
ที ่นร ๑๐๑๑/ล ๕๔      ส ำนักงำน ก.พ. 
        ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

        ๑๔  มีนำคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  หำรือกรณีกำรสอบสวนด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน  

เรียน  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

อ้ำงถึง  หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลับ ที่ กษ ๐๒๐๒/๔๑๑๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖       

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ จังหวัด
ก ำแพงเพชรได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรรำยหนึ่ง แต่คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนไม่แล้วเสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน และประธำนกรรมกำรสอบสวนไม่ได้
รำยงำนเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ อ .ก.พ. กระทรวงทรำบ เพ่ือติดตำมเร่งรัด 
กำรสอบสวนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๑๒ วรรคสำม จนกำรสอบสวนแล้วเสร็จ  
และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. จังหวัดก ำแพงเพชร ซึ่ง อ.ก.พ. จังหวัดก ำแพงเพชรมีมติให้รำยงำน 
เหตุดังกล่ำวให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงทรำบ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ก ำแพงเพชรจึงได้รำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรำบ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เป็นกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชรได้รำยงำนเหตุขยำยระยะเวลำกำรสอบสวน 
ให้ทรำบย้อนหลังเมื่อล่วงพ้นก ำหนดระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวันตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก .พ. ฉบับดังกล่ำว  
ข้อ ๑๒ วรรคสำม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอหำรือดังนี้      

๑. อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ ำนำจรับทรำบเหตุขอขยำยระยะเวลำสอบสวน 
ของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ซึ่งรำยงำนย้อนหลังเมื่อล่วงพ้นก ำหนดระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวัน  
ได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ อย่ำงไร  

  ๒. คณะกรรมกำรสอบสวนสำมำรถรำยงำนเหตุขอขยำยระยะเวลำสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือขยำยระยะเวลำสอบสวนเมื่อล่วงพ้นก ำหนดระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวัน  
ได้หรือไม่ อย่ำงไร  

  ๓. กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยตั้งแต่วันครบก ำหนดซึ่งผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำสอบสวน (วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๕) ซึ่งล่วงเลยระยะเวลำ
สองร้อยเจ็ดสิบวันไปแล้ว จนถึงวันที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน (วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๖) นั้น ถือว่ำเป็นกำรสอบสวนที่ถูกต้องหรือไม่  

๔. ระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวัน ตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๑๒ วรรคสำมนั้น 
เป็นระยะเวลำเร่งรัด หรือเป็นระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรสอบสวนจะต้องแล้วเสร็จ 
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  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ  
ข้อ ๑๑ ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ ำที่ สอบสวนตำมหลักเกณฑ์  วิ ธี กำร ระยะเวลำ  
ที่ก ำหนดในกฎ ก .พ. เ พ่ือแสวงหำควำมจริ งในเรื่ องที่ กล่ ำวหำ และดูแลให้บั งเกิดควำมยุติ ธรรม  
ตลอดกระบวนกำรสอบสวน ดังนั้น วิธีกำรในกำรสอบสวน ระยะเวลำในกำรสอบสวน และกำรขอขยำย 
ระยะเวลำกำรสอบสวน คณะกรรมกำรสอบสวนจึงต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทั้งหลำยที่กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ก ำหนดไว้ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรสอบสวนมีควำมชัดเจน รวดเร็ว และเป็นธรรม  

  อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำร
สอบสวนพิจำรณำ เป็นเพียงระยะเวลำเร่งรัดกำรสอบสวน และเจตนำรมณ์ของกฎ ก .พ. ฉบับดังกล่ำว  
ข้อ ๑๒ วรรคสำม ที่ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนเหตุที่ท ำให้กำรสอบสวนด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยใน  
สองร้อยเจ็ดสิบวันให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงทรำบ นั้น เป็นไปเพ่ือ
ต้องกำรให้ อ.ก.พ. กระทรวงติดตำมเร่งรัดกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรเกินก ำหนดระยะเวลำแล้วนั้นให้เสร็จ
โดยเร็ว และข้อ ๓๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวได้ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรสอบสวนตอนใด 
ท ำไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. นี้ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ถ้ำกำรสอบสวนตอนนั้น 
มิใช่สำระส ำคัญอันจะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม ผู้มีอ ำนำจจะสั่งให้แก้ไขหรือด ำเนินกำรให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 
ดั งนั้น กำรสอบสวนที่ด ำ เนินกำรไม่แล้ ว เสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวันและไม่ ได้รำยงำนเหตุ ให้   
อ.ก.พ. กระทรวงทรำบนั้น เป็นกำรไม่ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อ ๑๒ วรรคสำม ซึ่งไม่ถือเป็นสำระส ำคัญ 
อันจะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม และไม่ท ำให้กำรสอบสวนเสียไป ส ำหรับกรณีที่หำรือนี้ กำรสอบสวนได้เสร็จ  
สิ้นแล้ว และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. จังหวัดก ำแพงเพชร จึงควรให้จังหวัดก ำแพงเพชรพิจำรณำ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ   

ขอแสดงควำมนับถือ 

                    พันธุ์เรือง  พันธุหงส์ 

(นำยพันธุ์เรือง พันธุหงส์) 
รองเลขำธิกำร ก.พ. 

ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 
 
 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 
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ที่ นร ๑๐๑๑/  

  ส ำเนำ  
 

          
ส ำนักงำน ก.พ. 
ถนนติวำนนท์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                        มีนำคม  ๒๕๕๗  

เรื่อง หำรือกรณีกำรสอบสวนด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน  

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

อ้ำงถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลับ ที่ กษ ๐๒๐๒/๔๑๑๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖       

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หำรือโดยแจ้งข้อเท็จจริงว่ำ จังหวัด
ก ำแพงเพชรได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงแก่ข้ำรำชกำรรำยหนึ่ง แต่คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนไม่แล้วเสร็จภำยในสองร้อยเจ็ดสิบวัน และประธำนกรรมกำรสอบสวนไม่ได้
รำยงำนเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ อ.ก.พ. กระทรวงทรำบ เพ่ือติดตำมเร่งรัด 
กำรสอบสวนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๑๒ วรรคสำม จนกำรสอบสวนแล้วเสร็จ  
และอยู่ ระหว่ ำงกำรพิจำรณำของ อ .ก.พ.  จั งหวัดก ำแพงเพชร ซึ่ ง  อ .ก .พ.  จั งหวัดก ำแพงเพชร 
มีมติให้รำยงำนเหตุดังกล่ำวให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ อ .ก.พ. กระทรวงทรำบ  
ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั งหวัดก ำแพง เพชรจึ ง ได้ รำยงำนให้  อ .ก .พ .  กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ทรำบ  
อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจำรณำแล้วเห็นว่ ำ เป็นกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำแพงเพชร 
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ได้รำยงำนเหตุขยำยระยะเวลำกำรสอบสวนให้ทรำบย้อนหลังเมื่อล่วงพ้นก ำหนดระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวันตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว ข้อ ๑๒ วรรคสำม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอหำรือดังนี้      

๑. อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ ำนำจรับทรำบเหตุขอขยำยระยะเวลำสอบสวน 
ของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน ซึ่งรำยงำนย้อนหลังเมื่อล่วงพ้นก ำหนดระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวัน  
ได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ อย่ำงไร  
  ๒. คณะกรรมกำรสอบสวนสำมำรถรำยงำนเหตุขอขยำยระยะเวลำสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนเพ่ือขยำยระยะเวลำสอบสวนเมื่อล่วงพ้นก ำหนดระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวัน  
ได้หรือไม่ อย่ำงไร  
  ๓. กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนวินัยตั้งแต่วันครบก ำหนดซึ่งผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำสอบสวน (วันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๕๕) ซึ่งล่วงเลยระยะเวลำ
สองร้อยเจ็ดสิบวันไปแล้ว จนถึงวันที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้รำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน (วันที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๖) นั้น ถือว่ำเป็นกำรสอบสวนที่ถูกต้องหรือไม่  

๔. ระยะเวลำสองร้อยเจ็ดสิบวัน ตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำม 
ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ ๑๒ วรรคสำมนั้น 
เป็นระยะเวลำเร่งรัด หรือเป็นระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรสอบสวนจะต้องแล้วเสร็จ 

 
/ส ำนักงำน ก.พ. ... 
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  ส ำนักงำน ก.พ. ขอเรียนว่ำ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ข้อ 
๑๑ ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรสอบสวนมี หน้ ำที่ สอบสวนตำมหลั ก เกณฑ์  วิ ธี ก ำร  ระยะ เวล ำ  
ที่ก ำหนดในกฎ ก .พ. เ พ่ือแสวงหำควำมจริ งในเรื่ องที่ กล่ ำวหำ และดูแลให้บั งเกิดควำมยุติ ธรรม  
ตลอดกระบวนกำรสอบสวน ดังนั้น วิธีกำรในกำรสอบสวน ระยะเวลำในกำรสอบสวน และกำรขอขยำย ระยะเวลำ
กำรสอบสวน คณะกรรมกำรสอบสวนจึงต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดทั้งหลำยที่กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้กำรสอบสวนมีควำมชัดเจน รวดเร็ว และเป็นธรรม  
  อย่ำงไรก็ดี ระยะเวลำในกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่ำด้วยกำร
สอบสวนพิจำรณำ เป็นเพียงระยะเวลำเร่งรัดกำรสอบสวน และเจตนำรมณ์ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำว  
ข้อ ๑๒ วรรคสำม ที่ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนเหตุที่ท ำให้กำรสอบสวนด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยใน  
สองร้อยเจ็ดสิบวันให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนให้ อ .ก.พ. กระทรวงทรำบ นั้น เป็นไปเพ่ือ
ต้องกำรให้ อ.ก.พ. กระทรวงติดตำมเร่งรัดกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรเกินก ำหนดระยะเวลำแล้วนั้นให้เสร็จ
โดยเร็ว และข้อ ๓๗ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่ำวได้ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรสอบสวนตอนใด 



๕ 

 
ท ำไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. นี้ นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ถ้ำกำรสอบสวนตอนนั้นมิใช่
สำระส ำคัญอันจะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม ผู้มีอ ำนำจจะสั่งให้แก้ไขหรือด ำเนินกำรให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น 
ก ำ รสอบสวนที่ ด ำ เ นิ น ก ำร ไม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จภ ำย ในสอ ง ร้ อ ย เ จ็ ดสิ บ วั น และ ไม่ ไ ด้ ร ำย ง ำน เหตุ ใ ห้  
อ.ก.พ. กระทรวงทรำบนั้น เป็นกำรไม่ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมข้อ ๑๒ วรรคสำม ซึ่งไม่ถือเป็นสำระส ำคัญอัน
จะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม และไม่ท ำให้กำรสอบสวนเสียไป ส ำหรับกรณีที่หำรือนี้ กำรสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้ว 
และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ อ.ก.พ. จังหวัดก ำแพงเพชร จึงควรให้จังหวัดก ำแพงเพชรพิจำรณำ 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัยข้ำรำชกำรรำยนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 

   

 

    

                                                                         

           

                                                                         

 

ศรัณยำ / ร่ำง / พิมพ ์
            / ทำน 
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ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(นำยพันธุ์เรือง  พันธุหงส์) 

รองเลขำธิกำร ก.พ. 
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 
ส ำนักมำตรฐำนวินัย 
โทร. ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๒๘ 
โทรสำร  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๒๕ 
 
 
 
 
 


