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ขอบังคับคุรุสภา 
วาดวยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  (๑๑)  (จ)  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมติคณะกรรมการคุรุสภา  ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๔๙  
วันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๙  โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการ
คุรุสภา  จึงออกขอบังคับวาดวยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับคุรุสภาวาดวยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคุรุสภา 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
“คณะอนุกรรมการสืบสวน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสืบสวนการประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
“คณะอนุกรรมการสอบสวน”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
“เจาหนาที่จรรยาบรรณ”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  

ซ่ึงเลขาธิการแตงต้ัง 
“ผูกลาวหา”  หมายความวา  บุคคลผูซ่ึงไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและไดย่ืนขอกลาวหาตอคุรุสภาวา  มีผูรับใบอนุญาต
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ 

“ผูกลาวโทษ”  หมายความวา  กรรมการคุรุสภา  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  หรือบุคคลอื่น  
ซ่ึงไมใชผูไดรับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และไดย่ืนขอกลาวโทษตอคุรุสภาวามีผูรับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ 
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“ผูคัดคาน”  หมายความวา  ผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  
ซ่ึงไดรองขอคัดคานการเปนอนุกรรมการสอบสวนของผูใดผูหนึ่ง 

“ผูถูกคัดคาน”  หมายความวา  อนุกรรมการสอบสวนผูถูกกลาวหาวามีสวนไดเสีย  หรือได
ประโยชนเกี่ยวกับขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 

“การสืบสวน”  หมายความวา  การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานแหงกรณีที่มีการกลาวหา
หรือมีการกลาวโทษ   ซ่ึงอนุกรรมการสืบสวนไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ในการที่จะทราบ
รายละเอียดพฤติการณของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษวามีมูลหรือไม 

“การสอบสวน”  หมายความวา  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการตาง  ๆ   
ตามขอบังคับนี้  ซ่ึงอนุกรรมการสอบสวนไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่ในการที่จะทราบขอเท็จจริง
หรือพิสูจนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  รวมถึงการใหถอยคํา  หรือพยานหลักฐาน  
ตลอดจนบันทึกของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  

“เอกสารหรือวัตถุ”  หมายความวา  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งทําใหปรากฏความหมายดวย
ตัวอักษร  ตัวเลข  ผัง  หรือแผน  แบบอยางอื่น  จะเปนโดยวิธีพิมพ  ถายภาพ  หรือวิธีอื่นอันเปนหลักฐาน
แหงความหมายนั้น 

“คําวินิจฉัย”  หมายความวา  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
“อนุกรรมการ”  หมายความรวมถึงอนุกรรมการสืบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  และอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชพีดวย 
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  

ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้  รวมทั้งใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๕ การนับระยะเวลาตามขอบังคับนี้  สําหรับเวลาเร่ิมตนใหนับวันถัดจากวันแรก 
แหงเวลานั้นเปนวันเร่ิมนับระยะเวลา  แตถาเปนกรณีขยายเวลาใหนับวันตอจากวันสุดทาย  แหงระยะเวลา
เดิมเปนวันเร่ิมระยะเวลาที่ขยายออกไป  สวนเวลาสิ้นสุด  ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาเปนวันหยุดทําการ
ใหนับวันเร่ิมเปดทําการใหม  เปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
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ในกรณีที่มีการย่ืนขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษหลายครั้งในประเด็นเดียวกัน  ใหถือวันที่ย่ืน
คร้ังแรกเปนวันเร่ิมตนในการนับระยะเวลา 

ขอ ๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับนี้  ใหกรรมการ  อนุกรรมการ  และเจาหนาที่
จรรยาบรรณเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ขอ ๗ ใหประธานกรรมการมีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคํา  หรือแจง
ใหบุคคลใด  ๆ  สงเอกสารหรือวัตถุพยานเพื่อประโยชนแกการดําเนินงานตามอํานาจและหนาที่ของ
อนุกรรมการ 

หนังสือเรียกมาใหถอยคํา  หรือหนังสือแจงใหสงเอกสาร  หรือวัตถุพยานตามวรรคหนึ่ง 
ตองระบุดวยวาจะใหมาใหถอยคํา  หรือสงเอกสาร  หรือวัตถุพยานในเรื่องใด 

ขอ ๘ การประชุมของคณะอนุกรรมการตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุม  ถาประธานอนุกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   
ใหที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  อนุกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถา
คะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการสืบสวนและคณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๙ เมื่อมีกรณีกลาวหาหรือกลาวโทษวาผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษากระทําผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  และประธานกรรมการเห็นวามีความจําเปนตองสืบสวนหาขอเท็จจริง  ใหเปนขอยุติ  
ใหประธานกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสืบสวน  ประกอบดวยประธานคนหนึ่ง  จากผูทรงคุณวุฒิ
ที่เปนสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญในกลุมวิชาชีพเดียวกัน  ซ่ึงมีความรูความชํานาญหรือประสบการณ
ไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  และใหแตงต้ังอนุกรรมการจากสมาชิก  คุรุสภาประเภท
สามัญซ่ึงมีคุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสิบป  และไมเคยกระทําผิด
จรรยาบรรณหรือผิดวินัย  จํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน  ในจํานวนนี้ใหมีผูแทน 
คุรุสภาใน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  สวนราชการที่เกิดเร่ืองกลาวหา  หรือเกิดเร่ือง
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กลาวโทษรวมอยูดวย  เวนแตกรณีที่ผูแทนคุรุสภาใน  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาหรือ  อ.ก.ค.ศ.   
สวนราชการเปนผูถูกกลาวหาหรือเปนผูถูกกลาวโทษ  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  

ใหเจาหนาที่จรรยาบรรณเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อนุกรรมการสืบสวนจะเปนบุคคลเดียวกับอนุกรรมการสอบสวนในเรื่องเดียวกัน  หรือใน

คราวเดียวกันมิได 
การดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะอนุกรรมการสืบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๑๐ ใหคณะอนุกรรมการสืบสวนมีอํานาจและหนาที่แสวงหาขอเท็จจริงในเรื่องที่

กลาวหาหรือกลาวโทษ  และในกรณีจําเปนประธานอนุกรรมการอาจมีหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาให
ถอยคํา  หรือแจงใหบุคคลใด  ๆ  สงเอกสารหรือวัตถุพยานเพื่อประโยชนแกการดําเนินงาน  ตามอํานาจ
และหนาที่  แลวทํารายงานสรุปความเห็นวามีมูลหรือไม  เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ขอ ๑๑ ในกรณีผลการสืบสวนปรากฏวามีมูล  หรือเมื่อปรากฏขอเท็จจริงเปนที่ประจักษวามี
การกระทําผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ใหประธานกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวน  
ประกอบดวยประธานคนหนึ่งจากกรรมการที่มีความรู  ความชํานาญ  หรือประสบการณไมตํ่ากวาผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  และใหแตงต้ังอนุกรรมการจากสมาชิกคุรุสภาประเภทสามัญ  ซ่ึงมี
คุณสมบัติเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษามาแลวไมนอยกวาสิบปและไมเคยกระทําผิดจรรยาบรรณ
หรือผิดวินัย  จํานวนรวมกันไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน 

ใหเจาหนาที่จรรยาบรรณเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
การดําเนินการใหไดมาซ่ึงคณะอนุกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๑๒ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจและหนาที่พิสูจนความจริงในขอกลาวหา 

หรือขอกลาวโทษ  แลวทํารายงานสรุปผลการสอบสวนและความเห็นเสนอคณะกรรมการ  เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  
ในการนี้  ใหรวมถึงการดําเนินการ  ดังตอไปนี้  

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอยางที่เกี่ยวของ 
(๒) รับฟงพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  หรือ

ของพยานบุคคลหรือพยานผูเชี่ยวชาญที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษกลาวอาง  
(๓) ขอขอเท็จจริงหรือความเห็นจากพยานบุคคล  หรือพยานผูเชี่ยวชาญ 
(๔) ขอใหผูครอบครองเอกสารสงเอกสารที่เกี่ยวของ 
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(๕) ออกไปตรวจสถานที่  
นอกจากอํานาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหมีอํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ  มาใหถอยคํา  

หรือแจงใหบุคคลใด  ๆ  สงเอกสารหรือวัตถุพยานเพื่อประโยชนแกการดําเนินงาน  ตามอํานาจและหนาที่  

หมวด  ๓ 
การคัดคานอนุกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๑๓ อนุกรรมการสอบสวนตองไมมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูมีสวนไดเสียกับผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๒) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๓) เปนญาติของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  คือเปน

บุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด  ๆ  หรือเปนพี่นอง  หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น  
หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับไดเพียงสองชั้น 

(๔) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรม   หรือผูพิทักษ  หรือผูแทน  หรือตัวแทนของ   
ผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 

(๕) เปนผูบังคับบัญชา  หรือผูใตบังคับบัญชาของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 

(๖) เปนผูมีเหตุโกรธเคืองกับผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๗) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๑๔ ผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษอาจคัดคานอนุกรรมการ

สอบสวน  ตามขอ  ๑๓  โดยทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพย่ืนตอคณะกรรมการภายในเจ็ดวัน  นับแต
วันทราบคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวน   หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคานและตองมี
สาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยูของผูคัดคาน  
(๒) เหตุแหงการคัดคานวา  จะทําใหการสอบสวนหรือการพิจารณาไมไดความจริงและความ

เที่ยงธรรม  พรอมดวยขอเท็จจริงที่เกี่ยวของนั้นดวย 
(๓) ลงลายมือชื่อผูคัดคาน 
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ขอ ๑๕ การย่ืนหนังสือคัดคานนั้น  ผูคัดคานจะย่ืนดวยตนเอง  หรือสงทางไปรษณียตอบรับก็ได  
ในกรณีที่ย่ืนหนังสือคัดคานดวยตนเอง  ใหย่ืนตอหนวยงานธุรการของสํานักงาน 
ในกรณีที่สงหนังสือคัดคานทางไปรษณียตอบรับ  ใหจาหนาซองถึงประธานกรรมการหรือ

หนวยงานธุรการของสํานักงานก็ได 
ขอ ๑๖ การรับหนังสือคัดคานใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ  
ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีผู คัดค านวาอนุกรรมการสอบสวนผู ใดเปนบุคคลตามขอ   ๑๓   

ใหอนุกรรมการสอบสวนผูนั้นหยุดการพิจารณาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษไวกอน  และใหประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดคานนั้น  โดยไมชักชา 

การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรณีคัดคานตามวรรคหนึ่ง  เมื่อผูถูกคัดคานไดชี้แจง
ขอเท็จจริงและตอบขอซักถามเสร็จส้ินแลว  ตองออกจากที่ประชุม 

ถาที่ประชุมมีมติใหอนุกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานอยูปฏิบัติหนาที่ตอไป  ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของคณะกรรมการที่มาประชุม  ใหอนุกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานนั้นคง
ปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

ถาที่ประชุมมีมติใหอนุกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานพนจากการปฏิบติัหนาที่  ดวยเสียงขางมาก  
ใหอนุกรรมการสอบสวนผูถูกคัดคานนั้นพนจากการปฏิบัติหนาที่นับแตวันที่มีมติดังกลาว 

การลงมติใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับและใหเปนที่สุด 
ขอ ๑๘ ในการพิจารณาเรื่องคัดคานนั้น  คณะกรรมการตองเปดโอกาสใหผูถูกคัดคานชี้แจง

ขอเท็จจริงและตอบขอซักถามของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการอาจตรวจสอบขอเท็จจริงไดตาม
ความเหมาะสมในเรื่องนั้น  ๆ  โดยไมผูกพันกับคําคัดคานหรือคําชี้แจงของผูถูกคัดคาน  หรือ
พยานหลักฐานของผูคัดคาน 

ขอ ๑๙ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่กําหนดไวในขอ  ๑๓  เกี่ยวกับอนุกรรมการสอบสวน  
ซ่ึงมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาสอบสวนไมเปนกลาง  อนุกรรมการสอบสวนผูนั้นจะทํา
การพิจารณาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษในเรื่องนั้นไมได  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ถาอนุกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีกรณีดังกลาว  ใหอนุกรรมการสอบสวนผูนั้นหยุด

การพิจารณาไวกอนและแจงใหประธานกรรมการทราบ 
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(๒) ถามีผูคัดคานวาอนุกรรมการสอบสวนมีเหตุดังกลาว  หากอนุกรรมการสอบสวนผูถูก
คัดคานนั้นเห็นวาตนไมมีเหตุตามที่คัดคาน  จะทําการพิจารณาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษตอไปก็ได  
แตตองแจงใหประธานกรรมการทราบ   

(๓) ใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดวาอนุกรรมการสอบสวนตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีอํานาจ 
ในการพิจารณาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นหรือไม  โดยไมชักชา 

ขอ ๒๐ การกระทําใด  ๆ  ของคณะอนุกรรมการสอบสวน  ที่ไดกระทําไปกอนหยุดการ
พิจารณาตามขอ  ๑๗  หรือขอ  ๑๙  โดยสุจริตยอมไมเสียไป  เวนแตคณะอนุกรรมการสอบสวนจะมีมติ
ใหดําเนินการสอบสวนสวนหนึ่งสวนใดเสียใหมก็ได 

ขอ ๒๑ ถาปรากฏภายหลังวาอนุกรรมการสอบสวนผูใดขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะ
ตองหาม  หรือการแตงต้ังไมชอบดวยกฎหมาย  อันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนงอนุกรรมการ
สอบสวน  การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมมีผลกระทบกระเทือนถึงการใด  ๆ  ที่อนุกรรมการสอบสวนผู
นั้นไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ 

หมวด  ๔ 
การกลาวหาหรือการกลาวโทษ 

 
 

ขอ ๒๒ การกลาวหาหรือการกลาวโทษวาผูรับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณของ
วิชาชีพตามขอบังคับ  ตองทําเปนหนังสือใชถอยคําสุภาพย่ืนตอคุรุสภา  และอยางนอยตองมีสาระสําคัญ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อและที่อยูของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ 
(๒) ชื่อและที่อยูของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๓) การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการกลาวหาหรือการกลาวโทษ  พรอมทั้งขอเท็จจริง

หรือพฤติการณตามสมควรที่เกี่ยวกับการกระทําดังกลาว 
(๔) คําขอของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ 
(๕) ลงลายมือชื่อผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  ถาเปนการกลาวหาหรือการกลาวโทษแทนผูอื่น

จะตองแนบใบมอบฉันทะใหกลาวหาหรือใหกลาวโทษดวย  
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ในกรณีหนังสือกลาวหาหรือหนังสือกลาวโทษขาดสาระสําคัญตามวรรคหนึ่ง  หรือไมชัดเจน  
หรือไมอาจเขาใจได  ใหเจาหนาที่จรรยาบรรณแนะนําผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษแกไข  หรือเพิ่มเติม
สาระสําคัญใหถูกตองครบถวน 

ขอ ๒๓ การย่ืนขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษตามขอ  ๒๒  อาจทําไดดังตอไปนี้ 
(๑) ย่ืนดวยตนเอง 
(๒) มอบใหบุคคลอื่นย่ืนแทน 
(๓) สงทางไปรษณียตอบรับ 
(๔) สงทางโทรสาร 
(๕) วิธีอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่มีการย่ืนขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษดวยการสงทางโทรสาร  ผูกลาวหาหรือ 

ผูกลาวโทษจะตองสงตนฉบับจริงตอคุรุสภา  โดยไมชักชา 
ขอ ๒๔ ใหคุรุสภาจัดพนักงานเจาหนาที่เพื่อรับขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษและออกใบรับ

ใหแกผูนําสง  หรือแจงการรับใหแกผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษทราบภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับ
ขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ สิทธิในการกลาวหาหรือการกลาวโทษสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งป  นับแตวันที่ผูไดรับ
ความเสยีหาย  หรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพและรูตัวผูประพฤติผิด 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ เปนขาวปรากฏในสื่อมวลชนเกี่ยวกับพฤติการณของผูรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเห็นวาพฤติการณนั้นจะเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตามขอบังคับนี้  เลขาธิการอาจนําเร่ืองปรึกษาตอคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป 

หมวด  ๕ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสืบสวน 

 
 

ขอ ๒๗ เมื่อประธานกรรมการไดรับแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษจากเลขาธิการให
ดําเนินการตามขอ  ๙  แลวสงเร่ืองใหประธานอนุกรรมการสืบสวน  ประธานอนุกรรมการสืบสวนตอง
เรียกประชุมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา 
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ขอ ๒๘ ใหคณะอนุกรรมการสืบสวนแสวงหาขอเท็จจริงจากผูกลาวหาหรือ  ผูกลาวโทษกอน  
จึงแสวงหาขอเท็จจริงจากผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  หากขอเท็จจริงยังรับฟงไมเปนที่ยุติอาจ
แสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได 

การจดบันทึกถอยคํา  ใหทําตามแบบทายขอบังคับนี้ 
ขอ ๒๙ ใหคณะอนุกรรมการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตาง  ๆ  เพื่อแสดงใหเห็นไดวา

พฤติการณของผูถูกกลาวหาตามที่ปรากฏในขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นมีมูลหรือไม 
การนําพยานเอกสารหรือพยานวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานประกอบการแสวงหาขอเท็จจริง  

ใหคณะอนุกรรมการสืบสวนทําบันทึกใหปรากฏวาหลักฐานนั้นไดมาอยางไร  จากผูใด  และเมื่อใด 
เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานใหใชตนฉบับจริง  หากมีความจําเปนไมอาจนําตนฉบับจริง 

มาแสดงไดจะใชสําเนาเอกสารที่มีผูรับผิดชอบลงนามรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 
ขอ ๓๐ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสืบสวนเห็นวา  เอกสารหรือวัตถุพยานใดสมควรจะ

นํามาเปนพยานหลักฐานประกอบการแสวงหาขอเท็จจริง  ใหประธานอนุกรรมการสืบสวนดําเนินการ
ตามขอ  ๗  เพื่อใหผูครอบครองเอกสารหรือวัตถุพยานนั้นสงพยานหลักฐานเพื่อนํามาประกอบ 
การพิจารณา  

ขอ ๓๑ ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการสืบสวนขอใหผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูก
กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษแลวแตกรณี  สงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  หากผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  
หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเพิกเฉยไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่ประธานอนุกรรมการ
สืบสวนกําหนด  ใหถือวาผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษแลวแตกรณี  
สละสิทธิการสงพยานหลักฐานเพิ่มเติม  และใหบันทึกเหตุดังกลาวไวดวย 

ขอ ๓๒ การเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนตอคณะกรรมการวา  ขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษนั้นมีมูลหรือไม  ใหถือตามความเห็นของอนุกรรมการสืบสวนฝายขางมาก 

ในกรณีที่อนุกรรมการสืบสวนผูใดมีความเห็นแตกตางไปจากอนุกรรมการสืบสวนฝายขางมาก  
และตองการใหบันทึกความเห็นที่แตกตางไวก็ใหกระทําได 

ขอ ๓๓ การเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนตอคณะกรรมการ  อยางนอยตองมี
สาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ป  ที่คณะอนุกรรมการสืบสวนพิจารณาสรุปรายงานและความเห็น 
(๒) ชื่อและที่อยูของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๓) พฤติการณของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
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(๔) พยานหลักฐานที่รวบรวมได 
(๕) ความเห็นของคณะอนุกรรมการสืบสวน  พรอมทั้งเหตุผลที่แสดงวาพฤติการณของผูถูก

กลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษวา  มีมูลหรือไม 
ขอ ๓๔ ในการเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนตอคณะกรรมการ  ใหเสนอ

พรอมสําเนาเอกสาร  และพยานหลักฐานทั้งปวง  หากมีความจําเปนหรือเห็นเปนการสมควรที่จะไมสง
พยานหลักฐานรายการใด  ใหระบุรายการพยานหลักฐานที่ไมสงไวในรายงานดวย 

ขอ ๓๕ เมื่อประธานกรรมการไดรับรายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนตามขอ  ๓๔   
ใหเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและดําเนินการโดยไมชักชา 

หมวด  ๖ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวน 

 
 

ขอ ๓๖ เมื่อมีคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว  ใหประธานกรรมการแจงคําส่ัง
แตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนใหประธานอนุกรรมการสอบสวนทราบแลวแจงขอกลาวหาหรือขอ
กลาวโทษเปนหนังสือ  พรอมสงสําเนาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษใหผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ
ทราบลวงหนากอนวันเร่ิมการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสอบสวนไมนอยกวาสิบหาวัน 

เมื่อประธานอนุกรรมการสอบสวนไดรับแจงคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวนแลว   
ใหเรียกประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา 

ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด  ๆ  สงให
คณะอนุกรรมการสอบสวนภายในสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดรับแจงจากประธานกรรมการ  

การชี้แจงแกขอกลาวหาหรือแกขอกลาวโทษ  ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีสิทธินํา
ทนายความ  หรือที่ปรึกษาเขาฟงการชี้แจงหรือการใหปากคําของตนได  

การสงสําเนาขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ  และการดําเนินการอื่นใด  คณะอนุกรรมการ
สอบสวนอาจใชดุลพินิจที่จะไมเปดเผยชื่อ  ที่อยู  ของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  หรือพยาน  และขอมูล
อื่นใดที่ปรากฏในขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ  ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายหรืออาจถูกดําเนินคดีให 
ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษทราบก็ได 
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ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนดําเนินการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
นับแตวันที่ประธานอนุกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบสวน  ในกรณีมี
เหตุจําเปนประธานอนุกรรมการสอบสวนอาจขอขยายเวลาตอคณะกรรมการไดคร้ังละไมเกินสามสิบวัน  

ขอ ๓๗ เมื่อไดรับการรองขอ  และเห็นวาเปนกรณีจําเปน  เพื่อความเปนธรรมแกทุกฝาย   
ใหคณะกรรมการมีอํานาจใชดุลพินิจขยายเวลาในการยื่นคําชี้แจงเพื่อแกขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ  
ตามที่กําหนดไวในขอ  ๓๖  ก็ได 

ขอ ๓๘ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนรวบรวมขอเท็จจริง  และประวัติความประพฤติของผู
ถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  ตามพยานหลักฐานที่มีอยู เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางการสอบสวนตอไป 

การประชุมเพื่อพิจารณาดําเนินการสอบสวนจะกระทํากอนสิบหาวัน  นับแตวันที่ไดแจง   
ขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษก็ได  แตกรณีที่จะเรียกผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมาสอบสวน 
จะตองกระทําภายหลังจากที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  ไดรับแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ
แลวไมนอยกวาสิบหาวัน 

ขอ ๓๙ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจนํารายงานการสืบสวนของคณะอนุกรรมการ
สืบสวนมาประกอบการพิจารณาได   การนําพยานหลักฐานมาใชประกอบการสอบสวนให
คณะอนุกรรมการสอบสวนทําบันทึกใหปรากฏวา  พยานหลักฐานนั้นไดมาอยางไร  จากผูใดและเมื่อใด 

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในวรรคหนึ่ง  ใหใชตนฉบับจริง  หากมีความจําเปนที่ไมอาจ
นําตนฉบับจริงมาแสดงได  จะใชสําเนาเอกสารที่มีผูรับผิดชอบลงนามรับรองวาเปนสําเนาถูกตองก็ได 

ขอ ๔๐ คณะอนุกรรมการสอบสวนอาจมอบหมายใหอนุกรรมการสอบสวนไมนอยกวาสองคน
ไปดําเนินการสอบพยาน   หรือรวบรวมพยานหลักฐานเฉพาะอยางมาเสนอตอคณะอนุกรรมการ
สอบสวนก็ได 

ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหา  ผูถูกกลาวโทษ  และพยาน  ใหคณะอนุกรรมการสอบสวน
เรียกผูซ่ึงจะถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  หามมิใหบุคคลที่มิไดมีสวนเกี่ยวของ
อยูในที่สอบสวน  เวนแตทนายความหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  หรือบุคคลซ่ึง
คณะอนุกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชนแหงการสอบสวน 

การจดบันทึกถอยคํา  ใหทําตามแบบทายขอบังคับนี้ 
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ขอ ๔๑ ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  ไมย่ืนคําชี้แจงแกขอกลาวหาหรือแกขอ
กลาวโทษ  และไมไปใหถอยคําตามหนังสือเรียกของประธานอนุกรรมการสอบสวน  ใหดําเนินการ
สอบสวนตอไป  แตใหบันทึกเหตุนั้นไวในสํานวนการสอบสวนดวย 

ขอ ๔๒ ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานทุกประเภท   
ซ่ึงแสดงวาผู ถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ   
โดยไมจําเปนตองมีฝายใดฝายหนึ่งอางพยานหลักฐานเชนวานั้น 

ขอ ๔๓ ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นวา  เอกสารหรือวัตถุพยานใดสมควรจะ
นํามาเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนทําหนังสือแจงไปยัง
เจาของหรือผูครอบครองพยานหลักฐานนั้น  ใหสงพยานหลักฐานดังกลาวแกประธานอนุกรรมการ
สอบสวนเพื่อนํามาประกอบการสอบสวน  

ขอ ๔๔ การเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการสอบสวนตอคณะกรรมการ  วาขอกลาวหา
หรือขอกลาวโทษนั้นมีมูลหรือไม  ใหถือตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสวนฝายขางมาก 

ในกรณีที่อนุกรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแตกตางไปจากอนุกรรมการสอบสวนฝายขางมาก  
และตองการใหบันทึกความเห็นที่แตกตางไวก็ใหกระทําได 

ขอ ๔๕ การเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการสอบสวนตอคณะกรรมการ  อยางนอยตองมี
สาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัน  เดือน  ป  ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนพิจารณาสรุปรายงานและความเห็น 
(๒) ชื่อและที่อยูของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ  และผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๓) พฤติการณของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๔) พยานหลักฐานที่รวบรวมได 
(๕) ขอเท็จจริงที่สอบสวนไดพรอมพยานหลักฐาน 
(๖) ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนวาพฤติการณของผูถูกกลาวหาหรือผูถูก

กลาวโทษเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ  หมวดใด  ขอใด  
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นวา  ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  ไมไดประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ  ใหเสนอความเห็นวา  ใหยกขอกลาวหา 
ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นวา  ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ  ไดประพฤติ 

ผิดจรรยาบรรณของวชิาชีพตามขอบังคับ  ใหเสนอความเห็นวาประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตาม
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ขอบังคับ  หมวดใด  ขอใด  พรอมทั้งขอเสนอในการวินิจฉัยความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา  ๕๔  
แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๔๖ ในการพิจารณาวินิจฉัยความผิดเบื้องตนนั้น  คณะอนุกรรมการสอบสวน  อาจพิจารณา
เหตุอันเปนคุณตอวิชาชีพ  ตอไปนี้ดวยก็ได 

(๑) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีคุณความดีมากอน 
(๒) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษรูสึกถึงความผิดและพยายามบรรเทาผลราย  แหงความผิดแลว 
(๓) ผู ถูกกล าวหาหรือผู ถูกกล าวโทษยอม รับผิดหรือใหขอมูลที่ เปนประโยชนแก   

การพิจารณาตอคณะอนุกรรมการสอบสวน 
(๔) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษกระทําโดยหลงผิด  แตการกระทํานั้นไมเกิดผลเสียหาย

ตอวิชาชีพ 
(๕) เหตุอื่น  ๆ  ที่คณะอนุกรรมการสอบสวนเห็นวามีลักษณะทํานองเดียวกัน 

หมวด  ๗ 
การพิจารณาของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๔๗ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนแลว  ใหพิจารณา
รายงานและความเห็นนั้นโดยไมชักชา  หากเห็นวาขอเท็จจริงที่ไดยังไมเพียงพอตอการพิจารณา
คณะกรรมการอาจแจงใหคณะอนุกรรมการสืบสวนแสวงหาขอเท็จจริงเพิ่มเติมอีกก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดไดทุกกรณี 
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาพฤติการณที่ปรากฏไมเปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ

วิชาชีพตามขอบังคับ  ใหยกขอกลาวหา 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นตางไปจากคณะอนุกรรมการสืบสวน  ใหเลขานุการแจงมติ

ของคณะกรรมการพรอมทั้งเหตุผลที่ตางไปนั้น  ใหประธานอนุกรรมการสืบสวนทราบ 
ขอ ๔๘ เมื่อคณะกรรมการพิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนแลว  เห็นวาขอ

กลาวหาหรือขอกลาวโทษนั้นมีมูล  ใหเลขานุการแจงประธานอนุกรรมการสอบสวน  เปนหนังสือ  
พรอมทั้งสงรายงาน  สํานวนการสืบสวน  ตลอดจนพยานหลักฐานทั้งปวงของคณะอนุกรรมการสืบสวน
เพื่อดําเนินการ  โดยไมชักชา 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการไดรับรายงานการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการ
สอบสวน  ใหพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดทีละประเด็น  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษมีพฤติการณตามขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษหรือไม
เพียงใด 

(๒) พฤติการณตามที่ปรากฏใน   (๑)  เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตาม
ขอบังคับ  หมวดใด  ขอใด 

(๓) กําหนดระดับความผิด  
ขอ ๕๐ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงที่แสวงหามาไดยังไม

เพียงพอจะพิจารณาวินิจฉัย  คณะกรรมการอาจกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่ตองการทราบเพิ่มเติม
แลวแจงใหประธานอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได 

คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดไดทุกกรณี  ถาพฤติการณที่ปรากฏไมเปนพฤติการณที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ  ใหยกขอกลาวหา  ถาพฤติการณที่ปรากฏเปน
พฤติการณที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามขอบังคับ  ใหวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหนึ่ง  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ตักเตือน 
(๒) ภาคทัณฑ 
(๓) พักใชใบอนุญาต  มีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แตไมเกิน  ๕  ป 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาต 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นตางไปจากคณะอนุกรรมการสอบสวน  ใหเลขานุการแจง

มติคณะกรรมการพรอมทั้งเหตุผลที่ตางไปนั้น  ใหประธานอนุกรรมการสอบสวนทราบ 
ขอ ๕๑ ภายใตบังคับขอ  ๕๐  การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหทําเปนคําวินิจฉัย  

พรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยไวดวย  และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ  ขอกฎหมายที่อางอิง  ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ  และระบุระยะเวลา
สําหรับการอุทธรณคําวินิจฉัยไวดวย 

ขอ ๕๒ ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษเห็นวา  ตนไมไดรับความเปนธรรมจากคํา
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ  อาจอุทธรณคําวินิจฉัยนั้นตอคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

การอุทธรณใหเปนไปตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยการอุทธรณคําวินิจฉัยการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวิชาชีพ  

หมวด  ๘ 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

ขอ ๕๓ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ  ๕๐  (๑)  หรือ  (๒)  ใหเลขานุการ
จัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเพื่อใหประธานกรรมการลงนาม  

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  อยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ  “คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” 
(๒) ลําดับเลขที่ของคําวินิจฉัย 
(๓) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
(๔) ขอกฎหมายที่อางอิง 
(๕) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 
(๖) มติของที่ประชุมคณะกรรมการ 
(๗) ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณคําวินิจฉัย 
(๘) ลายมือชื่อประธานกรรมการ 
(๙) วัน  เดือน  ปที่มีคําวินิจฉัย 
ขอ ๕๔ ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ   ๕๐  (๓)   หรือ   (๔)  ให

เลขานุการจัดทําคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเพื่อใหประธานกรรมการลงนาม  
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ  อยางนอยตองมีสาระสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ  “คําวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”   
(๒) ลําดับเลขที่ของคําวินิจฉัย 
(๓) ขอกฎหมายที่สนับสนุนการมีคําวินิจฉัย 
(๔) ขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
(๕) ชื่อผูถูกกลาวหาหรือชื่อผูถูกกลาวโทษ 
(๖) ขอเท็จจริงตามที่ปรากฏในรายงานการสอบสวนพรอมความเห็นโดยสรุป 



หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

(๗) มติของที่ประชุมคณะกรรมการ 
(๘) ระยะเวลาสําหรับการอุทธรณคําวินิจฉัย 
(๙) ลายมือชื่อประธานกรรมการ 

(๑๐) วัน  เดือน  ปที่มีคําวินิจฉัย 
ขอ ๕๕ กรณีที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยแลว  ใหเลขานุการบันทึกคําวินิจฉัยในทะเบียน

ผูรับใบอนุญาตตามความในขอ  ๕๓  หรือขอ  ๕๔  โดยบันทึกเฉพาะเลขที่คําวินิจฉัย  และมติของ
คณะกรรมการ 

ใหสํานักงานสงสําเนาคําวินิจฉัยไปยังผูที่เกี่ยวของดังตอไปนี้  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีคํา
วินิจฉัย 

(๑) ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
(๒) ประธานอนุกรรมการสืบสวน  และประธานอนุกรรมการสอบสวน 
(๓) ผูบังคับบญัชา  หรือนายจางของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
ขอ ๕๖ การเผยแพรคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตอสาธารณะใหเปนไปตามความใน

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  
ขอ ๕๗ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ผู ถูกกลาวหาหรือผูถูก

กลาวโทษไดรับแจง  เวนแตคณะกรรมการจะไดมีมติใหทเุลาการบังคับตามคําวินิจฉัยไวกอน 
ผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อไดรับ

สําเนาคําวินิจฉัยแลวใหสงใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของตนที่ถูกพักใชใบอนุญาต  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นคืนใหคุรุสภาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย 

ขอ ๕๘ การนับระยะเวลาการถูกพักใชใบอนุญาต  หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  ใหนับต้ังแต
วันที่ผูถูกกลาวหา  หรือผูถูกกลาวโทษตามขอ  ๕๗  ไดรับแจงคําวินิจฉัย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
เสริมศักด์ิ  วิศาลาภรณ 

ประธานกรรมการคุรุสภา 



บันทึกถอยคําของพยาน 
 
เร่ือง การสืบสวน/การสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว)..............................................ซ่ึงถูกกลาวหา/ 
 ถูกกลาวโทษวากระทําผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

  ทําที่....................................................... 
วันที่................................................ พ.ศ. ............. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อายุ.....................ป 
สัญชาติ...................ศาสนา.....................อาชีพ.............................................................................. 
อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................... 
แขวง/ตําบล.......................................................เขต/อําเภอ...........................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท................................... 
 คณะอนุกรรมการสืบสวน/คณะอนุกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวาขาพเจา          
เปนพยานในเร่ือง (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................ถูกกลาวหา/
ถูกกลาวโทษวากระทําผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพตามคําส่ัง............................................................
ที่........./................ลงวันที่...........................................พ.ศ. ............... และไดแจงใหทราบดวยวา
คณะอนุกรรมการสืบสวน/คณะอนุกรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา การใหถอยคําอันเปนเท็จตอคณะอนุกรรมการสืบสวน/คณะอนุกรรมการสอบสวน          
อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงดังตอไปน้ี.......................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 



 ขาพเจาขอรับรองวา คณะอนุกรรมการสืบสวน/คณะอนุกรรมการสอบสวนมิไดกระทํา     
การลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และ
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)...................................................ไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/     
ไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนา
คณะอนุกรรมการสืบสวน/คณะอนุกรรมการสอบสวน 
 
  (ลงชื่อ)...................................................พยาน 
  (ลงชื่อ)...................................................ผูบันทึกถอยคํา 
  (....................................................) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................
ไดใหการและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
 
  (ลงชื่อ)...................................................ประธานอนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการและเลขานุการ 
  (ลงชื่อ)...................................................ผูชวยเลขานุการ 
 
หมายเหตุ 
 1. แบบใหใชไดทั้ งการบันทึกถอยคําของผูกลาวหาหรือผูกลาวโทษ ตามขอ 28             
แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และบุคคลอ่ืน       
ซ่ึงมาใหถอยคําเปนพยาน 
 2. แบบใหใชไดทั้งการบันทึกถอยคําในการดําเนินการสืบสวนและการดําเนินการสอบสวน   
  3. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 



บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษ 
 
เร่ือง การสืบสวน/การสอบสวน (นาย/นาง/นางสาว)..............................................ซ่ึงถูกกลาวหา/ 
 ถูกกลาวโทษวากระทําผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

  ทําที่....................................................... 
วันที่................................................พ.ศ.............. 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................อายุ.....................ป 
สัญชาติ...................ศาสนา.....................อาชีพ.............................................................................. 
อยูบานเลขที่........................ตรอก/ซอย........................................ถนน......................................... 
แขวง/ตําบล.......................................................เขต/อําเภอ...........................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท................................... 

ขาพเจาไดทราบแลววาขาพเจาเปนผูถูกกลาวหา/ผูถกูกลาวโทษในเรื่อง................................... 
.................................................................................................................................................... 
ตามคําส่ัง................................................................................................ที่............../.................... 
ลงวันที่.....................................พ.ศ. ............... และขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจริงตอไปน้ี 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 



 ขาพเจาขอรับรองวา คณะอนุกรรมการสืบสวน/คณะอนุกรรมการสอบสวนมิไดกระทําการ
ลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญา หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือจูงใจใหขาพเจาใหถอยคําอยางใด ๆ และขาพเจา 
(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................ไดฟงบันทึกถอยคําที่อานใหฟง/
ไดอานบันทึกถอยคําเองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคําที่ถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวตอหนา
คณะอนุกรรมการสืบสวน/คณะอนุกรรมการสอบสวน 
 
  (ลงชื่อ)...................................................ผูถูกกลาวหา/ผูถูกกลาวโทษ 
  (ลงชื่อ)...................................................ผูบันทึกถอยคํา 
  (....................................................) 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................
ไดใหถอยคําและลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 
 
  (ลงชื่อ)...................................................ประธานอนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการ 
  (ลงชื่อ)...................................................อนุกรรมการและเลขานุการ 
  (ลงชื่อ)...................................................ผูชวยเลขานุการ 
 
หมายเหตุ 
 1. แบบใหใชไดทั้งการบันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหาหรือผูถูกกลาวโทษตามขอ 40  
แหงขอบังคับคุรุสภาวาดวยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
 2. แบบใหใชไดทั้งการบันทึกคําใหการในการดําเนินการสืบสวนและการดําเนินการ
สอบสวน  
 3. ขอความใดที่ไมใชใหตัดออก 
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