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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น   

รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น   
และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗๗  พระราชบัญญัติเทศบาล  
พุทธศักราช  ๒๔๙๖  มาตรา  ๗๑  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   
มาตรา  ๙๐  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๙๔  ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๕๗  (๗)  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  มาตรา  ๖๕  (๔)  กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายอําเภอในฐานะผู้กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีอํานาจสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  เพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  ๗๑  และมาตรา  ๗๗  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช  ๒๔๙๖  
มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  ๙๐   
แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๖  
และมาตรา  ๙๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ประกอบกับ
มาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕ )  พ .ศ .   ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการ
ผู้บริหารทอ้งถิ่น  และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนคณะเทศมนตรี 
หรือเทศมนตรี  พุทธศักราช  ๒๕๐๐ 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด  ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
หรือที่มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  เมืองพัทยา   

และองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกเมืองพัทยา  

และนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“รองผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองนายกเทศมนตรี  

รองนายกเมืองพัทยา  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ประธานสภาท้องถิ่น”  หมายถึง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ประธานสภาเทศบาล  

ประธานสภาเมืองพัทยา  และประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบล 
“รองประธานสภาท้องถิ่น”  หมายถึง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รองประธาน 

สภาเทศบาล  รองประธานสภาเมืองพัทยา  และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
“สมาชิกสภาท้องถิ่น”  หมายถึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาล  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
“เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เลขานุการ

นายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายถึง  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี  และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
“การสอบสวน”  หมายถึง  การสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภา

ท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  และที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่น  กรณีการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพ  การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือเม่ือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  ละเลยไม่ปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่  หรือประพฤติตนฝ่าฝืนกฎหมาย   
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด  กฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าด้วยเมืองพัทยา  
และกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   
ซ่ึงกําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในฐานะผู้มีอํานาจกํากับดูแลเป็นผู้มีอํานาจทําการสอบสวน   

ข้อ ๖ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจตีความหรือวินิจฉัย
ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้   

ข้อ ๗ เม่ือมีเหตุให้ต้องทําการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ประธานสภาท้องถิ่น  
รองประธานสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น  และที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อทําการสอบสวน 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบนี้  ให้ผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  ซ่ึงได้กําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจ
สอบสวนสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างน้อยสามคน  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการอย่างน้อยอีกสองคน  โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  และพิจารณาจากตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาประกอบ 

คณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลที่ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควร  
กรณีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญต้องได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด  ในกรณีที่มีเหตุผลจําเป็น 
หรือสมควรหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  การพิจารณา  หรือเพื่อความยุติธรรม  อาจพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน  โดยได้รับความยินยอม
จากต้นสังกัดก็ได้  ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการมิได้ 

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร  หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย  หรือผู้มี
ประสบการณ์ในด้านการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

กรรมการสอบสวนจะต้องไม่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุตามที่กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองกําหนดห้ามมิให้ทําการพิจารณาทางปกครอง 

ข้อ ๘ คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ทําเป็นคําส่ังตามแบบหนังสือราชการ  แล้วให้ 
ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแจ้งคําส่ังและส่งเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการและกรรมการ
โดยเร็ว 

ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนนั้นโดยเร็ว  ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้โดยตรง  ให้ปิดสําเนาคําส่ังไว้  ณ  ที่ทําการ
ของผู้ถูกกล่าวหาในที่ซ่ึงเห็นได้ง่ายต่อหน้าพยานอย่างน้อยหนึ่งคน  หรือแจ้งโดยหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ภูมิลําเนาของผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานทางราชการ   
เม่ือพ้นกําหนดสิบห้าวันให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหารับทราบแล้ว 

ข้อ ๙ หากปรากฏว่าข้อกล่าวหาเป็นการกล่าวหาการกระทําผิดที่ปรากฏพยานหลักฐาน 
โดยชัดแจ้งแล้ว  เช่น  ได้มีคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดในความผิดที่ถูกกล่าวหานั้นแล้ว  จะไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นทําการสอบสวนก็ได้  แต่ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อเท็จจริง 
อย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน 

ข้อ ๑๐ ระหว่างการสอบสวน  ผู้ถูกกล่าวหาอาจทําคําคัดค้านเป็นหนังสือว่าคณะกรรมการ
สอบสวนหรือกรรมการผู้ใดเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะหรือมีเหตุที่ไม่สามารถจะทําหน้าที่เป็นกรรมการได้   
ยื่นต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในสิบวันนับแต่วันทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือวันที่รู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านนั้น  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านนั้นมีเหตุผล
ฟังได้ก็ให้ส่ังเปลี่ยนแปลงตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 
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ข้อ ๑๑ เม่ือได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว  หากมีเหตุจําเป็นหรือสมควรต้อง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการ  หรือกรรมการบางคน  หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น
หรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวน  ให้ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นออกคําส่ัง
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น 
หรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวน  แล้วแจ้งให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบตามวิธีการในข้อ  ๘ 

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  หรือตั้งกรรมการ
เพิ่มขึ้นหรือลดจํานวนคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบกระเทือนการสอบสวน 
ที่ได้ดําเนินการไปก่อนแล้ว 

ข้อ ๑๒ เม่ือประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วให้บันทึก
วันที่ได้รับทราบคําส่ังนั้นติดไว้ในสํานวนการสอบสวน  แล้วรีบนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว 

การนัดหมายคณะกรรมการสอบสวน  ให้นัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็นการ
นัดหมายในที่ประชุมหรือเป็นกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  โดยการสอบสวน 
ผู้กล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหา  พยานบุคคล  พยานเอกสาร  และพยานหลักฐานอ่ืนตามความจําเป็นเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหา 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ  หรือสําเนาที่ประธานกรรมการหรือกรรมการ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาที่ถูกต้อง 

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอและให้ 
ผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสโต้แย้งและนําพยานหลักฐานของตนมาแก้ข้อกล่าวหาได้ตามควรแก่กรณีในเวลา
อันควร  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่มาหรือไม่แก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กําหนดไว้  ให้คณะกรรมการสอบสวน
บันทึกไว้แล้วให้ดําเนินการสอบสวนต่อไป 

ในการแก้ข้อกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาอาจทําเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ 
ข้อ ๑๕ ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  

แต่ในการลงมติต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งแต่ไม่น้อยกว่าสามคน 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม  ถา้คะแนนเสียง 

เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ข้อ ๑๖ ในการสอบสวนทุกครั้ง  ห้ามมิให้คณะกรรมการสอบสวนยอมให้บุคคลอ่ืนใดเข้าฟัง

การสอบสวน 
ในการสอบสวนที่ผู้ถูกกล่าวหาต้องมาปรากฏตัวต่อคณะกรรมการสอบสวน  ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ

นําทนายความหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในการสอบสวนได้ 
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การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทําลงต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหา  ให้ถือว่าเป็นการกระทําของ 
ผู้ถูกกล่าวหา  เว้นแต่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น 

ข้อ ๑๗ การสอบสวนบุคคลใดให้บันทึกถ้อยคําไว้แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟัง  เม่ือรับว่าถูกต้อง 
ก็ให้ลงลายมือชื่อไว้  และให้คณะกรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อไว้ด้วย 

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีเหตุขัดข้องไม่อาจมาให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการสอบสวนได้ 
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นสมควร  บุคคลดังกล่าวอาจให้ถ้อยคําเป็นหนังสือได้แต่ต้องมาให้การ
รับรองหนังสือนั้นต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๘ ก่อนการสอบสวนเสร็จส้ินหรือในกรณีที่ให้มีการสอบสวนเพิ่มเติม  คณะกรรมการ
สอบสวนจะเรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือบุคคลอ่ืนใดมาสอบสวนเพื่อทราบข้อความใด ๆ  หรือให้ส่งเอกสาร
หรือวัตถุใด ๆ  ที่เห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญมายังคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  หากบุคคลใดไม่มา
ตามที่เรียกหรือไม่ยอมให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมส่งเอกสาร  หรือวัตถุที่ต้องการให้แก่คณะกรรมการสอบสวน  
ให้รีบรายงานความจําเป็นและเหตุขัดข้องต่อผู้ที่ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ต่อไป 

ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุการณ์  หรือสภาพการณ์ที่มีขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 
ในสํานวน  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสถานที่  หรือตรวจเอกสาร  หรือวัตถุพยาน  หรือดําเนินการอ่ืนใด
เก่ียวกับการสอบสวน  หรือสอบสวนบุคคลใด  เม่ือบุคคลนั้นไม่ยอมให้ถ้อยคําหรือไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับรองถ้อยคํา  หรือไม่ยอมส่งมอบเอกสารหรือวัตถุใด ๆ  เป็นต้น 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า  พยานหลักฐานใดไม่จําเป็นหรือไม่เก่ียวกับประเด็น  
หรืออาจทําให้เห็นว่ามีเจตนาประวิงให้ชักช้า  ให้คณะกรรมการสอบสวนงดการสอบสวนพยานหลักฐาน
นั้น ๆ  เสียก็ได้เม่ือเห็นเป็นการสมควร  และให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุผลไว้ 

ข้อ ๒๑ การสอบสวนจะต้องกระทําให้เสร็จโดยเร็ว  อย่างช้าไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบคําส่ัง  ถ้ามีความจําเป็นจะสอบสวนให้ทันตามกําหนดนี้ไม่ได้  ก็ให้ประธาน
กรรมการขอขยายเวลาไปยังผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน  และต้องแสดงเหตุขัดข้องตลอดจนความจําเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาสอบสวนไว้ใน
สํานวนการสอบสวนด้วยทุกครั้ง 

เม่ือได้ขยายเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จอีก  หากเป็นกรณีที่นายอําเภอ 
เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาโดยแสดงเหตุขัดข้องความจําเป็น  และระยะเวลา
ที่คาดหมายว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ขอขยายเวลาไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี  ขยายเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

การสอบสวนระยะใดระยะหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  จะเป็นอันใช้ได้ก็ต่อเม่ือได้รับอนุมัติแล้วทุกครั้ง  
แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่คณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการในอํานาจหน้าที่แล้วก่อนได้รับอนุมัติ 
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การสอบสวนครั้งหนึ่ง ๆ  ได้กระทําเพียงใด  เลื่อนไปเพราะเหตุใด  เม่ือใด  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกไว้โดยชัดเจน 

ข้อ ๒๒ ถ้าผู้ถูกกล่าวหายื่นคําชี้แจงเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวนนั้นต่อคณะกรรมการสอบสวน 
หรือต่อผู้มีอํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยในเวลาใด ๆ  ก่อนมีคําส่ัง  ให้คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้มี
อํานาจพิจารณาหรือวินิจฉัยรับคําชี้แจงนั้นเข้าสํานวนรวมไว้พิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๓ เ ม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแล้ว   ให้ประธานกรรมการนัดประชุมทํารายงาน 
การสอบสวนเพื่อสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทั้งทําความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา
ฐานใด  ในมาตราใด  แล้วควรพิจารณา  หรือวินิจฉัยอย่างไร  เสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนพร้อมทั้งสํานวนการสอบสวน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทําการสอบสวนเสร็จส้ิน   
ถ้ากรรมการสอบสวนคนใดมีความเห็นแย้งจะทําความเห็นแย้งติดไว้กับสํานวนการสอบสวนก็ได้ 

กรณีปรากฏจากการสอบสวนว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดในเรื่องอ่ืนอีกหรือมีมูลพาดพิงผู้อ่ืน 
ที่ไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมกระทําผิดในเรื่องนั้น  ก็ให้ระบุไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย  
เพื่อให้ผู้ส่ังแต่งตั้งพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

การนัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้นัดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม 
ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทําความเห็นและเสนอความเห็น  พร้อมทั้งสํานวน 

การสอบสวนต่อผู้มีอํานาจพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการสอบสวน
ตามวรรคหนึ่ง  และให้ผู้มีอํานาจพิจารณาทําการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
เรื่องจากผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เว้นแต่กรณีที่ผู้ส่ังแต่งตั้งเป็นผู้มีอํานาจสั่งการในเรื่องนั้น  
ให้ทําความเห็นและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ
สอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

ในการทําความเห็นหรือพิจารณาแล้วแต่กรณีตามวรรคสี่  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือผู้มีอํานาจพิจารณาเห็นสมควร  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ตาม
ความจําเป็น  แต่ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่ังให้สอบสวนเพิ่มเติม  แต่ทั้งนี้
เม่ือรวมระยะเวลาในการดําเนินการสอบสวนตามความในวรรคนี้เข้ากับระยะเวลาตามวรรคสี่ด้วยแล้ว
ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ข้อ ๒๔ การสอบสวนใดที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการไปก่อนประกาศใช้
ระเบียบนี้  ถ้าถูกต้องตามวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นให้เป็นอันสมบูรณ์และให้ดําเนินการตามวิธีการนั้น
ต่อไปได้จนกว่าจะเสร็จส้ิน 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอในฐานะผู้มีอํานาจกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอํานาจทําการ 
สอบสวนในเหตุอ่ืนหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับ
ด้วยโดยอนุโลม 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้   โดยมีบทบัญญัติใ ห้ ผู้ว่ าราชการจั งหวัดหรือนายอําเภอเป็นผู้ มี อํานาจกํากับดูแล   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  และมีอํานาจในการสอบสวน  ให้นําระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 


