
 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จพระยา 
วาดวยหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา   

และผูมีอํานาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา  ๔๙  วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗   และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในการ 
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๘  เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๔๘  จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 
 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา วาดวยหลักเกณฑ  
วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา และผูมีอํานาจในการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน   
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ ๒    ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓    ในขอบังคับนี้ 
              “ขาราชการ”  หมายความวา ขาราชการพลเรือนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา 
              “การสอบสวน”   หมายความวา  การสอบสวนพิจารณากรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
 ขอ ๔    ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับการสอบสวนพิจารณา ดังนี้ 
                (๑)  การสอบสวนพิจารณากรณีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง 
                (๒)  การสอบสวนพิจารณากรณีขาราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
 ขอ ๕   การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจมีการมอบอํานาจใหคณะ  สถาบัน  สํานัก  เปนผู
ดําเนินการ โดยใหแตงตั้งจากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา หรือ
พนักงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จํานวนอยางนอยสามคน  ประกอบดวยประธาน
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหาและกรรมการอยางนอยอีก
สองคน โดยให กรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการและอาจใหมีผูชวยเลขานุการก็ได 
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 คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายหรือผูไดรับ
ปริญญาทางกฎหมาย  หรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบ
การณดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน 
 เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหนง
ระดับต่ํากวา หรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหาก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ 
 ขอ ๖  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุช่ือและตําแหนงผูถูกกลาวหา  เร่ืองที่กลา
วหา  ช่ือและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ (ถามี) ทั้งนี้
ใหมีสาระสําคัญตามแบบ สว.๑ ทายขอบังคับนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผูที่ไดรับแตงตั้งไมกระทบถึงการที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง 
 ขอ ๗  เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวันที่     
รับทราบไวเปนหลักฐาน  ในการนี้ใหมอบสําเนาคําสั่งใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับดวย  ในกรณีผูถูกกลา
วหาไมยอมรับทราบคําสั่งหรือไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบได  ใหสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหาตามที่อยูของผูถูกกลาวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ใน
กรณีเชนนี้เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่ง  ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
คณะรรมการสอบสวนแลว 
 ทั้งนี้  ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบดวยวามีสิทธิยื่นคัดคาน 
ประธานกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนและหรือกรรมการและเลขานุการสอบสวนดวย  โดยให
โอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคัดคานประธานกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวน  และหรือกรรมการ
และเลขานุการสอบสวนไดดวย 
 ขอ ๘  ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้ง เปนกรรมการสอบสวน  ถาผูนั้นมีเหตุ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายเหตุประกอบกัน ดังตอไปนี้ 

(๑)  รูเห็นเหตุการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา 
(๒)  มีประโยชนไดเสียในเรื่องที่สอบสวน 

 (๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา 
 (๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน  หรือพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวม
บิดา หรือมารดาของผูกลาวหา 

(๕)  มีเหตุอ่ืนใดซึ่งอาจทําใหการสอบสวนไมเปนกลางหรือเสียความเปนธรรม 
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การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวน หรือกรรมการ
และเลขานุการ ใหทําเปนหนังสือยื่นตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันรับทราบ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคานโดยแสดงขอเท็จจริงที่เปนเหตุ
แหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริงและความยุติธรรม ใน
การนี้ ใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสงสําเนาหนังสือคัดคาน และแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวให
ประธานกรรมการทราบและรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
 ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผูซ่ึงถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงไดหากผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
สวนเห็นวาหนังสือคัดคานมีเหตุผลรับฟงได  ใหส่ังใหผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  
หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงได   ใหส่ังยกคําคัดคานนั้นโดยใหส่ังการภายใน    
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคาน  ทั้งนี้ใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการดังกลาวดวยพรอม
ทั้งแจงใหผูคัดคานทราบ แลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการสอบสวนโดยเร็ว 
การสั่ง ยกคําคัดคานใหเปนที่สุด 
 ในกรณีที่ผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมส่ังการอยางหนึ่งอยางใดภายในสิบหาวันตาม
วรรคสาม ใหถือวาผูซ่ึงถูกคัดคานพนจากการเปนประธานกรรมการสอบสวน  กรรมการสอบสวนหรือ
กรรมการและเลขานุการสอบสวน  โดยใหเลขานุการรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดําเนินการตามขอบังคับนี้ตอไป 
 การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน  ไมกระทบถึงการสอบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว 
 ขอ ๙  ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน เห็นวาตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคานตามขอ 
๘ วรรคหนึ่ง  ใหผูนั้นรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและใหนําขอ ๘ วรรคสาม  วรรคสี่  
และวรรคหา  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐  ถาผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควร หรือจําเปนที่จะตองเปลี่ยน 
เพิ่มหรือลดจํานวนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดยใหแสดงเหตุแหงการสั่งไว
ดวย 
 การเปลี่ยนแปลงผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบถึงการสอบสวน 
ที่ไดดําเนินการไปแลว 
 ขอ ๑๑  ในกรณีที่ไมมีเหตุคัดคานตาม ขอ ๘  วรรคหนึ่ง  หรือมีเหตุคัดคาน  แตผูส่ังแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นวาเหตุคัดคานไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะรับฟงไดตามขอ  ๘  วรรคสาม   
หรือ 
ขอ ๙  แลวแตกรณี  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขอบังคับนี้  โดยผูส่ังแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนแจงใหคณะกรรมการสอบสวนทราบและสงหลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบ     
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  พรอมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ  
และใหประธานกรรมการลงลายมือช่ือ และวัน เดือน ปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน 
 ขอ ๑๒  เมื่อไดรับเรื่องตามขอ  ๑๑  แลว  ใหประธานกรรมการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
สอบสวน เพื่อพิจารณาตามแนวทางการสอบสวนตอไป 
 ขอ ๑๓  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  เวนแตการประชุมตามขอ  ๑๘  และขอ 
๓๒  ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคนและไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด 
 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุมดวย  แตในกรณีจํา
เปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนา
ที่แทน 
 การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 ขอ ๑๔  คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่สอบสวนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาที่
กําหนดในขอบังคับนี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา และดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการ สอบสวน  ในการนี้ใหคณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูก
กลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่จําเปน   เพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทําบันทึกประจําวันที่
มีการสอบสวนไวทุกครั้งดวย 
 ขอ ๑๕ เพื่อใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและเปนธรรมแกผูถูกกลาวหา ใหคณะ
กรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะเวลาดังนี้ 
              (๑)  ดําเนินการประชุมตามขอ  ๑๒ และแจงและอธิบายขอกลาวหาตามขอ  ๑๗  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
              (๒)  รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที่มีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
ดําเนินการตาม (๑) แลวเสร็จ 
              (๓)  แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๘  ใหผูถูกกลาวหา
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการตาม (๒) แลวเสร็จ 
              (๔)  รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนิน
การตาม (๓) 
              (๕) ประชุมพิจารณาลงมติและทํารายงานการสอบสวน  เสนอตอ ผูสั ่งแตงตั ้งคณะ
กรรมการสอบสวนภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดดําเนินการตาม  (๔)  แลวเสร็จ 

 



-๕- 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาตาม 
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได  ใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จ
ตอผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเชนนี้ใหผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน  ให
ประธานกรรมการ รายงานเหตุใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให  ก.พ.อ. กระทรวงทราบ
เพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป 
 ขอ  ๑๖  การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  ใหกรรมการ
สอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผูใด  และเมื่อใด 
 เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉบับ แตถาไมอาจนําตนฉบับมา
ได  จะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 
 ถาหาตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหาย หรือถูกทําลาย หรือโดยเหตุประการอื่น  จะใหนํา
สําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 
 ขอ ๑๗  เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและการวางแนวทางการสอบสวนตามขอ ๑๒ แลว ให
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามา เพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฎตามเรื่องที่กลาวหา
ใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการผิด  เมื่อใด  อยางไร   ในการนี้  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวย
วา   ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิที่จะใหถอย
คําหรือ 
ช้ีแจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๘  
 การแจงตามวรรคหนึ่งใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.๒ ทายขอบังคับนี้โดยทําเปนสอง
ฉบับ  เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลง
ลายมือช่ือรับทราบไวเปนหลักฐานดวย 
 เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหา 
วาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม  อยางไร 
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามที่ถูกกลาวหาดังกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใด  หาก  
ผูถูกกลาวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ  ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ 
(ถามี) และสาเหตุแหงการกระทําไวดวย  ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอ
ไปก็ได  หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาโดย
ละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวใหดําเนินการตามขอ  ๓๒  และขอ ๓๓  ตอ
ไป 



-๖- 
 

 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบ
สวน  เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวใหดําเนินการตามขอ ๑๘  ตอไป 
 ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลว แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหาหรือไมมารับทราบ      
ขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับไปใหผูถูกกลาวหาตามที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือสถาน
ที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือสอบถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูก
กลาว หาหรือไม  การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.๒   เปนสาม
ฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ  โดยใหผูถูกกลาวหาเก็บ
ไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวใน
สํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ   เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับ
แบบ  สว.๒  คืนใหถือวา  ผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาแลว  และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนิน
การตามวรรคหาตอไป 
 ขอ  ๑๘  เมื่อไดดําเนินการตามขอ  ๑๗ แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร  และ
เปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาพบ  เพือ่แจง
ขอกลาวหา  โดยระบุขอกลาวหาที่ปรากฏตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่ และการ
กระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได 
 การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามวรรคหนึ่ง  ใหทําบันทึก    
มีสาระสําคัญตามแบบ  สว.๓  ทายขอบังคับนี้  โดยทําเปนสองฉบับ  เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับ 
เก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและวัน เดือน  ปที่รับทราบไว
เปนหลักฐานดวย 
 เมื่อดําเนินการดังกลาวแลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหาวาจะยื่นคําชี้แจงแกขอ
กลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบ
สวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ได
ทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะให
ถอยคําเพิ่มเติม รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหา ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจงเปนหนังสือ 
ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาโดยเร็ว 
 การนําสืบแกขอกลาวหา  ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง  หรือจะอางพยานหลักฐาน
แลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
  



-๗- 
 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหดําเนินการตามขอ  ๓๒ 
และขอ  ๓๓  ตอไป 

ในกรณีที่ผูถูกกลาวหามาแลว  แตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไมมารับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหคณะกรรมการลงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.๓ 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา  ณ ที่อยูของผูถูกกลาวหา  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ  หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาแจงใหทราบ  พรอมทั้งมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาชี้
แจง นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา  การแจงในกรณีนี้ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  
สว.๓  เปนสามฉบับ  เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับ โดยใหผู
ถูกกลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ  และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ และวัน  เดือน  ปที่รับทราบสงกลับคืนมา
รวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ  เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว  แมจะ
ไมไดรับแบบ  สว.๓ คืน  หรือไมไดรับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา  หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตาม
นัดใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลวและไม
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา   
ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไปก็ได  หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมจะสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได  แลวดําเนินการตามขอ ๓๒  และ ขอ ๓๓  ตอ
ไป  แตถาผูถูกกลาวหามาขอใหถอยคํา หรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ  ๓๓  โดยมีเหตุผลอันสมควร  ใหคณะ
กรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 
 ขอ ๑๙  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ  ๑๘  เสร็จแลว  กอนเสนอ
สํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๓๓  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็น
วาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนินการได  ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้น
เปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  ใหคณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาว  ใหผู
ถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่
สนับสนุนขอกลาวหานั้น  ทั้งนี้ใหนําขอ  ๑๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  ๒๐  ผูถูกกลาวหาซึ่งไดยื่นคําชี้แจงหรือถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมีสิทธิยื่นคําชี้แจงเพิ่ม
เติม  หรือขอใหถอยคํา  หรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอคณะกรรมการสอบสวนกอนการสอบสวน
แลวเสร็จ 
 เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
สวนหรือผูบังคับบัญชาคนใหมตามขอ ๓๑ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอบุคคลดังกลาวก็ได  ในกรณีเชน
นี้ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 



-๘- 
 

 ขอ ๒๑  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ตองมีกรรมการสอบสวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด  จึงจะสอบสวนได 
 ขอ ๒๒  กอนเริ่มสอบปากคําพยาน  ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยานทราบวากรรมการ
สอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคําอันเปนเท็จตอคณะกรรมการ
สอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 
 ขอ ๒๓  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  หามมิใหกรรมการสอบสวนผูใดกระทําการ 
ลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคําอยางใดๆ  
 ขอ ๒๔  ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูซ่ึงจะถูก
สอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  หามมิใหบุคคลอื่นอยูในที่สอบสวน  เวนแตทนายความ  
หรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อ
ประโยชนแหงการสอบสวน 
 การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน  ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ  สว.๔ หรือแบบ  
สว.๕  ทายขอบังคับนี้แลวแตกรณี  เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลว  ใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผู
ใหถอยคําอานเองก็ได  เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว  ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือช่ือ
ไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวนทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือช่ือรับรองไวในบันทึก
ถอยคํานั้นดวย  ถาบันทึกถอยคํามีหลายหนา  ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนกับผูใหถอยคําลง
ลายมือช่ือกํากับไวทุกหนา 
 ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ  ถาจะตองแกไขขอความที่ไดบันทึก
ไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม  และใหกรรมการสอบสวนผูรวมสอบสวนอยางนอยหนึ่งคน กับผูให 
ถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงที่ขีดฆาหรือตกเติม 
 ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ  ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกถอยคํานั้น  

ในกรณีที่ผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได  ใหนํามาตรา  ๙  แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานใหบุคคลนั้นมาชี้แจง  หรือ
ใหถอยคําตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด 
 ในกรณีที่พยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมาหรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานไมไดภายใน
เวลาอันสมควร  คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้นก็ได  แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก
ประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ และรายงานการสอบสวนตามขอ ๓๓ 
 ขอ ๒๖  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐานใด  จะทําใหการ  
สอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ       จะงดการสอบสวนพยานหลัก 
 



-๙- 
 
ฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ ๑๔ และรายงานการ
สอบสวน ตามขอ ๓๓  
 ขอ ๒๗  ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที่ประธาน
กรรมการจะรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อดําเนินการมอบหมายใหหัวหนาสวนราช
การ  หรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นสอบสวน หรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได  โดยกําหนด
ประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให  ในกรณีเชนนี้ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวย
งานเลือก 
ขาราชการฝายผลเรือนที่เห็นสมควรอยางนอยอีกสองคนมารวมเปนคณะทําการสอบสวน 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปนคณะกรรมการสอบสวน
ตามขอบังคับนี้  และใหนําขอ  ๑๓ วรรคหนึ่ง  ขอ ๑๔ วรรคสอง  ขอ ๒๑  ขอ ๒๒  ขอ ๒๓ ขอ ๒๔  และ
ขอ ๒๕  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๘  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา  กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยไมราย
แรง  หรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ใหประธานกรรมการสอบสวนรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว  ถาผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรงหรือกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงตามรายงานใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะ
เดิมเปนผูทําการสอบสวน  หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  ทั้งนี้  ใหดําเนินการตามหลัก
เกณฑและวิธีการ ที่กําหนดในขอบังคับนี้ 
 ขอ ๒๙  ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการผูอ่ืนใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ในเบื้องตนวาขาราชการพลเรือนผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไม  ถาเห็นวา   
ผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิด
วินัยไมรายแรงหรือกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามรายงานใหส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  โดยจะ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน  หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ได  
ทั้งนี้  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับนี้ กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่
ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน แยกเปนสํานวนการสอบสวนใหมใหนํา
สําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวมในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึก
ใหปรากฎวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการสอบสวนเดิม มาประกอบการพิจารณาในสํานวนการ
สอบสวนใหมดวย 



-๑๐- 
 

 ขอ  ๓๐  ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ
เร่ืองที่กลาวหา  ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฎตามคําพิพากษาไดความประจักษชัด
อยูแลว  ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยาน
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา  แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐาน  ที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๘  ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 
 ขอ  ๓๑  ในระหวางการสอบสวน  แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาไปอยูนอกบังคับบัญชาของผูส่ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวทําราย
งานการสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองตามขอ ๓๖  ขอ ๓๗  ขอ ๓๘  และขอ ๓๙  และใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสง
เร่ืองให    ผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการตามขอ  ๓๔  (๑)  หรือ  (๒)  แลวแตกรณี
ตอไป   ทั้งนี้ 
ใหผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจตรวจสอบความถูกตองตามขอ ๓๖   ขอ ๓๗   ขอ ๓๘  และขอ ๓๙  ดวย 
 ขอ  ๓๒  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เสร็จแลวใหประชุม
พิจารณาลงมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม  ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด และ
ควรไดรับโทษสถานใด 
 ขอ  ๓๓  เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ  ๓๒  แลว  ใหคณะกรรมการสอบสวนทํารายงาน
การสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ  สว.๖  ทายขอบังคับนี้เสนอตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
สวน ถากรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวนโดย
ถือเปนสวนหนึ่งของรายงานการสอบสวนดวย 
 รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังนี้ 

(๑)  สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง  ในกรณีที่ไมไดสอบสวนพยานตามขอ  
๒๕  และขอ  ๒๖  ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฎไว  ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับ
สารภาพใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย 

(๒)  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  กับพยานหลักฐานที่หักลางขอ 
กลาวหา 

(๓)  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยหรือไม อยางไร  ถา
ผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  และควรไดรับโทษสถานใด 
 เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการสอบสวนพรอม
ทั้งสารบาญตอผูส้ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และใหถือวาการสอบสวนแลวเสร็จ 
 
 



-๑๑- 
 

 ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวใหผูส่ังแตงตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ ๓๖ ขอ ๓๗  ขอ  ๓๘  และ
ขอ ๓๙ แลว  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด สมควรยุติเร่ืองหรือ
กระทําผิดที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 
 ขอ ๓๕  ในกรณีผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใด
ใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบ
สวนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได  หรือผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นเปนการสมควร  จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได  ในกรณีเชน
นี้ใหนําขอ ๕  และขอ ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เมื่อสอบสวนเสร็จแลว
ใหสงพยานหลักฐานที่ไดจากการสอบสวนเพิ่มเติมไปใหผูส่ังสอบสวนเพิ่มเติมโดยไมตองทําความเห็น 
 ขอ ๓๖ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตามขอ ๕ ใหการสอบ
สวน ทั้งหมดเสียไป ในกรณีเชนนี้  ใหผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหมใหถูกตอง 
 ขอ  ๓๗  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง  ใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไป
เฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนที่มีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมครบตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง 

(๒)  การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ ๑๔ วรรคสอง   ขอ ๒๑ 
ขอ ๒๓   ขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง  หรือขอ ๒๗ 

ในกรณีเชนนี้ ใหผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ส่ังใหคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว   
 ขอ ๓๘  ในกรณีที่ปรากฎวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบขอกลาวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาหรือไมสงบันทึกการแจงขอกลาวหา และสรุปพยาน      
หลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือขอ
ใหผูถูกกลาวหา มาชี้แจง หรือนัดมาใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ  ๑๘  ใหผูมีอํานาจสั่งแตง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว  และตองใหโอกาส
ผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ดวย 
 



-๑๒- 
 

 ขอ ๓๙  ในกรณีที่ปรากฏวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามขอบังคับนี้  นอกจากที่กําหนด
ไวในขอ ๓๖ ขอ ๓๗  และขอ ๓๘  ถาการสอบสวนตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปน
ธรรมใหผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนินการ
ตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว  แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม  ผู
มีอํานาจ  ดังกลาวจะสั่งใหแกไขหรือดําเนินการใหถูกตองหรือไมก็ได 
 ขอ ๔๐  การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้  สําหรับเวลาเริ่มตนใหนับวันถัดจากวันแรกแหงเวลา
นั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปน
วันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป สวนเวลาสุดสิ้น  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให
นับวันเริ่มเปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
 ขอ ๔๑  ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับใหคณะ
กรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ  สวนการ
พิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหดําเนินการตามขอบังคับนี้ 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่   ๒๙   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 
 
 

(ศาสตราจารยพรชัย  มาตังคสมบัติ) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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