
ท่ี  สร  0709/ว 12  สํ านักงาน  ก.พ.

  2  พฤษภาคม  2521

เร่ือง การสอบสวนตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  2518

เรียน (เวียนกระทรวงทบวงกรม)

 ดวย  ก.พ.ไดพิจารณาเห็นวา   ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2518   มาตรา  86  วรรคสอง   ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  19
ลงวันท่ี  8  พฤศจิกายน  2520   ไดบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองการสอบสวนขาราชการพลเรือนสามัญ
ผูมีกรณีถูกกลาวหาวากระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง  และมีกฎ  ก.พ.  ฉบับท่ี  6  (พ.ศ. 2518)
กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับเร่ืองนี้ไวแลวนั้น   ปรากฏวามีบางกรณีท่ีกระทรวงทบวง
กรมบางแหงปฏิบัติการในเร่ืองนี้ยังไมรัดกุมพอ   ก.พ.จึงลงมติใหซอมความเขาใจทางปฏิบัติ
ในเร่ืองนี้บางประการ   ดังน้ีคือ

 1.  ในการสอบสวนเร่ืองขาราชการพลเรือนถูกกลาวหาวากระทํ าผิดวินัยอยาง
รายแรง  มาตรา  86  วรรคสอง   ไดบัญญัติหลักสํ าคัญไววาจะตองแจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุ
ชื่อพยานก็ได   และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะชี้แจงและนํ าพยานหลักฐานเขาสืบเพื่อแก
ขอกลาวหาไดดวย

 2.  การแจงขอกลาวหา  สรุปพยานหลักฐาน  และใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาท่ีจะ
ชีแ้จงและนํ าพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาดังกลาวในขอ  1.  นั้นก็มีกฎ  ก.พ.  ฉบับท่ี  6
(พ.ศ. 2518)   ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2518  วาดวย
การสอบสวนพิจารณากํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการไวในขอ  12  ใหคณะกรรมการสอบสวน
ดํ าเนินการตามลํ าดับนี้

 2.1  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรับเร่ืองท่ีกลาวหาท้ังหมดจากผูสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว  เปนหนาท่ีของคณะกรรมการสอบสวนตามขอ  12
วรรคหนึ่ง   แหงกฎ  ก.พ.  ฉบับดังกลาวท่ีจะตองแจงและอธิบายขอกลาวหาท่ีปรากฏตามเร่ืองท่ี
กลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ   รวมท้ังแจงใหทราบดวยวาในการสอบสวนน้ีผูถูกกลาวหามี
สิทธิท่ีจะไดรับแจงสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา   และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคํ าหรือ
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ชี้แจงแกขอกลาวหา   ตลอดจนอางพยานหลักฐานหรือนํ าพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหา
ไดดวย   ตอจากน้ันใหถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทํ าความผิดจริงหรือไมอยางไร  (ตามกฎ  ก.พ.
ฉบับดังกลาว   ขอ  12  วรรคหน่ึง)

 การดํ าเนินการในขั้นแรกน้ีเปนเพียงใหแจงและอธิบายขอกลาวหา  กับแจงให
ผูถูกกลาวหาทราบถึงสิทธิของผูถูกกลาวหาเทาน้ัน   ท้ังน้ี  แมผูถูกกลาวหาจะไดทราบคํ าส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงระบุเร่ืองท่ีกลาวหาตามขอ  3   และขอ  4  วรรคหนึ่ง  แหงกฎ
ก.พ.ฉบับดังกลาวแลวก็ยังตองดํ าเนินการตามขอ  12  วรรคหนึ่ง  นี้อีกชั้นหนึ่ง  โดยใหคณะ
กรรมการสอบสวนแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาไดทราบและเขาใจชัดเจนย่ิงขึ้น
ซึ่งอาจมีรายละเอียดมากกวาเร่ืองกลาวหา  ตามท่ีระบุในคํ าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน
ก็ได   เพื่อผูถูกกลาวหาจะไดชี้แจงแกขอกลาวหาไดถูกตองตรงตามประเด็นขอกลาวหาโดย
ไมหลงขอตอสูเชนกรณีท่ีคํ าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนระบุเร่ืองท่ีกลาวหาไวกวาง  ๆ
วารับเงินคาธรรมเนียมแลวไมลงบัญชีและนํ าสง   พฤติการณเปนการทุจริตตอหนาท่ีราชการ
ดังน้ี   คณะกรรมการสอบสวนก็ควรแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบและเขาใจ
วาขอหาน้ีกรณีเกิดขึ้นเมื่อใด   รับเงินอะไรไว   จํ านวนประมาณเทาใด   มีพฤติการณอยางไร
ท่ีแสดงวาทุจริต  เชน  ผูบังคับบัญชาตรวจพบ  ปรากฏวาไมมีเงินเก็บไว  ณ  ท่ีทํ าการ  แสดงวา
เอาเงินไปใชสวนตัวกอน  เปนตน

 การถามผูถูกกลาวหาวาไดกระทํ าผิดจริงหรือไมอยางไรน้ัน   ในชั้นนี้มุงหมาย
ใหถามในเบ้ืองตน  เพียงเพื่อจะทราบวาผูถูกกลาวหาจะรับสารภาพหรือปฏิเสธ   เพื่อท่ีจะ
ดํ าเนินการในลํ าดับตอไปเทาน้ัน

  2.2  เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดด ําเนนิการตาม 2.1 แลว ใหด ําเนนิการ
ในลํ าดับตอไปดังน้ีคือ

  2.2.1   ถาผูถูกกลาวหาซ่ึงไดทราบถึงสิทธิของตนดังกลาวแลว
ใหถอยคํ ารับสารภาพวาไดกระทํ าผิดจริงตามขอกลาวหาท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดแจงและ
อธบิายใหทราบแลว  กรณีเชนน้ี  ไมจํ าเปนท่ีจะตองด ําเนนิการรวบรวมพยานหลักฐานฝายกลาวหา
เพื่อสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ  เพราะไดใหถอยคํ า
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รับสารภาพอยูแลว  คณะกรรมการสอบสวนจะไมทํ าการสอบสวนตอไปก็ได  (ตามกฎ  ก.พ.
ฉบับดังกลาว  ขอ  12  วรรคสอง)

   2.2.2   ถาผูถูกกลาวหามิไดใหถอยคํ ารับสารภาพ   จะโดยใหถอยคํ า
ปฏิเสธหรือไมยอมใหถอยคํ าก็ตาม   คณะกรรมการสอบสวนจะตองเร่ิมทํ าการสอบสวน
โดยรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหหมดเสียกอน  เมื่อดํ าเนินการเสร็จแลว
คณะกรรมการสอบสวนจะตองสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาท้ังหมดน้ันแจงให
ผูถูกกลาวหาทราบ  โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  (ตามกฎ  ก.พ.  ฉบับดังกลาว  ขอ  12
วรรคสาม)   เชน  กรณีขาราชการพลเรือนถูกกลาวหาวา  ตามตัวอยางท่ีกลาวใน  2.1   เมื่อผูถูก
กลาวหาใหถอยคํ าปฏิเสธวามิไดกระทํ าผิดตามขอกลาวหา   และคณะกรรมการสอบสวนไดทํ า
การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาท้ังหมดแลว  ปรากฏตามหลักฐานใบเสร็จ
รับเงิน  ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อเปนผูรับเงิน  และไดสอบปากคํ าราษฎรผูมีชื่อเปนผูชํ าระเงิน
เปนพยานแลวใหถอยคํ ายืนยันวาไดชํ าระเงินตามจํ านวนในใบเสร็จรับเงินใหผูถูกกลาวหารับ
ไวจริง   สอบสวนตอไปเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติไดความวา  กรณีเชนนี้เมื่อไดรับชํ าระเงิน
แลว  ผูถูกกลาวหาจะตองนํ าเงินสงใหเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีลงลายมือชื่อรับเงินไวใน
หลังตนขั้ว   หรือสํ าเนาใบเสร็จรับเงินในวันท่ีผูถูกกลาวหาไดรับเงิน  หรืออยางชาภายใน
วันรุงขึ้น  แตผูถูกกลาวหามิไดดํ าเนินการดังกลาว   ไมมีหลักฐานการนํ าสงเงิน   และเจาหนาท่ี
การเงินและบัญชีก็ยืนยันวาไมเคยไดรับเงินจํ านวน  1,000  บาท   ตามใบเสร็จรับเงินนั้นจากผูถูก
กลาวหา  และผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหาซ่ึงเปนผูตรวจพบกรณีเร่ืองนี้ก็ใหถอยคํ ายืนยันวา
เม่ือตรวจพบวาผูถูกกลาวหารับเงินรายน้ีแลวไมนํ าเงินสงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีไดสอบถาม
ผูถูกกลาวหาดวยวาจา   ผูถูกกลาวหาอางวาเก็บเงินไวในตูเก็บเอกสารท่ีผูถูกกลาวหาถือ
ลูกกุญแจอยูแลวหลงลืม   จึงไดไปเปดตูเก็บเอกสารเพื่อตรวจนับดูเงินพรอมกับผูถูกกลาวหา
ในทันที   แตปรากฏวาไมมีเงินอยูในตูนั้นเลย   ผูบังคับบัญชาดังกลาวจึงส่ังใหผูถูกกลาวหานํ า
เงินมาสงภายในวันรุงขึ้น    เมื่อสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา
ดังกลาวน้ีแลว   คณะกรรมการสอบสวนควรสรุปพยานหลักฐานท้ังหมดน้ันแจงใหผูถูกกลาวหา
ทราบตามเน้ือหาใจความดังกลาวขางตน  โดยจะสรุปเปนหนังสือสงใหผูถูกกลาวหาทราบ  หรือ
จะสรุปใหทราบดวยวาจาแลวบันทึกรายละเอียดไวก็ได
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  2.2.3   เม่ือไดสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบดังกลาวแลว
การดํ าเนินการในลํ าดับตอไป   คณะกรรมการสอบสวนจะตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะ
ใหถอยคํ าหรือชี้แจงแกขอกลาวหา  และใหโอกาสท่ีจะนํ าสืบแกขอกลาวหาไดภายในเวลา
อันสมควร  (ตามกฎ  ก.พ. ฉบับดังกลาว  ขอ  12  วรรคสาม)    การใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ท่ีจะแกขอกลาวหาน้ี  คณะกรรมการสอบสวนจะใหโอกาสโดยใหผูถูกกลาวหาใหถอยคํ า
แกขอกลาวหาตอหนาคณะกรรมการสอบสวน  หรือจะใหผูถูกกลาวหาทํ าคํ าชี้แจงแก
ขอกลาวหาเปนหนังสือก็ได   แตในทางปฏิบัติควรใหโอกาส   โดยใหผูถูกกลาวหาใหถอยคํ า
ตอคณะกรรมการสอบสวน  เพื่อท่ีคณะกรรมการสอบสวนจะไดสอบถามและบันทึกปากคํ า
ผูถูกกลาวหาไดสิ้นกระแสรความดีกวาท่ีจะใหผูถูกกลาวหาทํ าคํ าชี้แจงเปนหนังสือ  อยางไรก็ดี
ถาผูถูกกลาวหามีความประสงคท่ีจะทํ าคํ าชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือแทนการใหถอยคํ าตอ
หนาคณะกรรมการสอบสวนก็ยอมทํ าได   (ตามกฎ  ก.พ.  ฉบับดังกลาว  ขอ  13)   นอกจากน้ัน
คณะกรรมการสอบสวนจะตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะนํ าสืบแกขอกลาวหาไดภายในวัน
เวลาอันสมควร   ซึ่งในทางปฏิบัติถาผูถูกกลาวหาใหถอยคํ าหรือชี้แจงแกขอกลาวหาโดยมิได
กลาวถึงเร่ืองพยานหลักฐานประกอบคํ าแกขอกลาวหา   คณะกรรมการสอบสวนก็ควรสอบถาม
ผูถูกกลาวหาเสียใหชัดเจนดวยวาผูถูกกลาวหามีความประสงคท่ีจะนํ าพยานหลักฐานใดมาให
คณะกรรมการสอบสวนทํ าการสอบสวนหรือจะอางพยานหลักฐานใดเพื่อใหคณะกรรมการ
สอบสวนเรียกมาทํ าการสอบสวนประกอบคํ าแกขอกลาวหาบางหรือไมอยางไร

 2.3  การดํ าเนินการตาม  2.2  ท้ังหมดน้ัน   คณะกรรมการสอบสวน
จะตองบันทึกไวเปนหลักฐานดวย  (ตามกฎ  ก.พ.  ฉบับดังกลาว  ขอ  12  วรรคหา)   การบันทึก
นี้  ในทางปฏิบัติคณะกรรมการสอบสวนควรบันทึกในลักษณะท่ีใหใชเปนหลักฐานปองกันการ
โตเถียงซ่ึงอาจมีขึ้นในภายหลังได  เชน  แจงและอธิบายขอกลาวหาวาอยางไร   สรุปพยาน
หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบวาอยางไร   ก็บันทึกรายละเอียดและให
ผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย   เปนตน



     5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป   ท้ังน้ี  ไดแจงใหจังหวัดและกรม
ตาง  ๆ   ทราบดวยแลว

  ขอแสดงความนับถืออยางสูง

 (ลงชื่อ) ประวีณ  ณ  นคร
         (นายประวีณ  ณ  นคร)
      รองเลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการในตํ าแหนง
    เลขาธิการ  ก.พ.

กองอุทธรณและรองทุกข
โทร.  2819451

หมายเหตุ มติ  ก.พ.  นว. ท่ี  12/2521   เปนการซอมความเขาใจตามกฎ  ก.พ.  ฉบับท่ี  6
  (พ.ศ. 2518)   และแกไขปรับปรุงเปนกฎ  ก.พ. ฉบับท่ี  18  (พ.ศ. 2528)
  ออกตาม  พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2518    ปจจุบัน    ก.พ.
  ไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสอบสวนพิจารณาตาม  พรบ.ระเบียบ
  ขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535    โดยออกเปนกฎ  ก.พ.  ฉบับท่ี  18  (พ.ศ. 2540)
  วาดวยการสอบสวนพิจารณาแลว


