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สำนักงำน ก.พ.
ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๙ มกรำคม ๒๕๕๗

เรื่อง หำรือเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย
เรียน อธิบดีกรมศุลกำกร
อ้ำงถึง ๑. หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๖/ล ๑๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือกรมศุลกำกร ลับ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๑๖/ล ๑๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖
ตำมหนั ง สื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง กรมศุ ล กำกรหำรื อ เกี่ ยวกั บระยะเวลำกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วย
กำรสอบสวนพิจำรณำ รวม ๓ ข้อ ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ. ได้พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นดังนี้
๑. ตำมที่หำรือว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถดำเนินกำรสอบสวนให้แล้วเสร็จภำยในกำหนด
ระยะเวลำสองร้ อยเจ็ ดสิ บวั น จะต้อ งขอขยำยระยะเวลำกำรสอบสวนต่อ อ.ก.พ. กระทรวงหรื อต่ ออธิบ ดี
กรมศุลกำกร แล้วรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อเร่งรัดกำรสอบสวนต่อไป
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรขอขยำยระยะเวลำกำรสอบสวนนั้น ข้อ ๑๒ ของกฎ ก.พ.
ฉบั บ ที่ ๑๘ (พ.ศ.๒๕๔๐) ก ำหนดให้ เป็ นอ ำนำจของผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมกำรสอบสวนที่ จ ะสั่ ง ให้ ขยำย
ระยะเวลำกำรสอบสวนได้ตำมควำมจำเป็น ดังนั้น จึงต้องขอขยำยระยะเวลำกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน สำหรับกำรสอบสวนที่ดำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน ข้อ ๑๒ วรรคสำม
ของกฎ ก.พ.ฉบั บดังกล่ำวกำหนดให้ ป ระธำนกรรมกำรรำยงำนเหตุให้ ผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
รำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงทรำบ เพื่อติดตำมเร่งรัดกำรสอบสวนต่อไป
๒. ตำมที่หำรือว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนสรุปผลกำรสอบสวนแล้วเสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน
แต่ผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน สั่ งให้ สอบสวนเพิ่มเติมซึ่ งเกินระยะเวลำดังกล่ ำว ผู้ มีอำนำจสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวนจะสั่ ง ให้ ส อบสวนเพิ่ ม เติ ม ได้ ห รื อ ไม่ มี ก ำหนดเวลำเท่ ำ ใด และต้ อ งรำยงำนให้
อ.ก.พ. กระทรวงทรำบ เพื่อติดตำมเร่งรัดกำรสอบสวนหรือไม่ นั้น
สำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ ระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวันตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ วรรคสำม
ของกฎ ก.พ.ฉบั บ ดั ง กล่ ำ ว เป็ น ระยะเวลำที่ ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนิ น กำรสอบสวน
ให้ แล้ วเสร็ จ เมื่ อคณะกรรมกำรสอบสวนสอบสวนแล้ ว เสร็ จ เสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรสอบสวน ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นควรสอบสวนเพิ่มเติม ข้อ ๓๓ ของกฎ ก.พ.
ฉบับดังกล่ำว กำหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนมีอำนำจสั่งให้คณะกรรมกำรสอบสวนดำเนินกำร
สอบสวนเพิ่ ม เติ ม และข้ อ ๓๓ วรรคสำม ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวนเพิ่ ม เติ ม
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยข้อ ๓๓ ไม่ได้กำหนดให้ต้องรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อเร่งรัดติดตำมกำรสอบสวน

๒
๓. ตำมที่ห ำรื อว่ำ กำรสอบสวนที่ไ ม่แล้ ว เสร็จ ภำยในสองร้ อยเจ็ดสิ บ วัน คณะกรรมกำร
สอบสวนสำมำรถสอบสวนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ต่อไปได้เลยหรือต้องขอขยำยระยะเวลำกำรสอบสวนก่อน จึงจะดำเนินกำรสอบสวนต่อไปได้ และกำรดำเนินกำร
สอบสวนตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ต้องเป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ หรือเป็นไปตำมกำหนดระยะเวลำ
ที่ได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำสอบสวน
สำนั กงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กำรขอขยำยระยะเวลำกำรสอบสวน ต้องขอก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรสอบสวน กำรขอย้อนหลังเป็นกำรไม่ดำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อ ๑๒ ของกฎ ก.พ.ฉบับดังกล่ำว
แต่กไ็ ม่ถือเป็นสำระสำคัญอันจะทำให้เสียควำมเป็นธรรม และไม่ถือเป็นสำเหตุให้กำรสอบสวนเสียไป เนื่องจำก
ระยะเวลำในกำรสอบสวนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ นั้น เป็นระยะเวลำเร่งรัดให้เร่งดำเนินกำรสอบสวน ดังนั้น
แม้กำรสอบสวนเกินระยะเวลำสองร้ อยเจ็ ดสิ บวั น คณะกรรมกำรสอบสวนก็ สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวนตำม
ขั้นตอนต่ำง ๆ ต่อไปได้ อย่ำงไรก็ดี เมื่อได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรสอบสวน กำรสอบสวนต่อไปต้องเป็นไป
ตำมกำหนดระยะเวลำที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกำรสอบสวน
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
พันธุ์เรือง พันธุหงส์
(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์)
รองเลขำธิกำร ก.พ.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.

สำนักมำตรฐำนวินัย
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘
โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕

