
 
กฎกระทรวง 

การสอบสวนผู้ด ารงต าแหนง่บางต าแหน่งในองค์การบรหิารสว่นต าบล 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  
มาตรา  ๖๔/๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๙๐/๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑ เมื่อมี เหตุที่ต้องด าเนินการสอบสวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตามมาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา  ๖๔  วรรคสอง   
ให้นายอ าเภอด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาวินิจฉัย   โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเพ่ือท าการสอบสวนหรือไม่ก็ได้   

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การสอบสวนในกรณีการพ้นจากต าแหน่งของ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒ เมื่อมีเหตุที่ต้องด าเนินการสอบสวนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามมาตรา  ๙๐/๑  วรรคหนึ่ง  ให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง 
เพื่อท าการสอบสวน 

ข้อ ๓ การสอบสวนให้มีระยะเวลา  ดังนี้   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



(๑) กรณีตามข้อ  ๑  ซึ่งนายอ าเภอมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้นายอ าเภอ
สอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี   

(๒) กรณีตามข้อ  ๑  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนเหตุ 
ตามมาตรา  ๔๗  ตรี  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือมาตรา  ๖๔  (๔)  หรือ  (๕)  ให้คณะกรรมการสอบสวน 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนัที่มีข้อสงสัยหรอืได้รบัแจ้งจากคณะกรรมการการเลอืกตัง้   
แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนเหตุตามมาตรา  ๔๗  ตรี  
(๖)  หรือ  (๗)  หรือมาตรา  ๖๔  (๔)  หรือ  (๕)  ให้แล้วเสร็จได้ภายในก าหนดเวลา  นายอ าเภอ 
อาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

(๓) กรณีตามข้อ  ๒  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ 
ภายในก าหนดเวลา  นายอ าเภออาจขยายเวลาการสอบสวนออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๔ การเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวนตามข้อ  ๓  ให้เริ่มนับ  ดังต่อไปนี้   
(๑) วันที่นายอ าเภอมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ตามมาตรา  ๔๗  ตรี  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  (๗)  หรือการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา  ๖๔  (๔)  หรือ  (๕)  
ไม่ว่านายอ าเภอจะสงสัยเอง  หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใด  โดยมีหลักฐาน 
ตามสมควร   

(๒) วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ให้ถือวันที่ลงรับหนังสือตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  เป็นวันเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวน 

(๓) การเริ่มนับระยะเวลาการสอบสวนตามข้อ  ๓  (๓)  ให้เริ่มนับแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวน 
ได้รับแต่งตั้ง 

ข้อ ๕ ในกรณีที่กฎกระทรวงนี้ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นประการอื่น  การใดที่ก าหนดให้แจ้ง  ยื่น  
หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่บุคคลใด  จะแจ้งโดยวิธีปิดหนังสือหรือส่ง  ณ  ภูมิล าเนา  หรือที่ท าการ  
หรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือหลักฐานอื่น  
ที่ให้ไว้แก่ทางราชการ  หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และเมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่า
บุคคลนั้นได้รับทราบแล้ว 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการสอบสวน 

 
 

ข้อ ๖ ให้นายอ าเภอมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



คณะกรรมการสอบสวนมีจ านวนอย่างน้อยสามคน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 
และกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน  ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  ทั้งนี้  การแต่งตั้งต้องค านึงถึง 
ความรู้ความสามารถของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง  และต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วย 

กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร   หรือได้รับปริญญา 
ทางกฎหมาย  หรือมีประสบการณ์ในด้านการสอบสวน  หรือได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
การด าเนินการทางวินัย   

เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนนายอ าเภอจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้   
ข้อ ๗ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ท าเป็นค าสั่ง   โดยระบุชื่อและต าแหน่งของ 

ผู้ถูกกล่าวหา  เรื่องที่กล่าวหา  ชื่อของประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวน  ในกรณีที่ม ี
การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ  ให้ระบุชื่อของผู้ช่วยเลขานุการไว้ในค าสั่งนั้นด้วย  แล้วให้นายอ าเภอ 
แจ้งค าสั่งและส่งเรื่องที่กล่าวหาไปยังประธานกรรมการสอบสวน   กรรมการสอบสวน  และ
ผู้ช่วยเลขานุการโดยเร็ว 

ให้นายอ าเภอแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว   รวมทั้ง 
แจ้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย  โดยมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ไว้หนึ่งฉบับ  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่ง   ให้ท าบันทึกและลงลายมือชื่อ 
ผู้แจ้งไว้  โดยให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ   

การแจ้งค าสั่งตามวรรคสองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
ได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อน 
หรือหลังจากวันนั้น 

ข้อ ๘ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้  กรรมการสอบสวนอาจถอนตัวหรืออาจถูกคัดค้านได้ 
(๑) เป็นผู้กล่าวหา 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา  คือ  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ  

หรือเป็นพี่น้องหรอืลูกพี่ลูกนอ้งนบัได้เพียงสามชั้น  หรือเป็นญาตเิกีย่วพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชัน้ 
(๔) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
(๖) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๗) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าความผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๘) เป็นผู้ซึ่งมีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง 
ข้อ ๙ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ  ๘  และประสงค์จะถอนตัว 

จากการเป็นกรรมการสอบสวน  ให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นแจ้งให้นายอ าเภอทราบ  เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๐ การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายอ าเภอภายในสามวัน  
นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้าน  
ตามข้อ  ๘  โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็น เหตุแห่งการคัดค้านตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ  ๘  และลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน 

ในกรณีที่นายอ าเภอเห็นว่าการคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งส าเนา
หนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการสอบสวนเพ่ือทราบและเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ  และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อนายอ าเภอ 
ภายในสามวันนับแตว่ันที่ผู้ถูกคัดค้านไดล้งลายมอืชื่อรบัทราบการคัดค้าน  ในการนี้  ผู้ถูกคัดค้านตอ้งหยดุ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น  แต่ถ้านายอ าเภอเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไป 
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  ให้สั่งไม่รับค าคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๑ เมื่อมีการด าเนินการตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้นายอ าเภอพิจารณาสั่งการอย่างใด 
อย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีที่ เห็นว่ามี เหตุตามข้ อ  ๘  หรือค าคัดค้านรับฟังได้   ให้สั่ ง ให้ผู้ ถูกคัดค้าน 
พ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน  ในกรณีที่เห็นสมควร  จะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทน 
ผู้ถูกคัดค้านหรือไม่ก็ได้  แต่ถ้ากรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจ านวนน้อยกว่าสามคน  ให้แต่งตั้งผู้อื่น 
เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน  ทั้งนี้  ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 

(๒) กรณีที่เห็นว่าไม่มีเหตุตามข้อ  ๘  หรือค าคัดค้านไม่อาจรับฟังได้   ให้ยกค าคัดค้าน   
และมีหนังสือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องและประธานกรรมการสอบสวนทราบโดยเร็ว  ค าสั่งยกค าคัดค้านให้เป็นที่สุด 

นายอ าเภอต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ  
ค าชี้แจงจากผู้ถูกคัดค้านแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้าน  ถ้าไม่ได้สั่งภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นระยะเวลาดังกล่าว   
และให้ด าเนินการตาม  (๑)  ต่อไป 

ในระหว่างที่มีการด าเนินการตามข้อนี้  ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการสอบสวนต่อไปได้   
เว้นแต่มีกรรมการสอบสวนน้อยกว่าสามคนให้หยุดการสอบสวนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการด าเนินการตาม  (๑) 

ข้อ ๑๒ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว  หากมีเหตุจ าเป็น  นายอ าเภอ 
อาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได้  แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามข้อ  ๗  วรรคสองและวรรคสาม  
ต่อไป  การด าเนินการตามข้อนี้ไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว   

หมวด  ๓ 
กระบวนการสอบสวน 

 
 

ข้อ ๑๓ เมื่อประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  
ให้บันทึกวันที่ได้รับทราบค าสั่งนั้นและน ารวมไว้ในส านวนการสอบสวน  แล้วจัดให้มีการประชุม
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คณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในห้าวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนรับทราบค า สั่ง   
เพ่ือก าหนดประเด็นและแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน   ในกรณีที่ไม่อาจ 
จัดประชุมได้ภายในก าหนด  ให้รายงานเหตุแห่งความล่าช้าให้นายอ าเภอทราบ 

การจัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึง่  ให้นัดล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าสามวนั  เว้นแต่
เป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหา 
(๔) พิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๕) ท ารายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อนายอ าเภอ 
ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์  

แก่การสอบสวนโดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกล่าวอ้างหรือมีข้อเท็จจริงใดพาดพิงถึงบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุใด 

ที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน  ให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานนั้นไว้ให้ครบถ้วน  ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว  ให้บันทึกเหตุนั้น
ไว้ด้วย 

ข้อ ๑๖ การสอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน  ให้สอบปากค าคราวละหนึ่งคน   
การสอบปากค าตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะท าการสอบปากค าได ้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมดมีมากกว่าสามคน  จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนท าการสอบปากค าก็ได้ 

ข้อ ๑๗ การสอบปากค าตามข้อ  ๑๖  ต้องมีการบันทึกถ้อยค าของผู้ ให้ถ้อยค าและ 
อ่านให้ผู้ให้ถ้อยค าฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค าอ่านเองก็ได้  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค า  ผู้บันทึกถ้อยค า  และกรรมการ 
สอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยค านั้นไว้เป็นหลักฐาน   ในกรณีที ่
บันทึกถ้อยค ามีหลายหน้า  ให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนคนหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค า 
ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในบันทึกถ้อยค าทุกหน้า  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุ 
ที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค าด้วย 

การบันทึกถ้อยค า  ห้ามมิให้ขูด  ลบ  หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึกถ้อยค า   
ถ้าจะต้องขีดฆ่า  แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความที่บันทึกไว้  ให้ผู้ให้ถ้อยค าและกรรมการสอบสวนคนหนึ่ง 
ซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากค าลงลายมือชื่อก ากับไว้ตรงที่มีการขีดฆ่า   แก้ไขหรือเพ่ิมเติมนั้นทุกแห่ง   
หากมิได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามวรรคนี้  มิให้รับฟังเนื้อความดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน 
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ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ  ลงแกงได  ใช้ตราประทับ   
หรือเครื่องหมายอื่นท านองเช่นว่านั้นแทนการลงลายมือชื่อก็ได้ 

การสอบปากค าและบันทึกถ้อยค า  คณะกรรมการสอบสวนอาจบันทึกภาพหรือเสียงของ 
ผู้ให้ถ้อยค าด้วยก็ได้  ในกรณีผู้ให้ถ้อยค าไม่ยินยอมให้บันทึกภาพหรือเสียง  ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกเหตุไว้แล้วด าเนินการต่อไปโดยงดการบันทึกภาพหรือเสียง 

ข้อ ๑๘ การสอบปากค า  ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากค า  เว้นแต่ได้รับอนุญาต 
จากคณะกรรมการสอบสวน  เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน  หรือเป็นทนายความหรือที่ปรึกษาของ 
ผู้ถูกกล่าวหาตามจ านวนที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร 

ข้อ ๑๙ ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ  ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา   
ขู่เข็ญ  หลอกลวง  บังคับ  หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด  เพ่ือจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหา 
หรือพยานให้ถ้อยค าหรือไม่ให้ถ้อยค า 

ข้อ ๒๐ การน า เอกสารหรือวัตถุมาใช้ เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวน 
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร  จากผู้ใด  และเมื่อใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในส านวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจน าต้นฉบับมาได้ 
จะใช้ส าเนาที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นส าเนาถูกต้องก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหาย  หรือถูกท าลาย  หรือโดยเหตุประการอื่น   
คณะกรรมการสอบสวนจะใช้ส าเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพ่ือชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนดแล้ว  แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยค า    
หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าภายในเวลาอันควร    
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้   แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวัน 
ท่ีมีการสอบสวนและในรายงานผลการสอบสวนด้วย 

ข้อ ๒๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท า
ความผิด  หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ  หรือต้องพ้นจากต าแหน่งในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่    
ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด  หรือไม่มีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ  หรือต้องพ้นจากต าแหน่ง 
ในเรื่องที่สอบสวน  ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อนายอ าเภอ  แต่ถ้าเห็นว่า 
ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิด  หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ  หรือต้องพ้นจากต าแหน่งในเรื่องที่ 
สอบสวน  ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่าสามคน 
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ข้อ ๒๓ การแจ้งข้อกล่าวหา  ให้ท าเป็นบันทึกระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่า 
ได้กระท าการใด  เป็นความผิดกรณีใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  รวมทั้ง 
แจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ   สิทธิที่จะ
แสดงพยานหลักฐานหรือขอให้เรียกพยานหลักฐานมาใช้ในการสอบสวน  แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ตามข้อ  ๒๔ 

บันทึกตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน  ให้ประธานกรรมการสอบสวน 
และกรรมการสอบสวนอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  โดยฉบับหนึ่งส่งให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามข้อ  ๒๔  และอีกฉบับหนึ่งคณะกรรมการสอบสวนรวมไว้ในส านวนการสอบสวน
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบตามข้อ  ๒๖ 

ข้อ ๒๔ เมื่อได้จัดท าบันทึกตามข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือ 
แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมส่งบันทึกดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ืออธิบาย 
ข้อกล่าวหา  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนด 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่ง  เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อน 
หรือหลังจากวันนั้น 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจมาพบคณะกรรมการสอบสวนได้ ตามวัน  เวลา   
และสถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๒๔  โดยได้อ้างเหตุผลหรือความจ าเป็น  และคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า 
ข้ออ้างนั้นฟังขึ้น  หรือในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นเองว่ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น   
จะก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่เสียใหม่ก็ได้  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๒๖ เมื่อผู้ถูกกล่าวหามาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว   ให้คณะกรรมการสอบสวน
อธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้ผู้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ในบันทึกตามข้อ  ๒๓  วรรคสอง  หากผู้ถูกกล่าวหา
ประสงค์จะได้รับส าเนาบันทึกข้อกล่าวหาที่ลงลายมือชื่อไว้แล้ว  ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนมอบส าเนา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึก  ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริง 
และพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น  และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหา 
และสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบคณะกรรมการสอบสวนในวัน  เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด   
โดยไม่ชี้แจงเหตุผลหรือความจ าเป็นหรือชี้แจงแต่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ าไม่มีเหตุผลหรือ 
ความจ าเป็นเพียงพอ  ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการไม่มาดังกล่าวไว้ในส านวน  และให้ถือว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว 
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ข้อ ๒๗ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ทราบแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระท าตามข้อกล่าวหาหรือไม่  อย่างไร   
เพราะเหตุใด   

ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยท าเป็นหนังสือหรือชี้แจงด้วยวาจาก็ได้   หรือจะท าเป็น
หนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนก าหนดก็ได้   ในกรณีที่ 
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงด้วยวาจา  ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกไว้โดยละเอียด  และให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ลงลายมือชื่อไว้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระท าความผิดหรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือ
ต้องพ้นจากต าแหน่งตามข้อกล่าวหาใด  ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้น  
และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อไว้  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ท าการสอบสวนเพิ่มเตมิ
ในข้อกล่าวหานั้นก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกตามข้อนี้   ให้คณะกรรมการสอบสวน 
บันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย   

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นค าชี้แจง 
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในก าหนดเวลาตามข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  หรือข้อ  ๒๗  ให้ถือว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรด าเนินการ 
เป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพ่ิมเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้อธิบาย
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานในเรื่องที่สอบสวนแล้ว   ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
พยานหลักฐานนั้นมีน้ าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพ่ิมเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งมีผลท าให้ 
ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือต้องเพ่ิมข้อกล่าวหา   ให้ก าหนดข้อกล่าวหา 
ที่เปลี่ยนแปลงไปเสียใหม่หรือก าหนดข้อกล่าวหาเพ่ิมเติม   แล้วแต่กรณี  และแจ้งข้อกล่าวหาและ 
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ทั้งนี้  ให้น าความในข้อ  ๒๓   
ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗  และข้อ  ๒๘  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างพยานบุคคล  พยานเอกสาร  หรือพยานหลักฐานใด   
ให้คณะกรรมการสอบสวนรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใดหรือการรวบรวม
พยานเอกสารหรือวัตถุใดจะท าใหก้ารสอบสวนล่าชา้โดยไมจ่ าเป็น  และพยานหลักฐานนั้นมิใช่สาระส าคญั  
จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้   แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจ าวัน 
ที่มีการสอบสวนและในรายงานผลการสอบสวนด้วย   

้หนา   ๓๓
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ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การอ้างพยานบุคคล  พยานเอกสาร  และพยานหลักฐานอื่น 
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น  ฟุ่มเฟือย  หรือเพื่อประวิงเวลาด้วย 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่นายอ าเภอไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้นายอ าเภอรวบรวม
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันตามข้อ  ๓  (๑)  
โดยนายอ าเภออาจมอบอ านาจให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอด าเนินการแทนได้   
และให้น าความในข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  ข้อ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐   
ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๗  ข้อ  ๒๘  ข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  และข้อ  ๓๑   
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

เมื่อสอบสวนเสร็จแล้ว  ให้นายอ าเภอวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สอบสวน
แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๔ 
การจดัท ารายงานผลการสอบสวนและการเสนอส านวนการสอบสวน 

 
 

ข้อ ๓๓ เมื่ อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน   แจ้ งข้อกล่าวหา   
และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพ่ือแก้ข้อกล่าวหาแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวน 
ประชุมเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  โดยสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 
ให้ครบถ้วนทุกประเด็น  พร้อมความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิด  หรือมีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพ   
หรือต้องพ้นจากต าแหน่งหรือไม่  มีพยานหลักฐานใดสนับสนุน   

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่
เป็นการนัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  โดยให้น าความในข้อ  ๒๒  วรรคสอง  
มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนด้วยโดยอนุโลม 

การลงมติให้ความเห็นตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด  ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดไม่ได้มาร่วมประชุม  เมื่อท ารายงานผลการสอบสวน
เสร็จแล้ว  กรรมการสอบสวนผู้นั้นต้องลงลายมือชื่อในรายงานผลการสอบสวนด้วย  แต่ในกรณีที่ 
ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนฝ่ายข้างมาก  อาจท าความเห็นแย้งแนบไว้ในรายงาน
ผลการสอบสวนตามข้อ  ๓๔  ได้ 

ข้อ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการตามข้อ  ๓๓  แล้ว  ให้จัดท ารายงาน 
ผลการสอบสวนและลงลายมือชื่อกรรมการสอบสวนทุกคน  โดยให้ประธานกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อ 
ก ากับไว้ในรายงานผลการสอบสวนทุกหน้า  ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจ าเป็นไม่อาจ 
ลงลายมือชื่อได้  ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุจ าเป็นดังกล่าวไว้ด้วย  และในกรณีที่กรรมการ 
สอบสวนคนใดมีความเห็นแย้ง   จะท าความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานผลการสอบสวนก็ได้    
แล้วให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอรายงานดังกล่าวต่อนายอ าเภอพร้อมทั้งส านวนการสอบสวน 
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กรณีปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดในเรื่องอื่นอีกหรือมีมูลพาดพิง  
ผู้อื่นซึ่งไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระท าความผิด  ก็ให้ระบุไว้ในรายงานผลการสอบสวนด้วย 
เพื่อให้นายอ าเภอพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ข้อ ๓๕ เมื่อนายอ าเภอได้รบัรายงานผลการสอบสวนและส านวนการสอบสวนกรณีตามข้อ  ๑  แลว้   
ให้นายอ าเภอวินิจฉัยให้แล้ว เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับรายงานผลการสอบสวน 
จากคณะกรรมการสอบสวน  โดยด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่า  ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือต้องพ้นจาก 
ต าแหน่ง  ให้นายอ าเภอสั่งยุติเรื่อง 

(๒) กรณีที่นายอ าเภอวินิจฉัยว่า  ผู้ถูกกล่าวหามีเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือต้องพ้นจาก 
ต าแหน่ง  ให้ประกาศค าวินิจฉัยนั้น  โดยให้ระบุเหตุที่ท าให้สิ้นสุดสมาชิกภาพหรือพ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย   
และให้การสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือการพ้นจากต าแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

(๓) กรณีที่นายอ าเภอเห็นควรให้มีการสอบสวนเพ่ิมเติมจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวน 
ท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนวินิจฉัยก็ได้   ในกรณีนี้  คณะกรรมการสอบสวนต้องสอบสวนเพ่ิมเติม 
และนายอ าเภอต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน  
จากคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก 

ข้อ ๓๖ เมื่อนายอ าเภอได้รบัรายงานผลการสอบสวนและส านวนการสอบสวนกรณีตามข้อ  ๒  แลว้   
ให้นายอ าเภอด าเนินการดังต่อไปนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน 

(๑) กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าความผิด  ให้นายอ าเภอ 
สั่งยุติเรื่อง  หากนายอ าเภอสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนและผู้นั้น  
ยังมิได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อน  ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

(๒) กรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า  ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกสอบสวน   
ให้นายอ าเภอรายงานผลการสอบสวนและความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ   

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายงานผลการสอบสวนและความเห็นของนายอ าเภอตาม  (๒)  แล้ว   
ให้พิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน   
โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย   และให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง   
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นควรให้มกีารสอบสวนเพ่ิมเติม  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
เพ่ิมเติมก่อนสั่งการก็ได้  ในกรณีนี้  คณะกรรมการสอบสวนต้องด าเนินการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งให้สอบสวนเพ่ิมเติม   และผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสั่งการ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมนั้น 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๗ การสอบสวนและวินิจฉัยที่ได้เริ่มด าเนินการไปก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่   ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น   
รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

ข้อ ๓๘ การสอบสวนและวินิจฉัยที่ได้เริ่มด าเนินการระหว่างวันที่พระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  จนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
หากได้ด าเนินการไปโดยชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น    
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๕๔  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการ 
ตามกฎกระทรวงนี้   หากการสอบสวนและวินิจฉัยดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใดก็ให้เริ่มนับระยะเวลา 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ในขั้นตอนนั้นตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่ว่าเหตุซึ่งเป็นที่มาของการสอบสวนและวินิจฉัยนั้น 
จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ 

ข้อ ๓๙ ในกรณีมีเหตุที่ต้องด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยตามมาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  
มาตรา  ๖๔  วรรคสอง  มาตรา  ๖๔/๑  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๙๐/๑  วรรคหนึ่ง  ไม่ว่าเหตุนั้น 
จะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   (ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัยตามกฎกระทรวงนี้  โดยให้เริ่มนับระยะเวลา 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๗๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  ตรี  วรรคสอง  มาตรา  ๖๔  
วรรคสอง  มาตรา  ๖๔/๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๙๐/๑  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  การด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย  กรณีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รวมทั้งกรณีการพ้นจากต าแหน่งเพราะกระท าความผิดหรือ 
เพราะเหตุอ่ืนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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