
ที ่นร ๑๐๑๑/๔๒๕           ส ำนักงำน ก.พ. 
             ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

        ๒๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบสวนทำงวินัย 

เรียน  พ.ต.ต. ธ 

อ้ำงถึง  หนังสือหำรือของท่ำน ลงวันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง  ท่ำนได้หำรือแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบสวนทำงวินัยตำมกฎ ก.พ. 
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ เพ่ือเทียบเคียงกับกำรสอบสวนทำงวินัยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง รวม ๔ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ส ำนักงำน ก.พ. พิจำรณำแล้วขอเรียนดังนี้ 

 ๑. ตำมที่หำรือว่ำ กำรออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง ที่ ๔๘๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๕๔ โดยอ้ำง กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)  
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ 
สำมำรถกระท ำได้หรือไม่ นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ มำตรำ ๙๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไว้ว่ำ  
ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. แต่เนื่องจำกปัจจุบัน ก.พ. ยังไม่ได้ออกกฎเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
มำตรำ ๑๓๒ แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว จึงบัญญัติให้น ำ กฎ ก.พ. ซึ่งใช้อยู่เดิมมำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้  ดังนั้น  หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
อย่ำงร้ำยแรง จึงยังคงน ำกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ มำใช้บังคับ 

๒. ตำมที่หำรือว่ำ กำรส่งบันทึกกำรแจ้งและรับทรำบข้อกล่ำวหำทำงวินัยและสรุป
พยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ โดยไม่มีกำรสอบสวนท่ำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน สำมำรถท ำ 
ได้หรือไม่ นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมที่กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวน
พิจำรณำ ก ำหนดว่ำ 

ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง “…..ให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำเพ่ือแจ้งและอธิบำย
ข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่องที่กล่ำวหำ.....” 



๒ 
 

ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง “เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๔ แล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำร
ประชุมเ พ่ือพิจำรณำว่ำมีพยำนหลักฐำนใดสนับสนุนข้อกล่ ำวหำว่ำผู้ ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำ รใด
เมื่อใด อย่ำงไร และเป็นควำมผิดวินัยกรณีใด ตำมมำตรำใด…..แล้วให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่ำวหำ
มำพบเพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่มีให้ทรำบ…...” 

วรรคสำม “เมื่อด ำเนินกำรดังกล่ำวแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะยื่น
ค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำประสงค์จะยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำยื่นค ำชี้แจงภำยในเวลำอันสมควร.....และต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะให้
ถ้อยค ำเพ่ิมเติมรวมทั้งน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำด้วย.....” 

วรรคสี่ “กำรน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวหำจะน ำพยำนหลักฐำนมำเองหรือจะอ้ำง
พยำนหลักฐำน แล้วขอให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรียกพยำนหลักฐำนนั้นมำก็ได้” 

วรรคหก “ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมำแล้วแต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบ หรือไม่มำรับทรำบ
ข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนส่งบันทึกมีสำระส ำคัญ
ตำมแบบ สว.๓ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำม
หลักฐำนของทำงรำชกำร หรือสถำนที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่ำวหำแจ้งให้ทรำบ.....” 

จำกข้อก ำหนดดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำ  ขั้นตอนกำรแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำตำมข้อ ๑๔  
และกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำตำมข้อ ๑๕ คณะกรรมกำรสอบสวน 
ไม่จ ำต้องท ำกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำก่อนกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว  แต่เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งข้อ
กล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบแล้ว  หำกผู้ถูกกล่ำวหำประสงค์
จะยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือหรือขอให้ถ้อยค ำเพ่ิมเติมอย่ำงไร กรรมกำรสอบสวนจะต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำ 
ที่จะยื่นค ำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเพ่ิมเติมรวมทั้งน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำนั้น  ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำจะน ำพยำนหลักฐำน 
มำเอง หรือจะอ้ำงพยำนหลักฐำน แล้วขอให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรียกพยำนหลักฐำนนั้นมำก็ได้ ดังนั้น  
กำรที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้ส่งบันทึกกำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ
ตำมข้อ ๑๕ โดยที่ยังไม่มีกำรสอบสวนท่ำน จึงยังไม่อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกระบวนกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  
แต่อย่ำงใด 

๓. ตำมที่หำรือว่ำ ท่ำนได้โต้แย้ง/ร้องทุกข์/อุทธรณ์ ค ำสั่งที่ ๔๘๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ 
สิงหำคม ๒๕๕๔ ว่ำเป็นค ำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย เนื่องจำกเป็นค ำสั่งที่ออกโดยกำรสอบสวนข้อเท็จจริง  
ซ้ ำกันถึง ๓ ครั้ง และได้แจ้งให้คณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ เพ่ือให้ชะลอกำรสอบสวนไปพลำงก่อนจนกว่ำ  
จะได้รับทรำบผลกำรโต้แย้งค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจำกประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งและ
อนุกรรมกำรให้ควำมเป็นธรรมตำมมำตรฐำนกลำงแต่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่ยินยอม และด ำเนินกำร 
หว่ำนล้อมท่ำนให้ยินยอมเรื่อยมำ สำมำรถกระท ำได้หรือไม่ นั้น 
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ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ข้อ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วย 
กำรสอบสวนพิจำรณำ ก ำหนดว่ำ “คณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ำที่สอบสวนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
ระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. นี้.....” และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ก ำหนดว่ำ “ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ด ำเนินกำรสอบสวนภำยในก ำหนดระยะเวลำดังนี้ (๑) ด ำเนินกำรประชุมตำมข้อ ๖ และแจ้งและอธิบำย 
ข้อกล่ำวหำตำมข้อ ๑๔ ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประธำนกรรมกำรได้รับทรำบค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน.....” จำกข้อก ำหนดดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำเมื่อมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัย กรรมกำรสอบสวนมีหน้ำที่สอบสวนตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.  
โดยจะต้องสอบสวนให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และเมื่อไม่ได้มีค ำสั่งเปลี่ยนแปลงใดๆ จำกผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน กรรมกำรสอบสวนจึงต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย ดังนั้น กำรที่ท่ำนขอให้
คณะกรรมกำรสอบสวนชะลอกำรสอบสวนไปพลำงก่อนเพ่ือรอผลกำรโต้แย้งค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวน จึงไม่สอดคล้องกับข้อก ำหนดดังกล่ำว 

๔. ตำมที่หำรือว่ำ กำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งน ำกฎ ก .พ. ไปบังคับใช้ 
โดยอนุโลมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย จะต้องใช้กฎ ก.พ. ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช่หรือไม่ นั้น 

ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ตำมที่หำรือนี้เป็นปัญหำท ำนองเดียวกับในข้อ ๑. ซึ่งยังคงน ำ 
กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ มำใช้บังคับ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

พันธุ์เรือง พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

 ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 

ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๑ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๓๐ 
 
 
 
 


