
รางกฎกระทรวง 
วาดวยการสอบสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบท่ัวไป พ.ศ. .... 

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

  อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๑ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาตรา ๑๙ มาตรา ๔๘ ปญจทศ 
และมาตรา ๗๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาตรา ๔๗ ตรี 

มาตรา ๖๔ และมาตรา ๙๐/๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด ท่ีขัดหรือแยง 

หรือท่ีมีกําหนดไวแลวในกฎกระทรวงนี้ใหใชกฎกระทรวงนี้แทน 
ขอ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  ขอ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 

  “ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
  “องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป” หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล  

  “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายก 
องคการบริหารสวนตําบล  
  “รองผูบริหารทองถ่ิน” หมายถึง รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี 

และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
  “ประธานสภาทองถ่ิน” หมายถึง ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาเทศบาล 
และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

  “รองประธานสภาทองถ่ิน” หมายถึง รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   

“สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายถึง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 

และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
  “เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน” หมายถึง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  “ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน” หมายถึง ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด และท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  
  “ผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป” หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

นายอําเภอท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัดใหมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแล และนายอําเภอ 
 
 

/ ขอ ๔… 
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  ขอ ๔ เหตุแหงการสอบสวนตามกฎกระทรวงนี้ ไดแก 

 (๑) เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินผู ใดสิ้นสุดลง  
กรณีขาดประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร มิไดอยูประจําในเขต
เลือกตั้งท่ีไดรับเลือกตั้งเปนระยะเวลาติดตอกันเกินหกเดือน เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

ในสัญญาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
หรือท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นจะกระทํา ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน หรือกรณีไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

วาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูใดสิ้นสุดลงเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมาย 
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด 
 (2) เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการ

ผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ินสิ้นสุดลง กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ี
กฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 

หรือรัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษ 
จากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานปกติ เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํา 

หรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํา 
หรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทน
หรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน ท้ังนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม หรือเม่ือไดรับแจงจากคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังวาผูบริหารทองถ่ินหรือรองผูบริหารทองถ่ินผูใด มีกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ี
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด 
 (๓) เม่ือปรากฏกรณีผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน  

และรองประธานสภาทองถ่ิน จงใจทอดท้ิงหรือละเลยไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีอันจะเปนเหตุใหเสียหาย 
แกราชการอยางรายแรง ปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี ประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือฝาฝน 
คําสั่งของผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอท่ีสั่งการเพิกถอนหรือระงับการดําเนินการ  

 (๔) เม่ือมีเหตุใหพนจากตําแหนงอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนด 
 (๕) กรณีอ่ืน ๆ ตามท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหมีการสอบสวน 

ขอ ๕ การเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวนใหดําเนินการดังนี้ 
(ก) การสอบสวนตามขอ ๔ (1) และ (2) ใหเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน ดังนี้  

  (1) กรณีไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหถือวันท่ีลงรับหนังสือตาม

ระเบียบงานสารบรรณเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 
  (2) กรณีท่ีผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปไดรับแจง

เปนหนังสือจากหนวยงานตาง ๆ หรือกรณีท่ีเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยปรากฏตัวผูถูกกลาวหา ใหถือวันท่ี

ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 
 
 

/ (๓) กรณี… 
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  (๓) กรณี ท่ีมีการกลาวหาดวยวาจาตอผู มี อํานาจกํากับดูแลองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไป ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปจัดใหมีการทําบันทึก
คํากลาวหาท่ีมีรายละเอียด ชื่อของผูกลาวหา ชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอให
ทราบวาเปนการกลาวหาผูใด รวมท้ังพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวหาเพียงพอท่ีจะใหเขาใจได และลงชื่อผู

กลาวหาไวดวย ใหถือวันท่ีลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 
  (๔) กรณีท่ีเปนการกลาวหาโดยไมปรากฏตัวผูกลาวหา เชน กลาวหาโดยบัตรสนเทห 

ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

ใหถือวันท่ีลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 
  (5) กรณีอ่ืน ๆ ใหถือวันท่ีผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

ท่ัวไปไดรับทราบรายงานเปนลายลักษณอักษร 
(ข) การสอบสวนตามขอ ๔ (๓) ใหเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวนตั้งแตวันท่ีมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
(ค) การสอบสวนตามขอ ๔ (๔) และ (๕) ใหเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวนตามท่ีมี

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับกําหนด กรณีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมิไดมีการกําหนดการเริ่มนับระยะเวลา
การสอบสวนใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ีมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ ๖ กําหนดระยะเวลาการสอบสวนตามกฎกระทรวงนี้ มีดังนี้ 
 (1) กรณีมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดสิ้นสุดลงหรือไดรับ

แจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดสิ้นสุดลง หรือกรณีมีขอสงสัย
เก่ียวกับความเปนผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน หรือท่ีปรึกษาผูบริหาร
ทองถ่ินสิ้นสุดลง หรือไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกต้ังวาความเปนผูบริหารทองถ่ินหรือรองผูบริหาร
ทองถ่ินผูใดสิ้นสุดลง ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปดําเนินการสอบสวนใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตระยะเวลาตามท่ีกําหนดในขอ ๕ และวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
สอบสวนแลวเสร็จหรือวันท่ีไดรับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน หากมีความจําเปนทําใหการ
สอบสวนในกรณีท่ีมีขอสงสัยเพราะเหตุเปนผูมีสวนไดเสียหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามไมสามารถ
ดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จไดภายในกําหนดเวลา ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขยายเวลาการ
สอบสวนออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน 
 (2) กรณีความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรตอผู มีอํานาจกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินวา ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน หรือรองประธานสภา
ทองถ่ิน จงใจทอดท้ิงหรือละเลยไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีอันจะเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
หรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาท่ีหรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือฝาฝนคําสั่งของผูวา
ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอท่ีสั่งการเพิกถอนหรือระงับการดําเนินการ ใหดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง หากมีความจําเปนไมสามารถดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จไดภายใน
กําหนดเวลา ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขยายเวลาการสอบสวนออกไปไดอีกไมเกินสามสิบวัน 
  การสอบสวนระยะใดระยะหนึ่งดังกลาวขางตน จะเปนอันใชไดก็ตอเม่ือไดรับอนุมัติแลวทุกครั้ง  
แตไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีคณะกรรมการสอบสวนไดดําเนินการในอํานาจหนาท่ีแลวกอนไดรับอนุมัติ 
  การสอบสวนครั้งหนึ่ง ๆ ไดกระทําเพียงใด ขยายระยะเวลาออกไปเพราะเหตุใด เม่ือใด 
ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกไวโดยชัดเจน  
 

/ ขอ ๗… 
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ขอ ๗ เม่ือมีเหตุแหงการสอบสวนตามขอ ๔ (1) และ (2) ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปพิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีมีวาเพียงพอท่ีจะดําเนินการวินิจฉัยหรือเสนอ
ความเห็นในเรื่องนั้น ๆ ไดหรือไม หากเห็นวาไมเพียงพอตอการวินิจฉัย ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนคณะหนึ่งข้ึนเพ่ือทําการสอบสวน  

เม่ือมีเหตุแหงการสอบสวนตามขอ ๔ (๓) ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะหนึ่งข้ึนเพ่ือทําการสอบสวน 

  ขอ ๘ การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบท่ัวไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงได
กําหนดใหเปนผูมีอํานาจสอบสวนสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความรู
ความสามารถของผูท่ีไดรับการแตงตั้ง และพิจารณาจากตําแหนงของผูถูกกลาวหาประกอบดวย 
  คณะกรรมการสอบสวนใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลท่ีผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งพิจารณาเห็นสมควร 
กรณีเปนขาราชการพลเรือนสามัญตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานตนสังกัด ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปน 
หรือสมควร หรือเพ่ือประโยชนในการสอบสวน การพิจารณา หรือเพ่ือความยุติธรรม อาจพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนจากขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐประเภทอ่ืน โดยไดรับความยินยอมจากหนวยงาน 
ตนสังกัดก็ได ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเปนประธานกรรมการหรือกรรมการมิได 
  คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  

หรือผูมีประสบการณในดานการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนรวมเปนกรรมการดวย 
  กรรมการสอบสวนจะตองไมอยูในฐานะหรือมีเหตุตามท่ีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองกําหนดหามมิใหทําการพิจารณาทางปกครอง 

  ขอ ๙ คําสั่งแตงตั้ งคณะกรรมการสอบสวนใหทําเปนคําสั่งตามแบบหนังสือราชการ  
แลวใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงคําสั่งและสงเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการและกรรมการ
โดยเร็ว 

  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนั้นโดยเร็ว ถาไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบไดโดยตรง ใหปดสําเนาคําสั่งไว ณ ท่ีทําการของผูถูก
กลาวหาในท่ีซ่ึงเห็นไดงายตอหนาพยานอยางนอยหนึ่งคน หรือแจงโดยหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยัง 

ผูถูกกลาวหา ณ ภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานทางราชการ เม่ือพนกําหนดสิบหาวันใหถือวา 
ผูถูกกลาวหารับทราบแลว 

  ขอ ๑๐ ระหวางการสอบสวน ผูถูกกลาวหาอาจทําคําคัดคานเปนหนังสือวาคณะกรรมการ

สอบสวนหรือกรรมการผูใดเปนผูท่ีอยูในฐานะหรือมีเหตุท่ีไมสามารถจะทําหนาท่ีเปนกรรมการได ยื่นตอผูสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในสามวันนับแตวันทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือวันท่ีรูถึงเหตุ 
แหงการคัดคานนั้น ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการคัดคานนั้นมีเหตุผลฟงไดก็ใหสั่ง

เปลี่ยนแปลงตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

 

 

/ ขอ ๑๑… 
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  ขอ ๑๑ เม่ือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนแลว หากมีเหตุจําเปนหรือสมควรตอง

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการบางคน หรือตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนหรือลด
จํานวนคณะกรรมการสอบสวน ใหผู มี อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นออกคําสั่งเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนหรือลดจํานวนคณะกรรมการ

สอบสวน แลวแจงใหผูถูกกลาวหาทราบตามวิธีการในขอ ๙ 
  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการ
เพ่ิมข้ึนหรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนการสอบสวน 

ท่ีไดดําเนินการไปกอนแลว 

  ขอ ๑๒ เม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลวใหบันทึก
วันท่ีไดรับทราบคําสั่งนั้นติดไวในสํานวนการสอบสวน แลวรีบนัดหมายคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนโดยเร็ว 
  การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน ใหนัดหมายลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตเปนการ
นัดหมายในท่ีประชุมหรือเปนกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน 

  ขอ ๑๓ ใหคณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ โดยการสอบสวน 
ผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอ่ืนตามความจําเปนเพ่ือทราบขอเท็จจริง 
ในเรื่องท่ีกลาวหา 
  เอกสารท่ีใชเปนพยานหลักฐาน ใหใชตนฉบับ หรือสําเนาท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ 
หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาท่ีถูกตอง 

  ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบอยางเพียงพอ และให 
ผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสโตแยงและนําพยานหลักฐานของตนมาแกขอกลาวหาไดตามควรแกกรณีในเวลาอันควร 
ถาผูถูกกลาวหาไมมาหรือไมแกขอกลาวหาภายในเวลาท่ีกําหนดไว ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกไวแลว 
ใหดําเนินการสอบสวนตอไป 
  ในการแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาอาจทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

  ขอ ๑๕ ในการสอบสวนทุกครั้ง หามมิใหคณะกรรมการสอบสวนยอมใหบุคคลอ่ืนใดเขาฟง 
การสอบสวน 
  ในการสอบสวนท่ีผูถูกกลาวหาตองมาปรากฏตัวตอคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกกลาวหา 
มีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการสอบสวนได 

การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดทําลงตอหนาผูถูกกลาวหา ใหถือวาเปนการกระทําของ 
ผูถูกกลาวหา เวนแตผูถูกกลาวหาจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น 

  ขอ ๑๖ การสอบสวนบุคคลใดใหบันทึกถอยคําไวแลวอานใหผูใหถอยคําฟง เม่ือรับวาถูกตองก็ให
ลงลายมือชื่อไว และใหคณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไวดวย 
  ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งมีเหตุขัดของไมอาจมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนได 
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร บุคคลดังกลาวอาจใหถอยคําเปนหนังสือไดแตตองมาใหการรับรอง
หนังสือนั้นตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 
 
 

/ ขอ 1๗… 
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  ขอ 1๗ กอนการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือในกรณีท่ีใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติม คณะกรรมการ
สอบสวนจะเรียกผูถูกกลาวหา หรือบุคคลอ่ืนใดมาสอบสวนเพ่ือทราบขอความใด ๆ หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ 
ท่ีเห็นวาเปนพยานหลักฐานสําคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได หากบุคคลใดไมมาตามท่ีเรียก หรือไมยอม
ใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุท่ีตองการใหแกคณะกรรมการสอบสวน ใหรีบรายงานความจําเปน
และเหตุขัดของตอผูท่ีสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

  ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ หรือสภาพการณท่ีมีข้ึนไวเปนหลักฐาน 
ในสํานวน ไมวาจะเปนการตรวจสถานท่ี หรือตรวจเอกสาร หรือวัตถุพยาน หรือดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับ 
การสอบสวน หรือสอบสวนบุคคลใด เม่ือบุคคลนั้นไมยอมใหถอยคําหรือไมยอมลงลายมือชื่อรับรองถอยคํา 
หรือไมยอมสงมอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เปนตน 

  ขอ ๑๙ ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา พยานหลักฐานใดไมจําเปนหรือไมเก่ียวกับ
ประเด็นหรืออาจทําใหเห็นวามีเจตนาประวิงใหชักชา ใหคณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้น ๆ 
เสียก็ไดเม่ือเห็นเปนการสมควร และใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว 

  ขอ ๒๐ ถาผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวนนั้นตอคณะกรรมการสอบสวน 
หรือตอผูมีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยในเวลาใด ๆ กอนมีคําสั่ง ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจ
พิจารณาหรือวินิจฉัยรับคําชี้แจงนั้นเขาสํานวนการสอบสวนเพ่ือรวมไวพิจารณาดวย 

  ขอ 2๑ เม่ือทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนประชุมเพ่ือจัดทํารายงาน
การสอบสวนโดยสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามเรื่องท่ีถูกกลาวหาฐานความผิดใด 
ในมาตราใดแลวควรพิจารณา หรือวินิจฉัยอยางไร เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ัง 

สํานวนการสอบสวน ถากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยงจะทําความเห็นแยงติดไวกับสํานวน 
การสอบสวนก็ได 
  กรณีปรากฏจากการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดในเรื่องอ่ืนอีกหรือมีมูลพาดพิงผูอ่ืน

ท่ีไมไดเปนผูถูกกลาวหาวาเปนผูมีสวนรวมกระทําผิดในเรื่องนั้น ก็ใหระบุไวในรายงานการสอบสวนดวยเพ่ือให 
ผูสั่งแตงตั้งพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
  การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

กอนวันประชุม เวนแตเปนการนัดหมายในท่ีประชุมหรือเปนกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน 

  ขอ 2๒ ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๗ วรรคหนึ่ง วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวน  

เม่ือไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๗ วรรคสอง และผลการสอบสวนปรากฏวา  
ผูถูกกลาวหากระทําความผิดตามท่ีถูกสอบสวน ใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทําความเห็นและเสนอ
ความเห็น พรอมท้ังสํานวนการสอบสวนรายงานตอผูมีอํานาจพิจารณาสั่งใหพนจากตําแหนงภายในสามสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับรายงานจากคณะกรรมการสอบสวน และใหผูมีอํานาจพิจารณาสั่งใหพนจากตําแหนงพิจารณา
สั่งการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

 

 
 

/ ในการพิจารณา… 

 



- ๗ - 
 

  ในการพิจารณาสั่งใหพนจากตําแหนงตามวรรคสอง ถาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งใหพนจาก

ตําแหนงเห็นควรใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติม จะสั่งใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมกอนสั่งการ
ก็ได ซ่ึงคณะกรรมการสอบสวนตองดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
คําสั่งใหสอบสวนเพ่ิมเติม และผูมีอํานาจพิจารณาสั่งใหพนจากตําแหนงตองสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับรายงานผลการสอบสวนเพ่ิมเติมนั้น 

  ขอ ๒๓ การสอบสวนใดท่ีไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไปกอนประกาศใช
กฎกระทรวงนี้ ถาไดดําเนินการไปโดยถูกตองตามวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้นใหเปนอันสมบูรณและใหดําเนินการ

ตามวิธีการนั้นตอไปไดจนกวาจะเสร็จสิ้น 
......................................................... 

 

 
 
 

จัดทําโดย กง.กม.1 กม. 
๔/1/6๒ 

14.๑๕ น. 


