
รางกฎกระทรวง 
วาดวยการสอบสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถิ่นองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 มาตรา 24 และมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 มาตรา 19 มาตรา 50 และมาตรา 96 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด ท่ีขัดหรือแยงหรือ 
ท่ีมีกําหนดไวแลวในกฎกระทรวงนี้ใหใชกฎกระทรวงนี้แทน 

ขอ 2 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ขอ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
  “ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน” หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา 
รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษานายก
เมืองพัทยา ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเมืองพัทยา  
  “องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ” หมายถึง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
  “ผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ” หมายถึง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยในกรณีกรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดในกรณีเมืองพัทยา  
  ขอ 4 เหตุแหงการสอบสวนตามกฎกระทรวงนี้ ไดแก 
 (๑) กรณีกรุงเทพมหานคร 
  (ก) เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูใดสิ้นสุดลง 
เนื ่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายวาดวยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือผูบริหารทองถิ่นกําหนด ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร หรือบริษัทซึ่งกรุงเทพมหานครถือหุน หรือตําแหนง
ผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หรือรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัท ซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุน นอกเหนือไปจาก
ท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานปกต ิ
เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกกรุงเทพมหานครหรือเปนเปนผูมีสวนไดเสีย
ในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกกรุงเทพมหานคร หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการ
ท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปน 
การตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัท 
ท่ีเปนคูสัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแต
ในสวนท่ีเปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง หรือขาดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
ตลอดสมัยประชุมท่ีมีกําหนดเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภากรุงเทพมหานคร 
หรือเม่ือไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกต้ังวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผูใดสิ้นสุดลง
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินกําหนด 

/(ข) เม่ือมี… 
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  (ข) เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครผูใดสิ้นสุดลง 

เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด หรือดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใด
ในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานครหรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานคร

ถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
หรือเปนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล หรือรับเงิน
หรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร

หรือบริษัทซ่ึงกรุงเทพมหานครถือหุน นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย
หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานปกติ หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับ
หรือใหแกกรุงเทพมหานคร หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชนสวนตนระหวางกัน 
หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับกรุงเทพมหานครอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนท่ีเปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัดอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง 

หรือเม่ือไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครมีกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด 

 (๒) กรณีเมืองพัทยา 
  (ก) เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาผูใดสิ้นสุดลง เนื่องจาก 
รับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย

ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานปกติ เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํา
หรือจะกระทํากับหรือใหแกเมืองพัทยา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับ 

หรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน
สวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะ
เปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนท่ีเปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัด

อยูกอนไดรับการเลือกตั้ง หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด หรือขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
หรือเม่ือไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยาผูใดสิ้นสุดลงเนื่องจาก

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน
กําหนด 
  (ข) เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนนายกเมืองพัทยาหรือรองนายกเมืองพัทยาผูใด

สิ้นสุดลง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด หรือดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใด
ในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน  

หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

/หรือเปนการ… 
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หรือเปนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล หรือรับเงิน

หรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย 

ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานปกติ หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการ 

ท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเมืองพัทยา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับ

หรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน

สวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะ

เปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนท่ีเปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัด 

อยูกอนไดรับการเลือกต้ัง หรือเม่ือไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งวานายกเมืองพัทยาหรือรองนายก

เมืองพัทยามีกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินกําหนด 

  (ค) เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยา ท่ีปรึกษานายกเมืองพัทยาผูใดสิ้นสุดลง เนื่องจากดํารง
ตําแหนงหรือหนาท่ีใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเมืองพัทยาหรือบริษัท
ซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถ่ินหรือพนักงานสวนทองถ่ิน เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายหรือเปนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนในการบริหารราชการแผนดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 
หรือรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย
ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซ่ึงเมืองพัทยาถือหุน นอกเหนือไปจากท่ีสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือการพาณิชยหรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานปกติ หรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการ 
ท่ีกระทําหรือจะกระทํากับหรือใหแกเมืองพัทยา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทําหรือจะกระทํากับ
หรือใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยมีพฤติการณแสดงใหเห็นวาเปนการตางตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน

สวนตนระหวางกัน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับเมืองพัทยาอันมีลักษณะ
เปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาทางตรงหรือทางออม เวนแตในสวนท่ีเปนผูถือหุนในบริษัทมหาชนจํากัด 
อยูกอนไดรับการเลือกตั้ง  

  (ง) เม่ือความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรตอผูวาราชการจังหวัดวา นายกเมืองพัทยา 

รองนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา หรือรองประธานสภาเมืองพัทยาผูใด จงใจทอดท้ิงหรือละเลย 

ไมปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีอันจะเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง หรือปฏิบัติการไมชอบดวย

อํานาจหนาท่ี หรือประพฤติตนฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือฝาฝนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดท่ีสั่งเพิกถอน

การกระทําหรือใหระงับการปฏิบัติ 

ขอ 5 การสอบสวนตามขอ 4 (1) (ก) (ข) และ (2) (ก) (ข) (ค) ใหเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน ดังนี้ 

 (1) กรณีไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหถือวันท่ีลงรับหนังสือตามระเบียบ

งานสารบรรณเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 

 (2) กรณีท่ีผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษไดรับแจง 

เปนหนังสือจากหนวยงานตาง ๆ หรือกรณีท่ีเปนการกลาวหาเปนหนังสือโดยปรากฏตัวผูถูกกลาวหา ใหถือวันท่ี

ลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 

 

/(3) กรณี… 
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 (3) กรณีท่ีมีการกลาวหาดวยวาจาตอผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบพิเศษ ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษจัดใหมีการทําบันทึกคํากลาวหา

ท่ีมีรายละเอียด ชื่อของผูกลาวหา ชื่อหรือตําแหนงของผูถูกกลาวหา หรือขอเท็จจริงท่ีเพียงพอใหทราบวา 

เปนการกลาวหาผูใด รวมท้ังพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวหาเพียงพอท่ีจะใหเขาใจได และลงชื่อผูกลาวหาไวดวย 

ใหถือวันท่ีลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณเปนวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 

 (4) กรณีท่ีเปนการกลาวหาโดยไมปรากฏตัวผูกลาวหา เชน กลาวหาโดยบัตรสนเทห 

ใหพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น  

ใหถือวันท่ีลงรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณเปนวันเริ่มนบัระยะเวลาการสอบสวน 

 (5) กรณีอ่ืน ๆ ใหถือวันท่ีผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ 

ไดรับทราบรายงานเปนลายลักษณอักษร 

 การสอบสวนตามขอ 4 (๒) (ง) ใหเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวนตั้งแตวันท่ีมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 6 การสอบสวนตามขอ 4 (1) (ก) (ข) และ (2) (ก) (ข) (ค) ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษดําเนินการสอบสวนและวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตระยะเวลา

ตามท่ีกําหนดในขอ 5 

 การสอบสวนตามขอ 4 (๒) (ง) ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ

แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง 

ขอ 7 เม่ือมีเหตุแหงการสอบสวนตามขอ 4 (1) (ก) (ข) และ (2) (ก) (ข) (ค) ใหผูมีอํานาจกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษพิจารณาเอกสารหลักฐานท่ีมีวาเพียงพอท่ีจะดําเนินการวินิจฉัยในเรื่อง

นั้น ๆ ไดหรือไม หากเห็นวาไมเพียงพอตอการวินิจฉัย ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะหนึ่งข้ึน

เพ่ือทําการสอบสวน 

เม่ือมีเหตุแหงการสอบสวนตามขอ 4 (2) (ง) ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รูปแบบพิเศษดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะหนึ่งข้ึนเพ่ือทําการสอบสวน 

  ขอ 8 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามกฎกระทรวงนี้ ใหผูมีอํานาจกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ ซ่ึงได

กําหนดใหเปนผูมีอํานาจสอบสวนสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยางนอยสามคน ประกอบดวยประธาน

กรรมการและกรรมการอยางนอยอีกสองคน โดยใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถของผูท่ีไดรับการแตงตั้ง และพิจารณาจากตําแหนงของผูถูกกลาวหาประกอบดวย 

  คณะกรรมการสอบสวนใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลท่ีผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งพิจารณาเห็นสมควร 

กรณีเปนขาราชการพลเรือนสามัญตองไดรับความยินยอมจากหนวยงานตนสังกัด ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปน 

หรือสมควร หรือเพ่ือประโยชนในการสอบสวน การพิจารณา หรือเพ่ือความยุติธรรม อาจพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนจากขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐประเภทอ่ืน โดยไดรับความยินยอมจากหนวยงาน 

ตนสังกัดก็ได ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเปนประธานกรรมการหรือกรรมการมิได 

/ คณะกรรมการ… 
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  คณะกรรมการสอบสวนตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย  

หรือผูมีประสบการณในดานการสอบสวนอยางนอยหนึ่งคนรวมเปนกรรมการดวย 

  กรรมการสอบสวนจะตองไมอยูในฐานะหรือมีเหตุตามท่ีกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครองกําหนดหามมิใหทําการพิจารณาทางปกครอง 

  ข อ 9 คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนให ทํ าเป นคํ าสั่ งตามแบบหนั งสื อราชการ  

แลวใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจงคําสั่งและสงเรื่องท่ีกลาวหาใหประธานกรรมการและกรรมการโดยเร็ว 

  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนนั้นโดยเร็ว ถาไมอาจแจงใหผูถูกกลาวหาทราบไดโดยตรง ใหปดสําเนาคําสั่งไว ณ ท่ีทําการของผูถูก

กลาวหาในท่ีซ่ึงเห็นไดงายตอหนาพยานอยางนอยหนึ่งคน หรือแจงโดยหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยัง 

ผูถูกกลาวหา ณ ภูมิลําเนาของผูถูกกลาวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานทางราชการ เม่ือพนกําหนดสิบหาวันใหถือวา 

ผูถูกกลาวหารับทราบแลว 

  ขอ ๑0 ระหวางการสอบสวน ผูถูกกลาวหาอาจทําคําคัดคานเปนหนังสือวาคณะกรรมการ

สอบสวนหรือกรรมการผูใดเปนผูท่ีอยูในฐานะหรือมีเหตุท่ีไมสามารถจะทําหนาท่ีเปนกรรมการได ยื่นตอผูสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนภายในสามวันนับแตวันทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือวันท่ีรูถึงเหตุ 

แหงการคัดคานนั้น ถาผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาการคัดคานนั้นมีเหตุผลฟงไดก็ใหสั่ง

เปลี่ยนแปลงตามควรแกกรณีโดยเร็ว 

  ขอ ๑1 เม่ือไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนแลว หากมีเหตุจําเปนหรือสมควรตอง

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการบางคน หรือตั้งกรรมการเพ่ิมข้ึนหรือลด

จํานวนคณะกรรมการสอบสวน ใหผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นออกคําสั่งเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนหรือลดจํานวน

คณะกรรมการสอบสวน แลวแจงใหผูถูกกลาวหาทราบตามวิธีการในขอ 9 

  การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือตั้งกรรมการ

เพ่ิมข้ึนหรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวนดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนการสอบสวน 

ท่ีไดดําเนินการไปกอนแลว 

  ขอ ๑2 เม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลวใหบันทึก

วันท่ีไดรับทราบคําสั่งนั้นติดไวในสํานวนการสอบสวน แลวรีบนัดหมายคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนโดยเร็ว 

  การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน ใหนัดหมายลวงหนาไมนอยกวาสามวัน เวนแตเปนการ

นัดหมายในท่ีประชุมหรือเปนกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน 

  ขอ ๑3 ใหคณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ โดยการสอบสวน 

ผูกลาวหา ผูถูกกลาวหา พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานหลักฐานอ่ืนตามความจําเปนเพ่ือทราบขอเท็จจริง 

ในเรื่องท่ีกลาวหา 

 

/ เอกสาร… 
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  เอกสารท่ีใชเปนพยานหลักฐาน ใหใชตนฉบับ หรือสําเนาท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการ 

หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับรองวาเปนสําเนาท่ีถูกตอง 

  ขอ ๑4 ใหคณะกรรมการสอบสวนแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบอยางเพียงพอ และให 

ผูถูกกลาวหาไดมีโอกาสโตแยงและนําพยานหลักฐานของตนมาแกขอกลาวหาไดตามควรแกกรณีในเวลาอันควร 

ถาผูถูกกลาวหาไมมาหรือไมแกขอกลาวหาภายในเวลาท่ีกําหนดไว ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกไวแลว 

ใหดําเนินการสอบสวนตอไป 

  ในการแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาอาจทําเปนหนังสือยื่นตอคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

  ขอ ๑5 ในการสอบสวนทุกครั้ง หามมิใหคณะกรรมการสอบสวนยอมใหบุคคลอ่ืนใดเขาฟง 
การสอบสวน 
  ในการสอบสวนท่ีผูถูกกลาวหาตองมาปรากฏตัวตอคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกกลาวหา 

มีสิทธินําทนายความหรือท่ีปรึกษาของตนเขามาในการสอบสวนได 
การใดท่ีทนายความหรือท่ีปรึกษาไดทําลงตอหนาผูถูกกลาวหา ใหถือวาเปนการกระทําของ 

ผูถูกกลาวหา เวนแตผูถูกกลาวหาจะไดคัดคานเสียแตในขณะนั้น 

  ขอ ๑6 การสอบสวนบุคคลใดใหบันทึกถอยคําไวแลวอานใหผูใหถอยคําฟง เม่ือรับวาถูกตองก็ให
ลงลายมือชื่อไว และใหคณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไวดวย 
  ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งมีเหตุขัดของไมอาจมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวนได 

และคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร บุคคลดังกลาวอาจใหถอยคําเปนหนังสือไดแตตองมาใหการรับรอง
หนังสือนั้นตอหนาคณะกรรมการสอบสวน 

  ขอ 17 กอนการสอบสวนเสร็จสิ้นหรือในกรณีท่ีใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติม คณะกรรมการ

สอบสวนจะเรียกผูถูกกลาวหา หรือบุคคลอ่ืนใดมาสอบสวนเพ่ือทราบขอความใด ๆ หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ 
ท่ีเห็นวาเปนพยานหลักฐานสําคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได หากบุคคลใดไมมาตามท่ีเรียก หรือไมยอม
ใหถอยคํา หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุท่ีตองการใหแกคณะกรรมการสอบสวน ใหรีบรายงานความจําเปน

และเหตุขัดของตอผูท่ีสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

  ขอ 18 ใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ หรือสภาพการณท่ีมีข้ึนไวเปนหลักฐาน 
ในสํานวน ไมวาจะเปนการตรวจสถานท่ี หรือตรวจเอกสาร หรือวัตถุพยาน หรือดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับ 

การสอบสวน หรือสอบสวนบุคคลใด เม่ือบุคคลนั้นไมยอมใหถอยคําหรือไมยอมลงลายมือชื่อรับรองถอยคํา 
หรือไมยอมสงมอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เปนตน 

  ขอ 19 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนเห็นวา พยานหลักฐานใดไมจําเปนหรือไมเก่ียวกับ

ประเด็นหรืออาจทําใหเห็นวามีเจตนาประวิงใหชักชา ใหคณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐานนั้น ๆ 
เสียก็ไดเม่ือเห็นเปนการสมควร และใหคณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว 

  ขอ ๒0 ถาผูถูกกลาวหายื่นคําชี้แจงเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวนนั้นตอคณะกรรมการสอบสวน 

หรือตอผูมีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยในเวลาใด ๆ กอนมีคําสั่ง ใหคณะกรรมการสอบสวนหรือผูมีอํานาจ
พิจารณาหรือวินิจฉัยรับคําชี้แจงนั้นเขาสํานวนการสอบสวนเพ่ือรวมไวพิจารณาดวย 

/ ขอ 21… 



- ๗ - 

  ขอ 21 เม่ือทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการสอบสวนประชุมเพ่ือจัดทํารายงาน 
การสอบสวนโดยสรุปขอเท็จจริงพรอมความเห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดตามเรื่องท่ีถูกกลาวหาฐานความผิดใด 

ในมาตราใด แลวควรพิจารณาหรือวินิจฉัยอยางไร เสนอตอผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนพรอมท้ังสํานวน
การสอบสวน ถากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแยงจะทําความเห็นแยงติดไวกับสํานวนการสอบสวนก็ได 
  กรณีปรากฏจากการสอบสวนวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดในเรื่องอ่ืนอีกหรือมีมูลพาดพิงผูอ่ืน

ท่ีไมไดเปนผูถูกกลาวหาวาเปนผูมีสวนรวมกระทําผิดในเรื่องนั้น ก็ใหระบุไวในรายงานการสอบสวนดวยเพ่ือให 
ผูสั่งแตงตั้งพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
  การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

กอนวันประชุม เวนแตเปนการนัดหมายในท่ีประชุมหรือเปนกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน 

  ขอ 22 เม่ือดําเนินการสอบสวนตามขอ 6 วรรคสองแลว ใหผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ทําความเห็นและเสนอความเห็น พรอมท้ังสํานวนการสอบสวนตอผูมีอํานาจพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีไดรับรายงานจากคณะกรรมการสอบสวน และใหผูมีอํานาจพิจารณาทําการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบ

วันนับแตวันท่ีไดรับรายงานจากผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

  ขอ ๒3 การสอบสวนใดท่ีไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไปกอนประกาศใช

กฎกระทรวงนี้ ถาไดดําเนินการไปโดยถูกตองตามวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้นใหเปนอันสมบูรณและใหดําเนินการ

ตามวิธีการนั้นตอไปไดจนกวาจะเสร็จสิ้น 
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