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กฎ ก.พ. 
ฉบับที ่18 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา 

_______ 
 
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  (5)  มาตรา  102 วรรคเจ็ด  
และมาตรา 115 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไว ดังตอไปนี ้
          ขอ 1 กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจากวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
          ขอ 2 เพื่อใหไดความจริงและความยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาขาราชการ 
พลเรือนสามัญซึ่งถูกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 102 วรรคสอง หรอื 
ขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีกรณีถูกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ 
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตน 
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ที่กําหนดในกฎ ก.พ.นี ้
          ขอ 3 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหแตงตั้งจากขาราชการฝาย 
พลเรือนจํานวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธานกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงระดับ 
ไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา และกรรมการอยางนอยอีกสองคนโดยให 
กรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 
          ในกรณีจําเปนจะใหมีผูชวยเลขานุการซึ่งเปนขาราชการฝายพลเรือนดวย 
ก็ได และใหนําขอ 8 ขอ 9 ขอ 10 ขอ 20 และขอ 21 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทาง 
กฎหมายหรือผูไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผูมีประสบการณ 
ดานการดําเนินการทางวินัยอยางนอยหนึ่งคน 
          เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการ 
จําดํารงตําแหนงระดับต่ํากวาหรือเทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ก็ไมกระทบถึงการที่ไดรับ 
แตงตั้งเปนประธานกรรมการ 
          ขอ 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุชื่อและตําแหนงของ 
ผูถูกกลาวหา เรื่อง ท่ีกลาวหา ช่ือและตําแหนงของผูท่ีไดรับแตงต้ังเปน 
คณะกรรมการสอบสวนและผูชวยเลขานุการ (ถามี) ท้ังน้ี ใหมีสาระสําคัญตามแบบ 
สว.1 ทายกฎ ก.พ. นี ้
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          การเปลี่ยนแปลงตําแหนงของผุที่ไดรับแตงตั้ง ไมกระทบถึงการที่ไดรับ 
แตงต้ังตามวรรคหน่ึง 
          ขอ 5 เม่ือมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนแลว ใหผูส่ังแตงต้ัง 
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังตอไปนี้ 
          (1) แจงคําส่ังใหผูถูกกลาวหาทราบโดยเร็ว โดยใหผูถูกกลาวหาลง 
ลายมือชื่อและวันที่รับทราบไวเปนหลักฐาน ในการนี้ ใหมอบสําเนาคําส่ังใหผูถูก 
กลาวหาหนึ่งฉบับดวยในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมยอมรับทราบคําหรืออาจแจงใหผูถูก 
ลาวหาทราบไดใหสงสําเนาคําส่ังทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา 
ณ ท่ีอยูของผูถูกลาวหาซ่ึงปรากฎตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเชนนี้เมื่อ 
ลวงพนสิบหาวันนับแตวันที่สงสําเนาคําสั่งดังกลาวใหถือวาผูถูกกลาวหาได 
รับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 
          (2) สงสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหคณะกรรมการ 
สอบสวนและสงหลักฐานการรับทราบหรือถือวารับทราบตาม (1) พรอมดวยเอกสาร 
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาใหประธานกรรมการ และใหประธานกรรมการลง 
ลายมืดชื่อและวันเดือนปที่รับทราบไวเปนหลักฐาน 
          ขอ 6 เมื่อไดรับเรื่องตามขอ  5 (2) แลว ใหประธานกรรมการ 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนตอไป 
          ขอ 7 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุม 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม เวนแต 
การประชุมตามขอ 15 และขอ 30 ตองมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไมนอยกวาสามคน 
และไมนอยกวากึ่งหนวยของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
          การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตองมีประธานกรรมการอยูรวมประชุม 
ดวยแตในกรณีจําเปนที่ประธานกรรมการไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการที่มา 
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน 
          การลงมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสอบสวนใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนน 
เสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
          ขอ 8 ผูถูกกลาวหามีสิทธิคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน 
ถาผูน้ันมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 
          (1) รูเห็นการณในขณะกระทําการตามเรื่องที่กลาวหา 
          (2) มีประโยชนไดเสียในเร่ืองท่ีสอบสวน 
          (3) มีสาเหตุโกรธเคืองผูถูกกลาวหา 
          (4) เปนผุกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นอง 
รวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาของผูกลาวหา 
          (5) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 
          การคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน ใหทําเปนหนังสือย่ืนตอ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแตวันรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแหงการคัดคาน โดยแสดงขอเท็จจริงท่ีเปน 
เหตุแหงการคัดคานไวในหนังสือคัดคานดวยกวาจะทําใหการสอบสวนไมไดความจริง 
และความยุติธรรมอยางไร ในการนี้ ใหผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสงสําเนา 
หนังสือคัดคานและแจงวันที่ไดรับหนังสือคัดคานดังกลาวใหประธานกรรมการทราบ 
และรวมไวในสํานวนการสอบสวนดวย 
          ในการพิจารณาเรื่องการคัดคาน ผุซึ่งถูกคัดคานอาจทําคําชี้แจงไดหาก 
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาหนังสือดัดคานมีเหตุผลรับฟงได ใหส่ังใหผุซ่ึงถูก 
คัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน หากเห็นวาหนังสือคัดคานไมมีเหตุผลพอท่ีจะ 
รับฟงได ใหส่ังยกคัดคานน้ัน โดยใหสั่งการภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ 
หนังสือคัดคาน ท้ังน้ีใหแสดงเหตุผลในการพิจารณาส่ังการดังกลาวดวยพรอมท้ัง 
แจงใหผูคัดคานทราบแลวสงเรื่องใหคณะกรรมการสอบสวนรวมไวในสํานวนการ 
สอบสวนโดยเร็วการส่ังยกคําคัดคานใหเปนท่ีสุด 
          ในกรณีท่ีผุส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนไมส่ังการอยางหน่ึงอยางใด 
ภายในสิบหาวันตามวรรคสาม ใหถือวาผุซึ่งถูกคัดคานพนจากการเปนกรรมการสอบสวน 
และใหเลขานุการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการตาม 
ขอ 10 ตอไป 
          การพนจากการเปนกรรมการสอบสวน ไมกระทบถึงการกสอบสวนที่ได 
ดําเนินการไปแลว 
          ขอ 9 ในกรณีที่ผุไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุอัน 
อาจถูกคัดคานตามขอ 8 วรรคหนึ่ง ใหผูนั้นรายงานตอผุสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวน และใหนําขอ 8 วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ขอ 10 ภายใตบังคับขอ 3 เมื่อไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว 
ถาผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนที่จะตอง 
เปลี่ยนเพิ่มหรือลดจํานวนผูไดรับแตงตึงเปนกรรมการสอบสวน ใหดําเนินการไดโดย 
ใหแสดงเหตุแหงการส่ังน้ันไวดวย และใหนําขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          การเปลี่ยนแปลงผุไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 
ไมกระทบถึงการสอบสวนท่ีไดดําเนินการไปแลว 
          ขอ 11 คณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ีสอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและ 
ระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี ้เพ่ือแสวงหาความจริงในเร่ืองท่ีกลาวหาและดูแลให 
บังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวน 
รวบรวมประวัติและความประพฤติของผูถูกกลาวหาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาเทาที ่
จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา และจดทําบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนไวทุกครั้งดวย 
          ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน หามมิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทํา 
สอบสวน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          ขอ 12 ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนภายในกําหนดระยะ 
เวลาดังน้ี 
          (1) ดําเนินการประชุมตามขอ 6 และแจงและอธิบายขอกลาวหาตาม 
ขอ 14 ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบ 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
          (2) รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีกลาวหาเทาท่ีมีภายใน 
หกสิบวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการตาม (1) แลวเสร็จ 
          (3) แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตาม 
ขอ 15 ใหผูถูกกลาวหาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการตาม (2)  
แลวเสร็จ 
          (4) รวบรวมพยานหลักฐานของผูถูกลาวหาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแตวันท่ีไดดําเนินการตาม (3) 
          (5) ประชุมพิจารณาลงมติและทําราบงานการสอบสวนเสนอตอผุสั่ง 
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการตาม (4)  
แลวเสร็จ 
          ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายในกําหนดระยะเวลาตาม (1)(2)(3)(4)หรอื (5) ได ใหคณะกรรมการ 
สอบสวนรายงานเหตุที่ทําใหการสอบสวนไมแลวเสร็จตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน ในกรณีเชนนี้ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนส่ังขยายระยะเวลาดําเนินการไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินหกสิบวัน 
          การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไมแลวเสร็จ 
ภายในสองรอยเจ็ดสิบวันใหประธานกรรมการรายงานใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนรายงานให อ.ก.พ. กระทรวงทราบเพื่อติดตามเรงรัดการสอบสวนตอไป 
          ขอ 13 การนําเอกสารหรือวัตถุมาใชเปนพยานหลักฐานในสํานวน 
การสอบสวนใหกรรมการสอบสวนบันทึกไวดวยวาไดมาอยางไร จากผุใด และเม่ือใด 
          เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนใหใชตนฉับ แตถา 
ไมอาจนําตนฉบับมาไดจะใชสําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบรับรองวา 
เปนสําเนาถูกตองก็ได 
          ถาหากตนฉบับเอกสารไมไดเพราะสูญหายหรือถูกทําลาย หรอืโดยเหตุ 
ประการอื่น จะใหนําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 
          ขอ 14 เมื่อไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวนตาม 
ขอ 6 แลวใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกกลาวหามาเพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา 
ที่ปรากฎตามเรื่องที่กลาวหาใหทราบวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร  
ในการนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงดวยวาผูถูกกลาวหามิสิทธิที่จะไดรับแจงสรุปพยาน 
หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และมีสิทธิท่ีจะใหถอยคําหรือช้ีแจงแกขอกลาวหา ตลอดจน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อางพยานหลักฐานหรือนําพยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดตามท่ีกําหนดไวในขอ 15 
          การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 2 ทาย  
กฎ ก.พ.นี ้โดยทําเปนสองฉบับ เพ่ือมอบใหผูถูกกลาวหาหน่ึงฉบับ เก็บไวในสํานวน 
การสอบสวนหนึ่งฉบับและใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อรับทราบไวเปนหลักฐานดวย   
          เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหคณะกรรม 
การสอบสวนถามผูถูกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร 
          ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพวาไดกระทําการตามที่ถูก 
กลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหผูถูกกลาวหาทราบวาการกระทําตามท่ี 
ถูกกลาวเปนความผิดวินัยกรณีใดหรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ 
ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง 
หนาที่ราชการตามมาตรา 115 อยางไร หากผูกลาวหายังคงยืนยันตามท่ีรับสารภาพ  
ใหบันทึกถอยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) และสาเหตุแหง 
การกระทําไวดวย ในกรณีเชนนี ้คณะกรรมการสอบสวนจะไมทําการสอบสวนตอไปก็ได  
หรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงและพฤติการณอันเกี่ยวกับเรื่องที่ 
กลาวหาโดยละเอียดจะทําการสอบสวนตอไปตามควรแกกรณีก็ได แลวดําเนินการตาม 
ขอ 30 และขอ 31 ตอไป  
          ในกรณีที่ผูกลาวหามิไดใหถอยคํารับสารภาพ ใหคณะกรรมการสอบสวน 
ดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการ 
ตามขอ 15 ตอไป 
          ในกรณีท่ีผูกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบขอกลาวหาหรือไมมา 
รับทราบขอกลาวหา ใหคณะกรรมการสอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว.2 ทาง 
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปใหผูถูกลาวหา ณ ท่ีอยูของผูถูกกลาวหา ซึ่งปรากฎตาม 
หลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดตอที่ผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการตามที่ถูก 
กลาวหาหรือไม การแจงขอกลาวหาในกรณีเชนนี้ ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ 
สว. 2 เปนสามฉบับเพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหา 
สองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหา เก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือและ 
วันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เม่ือลวงพน 
สิบหาวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว. 2 เปนสามฉบับ 
เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ สงใหผูถูกกลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูก 
กลาวหาเก็บไวหนึ่งฉบับ และใหผูถูกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่รับทราบ 
สงกลับคืนมารวมไดในสํานวนการสอบสวนหนึง่ฉบบั เมื่อลวงพนสิบหาวันนับแตวันที ่
ไดดําเนินการดังกลาว แมจะไมไดรับแบบ สว. 2 คืน ใหถือวาผูถูกกลาวหาไดทราบ 
ขอกลาวหาแลว และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามวรรคหาตอไป 
          ขอ 15 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 14 แลว ใหคณะกรรมการสอบสวน 
ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาผูถูกกลาวหาได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กระทําการใด เม่ือใด อยางไรและเปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด หรือหยอน 
ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการหรือบกพรองในหนาที่ราชการ หรือประพฤติตน 
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 หรือไม อยางไร แลวให 
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผูถูกลาหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาโดยระบุขอกลาวหาที่ 
ปรากฎตามพยานหลักฐานวาเปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด หรือหยอนความสามารถ 
ในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
กับตําแหนงหนาท่ีราชการตามมาตรา 115 อยางไร และสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบโดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการกระทําที่มีลักษณะเปน 
การสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได 
          การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตาม 
วรรคหนึ่ง ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 3 ทายกฎ ก.พ. นี ้โดยทําเปน 
สอบฉบับ เพื่อมอบใหผูถูกกลาวหาหนึ่งฉบับเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและ 
ใหผูถูกกลาวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปที่ทราบไวเปนหลักฐานดวย 
          เม่ือดําเนินการดังกลาวแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนถามผูถูกกลาวหา 
จะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือหรือไม ถาผูถูกกลาวหาประสงคจะยื่นคําชี้แจง 
เปนหนังสือใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลา 
อันสมควร แตอยางชาไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยาน 
หลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะใหถอยคําเพ่ิมเติม 
รวมทั้งนําสืบแกขอกลาวหาดวย ในกรณีที่ผูถูกกลาวหาไมประสงคจะยื่นคําชี้แจง 
เปนหนังสือ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหผูถูกกลาวหาโดยเร็ว 
          การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยานหลักฐานมาเอง หรอื 
จะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 
          เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เสร็จแลว 
ใหดําเนินการตามขอ 30 และขอ 31 ตอไป 
          ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหามาแลวแตไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบหรือไมมา 
รับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ใหคณะกรรมการ 
สอบสวนสงบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 3 ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปให 
ผูถูกลาวหา ณ ท่ีอยูของผูถูกกวาวหา ซึ่งปรากฎตามหลักฐานของทางราชการ หรอื 
สถานท่ีติดตอท่ีผูถูกลาวหาแจงใหทราบ พรอมท้ังมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาช้ีแจง 
นัดมาใหถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหา การแจงในกรณีนี้ใหทําบันทึกมีสาระสําคัญ 
ตามแบบ สว. 3 เปนสามฉบับ เพื่อเก็บไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับสงใหผูถูก 
กลาวหาสองฉบับโดยใหผูถูกกลาวหาเก็บไวหน่ึงฉบับ และใหผูถูกกลาวหาลงลายมือช่ือ 
และวันเดือนปที่รับทราบสงกลับคืนมารวมไวในสํานวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เม่ือลวง 
พนสิบหาวันนับแตวันท่ีไดดําเนินการดังกลาวแมจะไมไดรับแบบ สว. 3 คืน หรือไมได 
รับคําชี้แจงจากผูถูกกลาวหา หรือผูถูกกลาวหาไมมาใหถอยคําตามนัดใหถือวาผูถูก 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กลาวหาไดทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาแลวและไม 
ประสงคที่จะแกขอกลาวหา ในกรณีเชนนี ้คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนตอไป 
ก็ไดหรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวนตอไปตาม 
ควรแกกรณีก็ไดหรือถาเห็นเปนการสมควรที่จะไดทราบขอเท็จจริงเพิ่มเติม จะสอบสวน 
ตอไปตามควรแกกรณีก็ไดแลวดําเนินการตามขอ  30 และขอ 31 ตอไป แตถาผุถูก 
กลาวหามาขอใหถอยคําหรือยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหา หรือขอนําสืบแกขอกลาวหากอนที่ 
คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสํานวนการสอบสวนตามขอ 31 โดยมีเหตุผลอันสมควร  
ใหคณะกรรมการสอบสวนใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาตามที่ผูถูกกลาวหารองขอ 
          ขอ 16 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตามขอ 15  
เสร็จแลว กอนเสนอสํานวนการสอบสวนตอผุสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขอ 31  
ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาจําเปนจะตองรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ใหดําเนิน 
การได ถาพยานหลักฐานที่ไดเพิ่มเติมมานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ให 
คระกรรมกรรสอบสวนสรุปพยานหลักฐานดังกลาวใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาส 
ผูถูกกลาวหาที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุนขอกลาวหา 
นั้น ท้ังน้ี ใหนําขอ 15 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ขอ 17 ผูถูกลาวหาซ่ึงไดย่ืนคําช้ีแจงหรือใหถอยคําแกขอกลาวหาไวแลวมี 
สิทธิย่ืนคําช้ีแจงเพ่ิมเติม หรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมตอ 
คณะกรรมการสอบสวนกอนการกสอบสวนแลวเสร็จ 
          เมื่อการสอบสวนแลวเสร็จและยังอยูระหวางการพิจารณาของผูสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนหรือผุบังคับบัญชาคนใหมตามขอ 29 ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจง 
ตอบุคคลดังกลาวก็ได ในกรณีเชนนี้ใหรับคําชี้แจงนั้นรวมไวในสํานวนการสอบสวนเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาดวย 
          ขอ 18 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ตองมีกรรมการสอบสวน 
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด จึงจะสอบสวนได 
          ขอ 19 กอนเริ่มสอบปากคําพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงใหพยาน 
ทราบวากรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให 
ถอยคําอันเปนเท็จตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย 
          ขอ 20 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน หามมิใหกรรมการสอบสวน 
ผูใดกระทําการลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นใหถอยคํา 
อยางใด ๆ  
          ขอ 21 ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหคณะกรรมการสอบสวน 
เรียกผูซึ่งจะถูกสอบปากคําเขามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน หามมิใหบุคคลอ่ืนอยูใน 
ท่ีสอบสวน เวนแตบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตใหอยูในที่สอบสวนเพื่อประโยชน 
แหงการสอบสวน 
          การสอบปากคําผูถูกกลาวหาและพยาน ใหบันทึกถอยคํามีสาระสําคัญตามแบบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สว. 4 หรอื แบบ สว. 5 ทายกฎ ก.พ. นี ้แลวแตกรณี เมื่อไดบันทึกถอยคําเสร็จแลว 
ใหอานใหผูใหถอยคําฟงหรือจะใหผูใหถอยคําอานเองก็ได เมื่อผูใหถอยคํารับวาถูกตองแลว 
ใหผูใหถอยคําและผูบันทึกถอยคําลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการสอบสวน 
ทุกคนซึ่งรวมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรองไวในบันทึกถอยคํานั้นดวย ถาบันทึกถอยคําม ี
หลายหนา ใหกรรมการสอบสวนอยางนอยหน่ึงคนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไว 
ทุกหนา 
          ในการบันทึกถอยคํา หามมิใหขูดลบหรือบันทึกขอความทับ ถาจะตองแกไข 
ขอความท่ีไดบันทึกไวแลว ใหใชวิธีขีดฆาหรือตกเติม และใหกรรมการสอบสวนผูรวม 
สอบสวนอยางนอยหน่ึงคนกับผูใหถอยคําลงลายมือช่ือกํากับไวทุกแหงท่ีขีดฆาหรือตกเติม 
          ในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึก 
ถอยคํานั้น 
          ในกรณีท่ีผูใหถอยคําไมสามารถลงลายมือช่ือได ใหนํามาตรา 9 แหง 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ขอ 22 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเปนพยานให 
บุคคลนั้นมาชี้แจงหรือใหถอยคําตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวน 
กําหนด 
          ในกรณีท่ีพยานมาแตไมใหถอยคําหรือไมมา หรือคระกรรมการสอบสวน 
เรียกพยานไมไดภายในเวลาอันสมควร คณะกรรมการสอบสวนจะไมสอบสวนพยานนั้น 
ก็ไดแตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวนตามขอ 11 และรายงาน 
การสอบสวนตามขอ 31  
          ขอ 23 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการสอบสวนพยานหลักฐาน 
ใดจะทําใหการสอบสวนลาชาโดยไมจําเปน หรือมิใชพยานหลักฐานในประเด็นสําคัญ  
จะงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได แตตองบันทึกเหตุนั้นไวในบันทึกประจําวันที่ม ี
การสอบสวนตามขอ 11 และรายงานการสอบสวนตามขอ 31 
          ขอ 24 ในกรณีที่จะตองสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยูตางทองที ่
ประธานกรรมการจะรายงานตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการ 
มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานในทองที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวม 
พยานหลักฐานแทนก็ได โดยกําหนดประเด็นหรือขอสําคัญที่จะตองสอบสวนไปให ในกรณ ี
เชนนี ้ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเลือกขาราชการฝายพลเรือนที่เห็น 
สมควรอยางนอยอีกสอบคนมารวมเปนคณะทําการสอสวน 
          ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะทําการสอบสวนมีฐานะเปน 
คณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี ้และใหนําขอ 7 วรรคหนึ่ง ขอ 11 วรรคสอง 
ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 และขอ 22 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ขอ 25 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหา  
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือบกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใหประธานกรรมการ 
รายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วถาผุสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความ 
สามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตน 
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามรายงาน ใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
โดยจะแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมก็ไดท้ังน้ี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี ้ 
          ขอ 26 ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการพลเรือนผูอื่น ให 
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องตนวาขาราชการพลเรือนผูนั้นมีสวนรวมกระทํา 
การในเรื่องที่สอบสวนนั้นดวยหรือไมถาเห็นวาผูนั้นมีสวนรวมกระทําการในเรื่องที่ 
สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานไปยังผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีโดยเร็ว 
          ในกรณีท่ีผูมีอํานาจส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา กรณีมีมูลท่ี 
ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง หรือหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ 
หนาที่ราชการ หรือบกพรองหนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง 
หนาท่ีราชการตามรายงาน ใหส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยจะแตงต้ัง 
คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเปนผูสอบสวน หรือจะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ใหมก็ได ท้ังน้ี ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี ้ 
กรณีเชนนี้ใหใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 
          ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนโดยแยกเปนสํานวน 
การสอบสวนใหมใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนการสอบสวนเดิมรวม 
ในสํานวนการสอบสวนใหม หรือบันทึกใหปรากฎวานําพยานหลักฐานใดจากสํานวนการ 
สอบสวนเดิมมาประกอบการพิจารณาในสํานวนการสอบสวนใหมดวย 
          ขอ 27 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อ 
สอบสวนขาราชการพลเรือนผูใดในเรื่องที่ผูนั้นหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัต ิ
หนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง 
ท่ีราชการตามมาตรา 115 และผูบังคับบัญชาเห็นวาการสอบสวนเรื่องนั้นมีมูลวาเปน 
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ซึ่งผูบังคับบัญชาเห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการทําการ 
สอบสวนผูนั้นตามมาตรา 102 ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 
ก.พ. นี ้กรณีเชนนี ้คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 102 จะนําสํานวนการสอบสวน 
ของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 115 มาประกอบการพิจารณาก็ได 
          ขอ 28 ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดหรือตองรับผิด 
ในคดีท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีกลาวหา ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฎตาม 
คําพิพากษาไดควรประจักษชัดอยูแลว ใหถือเอาคําพิพากษานั้นเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหา แตตองแจงให 
ผูถูกกลาวหาทราบ และแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตาม 
ขอ 15 ใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 
          ขอ 29 ในระหวางการสอบสวน แมจะมีการสั่งใหผูถูกกลาวหาทราบดวย 
ผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ 
แลวทํารายงานสอบสวนและเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อตรวจงานความถูกตองตามขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 และขอ 37 และใหผูส่ังแตงต้ัง 
คณะกรรมการสอบสอนสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนใหมของผูถูกกลาวหาเพื่อดําเนินการ 
ตามขอ 32 (1) หรอื (2) แลวแตกรณีตอไป ท้ังน้ี ใหผูบังคับบัญชาคนใหมมีอํานาจ 
ตรวจสอบความถูกตองตามขอ 34 ขอ 35 ขอ 36 และขอ 37 ดวย 
          ขอ 30 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ  
เสร็จแลวใหประชุมพิจารณาลงมติดังนี ้
          (1) ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม ถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใด 
ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด 
          (2) ผูถูกกลาวหาหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  
หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ 
ตามมาตรา115 หรือไม อยางไร 
          (3) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยอยางย่ิงวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย 
อยางรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออก  
ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการตามมาตรา 116 หรือไม  
อยางไร 
          ขอ 31 เมื่อไดประชุมพิจารณาลงมติตามขอ 30 แลว ใหคณะกรรมการ 
สอบสวนทํารายงานการสอบสวนซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบ สว. 6 ทายกฎ ก.พ. นี ้ 
เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรรมการสอบสวนผูใดมีความเห็นแยง  
ใหทําความเห็นแยงแนบไวกับรายงานการสอบสวนโดยถือเปนสวนหนึ่งของรายงาน 
การสอบสวนดวย 
          รายงานการสอบสวนอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
          (1) สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีที่ไมได 
สอบสวนพยานตาม ขอ 22 และขอ 23 ใหรายงานเหตุท่ีไมไดสอบสวนน้ันใหปรากฎไว  
กรณีที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี)ไวดวย 
          (2) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน 
ท่ีหักลางขอกลาวหา 
          (3) ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย 
หรือไม อยางไรถาผิดเปนความผิดวินัยกรณีใดตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด  
หรือหยอนความในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือบกพรองในหนาท่ีราชการ หรือประพฤติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการตามมาตรา 115 หรือไม อยางไร หรือมีเหตุ 
ควรสงสัยอยางย่ิงวาผูถูกลาวหาไดกระทําผิดวินัยรายแรง แตการสอบสวนไมไดความแนชัด 
พอที่จะฟงลงโทษปลดออกหรือไลออกถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียงหายแกราชการ 
ตามมาตรา 116 หรือไม อยางไร 
          เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดทํารายงานการสอบสวนแลว ใหเสนอสํานวนการ 
สอบสวนพรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และใหถือวาการสอบสวนแลว 
เสร็จ 
          ขอ 32 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนไดเสนอสํานวนการสอบสวนมาแลวให 
ผูสงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกตองของสํานวนการสอบสวนตามขอ  
34 ขอ 35 36 และขอ 37 แลวดําเนินการดังตอไปนี ้
          (1) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด หรอื 
ไมมีเหตุที่จะใหออกจากราชการตามมาตรา 115 สมควรยุติเร่ือง หรือกระทําผิดท่ียังไมถึง 
ขั้นเปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการ 
ตามท่ีเห็นสมควรโดยเร็ว 
          (2) ในกรณีท่ีจะตองสงเร่ืองให อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรอื อ.ก.พ. 
จังหวัดพิจารณามาตรา 104 วรรคสอง (1) (2) หรอื (3) มาตรา 115 หรือมาตรา 116  
ใหผูมีอํานาจตามมาตราดังกลาวดําเนินการโดยไมชักชา และให อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. 
กรม หรอื อ.ก.พ. จังหวัด พิจารณาโดยเร็ว 
          ขอ 33 ในกรณีที่ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผูมีอํานาจตามมาตรา 
102 มาตรา 109 วรรคสาม มาตรา 115 หรอื อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ 
จังหวัดแลวแตกรณ ีเห็นสมควรใหสอบสวนเพิ่มเติมประการใดใหกําหนดประเด็น พรอมทั้ง 
สงเอกสารที่เกี่ยวของไปใหคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติม 
ไดตามความจําเปน  
          ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนเพิ่มเติมได  
หรือผูส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมเห็นเปนการสมควร จะแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหมขึ้น 
ทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได ในกรณีเชนนี ้ใหนําขอ 3 และขอ 4 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
          ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว เม่ือ 
สอบสวนเสร็จแลวใหสงพยานหลักฐานท่ีไดจากการสอบสวนเพ่ิมเติมไปใหผูส่ังสอบสวน 
เพ่ิมเติมโดยไมตองทําความเห็น 
          ขอ 34 ในกรณีที่ปรากฎวาการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนไมถูกตองตาม 
ขอ 3 ใหการสอยสวนท้ังหมดเสียไป ในกรณีเชนนี ้ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 102  
มาตรา 109 วรรคสาม หรือมาตรา 115 แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ใหมใหถูกตอง 
          ขอ 35 ในกรณีที่ปรากฎวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตอง ใหการสอบสวน 
ตอนนั้นเสียไปเฉพาะในกรณีดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          (1) การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุม 
ไมครบตามที่กําหนดไวในขอ 7 วรรคหนึ่ง 
          (2) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 11  
วรรคสอง ขอ 18 ขอ 20 ขอ 21 วรรคหนึ่ง หรือขอ 24 
          ในกรณีเชนนี ้ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 102 มาตรา 109 วรรคสาม  
มาตรา 115 หรอื อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี 
สั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
          ขอ 36 ในกรณีที่ปรากฎวาคณะกรรมการสอบสวนไมเรียกผูถูกกลาวหา 
มารับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา หรือไมสงบันทึก 
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาทางไปรษณียลงทะเบียน 
ตอบรับไปใหผูถูกกลาวหา หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาช้ีแจง หรือนัดมาใหถอยคํา 
หรือนําสืบแกไขกลาวหา หรือไมมีหนังสือขอใหผูถูกกลาวหาช้ีแจง หรือนัดมาใหถอยคํา 
หรือนําสืบแกขอกลาวหาตามขอ 15 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 102 มาตรา 109  
วรรคสาม มาตรา 115 หรอื อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด  
แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองให 
โอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะช้ีแจงใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะช้ีแจงใหถอยคํา และสืบ 
แกขอกลาวหาตาที่กําหนดไวในขอ 15 ดวย 
          ขอ 37 ในกรณีที่ปรากฎวาการสอบสวนตอนใดทําไมถูกตองตามกฎ  
ก.พ. นี ้นอกจากที่กําหนดไวในขอ 34 ขอ 35 และขอ 36 ถาการสอบสวน 
ตอนนั้นเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ใหผูมีอํานาจตามมาตรา  
102 มาตรา 109 วรรคสาม มาตรา 115 หรอื อ.ก.พ กระทรวง อ.ก.พ. 
กรม อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณี สั่งใหคณะกรรมการสอบสวนแกไขหรือดําเนิน 
การตอนนั้นใหถูกตองโดยเร็ว แตถาการสอบสวนตอนนั้นมิใชสาระสําคัญอันจะ 
ทําใหเสียความเปนธรรม ผูมีอํานาจดังกลาวจะส่ังใหแกไขหรือดําเนินการให 
ถูกตองหรือไมก็ได 
          ขอ 38 การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี ้สําหรับเวลาเริ่มตนให 
นับวันถัดจากวันแรกแหงเวลานั้นเปนวันเริ่มนับระยะเวลา แตถาเปนกรณีขยายเวลา 
ใหนับวันตอจากวันสุดทายแหงระยะเวลาเดิมเปนวันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป 
สวนเวลาสุดส้ิน ถาวันสุดทายแหงระยะเวลาตรวจกับวันหยุดราชการใหนับวันเริ่ม 
เปดทําการใหมเปนวันสุดทายแหงระยะเวลา 
          ขอ 39 ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสอนกอนวันที่กฎ ก.พ. 
นี ้ใชบังคับใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2518 วาดวยการสอบสวนพิจารณา ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ สวนการ 
พิจารณาส่ังการของผูมีอํานาจตามมาตรา 102 มาตรา 109 วรรคสาม มาตรา 115  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา 116 หรอื อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.จังหวัด แลวแตกรณีให 
ดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี ้
 
                              ใหไว ณ วันที ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2540 
                                   พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ 
                                        นายกรัฐมนตร ี
                                        ประธาน ก.พ. 
 
 
 


