การคัดค้ านคณะกรรมการสอบสวน
ในฉบับ นี้ ขอน ำเอำข้อ หำรื อ ที่ ผ่ ำ นกำรพิ จ ำรณำตำมมติ ข อง อ.ก.พ.วิ ส ำมัญ
เกี่ยวกับวินยั และกำรออกจำกรำชกำร มำเสนอเพื่อให้เป็ นควำมรู ้นะคะ อย่ำงที่ทรำบว่ำ
ในเรื่ องของกำรดำเนิ นกำรทำงวินยั โดยเฉพำะกำรดำเนิ นกำรทำงวินยั อย่ำงร้ำยแรงนั้น
ขั้นตอนที่สำคัญอย่ำงหนึ่งคือ “กำรสอบสวน” กล่ำวคือในกำรดำเนินกำรทำงวินยั อย่ำง
ร้ำยแรงนั้น จะต้องมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นเพื่อให้ดำเนินกำรแสวงหำ
และรวบรวมพยำนหลักฐำนในเรื่ องที่มีกำรกล่ำวหำ ว่ำผูน้ ้ นั กระทำผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ
หรื อไม่
ข้ อ หำรื อดั ง กล่ ำ ว กรมได้ มี ค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนวิ นั ย
อย่ำ งร้ ำ ยแรงแก่ ข ้ำ รำชกำรจ ำนวน 2 รำย และต่ อ มำข้ำ รำชกำรหนึ่ ง ในนั้น ได้ยื่น
คำคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวนตำมที่กฎหมำยให้สิทธิ ไว้ แต่เป็ นกำรยื่นภำยหลัง
7 วัน นับแต่วนั ที่ทรำบเหตุแห่ งกำรคัดค้ำน ซึ่ งกรณี น้ ีอธิ บดีผสู ้ ั่งแต่งตั้งไม่ได้พิจำรณำ
สั่งกำรหรื อแจ้งให้ผูค้ ดั ค้ำนทรำบว่ำยื่นคำคัดค้ำนเกินกำหนด จึงมีปัญหำว่ำจะทำให้
ขั้นตอนกำรสอบสวนเสี ยไปทั้งหมด หรื อคณะกรรมกำรสอบสวนต้องพ้นจำกกำรเป็ น
คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินยั หรื อไม่ อย่ำงไร
ก่อนอื่นคงต้องอธิบำยก่อนว่ำในกำรดำเนินกำรสอบสวนนั้น กฎหมำยที่นำมำใช้
ในปั จ จุ บัน คื อ กฎ ก.พ.ฉบับ ที่ 18 ว่ ำ ด้ว ยกำรสอบสวนพิ จ ำรณำ พ.ศ.2540 1 ซึ่ ง ข้อ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับข้อหำรื อเรื่ องนี้ได้แก่
ข้อ 8 “ผูถ้ ูกกล่ ำวหำมี สิทธิ คดั ค้ำนผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรสอบสวน ถ้ำ
ผูน้ ้ นั มีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(1) รู ้เห็นเหตุกำรณ์ในขณะกระทำกำรตำมเรื่ องที่ถูกกล่ำวหำ
(2) มีประโยชน์ได้เสี ยในเรื่ องที่สอบสวน
(3) มีสำเหตุโกรธเคืองผูถ้ ูกกล่ำวหำ

1

ตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ.2551 ในปั จจุบนั ยังไม่มีกฎ ก.พ.ในเรื่ องกำรสอบสวนออกมำบังคับใช้ จึงให้ใช้
กฎ ก.พ.ฉบับดังกล่ำว ซึ่งออกตำม พ.ร.บ.ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรื อน พ.ศ.2535 มำบังคับใช้ก่อน

(4) เป็ นผูก้ ล่ำวหำหรื อเป็ นคู่สมรส บุพพกำรี ผูส้ ื บสันดำน หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดำ
มำรดำหรื อร่ วมบิดำหรื อมำรดำของผูถ้ ูกกล่ำวหำ
(5) มีเหตุอื่นซึ่งอำจทำให้กำรสอบสวนเสี ยควำมเป็ นธรรม
กำรคัดค้ำนผูไ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรสอบสวนให้ทำเป็ นหนังสื อยื่นต่อผูส้ ั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรสอบสวนภำยในเจ็ ด วัน นั บ แต่ ว ัน รั บ ทรำบค ำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวน หรื อวันทรำบเหตุแห่ งกำรคัดค้ำน โดยแสดงข้อเท็จจริ งที่เป็ น
เหตุแห่ งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสื อคัดค้ำนด้วยว่ำจะทำให้กำรสอบสวนไม่ได้ควำมจริ ง
และควำมยุติธรรมอย่ำงไร ในกำรนี้ ให้ผสู ้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนส่ งสำเนำ
หนังสื อคัดค้ำนและแจ้งวันที่ได้รับหนังสื อคัดค้ำนดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำรทรำบ
และรวมไว้ในสำนวนกำรสอบสวนด้วย
ในกำรพิจำรณำเรื่ องกำรคัดค้ำน ผูซ้ ่ ึ งถูกคัดค้ำนอำจทำคำชี้ แจงได้ หำกผูส้ ั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำหนังสื อคัดค้ำนมีเหตุผลรับฟังได้ ให้สั่งให้ผซู ้ ่ ึ งถูก
คัด ค้ำ นพ้น จำกกำรเป็ นกรรมกำรสอบสวน หำกเห็ น ว่ำ หนัง สื อ คัด ค้ำ นไม่ มีเ หตุ ผ ล
พอที่ จะรั บฟั งได้ ให้สั่งยกคำคัดค้ำนนั้น โดยให้สั่งกำรภำยในสิ บห้ำวันนับแต่ วนั ที่
ได้รับหนังสื อคัดค้ำน ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลในกำรพิจำรณำสั่งกำรดังกล่ำวด้วยพร้อมทั้ง
แจ้งให้ผูค้ ดั ค้ำนทรำบแล้วส่ ง เรื่ องให้คณะกรรมกำรสอบสวนรวมไว้ใ นสำนวนกำร
สอบสวนโดยเร็ว กำรสั่งยกคำคัดค้ำนให้เป็ นที่สุด
ในกรณี ที่ผสู ้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่สั่งกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยใน
สิ บห้ำวันตำมวรรคสำม ให้ถือว่ำผูซ้ ่ ึ งถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรอสบสวนและ
ให้เลขำนุกำรรำยงำนไปยังผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อดำเนินกำรตำมข้อ 10
ต่อไป
กำรพ้น จำกกำรเป็ นกรรมกำรสอบสวน ไม่ ก ระทบถึ ง กำรสอบสวนที่ ไ ด้
ดำเนินกำรไปแล้ว”
จำกกฎ ก.พ.ข้ำงต้น ท ำให้เ ห็ น ว่ำ ข้อ 8 วรรคหนึ่ ง ได้กำหนดไว้แ ต่ เ พีย งให้
ผูถ้ ูกกล่ ำวหำมี สิทธิ คดั ค้ำนผูท้ ี่ ได้รับแต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมกำรสอบสวน หำกมี เหตุ
ตำมที่บญั ญัติไว้ (1)-(5) และจะต้องยืน่ คำคัดค้ำนนี้เป็ นหนังสื อภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่
รับทรำบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนหรื อวันทรำบเหตุแห่ งกำรคัดค้ำน โดยใน
คำคัดค้ำนจะต้องแสดงข้อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่ งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสื อคัดค้ำนด้วยว่ำ

จะทำให้ก ำรสอบสวนไม่ ได้ค วำมจริ ง และควำมยุติธ รรมอย่ำ งไร อย่ำ งไรก็ต ำมใน
กฎ ก.พ.ฉบับนี้ ไม่ ได้กำหนดต่ อไปว่ำหำกผูถ้ ูกกล่ ำวหำไม่ ยื่นหนังสื อคัดค้ำนภำยใน
ระยะเวลำที่ กำหนดแล้ว ผูท้ ี่ มีอำนำจพิจำรณำคำคัดค้ำน (ผูส้ ั่งแต่ งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน) จะต้องสั่งกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรื อไม่ เช่น ไม่รับคำคัดค้ำนนั้นไว้พิจำรณำ
อ.ก.พ.วิสำมัญ เกี่ยวกับวินยั และกำรออกจำกรำชกำร ได้พิจำรณำมีมติดว้ ยเสี ยง
ข้ำงมำกแล้ว เห็ นว่ำ กฎ ก.พ.ฉบับดังกล่ำวไม่ มีกำรกำหนดในเรื่ องนี้ ไว้อย่ำงชัดเจน
กำรที่ขอ้ 8 วรรคสำม ในกฎเดี ยวกันนี้ กำหนดให้ผสู ้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
มีอำนำจพิจำรณำสั่งกำรว่ำหนังสื อคัดค้ำนนั้นมี เหตุ ผลรั บฟั งได้หรื อไม่ น้ นั หมำยถึ ง
เฉพำะกรณี ที่มีกำรยื่นคำคัดค้ำนไว้โ ดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น ซึ่ งหำก
ผูม้ ี อำนำจไม่ พิจำรณำสั่ง กำรใดๆ ภำยในก ำหนดสิ บห้ำวันนับแต่ วนั ที่ ได้รับหนังสื อ
คัด ค้ำ น ผลก็คื อ ผูซ้ ่ ึ ง ถู ก คัด ค้ำ นต้อ งพ้น สภำพจำกกำรเป็ นคณะกรรมกำรสอบสวน
ด้วยเหตุน้ ีเมื่อกฎหมำยไม่ได้กำหนดผลกรณี มีกำรยืน่ คำคัดค้ำนเกินกำหนด ว่ำผูม้ ีอำนำจ
จะต้องพิจำรณำสั่งกำรอย่ำงใดหรื อไม่ กรณี จึงต้องเป็ นไปตำมหลักทัว่ ไป กล่ำวคื อ
ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจะต้องไม่รับหนังสื อคัดค้ำนนี้ไว้พิจำรณำ ซึ่ งเรื่ อง
ในทำนองเดี ยวกันนี้ ได้เคยมีแนวกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรวิธีปฏิบตั ิรำชกำรทำง
ปกครอง ที่เคยพิจำรณำไว้ว่ำ กรณี ที่อำจมีกำรยื่นอุทธรณ์ ได้ หำกมีกำรยื่นอุทรณ์ เมื่อ
ล่ ว งพ้น ระยะเวลำอุ ท ธรณ์ แล้ว คู่ ก รณี ย่อมเสี ย สิ ทธิ ที่จะได้รั บกำรพิจ ำรณำอุ ทธรณ์
เจ้ำหน้ำที่จะมีอำนำจรับอุทธรณ์ที่มีกำรยื่นเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำอุทธรณ์ ได้ก็ต่อเมื่อมี
กฎหมำยกำหนดให้อำนำจไว้เท่ำนั้น ดังนั้นเมื่อเจ้ำหน้ำที่ไม่มีอำนำจในกำรรับอุทธรณ์
ไว้พิจำรณำ จึงย่อมไม่สำมำรถสั่งกำรอย่ำงใดๆ ได้เช่นเดียวกัน
จำกเหตุ ผลดัง กล่ ำวข้ำ งต้น กรณี ขอ้ หำรื อ นี้ จึ งสำมำรถตอบได้ว่ำ กรณี ที่ผูซ้ ่ ึ ง
ถูกกล่ำวหำยื่น คำคัดค้ำนคณะกรรมกำรสอบสวนภำยหลังจำกที่ พน้ เวลำที่ กฎหมำย
กำหนดไว้ ผูส้ งั่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่มีอำนำจในกำรรับเรื่ องไว้พิจำรณำ
และเมื่อไม่มีอำนำจในกำรรับเรื่ องไว้พิจำรณำแล้ว ย่อมไม่มีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรสั่ง
กำรอย่ำงใด ๆ ด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้อ.ก.พ.ยังเห็นว่ำกำรที่จะพิจำรณำตีควำมกฎหมำย
ไปในทำงที่มีผลทำให้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องพ้นสภำพจำกกำรเป็ นคณะกรรมกำร
สอบสวนชุดนั้น กรณี เมื่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนไม่สั่งกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใดภำยในสิ บห้ำวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อคัดค้ำน ย่อมอำจมีผลทำให้กำรสอบสวน

บำงส่ วนเสี ยไป ทำให้ตอ้ งมีกำรย้อนกลับไปดำเนิ นกำรใหม่ดว้ ย สรุ ปแล้วจึงไม่อำจที่
จะตีควำมไปในทำงที่มีผลทำให้ผซู ้ ่ ึงถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็ นกรรมกำรสอบสวนได้
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