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง   
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่   ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  
ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค  โดยมีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการภาค  และให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยมีศึกษาธิการจังหวัด  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  สมควรปรับปรุง
กฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว  รวมทั้งปรับปรุง  
อัตราลงโทษตัดเงิน เดือนและลดเงิน เดือนเพ่ือให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒o   สิงหาคม   ๒๕๖๑













หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
กฎ  ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  มาตรา  ๑๐๓  วรรคห้า  และมาตรา  ๑๑๙   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพักราชการหรือให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนกรณีรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  และกรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ข้อ ๒ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๙๘  วรรคสอง  วรรคสี่  และวรรคห้า  มาตรา  ๑๐๐  
วรรคหก  และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับรายงานตามมาตรา  ๑๐๔  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ส่ังพักราชการหรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ ๓ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  
เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  จะสั่งให้ผู้นั้น 
พักราชการได้ต่อเม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่า
กระทําความผิดอาญาในเรื่องเก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ  และผู้ที่ถูกฟอ้งนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้  และผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  
พิจารณาเห็นว่าถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา  หรอืต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  
และได้ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก  เป็นเวลาติดต่อกันเกินสิบห้าวันแล้ว 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๔) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและต่อมามีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวน  หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงภายหลัง 
ที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  และผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  
พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุด  ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทํา
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๔ การสั่งพักราชการตามข้อ  ๓  ให้ส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา  เว้นแต่กรณี 
ที่ผู้ถูกส่ังพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้ร้องทุกข์คําส่ังพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณา
เห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้น  และสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณา
เสร็จส้ินเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกส่ังพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  และไม่ก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจากการดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการ
ยังไม่แล้วเสร็จ  และผู้ถูกส่ังพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ให้ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้น 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จส้ินได้ 

ข้อ ๕ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกพักใชใ้บอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
ถ้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่
ได้รับหนังสือแจ้งการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานั้น
พิจารณาเห็นว่า  ผู้นั้นไม่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ  หรือผู้นั้นมีความเหมาะสม  แต่ไม่อาจเปลี่ยนตําแหน่งหรือย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืนได้  
หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แล้วแต่กรณี  ไม่อนุมัติ  ก็ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  
ส่ังให้ผู้นั้นพักราชการ 

ข้อ ๖ การสั่งพักราชการตามข้อ  ๕  ให้ส่ังพักตลอดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เว้นแต่กรณีที่ผู้ถูกส่ังพักราชการเนื่องจากเหตุ 
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร้องทุกข์
คําส่ังพักราชการและผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นว่าคําร้องทุกข์ฟังขึ้นและสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เนื่องจากมีตําแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานการศึกษาพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสม 
ที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการอาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่อนกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 

ข้อ ๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําผิดอาญา
หลายคดี  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้น
พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  ถ้าจะสั่งพกัราชการให้ส่ังพักทุกสํานวนและทุกคดี 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักราชการนั้น  
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีกเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท   
หรือความผิดลหุโทษ  หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  ก็ให้ส่ังพักราชการ 
ในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 

ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุพักราชการตามข้อ  ๓  และพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อ  ๕  ถ้าจะสั่งพักราชการให้ส่ังพักทุกสํานวนและทุกคดี   

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว  ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักราชการนั้น  
มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน  หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้นอีก  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท  หรือความผิดลหุโทษ  หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้  หรือมีกรณี 
ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก็ให้ส่ังพักราชการ 
ในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นนั้นด้วย 

ข้อ ๙ การสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ห้ามมิให้ส่ังย้อนหลังไปก่อน
วันออกคําส่ัง  เว้นแต่ 

(๑) ผู้ซ่ึงจะถูกส่ังพักราชการหรือจะถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ในระหว่างถูกควบคุม
หรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา  หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  การสั่งพักราชการหรือการสั่ง 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนในเรื่องนั้นให้ส่ังย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว  ถ้าจะต้องสั่งใหม่
เพราะคําส่ังเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  ให้ส่ังพักหรือสั่งให้ออกตั้งแต่วันให้พักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามคําส่ังเดิม  หรือตามวนัที่ควรต้องพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่
ออกคําส่ังเดิม 

ข้อ ๑๐ คําส่ังพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต้องระบุชื่อและตําแหน่งของ 
ผู้ถูกส่ังพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ตลอดจนกรณีและเหตุที่ส่ังให้พักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

เม่ือได้มีคําส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนแล้ว  ให้แจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบพร้อมทั้งส่งสําเนาคําส่ังให้ด้วยโดยพลัน   

ในกรณีที่ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง   
แต่ได้มีการแจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบพร้อมกับมอบสําเนาคําส่ังให้ผู้นั้น  รวมทั้งทําบันทึกลงวัน  เดือน  ปี  
เวลาและสถานที่ที่แจ้ง  และลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้น
เป็นวันที่ผู้นั้นได้รับทราบคําส่ัง 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง 
ได้โดยตรง  แต่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือส่งสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น  ณ  ที่อยู่
ของผู้นั้น  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยส่งสําเนาคําส่ังไปให้สองฉบับเพื่อให้ผู้นั้นเก็บไว้
หนึ่งฉบับ  และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อและวัน  เดือน  ปีที่รับทราบคําส่ังส่งกลับคืนมาเพื่อเก็บไว้เป็น
หลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณีเช่นนี้เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่าผู้นั้นได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้ว  แม้ยังไม่ได้รับสําเนาคําส่ังฉบับที่ให้ผู้นั้น 
ลงลายมือชื่อและวัน  เดือน  ปีที่รับทราบคําส่ังกลับคืนมา  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบคําส่ังให้พักราชการ
หรอืคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นแล้ว 

ข้อ ๑๑ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการ 
และผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณา  หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจ
ถูกส่ังพักราชการตามข้อ  ๓  นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
ไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ ๑๒ เม่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการตามข้อ  ๕  
เป็นเวลาเกินหนึ่งปี  ผู้มีอํานาจตามข้อ  ๒  อาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

ข้อ ๑๓ ให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับกับการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการไว้แล้ว  หากผู้มี
อํานาจตามข้อ  ๒  พิจารณาเห็นว่ามีเหตุตามข้อ  ๑๑  หรือข้อ  ๑๒  จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน 
อีกชั้นหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามข้อ  ๑๔  ให้ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตั้งแต่วันพักราชการเป็นต้นไป 

ข้อ ๑๖ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ  ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมี 
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ ๑๗ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา  ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา 
เป็นประการใดแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏวา่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสี่  
หรือมาตรา  ๑๓๔  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  แล้วแต่กรณี  
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ  แล้วให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  
หรือมาตรา  ๑๓๔  แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจาก
ผู้ถูกส่ังพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการแล้ว  หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ซ่ึงจะต้องพ้นจาก
ราชการเม่ือสิ้นปีงบประมาณนั้น  แล้วแต่กรณี  ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา  ๑๐๒  โดยไม่ต้องสั่ง
ให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  และสําหรับผู้ที่ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้มีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ   

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง  แต่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งงดโทษตามมาตรา  ๑๐๒  แล้วส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการ 
ตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังยุติเรื่อง  และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  
ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งและวิทยฐานะ 

(๖) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน  แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้  
เนื่องจากผู้ถูกส่ังพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย 
บําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว  หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์   
ซ่ึงจะต้องพ้นจากราชการเม่ือสิ้นปีงบประมาณนั้น  แล้วแต่กรณี  ก็ให้ส่ังยุติเรื่อง  และสําหรับผู้ที่ถูกส่ัง 
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจาก
ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(๗)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือกลับเข้ารับราชการ 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ข้อ ๑๘ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๑๒  ถ้าภายหลังปรากฏผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประการใด  หรือพ้นกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแล้วให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และไม่มีกรณี 
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  
แล้วแต่กรณี  ในตําแหน่งและวิทยฐานะเดิมหรือตําแหน่งเดียวกับที่ ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งและวิทยฐานะ 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไปและไม่มีกรณี
ที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้เป็นไปตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๑๒  แล้วแต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ปรากฏว่าพ้นกําหนดเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว  และไม่มี
กรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแล้ว  และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  แต่ไม่อาจส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการได้  เนื่องจากผู้ถูกส่ังพักราชการมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว  หรือผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ซ่ึงจะต้องพ้นจากราชการเม่ือสิ้นปีงบประมาณนั้น  แล้วแต่กรณี   
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  สําหรับกรณี 
ผู้ที่ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้มีคําส่ังยกเลิกคําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นั้นเป็น 
ผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นไม่เป็นผู้ถูกพักใช้  หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแล้ว  แต่มีกรณีต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  ก็ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ตอ้งสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ 

ข้อ ๑๙ คําส่ังพักราชการ  คําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือคําส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ  ต้องทําเป็นหนังสือระบุชื่อ  ตําแหน่ง  และวิทยฐานะของผู้ถูกส่ังพักราชการ   
ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือผู้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ  ตลอดจน
กรณีและเหตุที่ส่ังดังกล่าว  โดยให้มีสาระสําคัญตามแบบ  พ.  ๑  พ.  ๒  พ.  ๓  พ.  ๔  หรือ  พ.  ๕  แล้วแต่กรณี  
ท้ายกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ศาสตราจารย์สุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



                        แบบ พ. ๑ 
                 (ให้พักราชการ) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพกัราชการ 
 

 
  ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ......................................................................โรงเรยีน/
หน่วยงานการศึกษา ............................................. สังกัด ........................................... 
ตําแหน่งเลขที่ ...................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ข้ัน ..................... บาท มีกรณี 
................................................................................ (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูก
ต้ังคณะกรรมการสอบสวน/ถูกฟ้องในคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา/ถูกพักใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ในเรื่อง 
.............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
และมีเหตุให้พักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ     
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ ......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ / มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว  
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ....................................................................... พักราชการ  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ............................................................. เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. .... 

 
     (ลงช่ือ) 

    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 
หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ 

(ถ้ามี) 
 ๒. ให้ระบุเรื่องที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทํา

ความผิ ดอาญา  หรื อ ถูกพั ก ใ ช้ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๓. การระบุเหตุการณ์พักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. น้ี ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ 
 ๔. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก 
 



แบบ พ. ๒ 
(ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการไว้ก่อน  
   

 

  ด้วย (นาย,นาง,นางสาว) ...................................................................... ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................... โรงเรยีน/
หน่วยงานการศึกษา สังกัด ................................................................................ 
ตําแหน่งเลขที่ ..................... รับเงินเดือนในอันดับ ....................... ข้ัน ...................... บาท มีกรณี 
.................................................................... (ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน/ ถูกฟ้องในคดีอาญา/ ต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา )  ในเรื่อง 
................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... 
และมีเหตุให้พักราชการ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ........ คือ ................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้น
จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เน่ืองจาก ................................................................ (ระบุเหตุผลให้
ชัดเจน)........................ /ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งปี    

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓/มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว  
ข้อ .... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) ......................................................... ออกจากราชการไว้ก่อน  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ............................................................. เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 

หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ 
(ถ้ามี) 

  
๒ 
 
 
 
 

๒. ให้ระบเุรื่องที่ถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิด 
    อาญา หรือถูกพักใช้ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพเกินหนึง่ป ี



๒ 
 

 ๓. การระบุเหตุการพักราชการตามกฎ ก.ค.ศ. น้ี ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ  
 ๔. สําหรับกรณีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาให้

ระบุเหตุผลที่อาจทําให้เห็นได้ว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีน้ันจะไม่
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 ๕. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก 
  
  



แบบ พ. ๓ 
(การสั่งกลับกรณีไม่มีความผิดวินัย) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารบัราชการ  

   
 

  ตามคําสั่ง ......................................... (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) ...................  
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่งให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 
...................................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา ..................... 
................................ สังกัด ................................................. ตําแหน่งเลขที่............... รับเงินเดือนใน
อันดับ ............... ข้ัน .............. บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนต้ังแต่ ................................... 
เป็นต้นไป น้ัน 
  บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย,นาง,นางสาว) .............................. 
................................................. มิได้กระทําผิดวินัย และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการดว้ยเหตุอืน่ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่ ง 
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
....................................................... กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/
วิทยฐานะ ................................. โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา ..........................................  
สังกัด ...................................................... ตําแหน่งเลขที่ .................. โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ 
............................... ข้ัน ................... บาท   

ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ............................................................. เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่ ................................................ พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 

หมายเหตุ ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่ง หรือวิทยฐานะ 
(ถ้ามี)  

  ๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก  



แบบ พ. ๔ 
(การสั่งกลับกรณีมีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารบัราชการ  

   
 

  ตามคําสั่ง ................................... (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) ........... 
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่งให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
........................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 
.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
.. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  สังกัด . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .  ตําแหน่งเลขที่ . . . .. . . . . . . . . . .  
รับเงินเ ดือนในอันดับ . . . . . . .  ข้ัน . . . . . . . . .  บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนต้ังแต่ 
................................... เป็นต้นไป น้ัน 
  บัดน้ี ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า (นาย ,นาง,นางสาว) ................................. 
........................................ กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการดว้ยเหตุอืน่ 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่ ง 
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
............................................................................................... กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/ 
กลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง/วิทยฐานะ ............................................. โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา 
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
โดยใหไ้ด้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ข้ัน ................... บาท 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่.............................................................เป็นต้นไป 
          สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

 

หมายเหตุ   ๑. การระบุ ช่ือและตําแหน่งของผู้ ถูกสั่ ง ให้ระบุ ช่ือตัว ช่ือสกุล   ตําแหน่ง  หรือ 
วิทยฐานะ (ถ้ามี)  

 ๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก  
 
 
 
 
 



   แบบ พ. ๕ 
      (การสั่งกลบักรณีไมเ่ป็นผู้ถูกพักใช้/พ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้) 

คําสั่ง (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสัง่) 
ที่ ....../............. 

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารบัราชการ  

   
 

  ตามคําสั่ง ................................. (ระบุช่ือส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) .............  
ที่ ................./................. ลงวันที่ .............................. พ.ศ. .... สั่งให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
................................................ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง/วิทยฐานะ 
..................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา ............................. 
.. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. ..  สังกัด .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .  ตําแหน่งเลขที่ . .. .. . .. .. . .. . .  
รับเงินเ ดือนในอันดับ . . . . . . .  ข้ัน . . . . . . . . .  บาท พักราชการ/ออกจากราชการไว้ก่อนต้ังแต่ 
................................... เป็นต้นไป น้ัน 
   บัดน้ี ผลการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปรากฏว่า (นาย ,นาง ,นางสาว)  . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 
................................... (มิได้เป็นผู้ถูกพักใช้)/หรือพ้นกําหนดเวลาถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น 
  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . ๒๕๔๗ ประกอบกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยการสั่ ง 
พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ...... จึงให้ (นาย,นาง,นางสาว) 
................................................... ............ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ/กลับเข้ารับราชการ 
ในตําแหน่ง/วิทยฐานะ ......................................................... โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา 
.............................................. สังกัด ................................................ ตําแหน่งเลขที่ ........................ 
โดยให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ ............................... ข้ัน ................... บาท   

ทั้งน้ี  ต้ังแต่.............................................................เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. .... 

 

     (ลงช่ือ) 
    (...................ช่ือผู้สั่ง..........................) 
    (...................ตําแหน่ง........................) 

หมายเหตุ   ๑. การระบุช่ือและตําแหน่งของผู้ ถูกสั่ง ให้ระบุช่ือตัว   ช่ือสกุล  ตําแหน่ง  หรือ 
วิทยฐานะ (ถ้ามี)    

      ๒. ข้อความใดหากไม่ใช้ให้ตัดออก  
 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๐๓  วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ 
การสั่งพักราชการ  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
และการดําเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา  ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.   
และมาตรา  ๑๑๙  บัญญัติให้ภายใต้บังคับหมวด  ๗  และหมวด  ๙  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  ซึ่งได้
กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้   
จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ค.ศ.  น้ี 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ   

กรณีไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๑๐  (๖)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ การส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใดออกจากราชการ   
เพื่อรับบาํเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
ในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการนั้น  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  พิจารณาจากผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นเปนหลัก  และใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ขอ ๒ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดตามมาตรา  ๗๒  แลว  เห็นวา  ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผูใดมีผลการปฏิบัติราชการในระดับที่ตองใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   
ก็ใหแจงผูนั้นทราบเกี่ยวกับผลการประเมินพรอมทั้งกําหนดใหผูนั้นเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
โดยใหลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐาน  ทั้งนี้  ในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง  ใหผูบังคับบัญชา 
จัดใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยกําหนด
เปาหมายในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการใหชัดเจน  เพื่อใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการคร้ังตอไป 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

การประเมินผลการปฏิบั ติราชการและการพัฒนาปรับปรุงตนเองของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีระยะเวลาไมเกินสามรอบการประเมิน 

ในกรณีที่ผูถูกประเมินเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบังคับบัญชา  มีความ 
ไมเปนธรรมอาจทําคําคัดคานย่ืนตอผูบังคับบัญชารวมไวกับผลการประเมินเพื่อเปนหลักฐานได  

ขอ ๓ เมื่อผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองตามขอ  ๒  แลว  ปรากฏวาผูนั้นไมผาน 
การประเมินในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการตามคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง   
ใหรายงานผลการประเมินดังกลาวตอผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓   

เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่ง  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  อาจดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรับการประเมินประสงคจะออกจากราชการ  

ก็ใหส่ังใหออกจากราชการ   
(๒) ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาปรับปรุงตนเองอีกคร้ังหนึง่

โดยทําคํามั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองเปนคร้ังที่สอง  หรือ  
(๓) ส่ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ 
เมื่อผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  มีคําส่ังตาม  (๑)  หรือ  (๓)  แลวแตกรณี  ใหรายงาน   

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ในกรณีที่   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  เห็นวาคําส่ังดังกลาว 
ไมถูกตองหรือไมเหมาะสมและมีมติเปนประการใด  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ปฏิบัติใหเปนไป
ตามที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  มีมติ 

ขอ ๔ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ตั้ง  หรือ  ก.ค.ศ.   
มีมติเปนประการใดแลว  และผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  มีคําส่ังหรือปฏิบัติตามที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  มีมติแลว  ใหแจงคําส่ังหรือการปฏิบัติดังกลาว
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นทราบ 

ขอ ๕ ผูถูกส่ังใหออกจากราชการตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  มีสิทธิอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๗๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๑๐  (๖)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติวา  เม่ือขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนท่ีพอใจ 
ของทางราชการได  ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก 
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม  การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งมีกรณีอนัมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยตามมาตรา  ๙๘  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

หมวด  ๑ 
การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนจะกระทําไดตอเมื่อมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยหรือไดมีการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน
ตามมาตรา  ๙๕  วรรคหาแลว  และผูบังคับบัญชาเห็นวาเปนกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 

ขอ ๓ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหระบุดวยวาเปนคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนการกระทําผิดวินัยไมรายแรงหรืออยางรายแรง  และใหแตงต้ังจากขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน  ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการสอบสวนอยางนอยอีกสองคน  โดยใหกรรมการสอบสวนคนหนึ่งเปนเลขานุการ  ในกรณจํีาเปนจะ
ใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนดวยก็ได 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ประธานกรรมการตองดํารงตําแหนง 
ไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  สําหรับตําแหนงที่มีวิทยฐานะ  ประธานกรรมการตองดํารง
ตําแหนงและมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  โดยกรรมการสอบสวนจะตองมี 
ผูดํารงตําแหนงนิติกร  หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูได รับการฝกอบรมตามหลักสูตร 
การดําเนินการทางวินัยตามที่  ก.ค.ศ.  กําหนดหรือรับรอง  หรือผูมีประสบการณดานการดําเนินการทางวินัย
อยางนอยหนึ่งคน  และเมื่อมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารง
ตําแหนงหรือตําแหนงที่มีวิทยฐานะตํ่ากวาหรือเทียบไดตํ่ากวาผูถูกกลาวหา  ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ
แตงต้ังเปนประธานกรรมการ 

ขอ ๔ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะ
ของผูถูกกลาวหา  เร่ืองที่กลาวหา  ชื่อ  ตําแหนง  หรือตําแหนงและวิทยฐานะของผูที่ไดรับแตงต้ังเปน
คณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ  โดยมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๑  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ขอ ๕ เมื่อมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบเปนหนังสือภายในสามวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  โดยให
ผูถูกกลาวหาลงลายมอืชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน  ในการนี้ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูก
กลาวหาหนึ่งฉบับดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําส่ังหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได  
ใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําส่ังดังกลาว  ใหถือ
วาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  และใหสงหลักฐานการแจงคําส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวน 

(๒) สงสําเนาคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการสอบสวนทราบ  ภายในสามวัน
ทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง  สําหรับประธานกรรมการใหสงพรอมดวยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่
กลาวหา  และใหประธานกรรมการลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน   

ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ  ๓  เมื่อไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  ถาผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน  เพิ่ม  หรือลดจํานวนผูไดรับ
แตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ใหดําเนินการไดโดยแสดงเหตุแหงการสั่งนั้นไวดวย  และใหนําขอ  ๕  มาใช
บังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไมกระทบถึงการสอบสวน
ที่ไดดําเนินการไปแลว 

หมวด  ๒ 
สิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาและพยาน 

 
 

ขอ ๗ ในระหวางการสอบสวน  จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการดําเนินการ
ใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตกรณีถูกส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอน 

ขอ ๘ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการในเร่ืองที่กลาวหา 
(๒) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองที่สอบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 
(๔) เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูหมั้น  คูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  พี่นองรวมบิดามารดาหรือ

รวมบิดาหรือมารดา  ลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้นหรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียง
สองชั้นของผูกลาวหา 

(๕) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูกลาวหา 
(๖) มีเหตุอื่นซ่ึงนาเชื่ออยางย่ิงวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรมหรือไมเปนกลาง 
การคัดคานใหกระทําภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

หรือนับแตวันที่ทราบสาเหตุแหงการคัดคาน  โดยทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรมอยางไร  
ย่ืนตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  และใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาหนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหประธานกรรมการ
ทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวน  พรอมทั้งแจงใหผู ถูกคัดคานทราบ  ในการนี้  ใหหยุดการ
สอบสวนไวกอน   

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริง
ไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้ง
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แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว  
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหผูถูก
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และส่ังแตงต้ังกรรมการสอบสวนขึ้นใหมแทน  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๓  
และขอ  ๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม  แตถาเห็นวาการคัดคานไมมีเหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ัง 
ยกการคัดคานนั้น  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวัน
ทําการตามวรรคสาม  ใหถือวากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  และให
ประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามขอ  ๖  ตอไป 

การพนจากการเปนกรรมการสอบสวนไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
ขอ ๙ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุอยางหนึ่ง

อยางใดตามขอ  ๘  วรรคหนึ่ง 
การคัดคานตามวรรคหนึ่งใหกระทําไดภายในเจ็ดวันทําการนับแตวันรับทราบคําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน 

ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน  ใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามความเหมาะสม  และใหส่ังการภายในสิบหาวัน
ทําการนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  พรอมทั้งแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดวย  เมื่อผูบังคับ 
บัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินิจฉัยส่ังการอยางใดแลว   
ใหแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและสงเร่ืองใหประธานกรรมการรวมไวในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่เห็นวาการคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหส่ังใหผูนั้นพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาวเปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน  ถาเห็นวาการคัดคานไมมี
เหตุผลพอที่จะรับฟงได  ใหส่ังยกการคัดคานนั้น  ทั้งนี้  การสั่งยกการคัดคานใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่ผูพิจารณาการคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันทําการตาม
วรรคสาม  ใหถือวาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนที่ถูกคัดคานพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณา
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สํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๐  และขอ  ๔๑  รวมทั้งการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่เสร็จส้ินแลว  
และใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปหนึ่งชั้นของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาดังกลาว  เปนผูมีอํานาจพิจารณาหรือส่ังการแทน   

การพนจากการเปนผูมีอํานาจพิจารณาสํานวนการสอบสวนหรือส่ังการตามผลการสอบสวนที่ 
เสร็จส้ินแลวตามวรรคสี่และวรรคหา  ไมกระทบถึงการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือการสอบสวนที่ได
ดําเนินการไปแลว 

ขอ ๑๐ ในการสอบสวน  คณะกรรมการสอบสวนตองใหผูถูกกลาวหามีโอกาสไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอ  และมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน  เวนแตจะมีผลทําให
ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎ  ก.ค.ศ.  นี้กําหนดตองลาชาออกไป  หรือปรากฏโดยสภาพเห็นไดชัดวาการให
โอกาสดังกลาวไมอาจกระทําได  รวมทั้งมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จําเปนตองรูเพื่อการโตแยงหรือชี้แจง  
หรือปองกันสิทธิของตนได 

การอางพยานหลักฐานแกขอกลาวหา  ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเองหรือจะอาง
พยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

ขอ ๑๑ ในการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  ผูถูกกลาวหามีสิทธินําทนายความหรือที่ปรึกษา
ของตนเขามารวมฟงการสอบสวนก็ได  แตจะใหถอยคําหรือตอบคําถามแทนผูถูกกลาวหา  หรือเสนอ
ความเห็นใดแกคณะกรรมการสอบสวนไมได   

ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยาน  ใหบุคคลนั้นมาชี้แจง
หรือใหถอยคําตามวนั  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด   

ขอ ๑๓ ในการสอบสวน  ถามีการอางเจาหนาที่ของรัฐเปนพยาน  ใหถือเปนหนาที่ของ
ผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่จะตองอํานวยความสะดวก  ใหความคุมครองพยานจากการถูกกลั่นแกลงหรือ
การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของพยานนั้น  และประสานงานกับสํานักงานอัยการสูงสุด
เพื่อเปนทนายแกตางในกรณีที่ถูกฟองรองในคดีแพงหรือคดีอาญา 

เจาหนาที่ของรัฐที่ไปใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนในฐานะพยาน  ใหถือวาเปนการปฏิบัติ
หนาที่ราชการ 

ในกรณีที่พยานมิใชเจาหนาที่ของรัฐ  ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  อํานวยความสะดวกและใหความคุมครองแกพยานผูใหขอมูลที่เปนประโยชนตอทางราชการอยาง
เหมาะสมตามควรแกกรณี 
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หมวด  ๓ 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่
กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเร่ืองที่กลาวหา  โดยใหเร่ิมการสอบสวนและดําเนิน
กระบวนการพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรม  ทั้งนี้  ในการพิจารณาใชดุลพินิจจะตองกระทําอยางอิสระ  
และเปนกลาง  โดยปราศจากอคติอยางใด  ๆ  ตอผูถูกกลาวหา 

ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเร่ือง
ที่กลาวหาเทาที่จําเปน  รวมทั้งขอเท็จจริงที่ไดจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  เพื่อประกอบการพิจารณา   

ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกคร้ัง 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เห็นวาจําเปน  เพื่อที่จะ

พิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา  ในการนี้  ใหรวมถึงการดําเนนิการดังตอไปนี้ดวย 
(๑) การแสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาวหา  พยานบุคคลหรือพยาน

ผูเชี่ยวชาญ  เวนแตกรณีที่เห็นวาเปนการกลาวอางที่ไมจําเปน  ฟุมเฟอย  หรือเพื่อประวิงเวลา 
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากคูกรณี  พยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ  ทั้งทีเ่ปนคุณและ

เปนโทษแกผูถูกกลาวหา 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
ขอ ๑๖ เมื่อประธานกรรมการไดรับเร่ืองตามขอ  ๕  (๒)  แลว  ใหประธานกรรมการดาํเนนิการ

ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 
ขอ ๑๗ การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  เวนแตการประชุมตามขอ  ๒๔  และ 
ขอ  ๓๘  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมด   
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การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย  แตในกรณีจําเปน
ที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได  ใหกรรมการสอบสวนที่มาประชุมเลือกกรรมการสอบสวน 
คนหนึ่งทําหนาที่แทน 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองทําเปนหนังสือและแจงใหกรรมการสอบสวนทุกคน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันทําการ  เวนแตกรรมการสอบสวนนั้นจะไดทราบการนัดในที่ประชุมแลว  
หรือมีเหตุจําเปนเรงดวนซ่ึงประธานกรรมการจะนัดประชุมเปนอยางอื่นได   

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

ในการประชุมตองมีรายงานการประชุมเปนหนังสือ  ถามีความเห็นแยงใหบันทึกความเห็นแยง
พรอมทั้งเหตุผลไวในรายงานการประชุม   

ขอ ๑๘ คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่ตองแจงสิทธิและหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๘  
ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ใหผูถูกกลาวหาทราบกอนสอบปากคําผูถูกกลาวหา   

ในกรณีที่คําขอหรือคําชี้แจงมีขอบกพรองหรือมีขอความที่อานไมเขาใจหรือผิดหลง  อันเห็นได
ชัดวาเกิดจากความไมรู  หรือความเลินเลอของผูกลาวหา  ผูถูกกลาวหา  หรือพยาน  แลวแตกรณี   
ใหคณะกรรมการสอบสวนแนะนําใหบุคคลดังกลาวแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตาม
ขอ  ๘  วรรคหนึ่ง  ใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อพิจารณาวาจะใหผูนั้นเปน
กรรมการสอบสวนตามคําส่ังตอไปอกีหรือไม 

หมวด  ๔ 
วิธีการสอบสวน 

 
 

ขอ ๒๐ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการประชุมตามขอ  ๑๖  โดยแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ  ๒๓  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่กลาวหาภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๑)  แลวเสร็จ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๓) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูถูก
กลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๒)  แลวเสร็จ 

(๔) รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม  (๓)  แลวเสร็จ 

(๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวนเสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๔)  แลวเสร็จ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ได  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผู ส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนคร้ังละไมเกินหกสิบวัน   

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน   
ใหประธานกรรมการรายงานเหตุใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อรายงานให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่
การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เพื่อมีมติใหเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  กําหนด  ตามเหตุผล
และความจําเปน 

ขอ ๒๑ การสอบสวนกรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ใหนําข้ันตอนการสอบสวนตามขอ  ๒๐  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  
มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง  ใหประธานกรรมการรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสัง่ขยาย
ระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนแตไมเกินสามสิบวัน  และเรงรัดการสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป 

ขอ ๒๒ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ  แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย  หรือโดยเหตุประการอื่น  จะใหนําสําเนา
หรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

เมื่อมีการอางพยานหลักฐานใดในการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูถูกกลาวหา   
ใหคณะกรรมการสอบสวนอานหรือสงตนฉบับหรือพยานหลักฐานนั้นใหผูถูกกลาวหาตรวจดู  ถาผูถูกกลาวหา
ตองการสําเนาใหคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนาใหแกผูถูกกลาวหาตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการสอบสวนอาจขอใหพยานผูเชี่ยวชาญในเร่ืองนั้นมาใหความเห็นหรือทําความเห็น
เปนหนังสือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ ๒๓ เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามขอ  ๑๖  แลว   
ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  ในการนี้  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงสิทธิ
และหนาที่ของผูถูกกลาวหาตามขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  และแจงดวยวาผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และมีสิทธิที่จะใหถอยคําหรือชี้แจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอาง
พยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามขอ  ๒๔   

การแจงและอธิบายขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงเฉพาะพฤติการณเทาที่ปรากฏตามเรื่องที่
กลาวหาและตามพยานหลักฐาน  โดยไมตองแจงกรณีและมาตราความผิด  ทั้งนี้  ใหทําเปนบันทึกสองฉบับ  
ซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ  และเก็บไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไวเปน
หลักฐานดวย   

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวา
ไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  อยางไร 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด   
หากผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ  
และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได  
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหาโดยละเอียด 
จะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางสวน  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการตาม 
ขอ  ๒๔  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบขอกลาวหา  หรือไมมารับทราบ 
ขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  
หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการ
ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๒  เปนสามฉบับ   
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไว
หนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวน 
การสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว  หากไมไดรับแบบ  สว.  ๒  
 คืนมา  ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว  และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตาม 
วรรคหาตอไป 

ขอ ๒๔ เมื่อไดดําเนินการตามขอ  ๒๓  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด  เมื่อใด  อยางไร  และ
ถาเห็นวายังฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง  แลวดําเนินการ
ตามขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  โดยอนุโลม 

ถาเห็นวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  ก็ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหา  โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด   
ตามมาตราใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  และ
การกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  
โดยคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน  ทั้งนี้  การแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหแจง
พยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏไวในสํานวนใหผูถูกกลาวหาทราบ  แมพยานหลักฐานจะฟง
ไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยไมรายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคสอง  ใหทําบันทึกซ่ึง
มีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๓  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  โดยทําเปนสองฉบับมอบใหผูถูกกลาวหาหนึง่ฉบบั  และ
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เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย 

เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะย่ืนคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม  ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ใหโอกาสผูถูกกลาวหาย่ืนคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันทีไ่ดรับทราบ
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคํา
เพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะย่ืนคําชี้แจงเปนหนังสือ   
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพื่อใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหดําเนินการตามขอ  ๓๘  
และขอ  ๓๙  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามา  แตไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบ  หรือไมมารับทราบขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึก  ซ่ึงมีสาระสาํคัญตามแบบ  
สว.  ๓  ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ  ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตาม
หลักฐานของทางราชการหรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูก
กลาวหาชี้แจง  นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  ใหทําบันทึกซ่ึงมีสาระสําคัญตาม
แบบ  สว.  ๓  เปนสามฉบับ  เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  และสงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  
โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อ  และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับ
คืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว   
หากไมไดรับแบบ  สว.  ๓  คืนหรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัด  
ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลว  และไม
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา  ในกรณีเชนนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็น
เปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตาม
ขอ  ๓๘  และขอ  ๓๙  ตอไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา  ย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหา  หรือขอนําสืบ
แกขอกลาวหากอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๓๙  โดยมีเหตุผล 
อันสมควร  ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 

ขอ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ  ๒๔  เสร็จแลว   
กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  ๓๙  ถาคณะกรรมการสอบสวน
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เห็นวา  จําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมา
นั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ  และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้  ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ ผูถูกกลาวหาซ่ึงไดย่ืนคําชี้แจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลว  มีสิทธิย่ืนคําชี้แจง
เพิ่มเติม  หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ  หากคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุผลอันสมควรก็ใหรับไวพิจารณาตอไป 

เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
หรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ  ๓๗  ผูถูกกลาวหาจะย่ืนคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได  ในกรณีเชนนี้  
ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

ขอ ๒๗ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได 

ขอ ๒๘ กอนเร่ิมสอบปากคําพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการ
สอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 

ในการสอบปากคําผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็ก  ใหสอบสวนในสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
และใหมีขาราชการครูที่เปนกลางและเชื่อถือได  และบุคคลที่เด็กรองขอหรือไววางใจเขารวมในการ
สอบปากคํานั้นดวย  หากผูเสียหายหรือพยานซ่ึงเปนเด็กต้ังรังเกียจขาราชการครูดังกลาวขางตนใหเปลี่ยนตัว
บุคคลนั้น 

ในกรณีผูเสียหายหรือพยานเปนคนหูหนวกหรือเปนใบ  หรือทั้งหูหนวกและเปนใบ  หรือมีความ
พิการทางกาย  หรือไมเขาใจภาษาไทยและจําเปนตองใชลาม  ใหคณะกรรมการสอบสวนจัดหาลามที่เปน
กลางและเชื่อถือไดใหแกบุคคลดังกลาว 

ขอ ๒๙ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  หามมิใหกรรมการสอบสวนกระทําหรือ 
จัดใหกระทําการใด   ๆ ซ่ึงเปนการใหคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือกระทําโดยมิชอบดวยประการใด   ๆ 
เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใด  ๆ  หรือกระทําใหทอใจ  หรือใชกลอุบายอื่นเพื่อปองกันมิใหบุคคล
ใดใหถอยคําหรือไมใหถอยคําซ่ึงอยากจะใหดวยความเต็มใจในเรื่องที่ถูกกลาวหานั้น 
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ขอ ๓๐ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะถูก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  และหามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแต
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา  หรือบุคคลตามขอ  ๒๘  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  หรือบุคคล
ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 

การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหบันทึกถอยคําซ่ึงมสีาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๔  หรือ
แบบ  สว.  ๕  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลวใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือ
จะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได  ถามีการแกไข  ทักทวง  หรือเพิ่มเติม  ก็ใหแกไขใหถูกตอง  หรือมิฉะนั้นก็ให
บันทึกไว  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคํา  ผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวน
และผูบันทึกถอยคําลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวน 
ลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวยถาบันทึกถอยคํามีหลายหนาใหกรรมการสอบสวนอยางนอย
หนึ่งคนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกหนา 

ในการบันทึกถอยคํา  หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลว  ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูให
ถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําหรือผูเขารวมฟงตามวรรคหนึ่งที่อยูในที่สอบสวนไมยอมลงลายมือชื่อ   
ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  และใหกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อ
รับรองไวดวย 

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือชื่อได  ใหนํามาตรา  ๙  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่พยานไมมาหรือมาแตไมใหถอยคํา  หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงานการสอบสวนตามขอ  ๓๙ 

ขอ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  การสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทําให 
การสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน  หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  จะงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบนัทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ  ๑๔  วรรคสาม  และรายงาน
การสอบสวนตามขอ  ๓๙ 
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ขอ ๓๒ ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่  ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดําเนินการมอบหมายใหหัวหนา 
สวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษา  ในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได  โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให  ในกรณีเชนนี้   
ใหหัวหนาสวนราชการ  ผูบริหารสถานศึกษา  หรือผูบริหารหนวยงานการศึกษาที่ไดรับมอบหมาย   
เลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือขาราชการฝายพลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคน
มารวมเปนคณะทําการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  และใหนําขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  ขอ  ๒๙  และขอ  ๓๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการในเร่ืองอื่นนอกจากที่
ระบุไวในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว  ถาผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
ไมรายแรงหรืออยางรายแรง  หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่
ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่รายงาน  ก็ใหส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูทําการสอบสวน   
หรือแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได 

ขอ ๓๔ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูอื่นวามี
สวนรวมในการกระทําการในเรื่องที่ทําการสอบสวนนั้นดวย  ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาใน
เบื้องตนวา  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนดวย
หรือไม  ถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเร่ืองที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงาน 
ไปยังผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง  หรือเปนความผิดกรณีอื่นตามที่รายงาน  ก็ใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้   



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้  ใหใชพยานหลักฐานทีไ่ด
สอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวนการสอบสวนใหม   
ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมไวในสํานวนการสอบสวนใหม   
หรือบันทึกใหปรากฏดวยวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม  มาประกอบการพิจารณาใน
สํานวนการสอบสวนใหมดวย 

ขอ ๓๕ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผูใด  ในเร่ืองที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  
บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และ
ผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงซึ่งผูบังคับบัญชา 
เห็นควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูนั้นตามมาตรา  ๙๘  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๘  จะนําสํานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๑๑๑  มาประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเร่ืองที่กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาไดความ
ประจักษชัดอยูแลว  ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  โดยไมตอง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหา  
พรอมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ  ทัง้นี ้ 
ใหนําขอ  ๒๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๓๗ ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของ 
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวทํา
รายงานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  และใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสง
เร่ืองใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหา  เพื่อดําเนินการตามขอ  ๔๐  ตอไป  ทั้งนี้  ใหผูบังคับบัญชา
คนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  และขอ  ๔๖  ดวย 

 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๕ 
การทํารายงานการสอบสวน 

 
 

ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เสร็จแลว  ใหประชุม
เพื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวน  โดยชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวง  ทั้งขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ของการกระทํา  ขอกฎหมายที่ยกข้ึนอางอิงวินิจฉัย  ขอพิจารณา  และขอเสนอในการใชดุลพินิจ 

ในการพิจารณาลงมติ  ใหประธานกรรมการถามกรรมการสอบสวนทีละคน  เพื่อใหออกความเห็น
ทุกคนในทุกประเด็นที่พิจารณา  ดังตอไปนี้   

(๑) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  ก็ใหระบุดวยวาการกระทําของผูถูกกลาวหา
เปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับโทษสถานใด   

(๒) ในกรณีที่เห็นวาผูถูกกลาวหามิไดกระทําผิดวินัย  หรือการกระทําของผูถูกกลาวหาไมเปน
ความผิดวินัย  ก็ใหมีความเห็นยุติเร่ือง 

(๓) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไมอยางไร 

(๔) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการ
สอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  ก็ใหมีความเห็นไปตามนั้น 

ขอ ๓๙ เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ  ๓๘  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.  ๖  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด  เสนอตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน  หากกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง  ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวน  
โดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 

รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สรุปขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญและพยานหลักฐาน  ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตาม

ขอ  ๓๐  วรรคหก  และขอ  ๓๑  ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาให
ถอยคํารับสารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพไวดวย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลาง 
ขอกลาวหา 



หนา   ๔๔ 
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(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวา  ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม  อยางไร   
ถาไมผิดใหเสนอความเห็นยุติเร่ือง  ถาผิดใหระบุวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และสมควรไดรับ
โทษสถานใด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา  หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  บกพรองใน
หนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  หรือไม  อยางไร  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  แตการสอบสวนไมไดความ
แนชัดพอที่จะรับฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ   
และสมควรใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  หรือไม  อยางไร  พรอมทั้งขอสนับสนุนการใชดุลพินิจ   

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว  ใหเสนอสํานวนการสอบสวน   
พรอมทั้งสารบาญตอผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 

หมวด  ๖ 
การพิจารณาสั่งสํานวนการสอบสวน 

 
 

ขอ ๔๐ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลว  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  ขอ  ๔๕  
และขอ  ๔๖  แลวดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดหรือไมมีเหตุที่จะให
ออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๒  สมควรยุติเร่ือง  หรือกระทําผิดที่ยังไมถึงข้ันเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรง  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว  ทั้งนี้  ตองไมเกิน
หกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวนการสอบสวน 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกบัหนาที่ราชการตามมาตรา  ๑๑๑  
ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสํานวนการสอบสวนดังกลาว  หากเห็นวามีเหตุตามที่
คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นมา  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๑ 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
สมควรลงโทษปลดออกหรือไลออกซ่ึงจะตองสงเร่ืองให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  
ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  พิจารณาตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคส่ี  (๑)  หรือ  (๒)  หรือเปนกรณีตามมาตรา  ๑๑๒  ใหผูมี
อํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา  ทั้งนี้  ตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การสอบสวน  และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  พจิารณา
ใหแลวเสร็จและมีมติโดยเร็ว  และใหผูมีอํานาจสั่งการตามมติภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีมติดังกลาว 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เห็นสมควรให
สอบสวนเพิ่มเติมประการใด  ใหกําหนดประเด็นพรอมทั้งสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการ
สอบสวนคณะเดิม  เพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได  หรือผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเปนการสมควรจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมข้ึนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  ในกรณี
เชนนี้  ใหนําขอ  ๓  และขอ  ๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เมื่อสอบสวนเสร็จแลว  
ใหสงพยานหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวของที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติม  ไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดย
จัดทําความเห็นเฉพาะที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวยก็ได 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหนําขอ  ๔๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
ขอ ๔๒ การพิจารณาพยานหลักฐานวาผู ถูกกล าวหากระทําผิดวินัยหรือไม   อยางไร   

ใหพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  และตองเปนพยานหลักฐานที่ไดสรุปแจงใหผูถูก
กลาวหาทราบแลวเทานั้น   

หมวด  ๗ 
การสอบสวนที่มชิอบและบกพรอง 

 
 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ  ๓  ใหการ
สอบสวนทั้งหมดเสียไป  ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  
หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

ขอ ๔๔ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง  ใหการสอบสวนตอนนัน้เสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน  มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  ขอ  ๒๗  ขอ  ๒๘  
วรรคสอง  ขอ  ๒๙  ขอ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  หรือขอ  ๓๒  วรรคหนึ่ง 

ในกรณีเชนนี้  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  
๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกรณีดังกลาวใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

ขอ ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการสอบสวนไม เรียกผู ถูกกลาวหามารับทราบ 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  หรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  หรือไมมี
หนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้แจงหรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ  ๒๔  ใหผูส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา   
อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง
โดยเร็ว  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจง  ใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวใน
ขอ  ๒๔  ดวย 

ในกรณีที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนแตกตางจากขอกลาวหาที่คณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ  แตในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนั้น  ถาผูถูกกลาวหา
ไมไดหลงขอตอสูโดยไดแกขอกลาวหาในความผิดนั้นแลวซ่ึงไมทําใหเสียความเปนธรรม  ใหถือวาการ
สอบสวนและพจิารณานั้นใชได  และใหลงโทษผูถูกกลาวหาไดตามบทมาตราหรือกรณีความผิดที่ถูกตอง 

ขอ ๔๖ ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  นอกจากที่
กําหนดไวในขอ  ๔๓  ขอ  ๔๔  และขอ  ๔๕  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความ
เปนธรรม  ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน 
แกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสีย
ความเปนธรรม  ผูมีอํานาจดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 

 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๘ 
การนับระยะเวลา 

 
 

ขอ ๔๗ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหง
เวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปน
วันเร่ิมระยะเวลาที่ขยายออกไป  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการ 
ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๘ การดําเนินการสอบสวนกอนที่กฎ  ก.ค.ศ.  นี้ใชบังคับ  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ  สวนการพิจารณาสั่งการของผูมี
อํานาจตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๙๘  หรือมาตรา  ๑๐๔  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.   
ต้ัง  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหดําเนินการตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึงมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยนั้น ตองดําเนินกระบวนการ
สอบสวนพิจารณาโดยมิชักชา  มีความยุติธรรม  และคุมครองสิทธิแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาที่
ถูกกลาวหาหรือเปนผูเสียหาย ตลอดจนพยานที่ใหถอยคําในการสอบสวน อันจะทําใหกระบวนการสอบสวน
ไดความจริงและมีความยุติธรรม  ประกอบกับมาตรา  ๙๘  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติวา การสอบสวนพิจารณาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาซ่ึงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก .ค .ศ .   
จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ. นี้ 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 

 

 

 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ออกกฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น 

“อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความรวมถึง  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังดวย 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม  หรือปลัดกระทรวงอื่นที่มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดตามที่กําหนด 

ในพระราชกฤษฎีกา  ทั้งนี้  ไมรวมถึงปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ ๒ การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 

ขอ ๓ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ

แจงคําส่ัง 

เพื่อประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ  ใหถือวันที่ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง

ลงโทษทางวินัยเปนวันที่ไดรับแจงคําส่ัง 

ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัย  แตไดมีการแจงคําส่ัง

ลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษทราบพรอมกับมอบสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยใหผูถูกลงโทษ  รวมทั้ง



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ทําบันทึกลงวันเดือนป  เวลา  และสถานที่ที่แจง  และลงลายมือชื่อผูแจง  พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปน

หลักฐานแลว  ใหถือวันที่แจงนั้นเปนวันที่ผูถูกลงโทษไดรับแจงคําส่ัง 

ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยไดโดยตรง   

แตไดมีการแจงเปนหนังสือโดยสงสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให 

ผูถูกลงโทษ  ณ  ที่อยูของผูถูกลงโทษ  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  โดยสงสําเนาคําส่ัง

ลงโทษทางวินัยไปใหสองฉบับเพื่อใหผูถูกลงโทษเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อ

และวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยสงกลับคืนมาเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานหนึ่งฉบับ  ในกรณี

เชนนี้  เมื่อลวงพนระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณียลงทะเบียนวาผูถูก

ลงโทษไดรับเอกสารดังกลาวหรือมีผูรับแทนแลว  แมยังไมไดรับสําเนาคําส่ังลงโทษทางวินัยฉบับที่ให 

ผูถูกลงโทษลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบคําส่ังลงโทษทางวินัยกลับคืนมา  ใหถือวาผูถูกลงโทษ

ไดรับแจงคําส่ังแลว 

ขอ ๔ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น  จะอุทธรณ

แทนผูอื่นหรือมอบหมายใหผูอื่นอุทธรณแทนไมได 

การอุทธรณตองทําเปนหนังสือแสดงขอเท็จจริงและเหตุผลในการอุทธรณใหเห็นวาไดถูก

ลงโทษโดยไมถูกตอง  ไมเหมาะสม  หรือไมเปนธรรมอยางไร  และลงลายมือชื่อและที่อยูของผูอุทธรณ 

ในการอุทธรณ  ถาผูอุทธรณประสงคจะแถลงการณดวยวาจาในชั้นพิจารณาของ  อ.ก.ค.ศ.   

เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ใหแสดงความประสงคไวในหนังสืออุทธรณตามวรรคสอง  

หรือจะทําเปนหนังสือตางหากก็ได  แตตองย่ืนหรือสงหนังสือขอแถลงการณดวยวาจานั้นตอ  อ.ก.ค.ศ.  

เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  โดยตรงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ 

ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการอุทธรณ   ผูจะอุทธรณมีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงาน 

การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหรือของผูสอบสวนได  สวนการขอตรวจหรือคัดบันทึก

ถอยคําบุคคล  พยานหลักฐานอื่น  หรือเอกสารที่เกี่ยวของ  ใหอยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาผูส่ัง

ลงโทษที่จะอนุญาตหรือไม  โดยใหพิจารณาถึงประโยชนในการรักษาวินัยของขาราชการ  ตลอดจน

เหตุผลและความจําเปนเปนเร่ือง ๆ  ไป 

ขอ ๖ ผูอุทธรณมีสิทธิคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณ  ถาผูนั้นมี

เหตุอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษ   
(๕) เปนผูกลาวหา  หรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดาหรือ

รวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา   
การคัดคานอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูพิจารณาอุทธรณนั้น  ตองแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุ

แหงการคัดคานไวในหนังสืออุทธรณ  หรือแจงเพิ่มเติมเปนหนังสือกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณ 

เมื่อมีเหตุหรือมีการคัดคานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้น 
จะขอถอนตัวไมรวมพิจารณาอุทธรณก็ได  ถาอนุกรรมการหรือกรรมการดังกลาวมิไดขอถอนตัว   
ใหอนุกรรมการหรือกรรมการที่ เหลืออยูนอกจากอนุกรรมการหรือกรรมการผูถูกคัดคานพิจารณา
ขอเท็จจริงที่คัดคาน  หากเห็นวาขอเท็จจริงนั้นนาเชื่อถือ  ใหแจงอนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นทราบ
และมิใหรวมพิจารณาอุทธรณ  เวนแตจะพิจารณาเห็นวา  การใหอนุกรรมการ  หรือกรรมการผูนั้น 
รวมพิจารณาอุทธรณดังกลาวจะเปนประโยชนย่ิงกวา  เพราะจะทําใหไดความจริงและเปนธรรม  จะให
อนุกรรมการหรือกรรมการผูนั้นรวมพิจารณาอุทธรณก็ได 

ขอ ๗ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และ
ให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรีเจาสังกัด  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ัง
ตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๓) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผูอํานวยการสถานศึกษา  ใหอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  
และให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  เปนผูพิจารณา 

ขอ ๘ การอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มิได
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) การอุทธรณคําส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ  ใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และ

ให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๒) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของนายกรัฐมนตรี  

รัฐมนตรีเจาสังกัด  ปลัดกระทรวงหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังตามมติของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.   

ต้ังใหอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  และให  ก.ค.ศ.  เปนผูพิจารณา 

(๓) การอุทธรณคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนของปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ  เลขาธิการ  อธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาอธิการบดีหรือตําแหนง

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ

เทียบเทา  ใหอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  และให  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ังเปนผูพิจารณา 

ขอ ๙ การอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน   

อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การอุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  ใหทําหนังสืออุทธรณถึงประธาน  ก.ค.ศ.  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  และ

ย่ืนที่สํานักงาน  ก.ค.ศ. 

การย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณ  ผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงผานผูบังคับบัญชาก็ได  โดยให

ผูบังคับบัญชานั้นสงหนังสืออุทธรณไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือหนวยงานหรือ

สวนราชการที่ทําหนาที่เลขานุการของ  อ.ก.ค.ศ.  ที่  ก.ค.ศ.  ต้ัง  หรือเลขาธิการ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  

ภายในสามวันทําการนับแตวันที่ผูบังคับบัญชาดังกลาวไดรับหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่นําหนังสืออุทธรณมาย่ืนเอง  ใหผูรับออกใบรับประทับตรารับและลงทะเบียนไวเปน

หลักฐานในวันที่รับตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  และใหถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐานดังกลาว

เปนวันย่ืนหนังสืออุทธรณ 

ในกรณีที่สงหนังสืออุทธรณทางไปรษณีย  ใหถือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางออกใบรับฝาก  

เปนหลักฐานฝากสง  หรือวันที่ที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตรารับที่ซองหนังสือเปนวันสงหนังสือ

อุทธรณ 

เมื่อไดย่ืนหรือสงหนังสืออุทธรณไวแลว  ผูอุทธรณจะย่ืนหรือสงคําแถลงการณหรือเอกสาร

หลักฐานเพิ่มเติมกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เร่ิมพิจารณาอุทธรณก็ได  โดยย่ืน

หรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๐ อุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดตองเปนอุทธรณที่ถูกตองในสาระสําคัญตามขอ  ๔  
และขอ  ๙  และไดอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๓ 

ในกรณีที่มีปญหาวาอุทธรณรายใดเปนอุทธรณที่จะรับไวพิจารณาไดหรือไม  ให  อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

ในกรณีที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  มีมติไมรับอุทธรณคําส่ังลงโทษไว
พิจารณา  ใหเปนที่สุดและแจงมตินั้นพรอมสิทธิในการฟองศาลปกครองใหผูอุทธรณทราบเปนหนังสือ
โดยเร็ว 

ขอ ๑๑ ผูอุทธรณจะขอถอนอุทธรณกอนที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  
แลวแตกรณี  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณเสร็จส้ินก็ได  โดยทําเปนหนังสือย่ืนหรือสงตรงตอ  อ.ก.ค.ศ.   
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.   

เมื่อไดถอนอุทธรณแลว  การพิจารณาอุทธรณใหเปนอันระงับ 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูถูกลงโทษไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  

ใหย่ืนอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดนั้น 
ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  หลังจาก 

ที่ไดย่ืนอุทธรณตอ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไวแลว  และ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดเดิมนั้นยังมิไดมีมติตามขอ  ๑๔  ใหสงเร่ืองอุทธรณและเอกสารหลักฐานตามขอ  ๑๓  ไปให   
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาตามวรรคหนึ่งเปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไดยายหรือโอนไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาหรือสวนราชการอื่น  หลังจาก 
ที่  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาสังกัดเดิมไดมีมติตามขอ  ๑๔  แลว  แตผูบังคับบัญชายังมิไดส่ังหรือ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  ใหสงเร่ืองอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของพรอมทั้งรายงาน 
การประชุมและมติ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาไปใหผูบังคับบัญชาใหมเปนผูส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไป
ตามมตินั้น 

ขอ ๑๓ การพิจารณาอุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัย  ให  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  
ก.ค.ศ.  พิจารณาจากสํานวนการสืบสวนหรือการพิจารณาในเบื้องตนตามมาตรา  ๙๕  และสํานวน 
การดําเนินการทางวินัยตามมาตรา  ๙๘  หรือสํานวนการไตสวนของคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  หรือ 
ตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหฟงขอเท็จจริงตามนั้น  และในกรณีจําเปนและสมควรอาจขอเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งคําชี้แจงจากหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ   
หางหุนสวน  บริษัท  หรือบุคคลใด ๆ  หรือขอใหผูแทนหนวยราชการ  รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอื่นของรัฐ  



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หางหุนสวน  บริษัท  ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการ
พิจารณาได 

ในกรณีที่ผูอุทธรณขอแถลงการณดวยวาจา  หาก  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  

พิจารณาเห็นวาการแถลงการณดวยวาจาไมจําเปนแกการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  จะใหงดการ

แถลงการณดวยวาจาก็ได 

ในกรณีที่นัดใหผูอุทธรณมาแถลงการณดวยวาจาตอที่ประชุม  ใหแจงใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ัง

ลงโทษหรือเพิ่มโทษทราบดวยวา  ถาประสงคจะแถลงแกก็ใหมาแถลงดวยตนเองหรือมอบหมาย 

เปนหนังสือใหขาราชการที่เกี่ยวของเปนผูแทนมาแถลงแกตอที่ประชุมคร้ังนั้นได  ทั้งนี้  ใหแจงลวงหนา

ตามควรแกกรณี  และเพื่อประโยชนในการแถลงแกดังกลาว  ใหผูดํารงตําแหนงที่ส่ังลงโทษหรือเพิ่มโทษ  

หรือผูแทนเขาฟงคําแถลงการณดวยวาจาของผูอุทธรณได 

ในการพิจารณาอุทธรณ  ถา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  เห็นสมควรที่จะตอง

สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชนแหงความถูกตองและเหมาะสมตามความเปนธรรม  

ใหมีอํานาจสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมในเร่ืองนั้นไดตามความจําเปน  โดยจะสอบสวนเองหรือ

แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได  หรือกําหนดประเด็น

หรือขอสําคัญที่ตองการทราบสงไปใหผูสอบสวนเดิมทําการสอบสวนเพิ่มเติมได 

ในการสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  ถา  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  

หรือคณะกรรมการสอบสวนที่ไดรับแตงต้ังตามวรรคสี่  เห็นสมควรสงประเด็นหรือขอสําคัญใด 

ที่ตองการทราบไปสอบสวนพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา  ใหมีอํานาจ

กําหนดประเด็นหรือขอสําคัญนั้นสงไปเพื่อใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่หรือ

เขตพื้นที่การศึกษานั้นทําการสอบสวนแทนได 

การสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  หรือสงประเด็นหรือขอสําคัญไปเพื่อใหผูสอบสวน

เดิมหรือหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซึ่งอยูตางทองที่หรือตางเขตพื้นที่การศึกษา

ดําเนินการตามวรรคสี่และวรรคหา  ในเร่ืองเกี่ยวกับกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

ตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  หรือกรณีกลาวหาตามมาตรา  ๑๑๐  (๔)  หรือมาตรา  ๑๑๑  ใหนําหลักเกณฑ

และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา  ๙๘  วรรคหก  หรือมาตรา  ๑๑๑  วรรคหนึ่ง 

และวรรคสาม  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  แลวแตกรณี  ไดพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณคําส่ังลงโทษทางวินัยไมรายแรงที่อุทธรณตามขอ  ๗  (๒)  หรือ  (๓)  หรือตามขอ  ๘  (๒)   
หรือ  (๓)  แลว 

(๑) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษถูกตองและเหมาะสมกับความผิดแลว  ใหมีมติใหยกอุทธรณ 
(๒) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 

ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  แตควรไดรับโทษหนักข้ึน  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ 
ที่หนักข้ึน 

(๓) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ควรไดรับโทษเบาลง  ใหมีมติใหลดโทษเปนสถานโทษหรืออัตราโทษ 
ที่เบาลง 

(๔) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวาผูอุทธรณ 
ไดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ซ่ึงเปนการกระทําผิดวินัยเล็กนอย  และมีเหตุอันควรงดโทษ  ใหมีมติให 
ส่ังงดโทษโดยใหทําทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

(๕) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตอง  และเห็นวาการกระทําของผูอุทธรณไมเปนความผิด
วินัยหรือพยานหลักฐานยังฟงไมไดวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัย  ใหมีมติใหยกโทษ 

(๖) ถาเห็นวาขอความในคําส่ังลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสม  ใหมีมติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ขอความใหเปนการถูกตองเหมาะสม 

(๗) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิด  และเห็นวากรณีมีมูล 
ที่ควรกลาวหาวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  และดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

(๘) ในกรณีที่เห็นวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนด
ในกฎ  ก.ค.ศ.  หรือเห็นวาผูอุทธรณกระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดมีการดําเนินการทางวินัย 
ตามมาตรา  ๙๘  วรรคสอง  แลว  ใหมีมติใหเพิ่มโทษเปนปลดออกหรือไลออกจากราชการ   

(๙) ถาเห็นวาการสั่งลงโทษไมถูกตองหรือไมเหมาะสมกับความผิดและเห็นวาผูอุทธรณ 
มีกรณีที่สมควรแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๔)  มาตรา  ๑๑๑   
หรือมาตรา  ๑๑๒   ใหมีมติใหผูบังคับบัญชาแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   และดําเนินการ 
ตามกฎหมายตอไป 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๐) ถาเห็นสมควรดําเนินการโดยประการอื่นใด  เพื่อใหมีความถูกตองตามกฎหมายและมี

ความเปนธรรม  ใหมีมติใหดําเนินการไดตามควรแกกรณี 

การออกจากราชการของผูอุทธรณไมเปนเหตุที่จะยุติการพิจารณาอุทธรณ  แตจะมีมติตาม  (๒)  

หรือ  (๙)  มิได  หรือถาเปนการออกจากราชการเพราะตายจะมีมติตาม  (๗)  หรือ  (๘)  มิได 

ในกรณีที่มีผูถูกลงโทษทางวินัยในความผิดที่ไดกระทํารวมกัน  และเปนความผิดในเร่ือง

เดียวกันโดยมีพฤติการณแหงการกระทําอยางเดียวกัน  เมื่อผูถูกลงโทษคนใดคนหนึ่งใชสิทธิอุทธรณ

คําส่ังลงโทษดังกลาว  และผลการพิจารณาเปนคุณแกผูอุทธรณ  แมผูถูกลงโทษคนอื่นจะไมไดใชสิทธิ

อุทธรณ  หากพฤติการณของผูไมไดใชสิทธิอุทธรณเปนเหตุในลักษณะคดีอันเปนเหตุเดียวกับกรณีของ 

ผูอุทธรณแลว  ใหมีมติใหผูที่ไมไดใชสิทธิอุทธรณไดรับการพิจารณาการลงโทษใหมีผลในทางที่เปนคุณ

เชนเดียวกับผูอุทธรณดวย 

ขอ ๑๕ เมื่อ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  ก.ค.ศ.  ไดมีมติตามขอ  ๑๔  แลว  ใหผูมี

อํานาจตามมาตรา  ๕๓  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น  และเมื่อไดส่ังหรือปฏิบัติตามมติดังกลาวแลว  

ใหแจงใหผูอุทธรณทราบดวย 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูมีอํานาจตามมาตรา  ๕๓  ไดส่ังตามขอ  ๑๕  แลว  ผูอุทธรณจะอุทธรณ

ตอไปอีกมิได  เวนแตผูมีอํานาจดังกลาวส่ังเพิ่มโทษเปนโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการตาม 

ขอ  ๑๔  (๘)  หรือส่ังใหออกจากราชการตามขอ  ๑๔  (๙)  ผูอุทธรณมีสิทธิอุทธรณหรือรองทุกขตาม

มาตรา  ๑๒๒  ไดอกีชั้นหนึ่ง 

ขอ ๑๗ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณในกรณีที่อุทธรณตอ  ก.ค.ศ.  ตามขอ  ๗  (๑)  และ 

ขอ  ๘  (๑)  ใหนําขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อ  ก.ค.ศ.  มีมติเปนประการใด  ผูอุทธรณจะอุทธรณหรือรองทุกขตอไปอีกมิได  และใหแจง

ผูอุทธรณทราบพรอมทั้งแจงสิทธิฟองคดีตอศาลปกครอง  และใหแจงสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 

เปนหนังสือ  หรือดําเนินการใหเปนไปตามมติ  ก.ค.ศ.  โดยเร็ว 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๑๘ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ค.ศ.  นี้  สําหรับเวลาเร่ิมตน  ใหนับวันถัดจากวันแรก

แหงเวลานั้นเปนวันเ ร่ิมนับระยะเวลา   สวนเวลาสิ้นสุด   ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับ

วันหยุดราชการใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 

 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ.  ฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในเรื่อง 

ท่ีเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ  กรณีท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกส่ังลงโทษ

ทางวินัยหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.ค.ศ.  จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 













หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎ  ก.ค.ศ. 
วาดวยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๔)  และมาตรา  ๙๘  วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ก.ค.ศ.  โดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีออก
กฎ  ก.ค.ศ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยไมรายแรง  ในกรณี
ดังตอไปนี้  เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัย  ตามมาตรา  ๑๐๐  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

(๑) กระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูนั้นกระทําผิดและผูบังคับบัญชาเห็น
วาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษานั้นไดความประจักษชัดแลว 

(๒) กระทําผิดวินัยไมรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคํา
รับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

ขอ ๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ในกรณี
ดังตอไปนี้  เปนกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจง  ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัย  ตามมาตรา  ๑๐๐  
วรรคส่ี  หรือมาตรา  ๑๐๔  (๑)  โดยไมสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได 

(๑) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาจําคุก  โดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกหรือใหลงโทษที่หนักกวาจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

(๒) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวัน  และผูบังคับบัญชาได
ดําเนินการสืบสวนแลวเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ 

(๓) กระทําผิดวินัยอยางรายแรงและไดรับสารภาพเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา  หรือให
ถอยคํารับสารภาพตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และไดมีการบันทึกถอยคํารับสารภาพเปนหนังสือ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธาน  ก.ค.ศ. 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.ค.ศ .  ฉบับนี้  คือ   โดยที่มาตรา  ๙๘   วรรคเจ็ด 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติใหในกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ   ก.ค.ศ.  จะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนก็ได 
จึงจําเปนตองออกกฎ  ก.ค.ศ.  นี้ 




































