
แบบ สว. ๑ 
 

ครุฑ 
คําสั่ง....(ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

ท่ี........../..........(เลขปีพุทธศักราช) 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 
 

 ด้วย...................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).................................ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตําแหน่ง............................................ระดับ...................สงักัด................................มีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทําผิดด้วยวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/ บกพร่องใน
หน้าท่ีราชการ/ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการในเรือ่ง...........................................                     
(เรื่องท่ีกล่าวหา  ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง)......................................................................... 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  และความในข้อ ๒6 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย /ข้อ 7 
ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวน
ผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 
     ...........................(ช่ือและตําแหน่ง)........................  เปน็ประธานกรรมการ 
     ...........................(ช่ือและตําแหน่ง)........................  เปน็กรรมการ 
                              ฯลฯ                         ฯลฯ 
     ...........................(ช่ือและตําแหน่ง).........................  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     ...........................(ช่ือและตําแหน่ง).........................  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด 7 ว่าด้วยการ
สอบสวนพิจาณาของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559  ให้แล้ว
เสร็จโดยเร็วแล้วเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 อน่ึง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง/หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในคําสั่งน้ี  หรือในกรณีท่ีการ
สอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อ่ืนและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ในเบ้ืองต้นแล้วเห็นว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้น้ันมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องท่ี
สอบสวนน้ันอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 
 
   สั่ง   ณ  วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ................. 
                  ......................(ลายมือช่ือ)......................ผู้สัง่ 
                  (..........................................................) 
         ตําแหน่ง 
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หมายเหตุ : 1.  การระบุช่ือและตําแหน่งของประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
       และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่งในทางบริหารและ
       ตําแหน่งในทางสายงานตลอดจนระดบัตําแหน่ง (ถ้ามี) 
       2.  การระบุช่ือหรือตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  ให้ระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ตําแหน่ง
       ในทางบริหารและตําแหน่งในทางสายงานตลอดจนระดับตําแหน่ง (ถ้ามี) 
       3.  ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
       4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว. ๒ 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ  60 

ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. 2559 
 
เรื่อง การสอบสวน..........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/ 
 หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพฤต ิ
 ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 

 
วันท่ี................เดือน............................พ.ศ................. 

 คณะกรรมการสอบสวน ตามคําสั่ง........(ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด).........ท่ี......../.............
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันท่ี..........เดอืน......................พ.ศ. .............. ได้แจ้งและข้อ
กล่าวหาให้.....................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..............ผู้ถูกกล่าวหาทราบดงัน้ี............(อธิบายข้อกล่าวหา
ท่ีปรากฏตามเรื่องท่ีกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เมือ่ใด อย่างไร)..... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท้ังน้ี  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบแล้วว่า  ในการสอบสวนน้ีผู้ถูก 
กล่าวหามีสิทธิท่ีจะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิท่ีจะให้ถ้อยคําหรือ
ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือ นําพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 
 
      .....................(ลายมือช่ือ).....................ประธานกรรมการ 
      (...........................................................)                   
      .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการ 
      (...........................................................)     
       ฯลฯ               
      .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการและเลขานุการ 
      (...........................................................)   
 ข้าพเจ้า.........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).........ได้ทราบข้อกล่าวหาและได้รบับันทึกน้ี  ๑  ฉบับ ไว้แล้ว  
เมื่อวันท่ี............เดือน............................พ.ศ. ..................... 
 
          ......................(ลายมือช่ือ).....................ผู้ถกูกล่าวหา 
         (...........................................................)   
 
หมายเหตุ : 1.  ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา  ต้องมีกรรมการ 
       สอบสวนร่วมแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ 
       สอบสวนท้ังหมด  และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือในบันทึก ท้ังน้ี 
       ให้บันทึกตามแบบ สว.2 น้ี เป็น 2 ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 ฉบับ เก็บไว้ใน
       สํานวนการสอบสวน 1 ฉบับ และให้ผูถู้กกล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี 
       ท่ีรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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       2.  ในกรณีส่งบันทึกตามแบบ สว.2  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูก
       กล่าวหา ให้กรรมการสอบสวนลงลายมอืช่ือในบันทึกไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
       จํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  และให้ทําบันทึกตามแบบ สว.๒ เป็น 3  
       ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน  1 ฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา  2 ฉบับ 
       เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้  1  ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและ วัน  
       เดือน ปี ท่ีรับทราบ ส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน  1  ฉบับ 
       3.  ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูกกล่าวหา ให้
       คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําตามท่ีกล่าวหา 
       ดังกล่าว เป็นความผิดวินัยกรณีใด  หรือหย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ
       หน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับ
       ตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามข้อ 7  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก
       จากราชการ  พ.ศ. 2559  อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามท่ีรับ 
       สารภาพ ให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และ 
       สาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย 
       4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบ สว. ๓ 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา 
ตามข้อ  61  ของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  พ.ศ. 2559 

 
 

เรื่อง การสอบสวน.....................(ช่ือผู้กล่าวหา)................ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/
 หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพฤติตน 
 ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

__________________ 
 

วันท่ี...........เดอืน....................พ.ศ................... 
 ตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนตามคําสั่ง...............(ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด....................
ท่ี.........../............ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันท่ี........เดือน..........................พ.ศ.........
ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)....................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตาม
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ  61  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การ
ลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  ลงวันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ. .....................น้ัน 
 บัดน้ี  คณะกรรมการสอบสวนได้รวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว 
จึงขอแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ดังน้ี   
 ๑.  ข้อกล่าวหา 
 ...........(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยตามขอ้ใด  หรือ
หย่อนความสามารถในในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการตามข้อ  7  ของของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก
จากราชการ  พ.ศ. 2559 อย่างไร)....................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 ๒.  สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา 
 ............(สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ทราบโดยระบุวัน เวลา สถานท่ี  
และการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)...................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
      .............................(ลายมอืช่ือ).......................ประธานกรรมการ 
      (.....................................................................) 
      .............................(ลายมอืช่ือ).......................กรรมการ 
      (.....................................................................) 
                  ฯลฯ 
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      .............................(ลายมอืช่ือ).......................กรรมการและเลขานุการ 
      (.....................................................................) 
 
 ข้าพเจ้า...............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)...............ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนข้อกล่าวหา  และได้รับบันทึกน้ี ๑  ฉบับ ไว้แล้ว  เมื่อวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ...... 
 
 
         ........................(ลายมือช่ือ).....................ผู้ถูกกล่าวหา 
          (...........................................................)   

 
 

หมายเหตุ : 1.  การประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อ
       กล่าวหาตามข้อ 61  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษ  
       ทางวินัย พ.ศ. 2559  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาไม่น้อยกว่าสามคนและไม่ 
       น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการ 
       สอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือในบันทึกน้ี 
  2.  ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ี
       สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ทราบ ให้บันทึกตามแบบ สว.3  น้ีเป็น  2 ฉบับ มอบให้
       ผู้ถูกกล่าวหา  1  ฉบับ  เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน  1  ฉบับ และให้ผู้ถูก
       กล่าวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน ปี ท่ีรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 
  3.  ในกรณีส่งบันทึกตามแบบ สว.3  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูก
       กล่าวหา ให้ทําบันทึกตามแบบ สว.๒ น้ีเป็น  3  ฉบับ เก็บไว้ในสํานวนการ
       สอบสวน  1  ฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา  2  ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้  1  
       ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและ วัน เดือน ปี ท่ีรับทราบ ส่งกลับคืน
       มารวมไว้ในสํานวนการสอบสวน  1  ฉบับ 
  4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 



แบบ สว. ๔ 
บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา 

 
เรื่อง การสอบสวน.......(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)..........ซึง่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/       
 หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพฤติ           
 ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

__________________ 
 

สอบสวนท่ี....................................... 
วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ.................. 

 
 ข้าพเจ้า...............(ช่ือผู้ถูกกล้าวหา).............อายุ............ปี  สัญชาติ...............ศาสนา...............
อาชีพ.....................ตําแหน่ง................................สังกัด.....................อยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี...............
ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................แขวง/ตําบล..................................
เขต/อําเภอ..........................................................................จังหวัด........................................................ 
 ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง...............(เรื่องท่ีกล่าวหา)...............
ตามคําสั่ง.........(ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)............. ท่ี.........../............ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  ลงวันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ................ และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความ
ความสัตย์จริงดังต่อไปน้ี 
 ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญาหรือ
กระทําใด  เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใดๆ  และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําท่ีอ่านให้ฟัง/ได้
อ่านบันทึกถ้อยคําเองแล้ว  ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําท่ีถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสอบสวน 
 

  ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้ถูกกล่าวหา 
    (.................................................................) 

    ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้บันทึกถ้อยคํา 
     (.................................................................) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............ไดใ้ห้ถ้อยคําและลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 

 
                         ..........................(ลายมือช่ือ)......................ประธานกรรมการ 

    (.................................................................) 
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              ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการ 
   (.................................................................) 

  ฯลฯ 
                                ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการและเลขานุการ 

   (.................................................................) 
                      ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

หมายเหตุ : 1.  ให้ใช้แบบ สว.4  น้ีได้ท้ังการบันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา ตามข้อ 60 วรรค
       สามและวรรคสี่  ข้อ 61 วรรคสาม และข้อ 66 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
       ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
  2.  ในกรณีเรยีกผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามท่ีถูก 
       กล่าวหา  ให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมท้ังเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี)  
       และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย 
  3.  การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่า
       ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าว 
       ลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ันด้วย 
  4.  ถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ 
       ให้ผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือช่ือท้ังในฐานะผู้บันทึกถ้อยคําและผู้รับรองการให้ 
       ถ้อยคํา 
  5.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว. ๕ 
บันทึกถ้อยคําพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

 
เรื่อง การสอบสวน..........(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/       
 หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพฤติ           
 ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

__________________ 
 

สอบสวนวันท่ี......................................... 
วันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. .................. 

 ข้าพเจ้า....................(พยาน)........................อายุ.............ปี  สัญชาติ................ศาสนา.............
อาชีพ......(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ท่ีใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ระบตุําแหน่งและสังกัดด้วย)
อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน...............................
แขวง/ตําบล........................... เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด................................ 
 คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง.............................
(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง/หย่อนความสามารถใน
อันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพฤติ  ตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ี
ราชการ  ตามคําสั่ง.............(ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)........... ท่ี............../............... เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการสอบสวน  ลงวันท่ี..........เดือน.............................พ.ศ................. 
 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริงดังต่อไปน้ี 
 …...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทําการล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญาหรือ
กระทําใด  เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใดๆ  และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําท่ีอ่านให้ฟัง/ได้
อ่านบันทึกถ้อยคําเองแล้ว  ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําท่ีถูกต้อง  จึงลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการการสอบสวน 
 

              ..........................(ลายมือช่ือ)......................พยาน 
 (.................................................................) 

                           ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้บันทึกถ้อยคํา 
          (.................................................................) 

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......(ช่ือพยานให้ถ้อยคํา)...........ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

                      ..........................(ลายมือช่ือ)......................ประธานกรรมการ 
 (.................................................................) 
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            ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการ 
 (.................................................................) 

          ฯลฯ 
                                      ..........................(ลายมือช่ือ)......................กรรมการและเลขานุการ 

 (.................................................................) 
                            ..........................(ลายมือช่ือ)......................ผู้ช่วยเลขานุการ 

 (.................................................................) 
 
 
หมายเหตุ : 1.  ให้ใช้แบบ สว.5  น้ีได้ท้ังการบันทึกถ้อยคําของผู้ล่าวหาและบุคคลอ่ืนซึ่งมาให้
       ถ้อยคําเป็นพยาน  
  2.  การสอบปากคําพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมการสอบสวนไม่น้อยกว่า 
       ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกลา่ว
       ลงลายมือช่ือรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคําน้ันด้วย 
  3.  ถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ 
       ให้ผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือช่ือท้ังในฐานะผู้บันทึกถ้อยคําและผู้รับรองการให้ 
       ถ้อยคํา 
  4.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สว. 6 
 

รายงานการสอบสวน 
 

วันท่ี........เดือน.......................พ.ศ............ 
เรื่อง การสอบสวน...............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).............ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 /หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/
 ประพฤตตินไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
เรียน ..........................(ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน).................................. 
 
  ตามท่ีได้มีคําสัง่.........(ช่ือองค์การบริหารส่วนจังหวัด)..........ท่ี.............../.................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ลงวันท่ี.................เดือน................................พ.ศ.......................  
เพื่อสอบสวน ..........................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)......................... ซึง่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง/ หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ/บกพร่องในหน้าท่ีราชการ/ประพฤตติน
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ ในเรื่อง...............(เรื่องท่ีกล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุ
ทุกเรื่อง)...........น้ัน 
  ประธานกรรมการได้รบัทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว  เมื่อวันท่ี
.........เดือน......................พ.ศ................ และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหมวด  7 ว่าด้วย
การสอบสวนพิจารณาของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 
เสร็จแล้ว  จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  มูลกรณีเรื่องน้ีปรากฏขึ้นเน่ืองจาก……………………(มีผู้ร้องเรียนหรือมีผู้รายงานว่า
อย่างไร ในกรณีท่ีได้มีการสืบสวนหรือสอบสวนได้ความประการใด  ให้ระบุไว้ด้วย).............................. 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  2.  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาท่ีปรากฏตามเรื่องท่ี
กล่าวหาให้ ..............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)........................ ผู้ถกูกล่าวหาทราบแล้วโดย.............................
(แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร  และได้แจ้งโดย
วิธีใด)..................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  3.  .................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา).................... ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคําในเบื้องต้น
ว่า...............(ให้ถ้อยคําในเบื้องต้นว่าอย่างไร  หรือไม่ได้ให้ถ้อยคําในเบื้องต้นด้วยเหตุผลย่างไร)............ 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  4.  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับข้อกล่าวหาแล้ว 
ได้ความว่า.........................(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวน
พยานใดตามขอ้ 67  หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ  68  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานท่ีงด 
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การสอบสวนน้ัน  พร้อมท้ังเหตุผลไว้...................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  5.  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อ
กล่าวหาให้....................(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............................ ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา  ลงวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ.......... 
โดย.............(อธิบายวิธีการแจ้ง ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา)................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
  6.  คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะย่ืนคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา
หรือขอให้ถ้อยคํา หรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว...............(ช่ือผู้ถูกกล่าวหา)............... ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา/ให้ถ้อยคํา/นําสืบแก้ข้อกล่าวหา....................(รายละเอียดเก่ียวกับคําช้ีแจงแก้
ข้อกล่าวหา หรือการให้ถ้อยคําหรือการนําสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร  และในกรณีท่ีไม่ได้ดําเนินการ
ดังกล่าวเน่ืองจากเหตุผลอย่างไร และได้นําสืบแก้ข้อกลา่วหาโดยอ้างพยานหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการ
สอบสวนได้ดําเนินการสอบสวนตามคําขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความโดยสรุปว่าอย่างไร หรือไม่ได้มีการ
นําสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ 
67  หรืองดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ  68  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน 
การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559 ให้ระบุพยานท่ีไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานท่ีงดสอบสวนพร้อม
ท้ังเหตุผลไว้ดว้ย  และในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ 
(ถ้ามี) ไว้ด้วย.......................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  7.  คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมตแิล้ว  เห็นว่า.............................. 
(สรุปข้อเท็จจริงท่ีได้จากการสอบสวน  กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ี
สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานท่ีหักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่  
เพียงใด  โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างไรหรือไม่  ถ้าผิดเป็น
ความผิดวินัยกรณีใดตามข้อใด  และควรได้รับโทษสถานใด  หย่อนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ หรือบกพร่องในหน้าท่ีราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
ตามข้อ 7  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 หรือไม่อย่างไร หรือมี
เหตุอันควรสงสัยอย่างย่ิงว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่การสอบสวนไม่ได้ความ 
แน่ชัดพอท่ีจะฟังลงโทษปลดออก  หรือไล่ออก  ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ตามข้อ 8  ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559 หรือไม่ อย่างไร)........... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสํานวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ดําเนินการต่อไป 
 
                          .....................(ลายมือช่ือ).....................ประธานกรรมการ 
    (...........................................................)                   
    .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการ 
    (...........................................................)     
      ฯลฯ               
    .....................(ลายมือช่ือ).....................กรรมการและเลขานุการ 
    (...........................................................)   
                                .....................(ลายมือช่ือ).....................ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

หมายเหตุ : 1.  การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ  75 ของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ 
       สอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุม 
       ไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  
       และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือช่ือในบันทึกน้ี  หากกรรมการ 
       สอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง ให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการ 
       สอบสวน 
  2.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
 

 
 

 


