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เรียน    นาย ก. 

อ*างถึง  หนังสือของท-าน ฉบับลงวันท่ี  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑  

  ตามหนังสือท่ีอ*างถึง หารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๔ 
กรณี ความละเอียดแจ*งแล*ว น้ัน 

 สํานักงาน ก.พ. ขอเรียนว-า ขณะน้ีพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช*บังคับแล*ว แต-โดยท่ี ก.พ. ยังจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน-งตลอดจน 
จัดตําแหน-งในประเภทและสายงานต-างๆ ของข*าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา ๔๘ ไม-แล*ว
เสร็จ ซึ่งมีผลทําให*บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข*าราชการพลเรือนสามัญ (ซึ่งรวมถึงเร่ืองวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัย) ยังไม-อาจใช*บังคับได* จึงต*องนํามาตรา ๑๓๑ แห-งพระราชบัญญัติดังกล-าว  
ซึ ่งบ ัญญัต ิว -า ในระหว-าง นี ้ให *นําบทบัญญัติในลักษณะ ๓ ข*าราชการพลเรือนสามัญ แห-ง
พระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก*ไขเพิ่มเติม มาใช*บังคับ 
ไปพลางก-อนจนกว-าการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน-งและการจัดตําแหน-งจะแล*วเสร็จ และมี
การประกาศให*ทราบ สําหรับกรณีท่ีหารือ สํานักงาน ก.พ. พิจารณาแล*ว ขอเรียน ดังน้ี 

๑. ตามท่ีหารือว-า ในกรณีท่ีข*าราชการสังกัดราชการบริหารส-วนภูมิภาคถูกร*องเรียน
ว-ากระทําผิดวินัยอย-างร*ายแรง ผู*ว-าราชการจังหวัดสามารถส่ังการในหนังสือราชการภายนอกหรือ
บันทึกข*อความท่ีหน-วยงานทําขึ้นโดยไม-ทําคําส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย-างร*ายแรง 
ได*หรือไม- และจําเปCนหรือไม-ท่ีต*องมีการออกคําส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย-างร*ายแรง           
ทุกคร้ังท่ีมีการร*องเรียนกล-าวหาหรือกล-าวโทษทางวินัย รวมท้ังคณะกรรมการสอบสวนท่ีได*รับคําส่ัง
ดังกล-าวสามารถท่ีจะสอบสวนทุกกรณีความผิดหรือไม- น้ัน 

ขอเรียนว-า พระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๑๐๒ วรรคสอง ได*บัญญัติความโดยสรุปว-า การดําเนินการทางวินัยแก-ข*าราชการในกรณีท่ีมีมูล 



๒ 

 

ท่ีควรกล-าวหาว-ากระทําผิดวินัยอย-างร*ายแรง ให*แต-งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และ
มาตรา ๑๐๒ วรรคเจ็ด แห-งพระราชบัญญัติเดียวกันได*บัญญัติให*การสอบสวนพิจารณาในกรณี
ดังกล-าวต*องเปCนไปตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. ซึ่งขณะน้ีคือ กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘  
(พ.ศ. ๒๕๔๐) ว-าด*วยการสอบสวนพิจารณา โดยข*อ ๔ ของกฎดังกล-าว ได*กําหนดให*การแต-งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต*องทําเปCนคําส่ัง และมีสาระสําคัญตามแบบท่ีกําหนด จากบทบัญญัติและ
หลักเกณฑEข*างต*นแสดงให*เห็นว-า เม่ือปรากฏกรณีท่ีมีมูลท่ีควรกล-าวหาว-าข*าราชการคนใดกระทําผิด
วินัยอย-างร*ายแรงแล*ว ผู*บังคับบัญชาจะต*องมีคําส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวนทุกกรณี 
สําหรับกรณีท่ีหารือ การท่ีข*าราชการสังกัดบริหารส-วนภูมิภาคถูกร*องเรียนว-ากระทําผิดวินัยอย-าง
ร*ายแรงและผู*ว-าราชการจังหวัดได*พิจารณาส่ังการในหนังสือราชการภายนอกหรือบันทึกข*อความท่ี
หน-วยงานทําขึ้นโดยไม-ทําคําส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย-างร*ายแรง จึงถือเปCนการ
ดําเนินการท่ีไม-เปCนไปตามหลักเกณฑEและวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 

๒. ตามท่ีหารือว-า เม่ือมีคําส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย-างร*ายแรงแก-
ข*าราชการคนใดแล*ว ต-อมาผู*น้ันถูกร*องเรียนกล-าวหาในเร่ืองอ่ืนเพ่ิมเติม  ผู*มีอํานาจจะสามารถ
มอบหมายให*คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมท่ีได*แต-งตั้งไว*แล*วน้ัน ทําหน*าท่ีสอบสวนในเร่ืองใหม- 
โดยไม-ต*องมีคําส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม-ได*หรือไม- น้ัน 

ขอเรียนว-า กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข*อ ๔ ได*กําหนดให*คําส่ังแต-งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนต*องมีสาระสําคัญ อันได*แก- ช่ือและตําแหน-งของผู*ถูกกล-าวหาและผู*ท่ีได*รับ
แต-งตั้งเปCนคณะกรรมการสอบสวน และเร่ืองท่ีกล-าวหา นอกจากน้ีข*อ ๑๑ ยังได*กําหนดให*
คณะกรรมการสอบสวนมีหน*าท่ีแสวงหาความจริงในเร่ืองท่ีกล-าวหา  จากข*อกําหนดข*างต*นแสดงให*
เห็นว-า คณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจสอบสวนได*เฉพาะเร่ืองกล-าวหาท่ีระบุไว*ในคําส่ังเท-าน้ัน  
การสอบสวนในเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุไว*ในคําส่ังย-อมเปCนการดําเนินการนอกเหนืออํานาจ 
ดังน้ัน ในกรณีท่ีปรากฏว-า  ข*าราชการผู*ถูกดําเนินการทางวินัยมีกรณีถูกร*องเรียนกล-าวหาว-ากระทําผิด
วินัยอย-างร*ายแรงในเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว*ในคําส่ังเดิม ผู*บังคับบัญชาผู*มีอํานาจจะต*องมี
คําส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือทําการสอบสวนผู*น้ันในเร่ืองท่ีกล-าวหาใหม-อีกคําส่ังหน่ึง 
และจะต*องดําเนินการให*เปCนไปตามหลักเกณฑE วิธีการท่ีกฎหมายกําหนด ส-วนการมอบหมายให*
คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิมดําเนินการสอบสวนเร่ืองอ่ืนโดยไม-มีคําส่ังใหม- น้ัน ไม-อาจกระทําได*
ในลักษณะทํานองเดียวกับ ข*อ ๒๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับดังกล-าว แต-อย-างไรก็ตาม การแต-งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในเร่ืองท่ีกล-าวหาใหม-น้ัน ผู*บังคับบัญชาผู*มีอํานาจสามารถท่ีจะส่ังแต-งตั้ง
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คณะกรรมการสอบสวนชุดเดิม หรือจะแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม-ให*เปCนผู*ทําการ
สอบสวนก็ได* 

๓. ตามท่ีหารือว-า  ในกรณีท่ีผู*ถูกกล-าวหาเคยมีเหตุทะเลาะโกรธเคืองกับผู*ซึ่งได*รับ
แต-งตั้งเปCนคณะกรรมการสอบสวน โดยได*มีการแจ*งความร*องทุกขEต-อพนักงานสอบสวน หรือ
ร*องเรียนกล-าวหาว-าบุคคลดังกล-าวกระทําผิดวินัยต-อตน ต-อมาเม่ือผู* น้ันได* รับแต-งตั้งเปCน
คณะกรรมการสอบสวนได*ถูกคัดค*านการเปCนกรรมการสอบสวน ในกรณีเช-นน้ี ผู*มีอํานาจและ
กรรมการท่ีถูกคัดค*านควรทําอย-างไร รายงานการคัดค*านจะมีอยู-ในรายงานการสอบสวนหรือไม- 
และการแจ*งความร*องทุกขEหรือการร*องเรียนกล-าวหาดังกล-าวถือเปCนการสมควรแก-เหตุในความ
ยุติธรรมต-อการสอบสวนหรือไม- อย-างไร น้ัน 

ขอเรียนว-า กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ข*อ ๘ และข*อ ๙ ได*กําหนดให*                 
ผู*ถูกกล-าวหามีสิทธิคัดค*านผู*ได*รับแต-งตั้งเปCนกรรมการสอบสวน เม่ือปรากฏมีเหตุอย-างหน่ึงอย-างใด
ตามท่ีกําหนดไว* และให*ผู*ได*รับแต-งตั้งเปCนกรรมการสอบสวนสามารถรายงานต-อผู*ส่ังแต-งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนในกรณีท่ีเห็นว-าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค*านได*เช-นกัน สําหรับกรณีท่ีผู*ได*รับ
แต-งตั้งเปCนกรรมการสอบสวนมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู*ถูกกล-าวหาถือเปCนเหตุคัดค*านประการหน่ึง 
ท่ีผู*ถูกกล-าวหาหรือผู*ได* รับแต-งตั้งเปCนกรรมการสอบสวนสามารถท่ีจะคัดค*านหรือรายงาน 
เหตุดังกล-าว เพ่ือให*ผู*ส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการว-าจะส่ังให*ผู*ถูกคัดค*าน 
พ*นจากการเปCนกรรมการหรือจะส่ังยกคําคัดค*านหรือไม- ซึ่งการพิจารณาดังกล-าวเปCนดุลยพินิจของ 
ผู*ส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามข*อ ๘ และข*อ ๙  ของ กฎ ก.พ. ฉบับดังกล-าว และการส่ัง
ยกคําคัดค*านถือเปCนท่ีสุด ในการพิจารณาคําคัดค*านดังกล-าวผู*ส่ังแต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
จะต*องส-งเร่ืองให*ประธานกรรมการทราบเพ่ือรวมไว*ในสํานวนการสอบสวนด*วย 

๔. ตามท่ีหารือว-า  กฎหมายกําหนดระยะเวลาการสอบสวนวินัยอย-างร*ายแรงไว*
หรือไม- อย-างไร หากมีการประวิงเวลาถือว-าเปCนความผิดวินัยหรือไม- น้ัน 

ขอเรียนว-า ในกรณีการสอบสวนวินัยอย-างร*ายแรง กฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๘  (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ได*กําหนดหลักเกณฑEและวิธีการตลอดจนระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนแต-ละขั้นตอนไว*  
รวมแล*วเปCนเวลา ๑๘๐ วัน ซึ่งระยะเวลาดังกล-าวเปCนระยะเวลาเร-งรัดการสอบสวน และหาก
คณะกรรมการสอบสวนไม-สามารถดําเนินการในแต-ละขั้นตอนให*แล*วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 
คณะกรรมการสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาได*ตามความจําเปCนคร้ังละไม-เกิน ๖๐ วัน  
แต-หากดําเนินการไม-แล*วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน ประธานกรรมการสอบสวนต*องรายงานเหตุให*ผู*ส่ัง
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แต-งตั้งคณะกรรมการสอบสวนรายงานให* อ.ก.พ. กระทรวงทราบเพ่ือติดตามเร-งรัดการสอบสวน
ต-อไป และโดยท่ีการได*รับแต-งตั้งเปCนคณะกรรมการสอบสวนถือเปCนการได*รับมอบหมายให*ปฏิบัติ
หน*าท่ีอย-างหน่ึง หากปรากฏว-าคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนล-าช*า  คณะกรรมการ
สอบสวนอาจมีความผิดทางวินัยได* 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 ขอแสดงความนับถือ 

              (ลงช่ือ)   อนุสรณE สุขแสงทอง 

 

 

 

 

สํานักมาตรฐานวินัย 
โทร.  ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๑     
โทรสาร   ๐  ๒๕๔๗  ๑๖๓๐          

(นายอนุสรณE สุขแสงทอง) 
ผู*อํานวยการสํานักมาตรฐานวินัย                                                      

แทนเลขาธิการ ก.พ. 


