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ค าน า 

 

  ด้วยปัจจุบันในการบริหารงานราชการในมหาวิทยาลัย มักจะพบปัญหาและ  

อุปสรรคในเรื่องของความไม่โปร่งใสและความไม่ชัดเจน ตลอดจนมีข้อร้องเรียนเกี่ยวเนื่องกับ

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการขจัดข้อสงสัยในเรื่อง

ของความไม่โปร่งใส และความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชา

และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จึงมีหน้าที่ต้องรักษาความเรียบร้อย                   

สร้างความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อตอบค าถามแก่สังคม สอดคล้องกับการบริหารราชการตาม

หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นการตรวจสอบและปูองปรามมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติ

หนา้ที่ขึ้น 

  โดยเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการขจัดปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นประการหนึ่ง           

ก็คือ การสอบสวนหาข้อเท็จจริง  ซึ่งถือเป็นวิธีที่เป็นกลางและโปร่งใสที่สุด เนื่องจากการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงจะแตง่ตัง้ขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องที่ต้องการทราบข้อเท็จจริง จึงท าให้การสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง เป็นไปอย่างละเอียดและรอบคอบ 

  อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ในปัจจุบัน                

ยังไม่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้อย่างชัดเจนเฉกเช่นเดียวกันการสอบสวนทางวินัย 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้เป็นข้อบังคับไว้ชัดเจนแล้ว ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้พยายาม

รวบรวมหลักกฎหมาย และปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ท างานของผู้เขียนเองโดยตรง           

จึงหวังว่า คู่มือการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเล่มนี้ จักเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ี่ตอ้งเข้ามาท าหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  
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บทที่ 1 

บทน า 

  เมื่อเกิดความขัดแย้งหรอืปัญหาขึน้ ก็จ าเป็นต้องหาข้อยุติให้ได้เพื่อให้เกิดความ

สงบเรียบร้อยในสังคม แต่การจะหาข้อยุติได้นั้น จะต้องพิจารณาจากความจริงที่เกิดขึ้น

เสียก่อน แต่การจะได้ความจริงนั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการในพิสูจน์ความจริง ข้อมูลหรือสิ่ง

ต่างที่มีก่อนผ่านกระบวนการพิสูจน์ความจริงนั้น เราเรียกว่า “ข้อเท็จจริง” คือ การน าค าว่า 

“เท็จ” มารวมกับค าว่า “จริง” เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ทราบว่า เรื่องใดเป็นจริงเรื่องใดเป็น

เท็จ  

หากจะย้อนกลับไปถึงกระบวนการพิสูจน์ความจริงในสมัยโบราณแล้ว              

การพิสูจน์ความจริงในสมัยนั้นยังมิได้ใช้เหตุผลประกอบ แต่ได้ใช้วิธีให้ผู้อ้างเข้าไปเผชิญกับ

อันตรายอย่างร้ายแรงที่สุด ถ้าผู้อ้างได้รับอันตราย ก็ถือว่าข้ออ้างเป็นความเท็จ ถ้าผู้อ้างไม่

อันตราย ก็ถือวา่ข้อที่อ้างมานั้นเป็นความจริง เชน่  

การลุยไฟ ผู้อ้างจะต้องลงไปลุยในร่องที่บรรจุถ่านซึ่งก าลังติดไฟแดง หากเท้า

ไหม้หรอืพุพอง ก็ถือวา่ผูน้ั้นพูดความเท็จ 

การด าน้ า ผู้อา้งจะต้องด าในน้ า โดยมีก าหนดระยะเวลาให้ หากผู้อ้างด าน้ าอยู่

ได้นานจนถึงระยะเวลาที่ก าหนด ก็ถือวา่ข้ออา้งเป็นความจรงิ  

การดื่มยาพิษ ผู้อ้างจะต้องดื่มยาพิษตามจ านวนที่ก าหนด หากผู้อ้างยังไม่เป็น

อันตรายก็ถือว่าข้อที่อ้างเป็นความจรงิ  

การที่ใช้วิธีข้างต้นในการพิสูจน์ความจริง เนื่องมาจากสมัยก่อนคนโบราณเชื่อ

กันว่ามีสิ่งศักดิ์สทิธิ์ในโลกคอยให้ความคุ้มครอง จึงเป็นกล่าวของส านวนที่ว่า “คนดีย่อมตกน้ า

ไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้” การพิสูจน์ดังกล่าวเคยมีตราไว้เป็นกฎหมายของแผ่นดิน ในประเทศไทย

เมื่อสมัยกรุงศรอียุธยา 

เมื่อระยะเวลาล่วงเลยผ่านมา วิวัฒนาการของการพิสูจน์ความจริงก็ได้

เปลี่ยนแปลงไป ตามความรู้และความเชื่อของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนตามกาลเวลา โดยการ

พิสูจนค์วามจริงในปัจจุบัน ได้ยกเลิกวิธีพิสูจน์ความจริงตามตัวอย่างขา้งตน้แลว้ เนื่องจากการ 
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พิสูจน์ด้วยวิธีดังกล่าวผู้อ้างจะต้องเป็นอันตรายทุกคน และการกระท าอย่างนั้นถือเป็นการ

กระท าที่โง่เขลาและปุาเถื่อน ปราศจากวัฒนธรรม 

การพิสูจน์ความจริงในปัจจุบัน จะใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการพิสูจน์และ

ได้ผลดีเป็นที่ยอมรับ เช่น การใช้เครื่องจับเท็จซึ่งเป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการส่งกระแสไฟฟูา

เข้าไปยังตัวผู้อ้างเพื่อจับระดับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย หากผู้อ้างพูดความจริง             

การตอบสนองของรา่งกายก็จะเป็นปกติ ถ้าผู้อ้างพูดความเท็จ ร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลง 

เป็นต้น นอกจากนี้ ในการพิสูจน์ความจริง ก็ยังมีหลักของเหตุผลเข้ามาประกอบ หากค ากล่าว

อ้างขัดตอ่หลักเหตุผล ก็ต้องถอืว่าเรื่องนั้นเป็นความเท็จจริง เช่น นายแดงอ้างว่า ได้ขว้างไข่บน

พื้นหินอ่อนแล้ว แต่ไข่ไม่แตก ค ากล่าวอ้างนี้จะเชื่อถือเป็นความจริงไม่ได้ เพราะธรรมชาติ

เปลือกไข่เปราะบาง หากกระทบของแข็งย่อมแตกเป็นธรรมดา เป็นต้น 

แต่ถึงกระนั้นในการพิสูจน์ความจริงในปัจจุบัน นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของ

ความจริงที่ฟังเป็นยุติแล้ว ในช้ันกระบวนการยังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของความเป็นธรรมเข้า

มาเป็นปัจจัยหนึ่งด้วย เนื่องจากความน่าเชื่อถือของบุคคลในปัจจุบันค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะ

ลดลง ซึ่งมีปัจจัยมาจากความเชื่อในทางศาสนาที่น้อยลง ผู้คนกล้าที่จะโกหกมากขึ้น หรือ

แม้กระทั่งมีเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆ ที่อาจจะทับซ้อนกันกับเรื่องที่พิจารณาอยู่  ดังนั้น            

ในกระบวนการด าเนินการพิจารณาหาความจริงในปัจจุบัน จึงต้องมีการควบคุมการท าหน้าที่

ของผู้หาข้อความจริง ให้เกิดความโปร่งใสด้วย  

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง            

พ.ศ. 2539 ประกาศบังคับใช้ โดยมีเจตนารมณม์ุ่งที่จะให้เป็นกฎหมายกลางในการด าเนินงาน

ทางปกครองที่มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อให้การด าเนินงานทางปกครองเป็นไป

โดยถูกต้องตามกฎหมาย มีประสิทธิภาพในการใช้บังคับกฎหมายให้สามารถรักษาประโยชน์

สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการปูองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังได้วางกฎเกณฑ์และกระบวนการใน

การพิจารณาของหน่วยงานทางปกครอง อันเป็นกระบวนการในการหาความจริงประการหนึ่ง 

เอาไว้ด้วย 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ก็เป็นหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานหนึ่ง

ประกอบไปด้วยบุคลากรจ านวนมาก ปฏิบัติหน้าที่ตามความช านาญและเหมาะสมตามกรอบ 
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ต าแหน่ง โดยในการท างานร่วมกันกับคนหมูม่าก ซึ่งแตล่ะคนมมีุมมองและความคิดแตกต่างกัน 

ย่อมเกิดปัญหาขึ้นได้เป็นธรรมดา ไม่ว่าจะโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย 

และในบางครั้งความขัดแย้งต่างๆ ก็อาจน าไปสู่ปัญหาสร้างความเสียหายทั้งในทางทรัพย์สิน

และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและทางราชการได้  

  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องมีระบบในการตรวจสอบการท างาน เพื่อให้

เกิดความโปร่งใส และความละเอียดรอบคอบ แต่ในการจะพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ 

อาจมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ไม่ชัดเจนนัก ครั้นผู้บริหารจะลงไปตรวจสอบข้อมูลด้วย

ตนเอง อาจมีเวลาไม่เพียงพอ และในบางครั้งผู้บริหารอาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาอยู่ 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อนการพิจารณาด าเนินการ

ตัดสินใจใดๆ ก็จ าเป็นที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้ถ่องแท้เสียก่อน โดยใช้อ านาจทางบริหารที่

มีอยู่มอบให้แก่บุคคลที่มคีวามช านาญ เหมาะสม และเป็นกลาง เข้ามาท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล

ให้รอบด้าน ให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใส เสียก่อน ด้วยวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น 

  อย่างไรก็ตาม วิธีในการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้น อาจไม่จ าเป็นต้องกระท าด้วย

วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวเสมอไป บางครั้งในการ

บริหารงาน อาจพบปัญหาซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือข้อมูลในการพิจารณายังไม่เพียงพอ              

หรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่เสี่ยงต่อการให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงซึ่งยังไม่ทราบว่ามีจะมูล

หรือไม่ เรื่องต่างๆ นี้ ผู้บังคับบัญชาอาจใช้วิธีหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่น เพื่อตอบค าถามที่ยังไม่

ชัดเจนในเฉพาะประเด็นก็ได้ 

  โดยผู้บริหารสามารถเลือกใช้วธิีการดังต่อไปนี้ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ 

เพื่อประกอบการใช้พิจารณาด าเนินการในการบริหารงาน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ

เรื่องไป  

วิธีที่หนึ่ง การให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงโดยตรงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ เป็นวิธีที่

มีขั้นตอนน้อยที่สุด สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ชี้แจง

นั้นควรต้องใช้ความระมัดระวังในการรับฟัง เนื่องจากอาจมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือ

อยู่ เนื่องจากในบางครัง้ผูใ้ห้ข้อมูลเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เองโดยตรง ซึ่งหากเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการตอ้งรับผดิในความเสียหาย หรอืเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผดิกฎ  
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ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติของทางราชจาก ตลอดจนกฎหมาย หรือเกี่ยวข้องกับ

การทุจริตในวงราชการแล้ว ผู้ให้ข้อมูลอาจปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงในการรายงานชี้แจง

ได้ วิธีการแสวงหาข้อมูลในแบบนี้จงึยังมขี้อบกพร่องในการพิสูจนค์วามจริงมากกว่าวิธีอื่น 

  วิธีที่สอง การมอบหมายให้บุคคลท าการสืบสวนในเบื้องต้น หรือท าการ

สืบสวนในทางลับ เป็นขั้นตอนที่ไม่มีความยุ่งยาก และมีความรวดเร็วกว่าการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เหมาะกับการตรวจสอบในเรื่องที่มีประเด็นไม่มากนัก 

และมีคุณค่าในการพิสูจนค์วามจริงสูงกว่าการมอบหมายใหผู้เ้กี่ยวข้องช้ีแจง โดยผู้บังคับบัญชา

จะแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีความเป็นกลางและไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น

โดยตรงท าหน้าที่สืบหาข้อมูลต่างๆ แล้วจึงค่อยท ารายงานผลการด าเนินการเส นอ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แต่มักจะใช้วิธีนี้เพื่อพิจารณาในเบื้องต้นว่าเรื่องราวที่

ร้องเรียนมีมูลหรอืไม่ เท่านั้น  

  อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าว อาจยังมีข้อบกพร่องอยู่ เนื่องจากวิธีการนี้เป็น

การมอบหมายให้เป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าหน้าที่ ปัญหาความไม่โปร่งใสและไม่เป็นกลางจึง

อาจเกิดกับผูท้ าการสบืสวนในเบือ้งตน้หรอืท าการสบืสวนในทางลับ เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการ

มอบอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียว ก็จะไม่มี

การถ่วงดุลยภาพหรือตรวจสอบการท าหน้าที่  และช่วยกลั่นกรองข้อมูลก่อนน าเสนอต่อ

ผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หากผู้ท าการสืบสวนไม่มีความเป็นกลางหรือมีอคติแล้ว ข้อมูลที่ได้รับ

อาจเป็นไปด้านใดด้านหนึ่ง และอาจท าให้การพิจารณาวินจิฉัยผดิพลาดไปได้  

  ข้อสังเกต การมอบหมายให้บุคคลท าการสืบสวนในเบื้องต้น หรือท าการ

สืบสวนในทางลับ หากเป็นการมอบหมายให้บุคคลที่มีอาวุโสน้อย ท าหน้าที่แสวงหาข้อมูลจาก          

ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า หรือมีอ านาจในทางบริหารที่สูงกว่า อาจเป็นอุปสรรค์ต่อการท าหน้าที่

รวบรวมข้อเท็จจริงได้ อาทิ ไม่ได้รับความรว่มมอืในการสอบถามขอ้เท็จจริง เป็นต้น   

  วิธีที่สาม การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นวิธีที่มีขั้นตอน

และการด าเนินการที่ยุ่งยากกว่า 2 วิธีข้างต้น เนื่องจากจะต้องกระท าในรูปคณะกรรมการ            

จึงขาดความคล่องตัวกว่า แต่มีข้อดีตรงที่ท าให้การค้นหาข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 

เนื่องจากกระท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณด์้านนั้นๆ กรรมการแตล่ะคนจะมีดุลยพินิจ 
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เป็นของตนเอง ท าให้เกิดการถ่วงดุลยภาพในการท าหน้าที่ ดังนั้น การพิจารณาหาข้อเท็จจริง

จะเกิดความละเอียดรอบคอบ และมีความโปร่งใสกว่าวิธีอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

ความเบื้องต้น 

2.1 ความหมายและลักษณะของการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  

  การศึกษาถึงลักษณะของการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินกระบวนการสอบสวนเป็นอย่างมาก เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความจริง ลักษณะของ

การสอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้น ในเบือ้งตน้ จะต้องท าความเข้าในแนวคิดพื้นฐานของ 

กระบวนการค้นหาความจริงให้เข้าใจเสียก่อน แม้การสอบสวนหาข้อเท็จจริงซึ่งใช้กันในการ

บริหารทางปกครอง จะแตกต่างจากการพิจารณาอรรถคดีในช้ันศาล แต่แนวคิดและความ            

มุ่งหมาย คือ การหาความจริงเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถศึกษาเปรียบเทียบได้จากระบบ

การค้นหาความจริงในการพิจารณาคดีในช้ันศาล ซึ่งปัจจุบันสามารถจ าแนกแบ่งออกเป็น 2 

ระบบ คือ ระบบกล่าวหา (Accusatorial System) และระบบไต่สวน (Inquisitorial System) 

  โดยระบบกล่าวหา (Accusatorial System) มีที่มาจากกลุ่มประเทศที่ใช้

กฎหมายระบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รวมทั้งกลุ่มประเทศ

อาณานิคมของอังกฤษ โดยมีแนวความคิดพืน้ฐานมาจากการแก้แค้นกันระหว่างผู้กระท าผิดกับ

ผู้เสียหาย โดยกระบวนพิจารณาจะเริ่มต้นจากการที่ผู้เสียหายเริ่มต้นฟูองคดีอาญา รวบรวม

พยานหลกัฐาน เพื่อมาพิสูจนค์วามผิดของจ าเลยต่อศาลด้วยตนเอง ส่วนศาลหรือผู้พิพากษาจะ

วางตัวเป็นกลางโดยเคร่งครัด ไม่ก้าวล่วงลงไปสอบถามหรือแสวงหาพยานหลักฐานใดเพิ่มเติม

แทนคู่ความ และหากในการพิจารณาโจทก์ขาดพยานหลักฐานในส่วนใด ศาลจะถือว่าเป็น

ความบกพร่องของโจทก์เอง และจะยกประโยชน์ในข้อนี้ให้แก่จ าเลย ในทางกลับกัน หากจ าเลย

น าเสนอข้อต่อสูห้รือพยานหลักฐานบกพร่องเอง แม้ข้อเท็จจริงจ าเลยจะได้เปรียบก็ตาม ก็ต้อง

ถือว่าความบกพร่องในการพิสูจน์ความจริงเป็นเพราะจ าเลย ศาลก็ ใ ช้ดุลยพินิจ ช่ัง

พยานหลักฐานที่ปรากฏในทางพิจารณาพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีได้ ดังนั้น ระบบกล่าวหา            

จึงเน้นก าหนดภาระหน้าที่ให้คู่กรณีแต่ละฝุายในการน าเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความ

จรงิ  

  ส่วนระบบไต่สวน (Inquisitorial System) มีหลักการว่าผู้มีอ านาจปกครองดูแล

บ้านเมืองควรจะเป็นผู้ท าการไต่สวน โดยได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ ในช่วงยุคที่ศาสนา

รุ่งเรือง ผูส้มเด็จพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม เป็นผู้มีอิทธิพลเหนือฝุาย กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครอง

นครต่างๆ ซึ่งศาลศาสนาของยุโรป จะมีวธิีการพิจารณาคดีผู้กระท าผดิเกี่ยวกับกฎหมายของ 
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ทางศาสนาด้วยวิธีการซักฟอกพยาน ทั้งนี้ พระผู้ท าการไต่สวนจะมีอ านาจอย่างเต็มที่ในการ

ซักถามตัวผู้กระท าความผิดได้ ตลอดจนด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ ด้วยตัว            

ผู้ไต่สวนเอง และหากผู้ไต่สวนยังสงสัยในเรื่องใด ประเด็นใด ก็สามารถที่จะท าการแสวงหา

ข้อเท็จจริงได้เอง จนกว่าจะได้รับข้อเท็จจรงิเป็นที่ยุติ โดยไม่ต้องผ่านการน าเสนอของคู่กรณีแต่

อย่างใด ระบบไต่สวนจงึให้อ านาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงแก่ผูไ้ต่สวนมากกว่าคู่กรณี  

หากจะกล่าวถึงระบบไต่สวนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คงต้องนึกถึงละครเรื่องเปาบุ้นจิ้น 

ซึ่งจะแสดงให้เห็นรูปแบบการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนที่ชัดเจน โดยคดีจะเริ่มต้นจากการที่มี

ผู้เข้ามาตีกลองร้องเรียน หลังจากนั้นเปาบุ้นจิ้นก็จะท าการนั่งพิจารณาซักถามข้อเท็จจริงด้วย

ตนเอง และหากข้อเท็จจริงที่ได้มานั้นยังไม่ชัดเจนหรือเห็นว่าต้องค้นหาความจริงในเรื่องใด              

ก็จะมอบหมายให้องค์รักษ์จ่ันเจาออกไปหาข้อมูลเพิ่มเตมิประกอบการพิจารณาตัดสินคดี  

อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวว่าระบบการพิจารณาในรูปแบบใดจะค้นหา

ข้อเท็จจริงได้ดีกว่านั้นคงจะคาดหมายได้ยาก เนื่องจาก การจะแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ชัดเจน

เพียงใด ในระบบกล่าวหา หากคู่ความมีความรู้ความช านาญในเรื่องที่ต้องการแสวงหา

ข้อเท็จจริง ก็สามารถน าเสนอพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีได้ โดยมีศาล

เป็นผู้ควบคุมกระบวนพิจารณาให้เป็นกลาง ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในทางคดี           

ส่วนในระบบไต่สวน หากผู้ไต่สวนมีความรู้ความช านาญในเรื่องที่ต้องการแสวงหาข้อเท็จจริง

แล้ว แม้คู่กรณีจะบิดเบือนข้อเท็จจริงเพียงใด ก็ไม่ผูกมัดให้ผู้ไต่สวนต้องฟังข้อเท็จจริงนั้น            

และสามารถลงไปค้นหาข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มที่ ในทางกลับกันหากผู้ไต่สวนไม่มีความรู้ความ

ช านาญในเรื่องที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงในด้านน้ันๆ หรอืผูไ้ต่สวนวางตนไม่เป็นกลาง ก็ส่งผลเสีย

ต่อขอ้เท็จจริงที่ท าการค้นหา   

  การสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวน

พิจารณาทางปกครอง โดยผลของการพิจารณาสอบสวนที่ได้มานั้นจะอยู่ในรูปแบบของข้อมูล

เพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการในทางปกครองต่างๆ และในบางครั้งอาจน าไปสู่การ

พิจารณาออกค าสั่งทางปกครองได้ โดยสภาพของค าสั่งทางปกครองนี้ เป็นการแสดงเจตนา

ของฝุายรัฐ ที่มีลักษณะแสดงถึงอ านาจเหนือกว่าฝุายเอกชน และผลของค าสั่งทางปกครองที่

ออกมา อาจให้คุณให้หรอืให้โทษกระทบต่อสิทธิตา่งๆของ ผูร้ับค าสั่งหรอืผูท้ีเ่กี่ยวข้องได้  
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ในการค้นหาข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา จึงจ าเป็นต้องค้นหาความ

จริงให้ได้มากที่สุดและถูกต้องที่สุด ทั้งนี้ หากได้ข้อเท็จจริงที่ผิดหรือขาดตกบกพร่องในส่วนที่

เป็นสาระส าคัญต่อการพิจารณา หรือเอนเอียงไปทางใด ย่อมท าให้การพิจารณาตัดสินใจของ

ผู้บังคับบัญชาผิดเพี้ยนไปด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง รัฐในฐานะผู้ใช้

อ านาจที่เหนือกว่าเอกชน จึงต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวัง โดยเน้นถึงความโปร่งใส              

และเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย การใช้วิธีแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการแต่งตั้งคณะบุคคลเป็น

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จึงเป็นวิธีการและขั้นตอนในการแสวงหาข้อเท็จจริง          

ท าให้การพิจารณาทางปกครองเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม  

  เมื่อทราบแนวคิดของระบบการแสวงหาความจริงที่มีอยู่ ในปัจจุบันแล้ว                

ก็ต้องศกึษาต่อไปว่า วธิีต่างที่จะให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ด้วยการสอบสวน มีความหมายอย่างไร 

ผู้เขียนขออธิบายความหมายของค าว่า “การสอบสวนหาข้อเท็จจริง” ในเชิงลักษณะการท า

หน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กล่าวคือ กระบวนการค้นหาความจริงอย่าง

หนึ่ง โดยใช้วิธีค้นคว้า สอบถาม และรวมรวมข้อมูล ตลอดจนพยานหลักฐานต่างๆ จากบุคคล

หลายฝุาย เพื่อพิสูจน์ความจริงให้เห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีความเป็นมาอย่างไร 

รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง  มีผู้ใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

กระท าการอย่างไร เมื่อใด เวลาใด และกระท าสถานที่ใด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ

อย่างไร มูลเหตุหรอืแรงจูงใจในการกระท าเป็นเพราะเหตุใด๑  

  ในกระบวนการค้นหาความจริงนี้ มีรายละเอียดแต่ละส่วนของการด าเนินการ

ประกอบไปด้วย วิธีการ ขั้นตอน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ก าหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ความละเอียดรอบความ และความเป็นธรรม ในการ

พิจารณาด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งหากเปรียบเทียบการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับ

กระบวนการสอบสวนคดีอาญา ในชั้นพนักงานสอบสวน ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

 

 

                                                           
๑
  ดูเปรียบเทียบความหมายของการสอบสวน ตามมาตรา 2 (11) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติว่า “การสอบสวน” 

หมายความถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงานสอบสวนได้ท าไป

เก่ียวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผดิและเพื่อจะเอาตัวผู้กระท าผดิมาลงโทษ 
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ความอาญา๒ ได้บัญญัติก าหนด ให้พนักงานสอบสวนรวมรวมหลักฐานทุกชนิด เพื่อให้ทราบ

ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาตลอดจนเพื่อที่จะให้รู้ตัว

ผูก้ระท าผิดและพิสูจนใ์ห้เห็นความผดิหรอืความบริสุทธิ์ของผู้ตอ้งหา จะเห็นได้ว่า ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ยังก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่พิสูจน์ความผิดหรือ

ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา พยานหลักฐานใดแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา 

พนักงานสอบสวนก็ต้องด าเนนิการสอบสวนรวบรวมเข้าไว้ในส านวนคดีดว้ย  

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงหรือการสอบสวนคดีอาญาโดยพนักงานสอบสวนก็ตาม ควรจะมุ่งเน้นความส าคัญ

ไปที่การค้นหาความจริงเป็นส าคัญ มิใช่มุ่งเน้นที่จะให้ได้พยานหลักฐานเพื่อน าไปสู่การ

พิจารณาลงโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือมุ่งที่จะเอาผิดกับผู้ต้องหาเท่านั้น แม้ด าเนินการสอบสวน

ต่อไปท้ายที่สุดแลว้จะท าให้ผลของการสอบสวนปรากฏว่า ผูถู้กกล่าวหาหรือผู้ต้องหาในคดีเป็น

ผูบ้ริสุทธิ์ ก็ตาม คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงหรอืพนักงานสอบสวน ก็ต้องด าเนินการ

สอบสวนรวบรวมเข้าไว้ในส านวนต่อไป 

2.2 กรณทีี่ต้องใช้วธิีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  

  การใช้กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความจริงอัน

จะน าไปสู่การตอบปัญหาในประเด็นตามที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้รับ

มอบหมาย อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารราชการประการหนึ่ง  ซึ่งโดยปกติแล้ว 

วิธีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จะถูกน ามาใช้เมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอ่ไปนีเ้กิดขึ้น 

  2.2.1  มีการร้องเรียนหรอืกล่าวโทษโดยบัตรสนเท่ห์  

   บัตรสนเท่ห์ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน    

พ.ศ. 2542 หมายความว่า จดหมายฟูองหรือกล่าวโทษผู้อื่นโดยมิได้ลงชื่อหรือไม่ลงชื่อจริง

ของผู้เขียน ซึ่งปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นรูปแบบของการสื่อสารจึง

มิได้จ ากัดอยู่เพียงแค่ทางจดหมายเท่านั้น ผู้เขียนจึงขยายความค าว่าบัตรสนเท่ห์ให้ชัดเจนขึ้น 

กล่าวคือ เอกสารที่ปรากฏข้อความกล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งวา่ได้กระท าความผดิอย่างหนึ่ง 

                                                           
๒
  ดูเปรียบเทยีบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะ

ท าได้ เพื่อจะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเก่ียวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท าผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความ

บริสุทธ์ิของผูต้้องหา 
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อย่างใด โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ท าเอกสาร ทั้งนี้ เอกสารนั้นจะบันทึกในรูปแบบจดหมาย หนังสือ

ราชการ ข้อความบนแผน่กระดาษ อีเมล์ หรอืข้อความทางอเิลคทรอนิกส์ ก็ได้ 

   อย่างไรก็ตาม การจะหยิบยกเรื่องร้องเรียนหรือกล่าวโทษตามที่

ปรากฏในบัตรสนเท่ห์ขึ้นพิจารณา ได้นั้น ต้องพิจารณาเบื้องต้นให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ

ทางราชการซึ่งได้ก าหนดเงื่อนไขลักษณะเบื้องต้นของบัตรสนเท่ห์ที่ควรรับไว้พิจารณาและวิธี

ปฏิบัติ ดังนี้๓  

   2.2.1.1 เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษ ในเบื้องต้นให้ถือ

เป็นความลับทางราชการ 

   2.2.1.2 ให้พจิารณาเฉพาะกรณีที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏ

ชัดแจง้ ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 

2.2 .2 มีผู้ เสียหายการร้อง เรียนถึ ง เหตุแห่ งความไม่ชอบมาพากล               

หรือกล่าวหาว่าได้มีการกระท าผิดระเบียบ ข้อบังคับหรือกฎหมายเกิดขึ้น  ทั้งนี้ โดยยังไม่มี

พยานหลักฐานใดๆ ที่ปรากฏโดยชัดแจง้ 

 โดยปกติแล้ว เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย หรอืมีผู้พบถึงความผิดปกติในการปฏิบัติราชการและเห็นว่าควรรีบพิจารณา

ด าเนินการแก้ไข ก็มักจะท าเรื่องร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาเพื่อให้พิจารณาสั่งการ แต่ข้อ

กล่าวอ้างที่ปรากฏในข้อร้องเรียนอาจไม่เป็นจริงเสมอไปทุกครั้ง บางครั้งเป็นเพียงการกล่าว

ระบายอารมณ์ของผู้ร้องเรียน มิได้มีเจตนาที่จะให้ด าเนินการใดๆ และบ่อยครั้งข้อร้องเรียนนั้น

เป็นการกลั่นแกล้งท าลายช่ือเสียง และเป็นค ากล่าวอ้างที่เลื่อนลอย  

อาทิเช่น ร้องเรียนว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ

นักศึกษา โดยยังไม่มีพยานหลักฐานใดๆ สนับสนุนข้ออ้าง หากพิจารณาด าเนินการตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยในทันที  ก็จะท าให้อาจารย์ท่านนั้นตกอยู่ ในสถานะ                

ผูถู้กกล่าวหา และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาจารย์ท่านนั้นได้  

                                                           
๓
  ดูหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ

ร้องเรียนกล่าวโทษขา้ราชการ และการสอบสวนเร่ืองราวรอ้งเรียนกล่าวโทษขา้ราชการว่ากระท าผดิวินัย 
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ดังนั้น ในเบื้องต้น ผู้บังคับบัญชาจึงควรหาด าเนินการแสวงข้อมูลและ

พยานหลักฐานให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ได้รับมานั้นมีมูลความจริงแล้วหรือไม่

หรือเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยเพื่อกลั่นแกล้ง หรือกล่าวไปตามอารมณ์ของผู้ร้องเรียน 

ก่อนจะพิจารณาด าเนนิการตามรูปการตอ่ไป 

  2.2.3 ผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย เห็นว่า มีการกระท าผิดระเบียบ 

ข้อบังคับหรือกฎหมายเกิดขึ้น เช่น รายงานการตรวจสอบ พบว่า ใบส าคัญของทางราชการ 

สูญหาย เป็นต้น กรณีนี้มหีลักการเชน่เดียวกับความผิดอาญาที่เกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจพบ

การกระท าความผิดเกิดขึ้น เจา้หนา้ที่ต ารวจก็มีหน้าที่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อปกปูอง

รักษาความสงบของบ้านเมืองและรักษาผลประโยชน์ของรัฐ 

   ในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน มักมีการกระท าที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต 

หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ

แนวปฏิบัติของทางราชการ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ยังไม่อาจทราบที่มาหรือเหตุผล ซึ่งหากได้

พิจารณาในเบือ้งต้นแล้ว จากเกิดจากความเข้าใจผิด หรือเป็นเรื่องที่มีเหตุผลสามารถรับฟังได้ 

และสามารถด าเนินการแก้ไขความบกพร่องต่างๆ นั้นได้ จึงควรพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อแสวงหาข้อยุติ ที่มา และเหตุผลของความผิดปกติ

นั้น ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถพิจารณาสั่ง

การตามรูปการ และอกีวัตถุประสงค์หนึ่งก็เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ ว่าได้มีการกระท า

ผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่ หากมีการกระท าผิดเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาก็สามารถพิจารณาสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

เพื่อด าเนนิการตามขั้นตอนตอ่ไปได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3 

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

 
  การสอบสวนหาข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยมิได้ก าหนดขั้นตอน

และวิธีการในการด าเนินกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเอาไว้ดังเช่น การสอบสวนทาง

วินัยที่ก าหนดระยะเวลา ขั้นตอนทุกกระบวนการในการสอบสวนทางวินัยเอาไว้อย่างชัดเจน 

อาทิ กระบวนการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ จะต้องด าเนินการ

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ ได้รับแจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัย๔ โดยวิธีการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา คณะกรรมการจะต้องมีหนังสือเรียกตัว               

ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาตามแบบ สว.2 และจะต้องแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา

ทราบว่าผูถู้กกล่าวหามีสทิธิที่จะได้รับแจง้สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิ

ที่จะให้ถ้อยค าหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือน าพยานหลักฐานมา

สืบแก้ข้อกล่าวหาได้๕ เป็นต้น 

  แต่หากจะให้กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นไปโดยไม่มีกรอบ                 

ก็จะส่งผลเสียต่อข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่จะต้องน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งยังไม่ก่อให้เกิด

หลักประกันความยุติธรรมในการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากผลการพิจารณาสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงนี ้สามารถน าไปใช้พจิารณาออกค าสั่งทางปกครองได้ด้วย ซึ่งหากกระบวนการออก

ค าสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ย่อมอาจถูกฟูองเป็นคดีตอ่ศาลใหเ้พิกถอนได้ 

  ดังนั้น กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จึงต้องกระท าโดยละเอียด

รอบคอบ และกระบวนดังกล่าวจะต้องเป็นมีความเป็นธรรม และมีมาตรฐานในการปฏิบัติที่ไม่

ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ๖ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่ก าหนดหลักเกณฑ์กลางของวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ก าหนดหลักเกณฑแ์ละขั้นตอนต่างๆ ส าหรับการด าเนินงานทางปกครองให้เป็นไปโดยถูกต้อง   

                                                           
๔
  ดู ขอ้ 19 (1) แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยแมโ่จว้่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและขัน้ตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2550 

๕
  ดู ขอ้ 21 แห่งขอ้บังคับมหาวิทยาลัยแมโ่จว้่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและขัน้ตอนในการสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2550 

๖
  มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติว่า  

“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดก าหนดวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองเร่ืองใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่า

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

  ความในวรรคหนึ่งมิใหใ้ช้บังคับกับข้ันตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งท่ีก าหนดในกฎหมาย” 
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สามารถรักษาประโยชน์สาธารณะได้ และอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็น

การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิ   

  เมื่อมีกรณีที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้นแล้ว 

ผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาหาบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะท าการพิจารณาสอบสวนใน

เรื่องนั้นๆ เพื่อใหก้ารแสวงหาข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และควรจะเป็นบุคคล

ที่เป็นที่ยอมรับของคู่กรณีแต่ละฝุาย ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ  ได้แก่ การเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถในเรื่องที่จะท าการสอบสวนนั้นๆ มีไหวพริบดีสามารถคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ            

ได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ชี้แจงข้อที่ถูกซักถามได้ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่างสังเกต                 

มีความเสียสละ มีความอดทนสูง มีทักษะในการรักษาความลับราชการ และต้องวางตัวเป็น

กลาง ไม่ฝักใฝุคู่กรณีฝุายใดฝุายหนึ่ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับพยานฝุายใด ไม่ชักจูง จูงใจด้วยวิธีใดๆ 

หรอืชอบใช้วธิีข่มขู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานหรอืค ารับสารภาพ 

  ในบางครั้ง อาจมีบุคคลที่มีความเหมาะในหลายๆ ด้าน แต่บุคคลดังกล่าว

อาจจะเป็นผู้ที่มีภาระทั้งทางบริหาร และการเรียนการสอนหรือหน้าที่ประจ า ค่อนข้างหนักอยู่

แล้ว การแต่งตั้งบุคคลเช่นว่านี้ มาเป็นคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ก็จะส่งผลให้การ

สอบสวนเกิดความล่าช้าได้ ดังนั้น ในประเด็นเรื่องของเวลาว่างนอกเหนือจากภาระงานปกติ

ของกรรมการ ก็ควรน ามาพิจารณาด้วย 

  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นกลางในกระบวนพิจารณา 

พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้ก าหนดห้ามประเภทของบุคคลที่

จะท าหนา้ที่กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ได้ กล่าวคือ 

  3.1.1 เป็นคู่กรณีเอง 

  3.1.2 เป็นคู่หม้ัน หรอืคู่สมรสของคูก่รณี 

  3.1.3 เป็นญาตขิองคู่กรณี กล่าวคือ 

3.1.3.1 เป็นบุพการหีรอืผูส้ืบสันดานไม่วา่ช้ันใดๆ หรอื 

3.1.3.2 เป็นพี่นอ้งหรอืลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามช้ัน หรอื 
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3.1.3.3 เป็นญาตเิกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียงสองช้ัน 

  3.1.4 เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ หรือผู้แทนหรือ

ตัวแทนของคู่กรณี 

  3.1.5 เป็นเจ้าหนี้ หรอืลูกหนี้ หรอืเป็นนายจ้างของคู่กรณี 

  3.1.6 กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  นอกจากนี ้หากมีเหตุอื่นใดอันเกี่ยวกับกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง กรรมการผู้นั้นจะท าการ

พิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไม่ได้๗ เชน่ กรณีทีก่รรมการเคยฟูองและถูกผู้ถูกกล่าวหาฟูอง

กลับในข้อหาหมิ่นประมาทซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล กรณีที่กรรมการที่ถูกอ้าง

เป็นพยานในการพิจารณาสอบสวนในเรื่องนั้น หรอืกรณีทีก่รรมการที่เคยพิจารณาเรื่องที่จะท า

การสอบสวนมาก่อนแล้ว เป็นต้น 

  ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุลักษณะต่างๆ ดังกล่าว ท าให้กรรมการในคณะกรรมการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงคนนั้นๆ เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะท าการพิจารณาสอบสวน          

ซึ่งหากปล่อยใหบุ้คคลดังกล่าวท าการสอบสวน ก็จะเกิดความล าเอียงและไม่เป็นที่ยอมรับของ

คู่กรณีอีกฝุายหนึ่งได้ เชน่ หากแต่งตั้งให้เจ้าหนี้ของผู้ถูกกล่าวหา เข้ามาท าหน้าที่เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ในเรื่องที่ลูกหนี้ถูกกล่าวหาว่าน าเงินของทางราชการ

ไปใช้โดยทุจริต เจ้าหนี้ (กรรมการ) ก็อาจสอบสวนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนลงคะแนน

เสียงเพื่อคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงฟังข้อเท็จจรงิในทางพิจารณาว่าผูถู้กกล่าวหามี 

                                                           
๗
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 16 บัญญัติว่า 

  “ในกรณีที่มีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 13 เก่ียวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทาง

ปกครองซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาทางปกครองใน

เร่ืองนั้นไม่ได้ 

  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการดังนี้ 

  (1) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเร่ืองไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหรือประธาน

กรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 

  (2) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะท าการพิจารณาเร่ืองต่อไ ปก็ได้แต่ต้อง

แจง้ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปช้ันหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี 

  (3) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองซ่ึงผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่มีค าสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้ า 

แล้วแต่กรณีว่าผูน้ั้นมีอ านาจในการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองนั้นหรือไม่ 

  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 14 วรรคสอง และมาตรา 15 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
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มูลกระท าความผิดจริง เพื่อบีบให้ลูกหนี้ (ผู้ถูกกล่าวหา) ต้องยินยอมช าระหนี้หรือรีบหาเงินมา

ช าระหนี้ 

  หากผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้ท าการพิจารณา  

ดังกรณีขา้งตน้ไป และต่อมาผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงปรากฏ

ว่า มีมูลการกระท าผิดทางวินัยจนกระทั่งน าไปสู่การออกค าสั่งลงโทษ ก็ถือว่าการพิจารณา

สอบสวนข้อเท็จจริงนี้ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอาจสั่งเพิกถอนค าสั่งดังกล่าวได้ แม้ในความ

จริง ผู้ถูกกล่าวหาจะได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหานี้จริงก็ตาม ดังนั้น การแต่งตั้งบุคคลที่มี

คุณสมบัติตอ้งห้ามมใิห้ท าการพิจารณาเข้ามาท าหน้าที่ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายได้ 

3.2 การคัดค้านกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิ 

  หากผู้บังคับบัญชาได้พลั้งเผลอแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้ท าการ

พิจารณาตามพระราชบัญญัติวธิีพิจารณาทางปกครอง พ.ศ.2539 เข้าท าหน้าที่เป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม               

จะมีวธิีแก้ไขอย่างไรบ้างนัน้ 

ส าหรับปัญหาดังกล่าว พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง             

พ.ศ.2539 ได้ก าหนดวิธีการหนึ่งเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว และท าให้การพิจารณาทางปกครอง

สามารถด าเนินไปได้ดว้ยดี เรียกว่า “การคัดค้าน๘” 

  โดยวิธีการในการคัดค้านตัวกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวไว้๙ 

ดังนี้ 

                                                           
๘
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 15 บัญญัติว่า 

  “เมื่อมีกรณีตามมาตรา 13 หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว 

ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าว กรรมการผู้ถูคัดค้านเมื่อได้ช้ีแจงข้อเท็จ จริง

และตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากที่ประชุม 

  ถ้าคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างที่กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม ให้ถือว่า

คณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดคา้น 

  ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน                 

ก็ให้กรรมการผูน้ั้นปฏบิัติหน้าท่ีต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

  การยื่นค าคัดคา้นและการพิจารณาค าคัดคา้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 
๙
  ดู กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
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3.2.1 ให้ผู้คัดค้านท าหนังสือคัดค้านถึงประธานกรรมการ โดยระบุข้อคัดค้าน

พร้อมดว้ยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็นเหตุแหง่การคัดค้าน  

หากเป็นกรณีที่มีเหตุอื่นใดเกี่ยวกับกรรมการในคณะกรรมการที่

สอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาไม่เป็นกลาง ตามมาตรา 16           

แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก็ให้ผู้คัดค้านท าค าคัดค้านถึง

ตัวกรรมการผู้ถูกคัดค้าน  

กรณีกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเห็นเอง           

ให้กรรมการผู้นัน้แจ้งประธานกรรมการ 

การยื่นหนังสือคัดค้าน จะยื่นด้วยตนเองหรือจะส่งทางไปรษณีย์ตอบ

รับก็ได้ แตต่้องก่อนได้รับแจง้ค าสั่งทางปกครอง 

3.2.2 เมื่อประธานกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง                   

ได้รับหนังสือคัดค้านแลว้ ให้ด าเนินการเรยีกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น 

และจะต้องเป็นการประชุมในเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น จะน าเรื่องอื่นมาพิจารณาด้วยมิได้ 

   ในกรณีคัดค้านตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง พ.ศ.2539 ถ้ากรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่ถูกคัดค้าน                 

เห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่ถูกคัดค้าน จะท าการพิจารณาสอบสวนต่อไปก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้

ประธานกรรมการทราบ เพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเหตุคัดค้านนั้นเสียก่อน 

  3.2.3 ในการพิจารณาค าคัดค้าน คณะกรรมการจะต้องให้โอกาส                  

ผู้ถูกคัดค้านชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม โดยคณะกรรมการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริง

ได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ผูกพันกับค าคัดค้านหรือค าชี้แจงของผู้ถูกคัดค้าน

หรอืพยานหลักฐานของคูก่รณี 

  3.2.4 เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้ประธานกรรมการแจ้งมติที่

ประชุมให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านและคูก่รณีทราบโดยไม่ชักช้า 
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อย่างไรก็ตาม การถือหลักผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเคร่งครัด อาจเป็นอุปสรรค์

ในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากในบางครั้ง หน่วยงานราชการนั้นๆ ไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอ 

ดังนัน้ ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและหากปล่อยใหล้่าช้าอาจเกิดความเสียหายอย่างมาก หรือไม่มีผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทน ก็สามารถให้กรรมการที่ขาดลักษณะความเป็นกลาง พิจารณาสอบสวน

ข้อเท็จจริงไปพลางก่อนก็ ได้๑๐ เพราะถึงอย่างไร หากต่อมาปรากฏว่ากรรมการใน

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่ขาดลักษณะความเป็นกลาง ได้ด าเนินการพิจารณาโดย 

ไม่เป็นกลางเสียแล้ว ก็ยังสามารถถูกฟูองให้เพิกถอนค าสั่งทางปกครองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๐

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 18 บัญญัติว่า 

  “บทบัญญัติมาตรา 13 ถึงมาตรา 16 ไม่ให้น ามาใช้บังคับกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์

สาธารณะหรือสิทธขิองบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจา้หน้าท่ีอื่นปฏิบัติหน้าท่ีแทนผูน้ั้นได้”  



 

บทที่ 4 

การพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

 

  ในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือแนวปฏิบัติของทางราชการใดที่ก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงไว้ชัดเจนเหมือนกับการด าเนินการสอบสวนทางวินัย ดังนั้นรูปแบบและขั้นตอนการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริง จงึเปิดกว้างและมีความยืดหยุ่นกว่าการสอบสวนทางวินัย แต่อย่างไรก็

ตาม กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดย

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนั้น จะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมี

มาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ก าหนดการด าเนินการ

ต่างๆ ในการปฏิบัติราชการทางปกครองเอาไว้ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

หนา้ที่กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่สามารถด าเนินการได้โดยไม่ขัดหรือ

แย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นแนวทางในการ

ด าเนนิการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้เหมาะสม 

โดยกระบวนการสอบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้บังคับบัญชาได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วค าสั่งจะถูกส่งต่อไปให้ยังฝุาย

เลขานุการ เพื่อให้ด าเนินการประสานงานกับกรรมการคนอื่นๆ โดยปกติแล้ว เมื่อฝุาย

เลขานุการได้รับทราบค าสั่งแล้ว ก็ต้องรีบด าเนินการแจ้งค าสั่งเป็นหนังสือไปยังกรรมการคน

อื่นๆ พร้อมดว้ยเอกสารในเบือ้งตน้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมี

การประชุม 

  ในการประชุมครั้งแรก ควรจะเชิญกรรมการมาให้ครบทุกคน เนื่องจากการ

ประชุมนัดแรกจะเป็นการพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน ซึ่งมีการกล่าวและอธิบายถึงที่มา

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น ตลอดจนพิจารณาก าหนดประเด็นใน

การสอบสวน ซึ่งมีความส าคัญมาก หากในการพิจารณาสอบสวนมิได้ก าหนดประเด็นเอาไว้              

หรือก าหนดประเด็นไว้ไม่ดี ก็จะท าให้เกิดความสับสนและยืดยาวจนไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจาก  

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนแต่ละครั้ง จะน าไปสู่ค าถามใหม่เสมอ ดังนั้น หากกรรมการ

ไม่ได้ทราบข้อมูลในการประชุมครั้งแรก อาจท าให้ในการประชุมครั้งต่อไป เกิดความยุ่งยากขึ้น

ได้ 



 

19 

  ในการท าหน้าที่พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงนี้ คณะกรรมการสอบสวน         

หาข้อเท็จจริงมีอ านาจในการแสวงหาข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า 

เพื่อรวมเป็นพยานหลักฐานส าหรับพิสูจน์ความจริงได้ตามความเหมาะสมใน โดยไม่ต้องผูกพัน

อยู่กับค าขอหรอืพยานหลักฐานของคูก่รณี๑๑ หรอืที่เรยีกโดยทั่วไปว่า “การใชดุ้ลยพินจิ” 

ในหลายครั้ง คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง มักถูกเพ่งเล็งและตั้ง

ค าถามว่า เหตุใดจึงต้องเชิญบุคคลหลายฝุายมาให้ถ้อยค า แล้วบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

เรื่องที่สอบสวนอยู่จริงหรือไม่ ค าถามที่ถูกตั้งนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ด าเนินการสอบสวนอยู่

หรอืไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในการ

ด าเนินการสอบสวนทั้งสิ้น ดังนั้น หากคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ก าหนดไว้เป็น

ประเด็นส าหรับด าเนินการพิจารณาแล้ว ก็สามารถที่จะขจัดข้อสงสัยและสร้างความชัดเจน

ให้กับการสอบสวนได้เป็นอย่างดี  

  ท้ายสุดในการพิจารณาสอบสวน ควรจะมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

สรุปผลการสอบสวน ว่าในทางพิจารณา คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้

พยานหลักฐานใดมาบ้าง พยานใดมีน้ าหนักน่าเชื่อถือสนับสนุนข้อเท็จจริงในส่วนใด และเมื่อช่ัง

น้ าหนักพยานหลักฐานแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติอย่างไร นอกจากนี้ เมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้ว 

คณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นเสนออย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการของ

ผูบ้ังคับบัญชา 

  โดยภาพรวมในการพิจารณาสอบสวน ควรจะมีการประชุมอย่างน้อย 3 ส่วน 

ได้แก่ การประชุมนัดแรกเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน การประชุมเพื่อสอบสวน 

(อาจเป็นการประชุมเพื่อสอบถามถ้อยค าพยานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน

ที่คณะกรรมการเรียกให้เข้ามาในส านวน หรือประชุมเพื่อออกไปตรวจดูสถานที่ ) และการ

ประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณามีมติสรุปผลการสอบสวน 

 

                                                           
๑๑

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 28 บัญญัติว่า 

  “ในการพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเร่ืองนั้นๆ โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับค าขอหรือ

พยานหลักฐานของคูก่รณี” 
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  ข้อสังเกต กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กฎหมายมิได้ก าหนดระยะเวลา

ในการด าเนินการเอาไว้ว่าแต่ละขั้นตอนจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด 

ซึ่งต่างจากการสอบสวนทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน

เอาไว้อย่างชัดเจน เช่น ต้องด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนและแจ้ง

ข้อกล่าวหา (สว 2) ภายในก าหนด 15 วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบค าสั่ง

แตง่ตัง้ ฯลฯ ดังนั้น ประธานกรรมการจงึตอ้งก าหนดแผนการสอบสวนให้รัดกุมและรวดเร็ว 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีกรณีปัญหา/ความไม่โปร่งใส/ทุจริต/เรื่องราวร้องเรียน/กรณี
อื่นท่ีเห็นสมควรให้มีการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

ผู้บังคับบัญชามีค าส่ังแตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเทจ็จริง 

ฝ่ายเลขาแจ้งค าสัง่แตง่ตั้งให้กรรมการ
ทุกคนทราบ 

ประชุมเพื่อพิจารณาวางแนว
ทางการสอบสวน 

ด าเนินการสอบสวน 

ประชุมเพื่อพิจารณา 
มีมติสรุปผลการสอบสวน 

สอบถามถ้อยค าพยานท่ีเกี่ยวข้อง 

พิจารณาหลักฐาน 
(พยานเอกสาร/พยานวตัถ)ุ  

ออกไปตรวจสถานท่ีเกดิเหตุ 

เสนอผลการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาส่ังการตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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4.1 อ านาจในการพิจารณาสอบสวน 

  การที่ผูบ้ังคับบัญชาได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ขึ้น ย่อมหมายความว่า ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายอ านาจควบคุมดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องราวที่สอบสวนให้แก่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงจะต้องท าหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน ซึ่งการจะได้ความจริง 

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นแก่

การพิสูจนข์้อเท็จจริง ดังนี้  

  4.1.1 แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง 

  4.1.2 รับฟังพยานหลักฐาน ค าชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณี หรือของ

พยานบุคคล หรือพยานผู้เช่ียวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จ าเป็น ฟุุมเฟือย หรอืเพื่อประวิงเวลา 

  4.1.3 ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยาน

ผูเ้ชี่ยวชาญ 

  4.1.4 ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการ

สอบสวน 

  4.1.5 ออกไปตรวจสถานที่  

  ข้อสังเกต การใช้อ านาจเรียกพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานหลักฐาน

ต่างๆ จากความครอบครองของบุคคลอื่นนอกจากคู่กรณี หากเป็นกรณีของบุคคลที่อยู่ใน

มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ย่อมไม่เป็นปัญหา เพราะถือได้ว่าหนังสือแจ้งให้มาให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง

พยานหลักฐานหรอืพยานเอกสาร เป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชา มสีภาพบังคับในการบริหารงาน

ตามสายบังคับบัญชา แตห่ากเป็นกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย หรือเป็นเอกสารหรือ

พยานหลักฐานต่างๆ ที่อยู่กับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัย) 

อาจท าได้ในรูปแบบของการขอความร่วมมือ เท่านั้น เพราะบุคคลเหล่านี้มิใช่ผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชาในสังกัดของมหาวิทยาลัย 
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4.2 การประชุมพิจารณา  

  การด าเนินการสอบสวนในรูปแบบของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

จะต้องด าเนินการด้วยการประชุม ดังนั้น ในส่วนนี้จึงขอน าเสนอแง่มุมต่างๆ ในการประชุม

พิจารณา โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้ 

4.2.1 องค์ประชุม  

การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จะต้องมี

กรรมการมาประชุมอย่างนอ้ยกึ่งหนึ่ง จงึจะครบองค์ประชุม๑๒  

กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใน

ครั้งใดได้ เนื่องมาจากติดภารกิจส าคัญและเร่งด่วน หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ 

กรรมการที่มาประชุมจะต้องเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานกรรมการแทน               

โดยปกติมักจะเลอืกจากผูท้ี่มอีาวุโสมากที่สุด 

4.2.2 การนัดประชุม 

การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรณีที่ได้แจ้งนัดประชุมให้กรรมการทราบในที่ประชุมแล้ว                     

จะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมวันดังกล่าวก็ได้ แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็น

เร่งดว่น ประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้๑๓ 

4.2.3 การเตรียมสถานที่ประชุม 

การเตรียมสถานที่ประชุม จะต้องไม่คับแคบจนเกินไป เป็นสถานที่

มิดชิดเงียบ ไม่มีสิ่งที่รบกวนสมาธิของพยานผู้มาให้ถ้อยค า อาทิเ ช่น ภาพติดฝาผนัง               

และสามารถปูองกันมิให้เสียงในห้องประชุมเล็ดลอดออกไปได้ ในส่วนของการจัดที่นั่ง ควรให้ 

                                                           
๑๒

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 79 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 

  “ภายใต้บังคับมาตรา 15 วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อยก่ึ งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม            

เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือค าสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น...” 
๑๓

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 80 บัญญัติว่า 

  “การประชุมให้เป็นไปตามระเบยีบการที่คณะกรรมการก าหนด 

  การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือและแจง้ให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัด

ในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวนีจ้ะท าหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

  บทบัญญัติในวรรคสองมใิห้น ามาใช้บังคับในกรณีมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วนซ่ึงประธานกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
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พยานผู้ให้ถ้อยค านั่งในลักษณะเผชิญหน้าคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อให้

กรรมการแต่ละคนสามารถมองเห็นกริยาท่าทาง และพฤติกรรมต่างๆ ในขณะที่ให้ถ้อยค าได้

ชัดเจน ทั้งนี้ ห้องประชุมที่ดีควรจะปิดผ้าม่านให้สนิทเพื่อปูองกันมิให้บุคคลอื่นมองลอดเข้ามา

เห็นบรรยากาศในห้องประชุมและตัวพยานได้ เนื่องจาก ผู้อื่นที่พบเห็นมักจะเข้าใจว่าบุคคลที่

เข้าหอ้งประชุมสอบสวนเป็นผู้กระท าผดิหรอืมีส่วนรว่มในการกระท าผดิ 
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ตัวอย่างภาพห้องประชุมที่เหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 1 ภายนอกที่มดิชดิ ปูองกันมิให้บุคคลอื่นมองเล็ดลอดเข้าไปได้ 

 

 

 
ภาพที่ 2 ภายในหอ้งไม่คับแคบจนเกินไป ไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิ  

 

 



 

26 

4.2.4 การพิจารณา 

ในการประชุมเพื่อพิจารณาในนัดแรกซึ่งเป็นการพิจารณาวางแนว

ทางการสอบสวน กรรมการแต่ละคนควรต้องศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นให้เข้าใจเสียก่อน ว่าเหตุ

แห่งการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนั้น ผู้บังคับบัญชามีความ

ต้องการที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงในเรื่องใด ดังนั้น กรรมการแต่ละคนจึงควรเตรียมตัวใน

เบือ้งตน้ดังนี้ 

4.2.4.1 ศึกษาว่าบุคคลผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นเป็นใครบ้าง 

ประวัติภูมิหลังของแต่ละคนเป็นอย่างไร  

4.2.4.2 ศึกษารายละเอียดและพฤติการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็น

อย่างไร เหตุการณเ์กิดขึ้นในช่วงใดเวลาใด สถานที่ใด สาเหตุแห่งการกระท าเป็นอย่างไร  

4.2.4.3 ศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติของทางราชการ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร  

ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่การตั้งค าถามก าหนดประเด็นร่วมกันในวันประชุม               

และก าหนดตัวบุคคลที่จะเป็นพยาน เอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะเรียกเข้ามาประกอบการสอบสวน 

ตลอดจนก าหนดนัดประชุมในครั้งตอ่ๆ ไป  

วิธีการก าหนดประเด็นในการสอบสวน ควรจะพิจารณาจากเจตนาใน

การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ว่าผู้บังคับบัญชาต้องการทราบ

ข้อเท็จจริงในเรื่องใด เป็นตัวก าหนดค าถาม เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง กรณี นายมดด า ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ก าหนด คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก็ควรจะ

ก าหนดประเด็นว่า “นายมดด าไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) ก าหนดไว้จรงิหรอืไม่ และเพราะเหตุใด” เป็นต้น 

   ในการประชุมพิจารณาสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงมีอ านาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า โดยท าเป็นหนังสือเชิญบุคคลต่างๆ ที่ 
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คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เห็นวา่เป็นประโยชน์ตอ่การพิสูจน์ความจริง และในกรณี

ที่การประชุมครั้งนั้น มีการเชิญพยานบุคคลมาให้ถ้อยค ามากกว่าหนึ่งคน ต้องให้พยานเข้ามา

ให้ถ้อยค าต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงทีละหนึ่งคนเท่านั้น เพื่อปูองกันมิได้

พยานคนอื่นได้ยินสิ่งที่พยานให้ถ้อยค าในห้องพิจารณา โดยคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงจะต้องเป็นฝุายตั้งค าถาม และคอยระมัดระวังควบคุมมิให้พยานตอบเกินค าถาม 

หากพยานตอบเกินค าถามจะต้องตักเตือนให้หยุด บางครั้งการซักถามโดยให้พยานสาบานตน

ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้พยานไม่กล้ากล่าวเท็จ 

   การตั้งค าถาม ควรใช้ค าถามในลักษณะเปิด เพื่อให้พยานผู้ให้ถ้อยค า

เล่าเหตุการณ์เป็นล าดับเรื่องราว ไม่ควรใช้ค าถามน าในลักษณะที่จะต้องตามว่า “ใช่” หรือ 

“ไม่” เว้นแต่เป็นค าถามเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ได้เล่ามาแล้วอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้  เพื่อให้

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของ

พยานผู้ให้ถ้อยค าและเหตุผลแห่งการกระท าต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยใน

ภายหลัง 

   ลักษณะการพูดคุยซักถาม ควรจะสร้างบรรยากาศให้มีลักษณะแบบ

ไม่เป็นทางการจนเกินไป และชวนให้ผู้ถูกซักถามรู้สึกสบายๆ โดยอาจเริ่มจากการสอบถาม

เรื่องทั่วไปก่อน เพื่อให้พยานผู้ให้ถ้อยค าไม่เกร็ง จะได้กล้าเปิดใจแสดงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่

เป็นประโยชน์ออกมา กรรมการไม่ควรกล่าวถามในลักษณะที่ข่มขู่ หรือจูงใจพยาน เพราะ

นอกจากจะเป็นการกระท าที่ไม่ชอบแล้ว อาจส่งผลให้ข้อเท็จจริงที่ได้มาไม่ใช่ความจริงก็ได้ 

โดยการบันทึกถ้อยค าของพยานจะจัดท าในแบบบันทึกการสอบสวน 

ซึ่งบันทึกด้วยลายมือและเมื่อบันทึกถ้อยค าพยานเสร็จแล้ว จะต้องให้พยานผู้ให้ถ้อยค านั้นอ่าน

หรืออ่านให้พยานผู้ให้ถ้อยค าฟังเสียก่อน แล้วจึงจัดให้พยานผู้ให้ถ้อยค าลงลายมือชื่อก ากับใน

แบบบันทึกการสอบสวนทุกแผ่น หากข้อความในส่วนใดมีการขูด ตก เติม หรือขีดฆ่า                  

ก็ให้พยานผู้ให้ถ้อยค านั้น ลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย ในกรณีที่พยานผู้ให้ถ้อยค าไม่ยอมลง

ลายมอืชื่อ ก็ใหก้รรมการบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยค า และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ

รับรองไว้ 

ข้อสังเกต ในการจดบันทึกถ้อยค าพยาน หากจ าเป็นต้องแก้ไขข้อความ

ในบันทึก หา้มมใิห้ขูดลบหรอืบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้ 
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วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้ผู้ให้ถ้อยค ากับกรรมการผู้นั่งสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือ

ชื่อก ากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม และในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 

(เขียนหนังสอืไม่เป็นหรอืมือได้รับบาดเจ็บไม่สามารถเขียนตัวอักษรได้) ให้น าประมวลกฎหมาย

แพ่งพาณิชย์มาตรา 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กล่าวคือ สามารถใช้แกงไดหรือลายพิมพ์นิ้วมือ

ได้ แตต่้องมีพยานลงลายมือช่ือได้ลงลายมอืชื่อรับรองอย่างน้อย 2 คน 
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ตัวอย่างแบบบันทกึการสอบสวน 

 

บันทึกการสอบสวน 
 

 

เรื่อง  ..................................................................................................................................... 

สอบสวนที่.................................................. 

วันที่......เดอืน...................พ.ศ. ........... 

 

ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ...............ปี 

สัญชาติ........................ศาสนา............................อาชีพ........................................................... 

บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................ 

แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ......................................................... 

จังหวัด................................เกี่ยวข้องกับเรื่องในฐานะ............................................................. 

สถานที่สะดวกในการตดิต่อ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

โทรศัพท์..........................................................โทรสาร........................................................... 

 

ข้าพเจ้าได้ทราบเรื่อง 

  (ให้เขียนย่อสรุปถึงเรื่องที่ท าการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในส่วนที่พยานเกี่ยวข้องและรับทราบ) 

ตาม ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ที่............./............ลงวันที่.........เดือน...............พ.ศ. ................. 

และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามความสัตย์จรงิ ดังตอ่ไปนี้ 

 

(ให้เขียนประวัติผู้ให้ถ้อยค าโดยย่อจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันด ารงต าแหน่งใด และ

มีหน้าที่อย่างไร จากนั้นเขียนบันทึกถ้อยค าของผู้นั้นว่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวนอย่างไร 

และรู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ อย่างไร และบันทึกความเกี่ยวพันกับบุคคลที่

เกี่ยวข้องในเหตุการณว์่า เคยมีเรื่องโกรธเคืองกันหรือไม ่อย่างไร) 
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................................................................................................................................................................... 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการการสอบสวนมิได้ท าหรือจัดการให้ท าการ

ใดๆ ซึ่งเป็นการล่อลวง ขู่ เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าอย่างใดๆ           

และข้าพเจ้ารับรองว่าการบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ

สอบสวน 

 

 

ลงช่ือ............................................ผูใ้ห้ถ้อยค า 

                  (............................................) 

      

ลงช่ือ............................................ผูบ้ันทึกถ้อยค า 

                  (............................................) 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า........................................ .......................ได้ให้ถ้อยค า

และลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า 

 

 

ลงช่ือ..............................................ประธานคณะกรรมการ 

                                              (...............................................) 

 

ลงช่ือ..............................................กรรมการ 

      (.............................................) 

 

ลงช่ือ..............................................กรรมการ 

     (.............................................) 

 

ลงช่ือ..............................................เลขานุการ 

       (.............................................) 
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   ในการประชุม เพื่ อพิ จารณาพยานหลักฐาน มัก ใ ช้ ในกรณีที่

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้ เรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุจากการ

ครอบครองของบุคคลใดๆ โดยเมื่อคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้รับพยานเอกสาร

หรือพยานวัตถุแล้วเห็นว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตีความหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถ

โดยเฉพาะในการวิเคราะห์พยานหลักฐาน ว่าพยานหลักฐานนั้นสามารถสื่อความหมายได้ว่า

อย่างไร หรอืเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาอย่างไร  

ในชั้นพิจารณานี ้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอาจเชิญพยาน

ผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานชิ้นดังกล่าว มาให้ข้อมูลประกอบการ

พิจารณาก็ได้ เช่น เอกสารด้านการเงินและบัญชีซึ่งมีความซับซ้อนสูง คณะกรรมการอาจเชิญ

เจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีที่มีความเช่ียวชาญ มาแปลความหมายของเอกสารให้ก็ได้           

เป็นต้น เมื่อได้ความหมายแล้ว คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก็สามารถที่จะน าไป

พิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆ เพื่อด าเนนิการสอบสวนต่อไป 

ในการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงบางครั้ง คณะกรรมการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริง อาจต้องออกไปพิจารณาสภาพแวดล้อมของสถานที่เกิดเหตุจริง และ

ควรจะมีการบันทึกภาพสภาพที่เกิดเหตุ หรือมีการท าแผนที่สถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมไว้ใน

ส านวนดว้ย เพือ่ให้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น เช่น กรณีกระจกหน้าต่างบนอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการถูกท าลายโดยการ

ขว้างหิน คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอาจเชิญพยานมาให้ถ้อยค าได้ว่า กระจก

ดังกล่าวอยู่บนอาคารใด ช้ันใด หินที่ ใช้ขว้างมีขนาดเท่าใด แต่คณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงอาจไม่สามารถอนุมานได้ว่า ขณะเกิดเหตุเวลากลางคืน การใช้หินขว้างไปที่ห้องจะ

เป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากแสงไฟอาจไม่เพียงพอ หรือหากพิจารณาจากสภาพพื้นที่บริเวณนั้น

แล้ว บุคคลทั่วไปไม่อาจขว้างหินให้กระจกห้องแตกได้ เลย เพราะเป็นสระน้ าขวางไว้อยู่            

เมื่อพิจารณาจากสถานที่เกิดเหตุประกอบถ้อยค าซึ่งพยานให้ไว้ อาจท าให้ทราบว่าพยานนั้น

โกหกหรือไม่ แท้จริงแล้วเจ้าของห้องอาจท ากระจกแตกเองแล้วอ้างว่ามีผู้ไม่หวังดีขว้างหินใส่

กระจกก็เป็นได้ เป็นต้น 

   การประชุมเพื่อพิจารณามีมติสรุปผลการสอบสวน เป็นการประชุมนัด

สุดท้ายก่อนน าเสนอข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา ในการพิจารณาช้ันนี้ จะเกิดขึ้นตอ่เมื่อทาง 
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คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าสามารถวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงให้เป็นยุติได้ โดยคณะกรรมการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงจะต้องพิจารณาช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานทุกชิ้นเฉพาะที่ได้จากการ

สอบสวนเท่านั้น จะน าพยานหลักฐานอื่นใด นอกความรับรู้ของที่ประชุมคณะกรรมการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริงเข้ามาร่วมพิจารณาวินิจฉัยด้วยไม่ได้ หรือที่เรียกว่า “พยานหลักฐานใน

ส านวน” เมื่อฟังเป็นที่ยุติแล้ว จึงร่วมกันลงมติว่า ควรจะเสนอความเห็นประกอบข้อเท็จจริง

อย่างไร 

4.2.5 การลงมต ิ

ในกรณีที่กรรมการแต่ละคนมีความเห็นที่แตกต่างกัน ก็จ าเป็นจะต้อง

มีการลงมติหาเสียงข้างมากวินิจฉัยเพื่อชี้ขาดไปในทางใดทางหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ยุติ เป็นต้นว่า           

ในการพิจารณาสอบสวนมีปัญหาว่า พยานเอกสารที่ได้มีความน่าเชื่อถือรับฟังเป็นหลักฐาน 

ประกอบการพิจารณาได้หรือไม่ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน            

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด๑๔ 

4.3 รายงานการประชุม 

  การประชุมพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในแต่ละครั้ง เลขานุการควรจะ

จัดท าเอกสารซึ่งปรากฏกระบวนการต่างๆ ที่ได้ด าเนินไปแล้วในการพิจารณาประชุมนัดนั้น ๆ 

ซึ่งเรียกว่า “รายงานการประชุม”  โดยมีสาระส าคัญ เช่น ประชุมเรื่องอะไร มีใครเข้าประชุม

บ้าง และที่ประชุมได้ด าเนินการอย่างไร เชิญพยานมาให้ถ้อยค ากี่ปาก มีมติเห็นควรด าเนินการ

อย่างไรต่อไป และจะมีการประชุมครั้งต่อไปเมื่อใด  

  ทั้งนี ้เนื่องจากในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง อาจมรีะยะเวลาในการด าเนินการ

ที่ยาวนาน เมื่อถึงคราวต้องหยิบส านวนการสอบสวนยกขึ้นพิจารณาใหม่อีกครั้ง จะได้ทราบว่า

ถึงความคบืหนา้ในการพิจารณาสอบสวน 

                                                           
๑๔

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 82 บัญญัติว่า 

  “การลงมติของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

  เร่ืองใดถ้าไม่มีผูค้ัดคา้น ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบ

ในเร่ืองนั้น” 
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  โดยในการบันทึกรายงานการประชุม ผู้บันทึกไม่จ าเป็นต้องจดรายละเอียด

ถ้อยค าของบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเชิญมา ว่ากล่าวอะไรไว้บ้าง เพราะ

จะเป็นการเยิ่นเยื้อจนเกินไป เนื่องจากถ้อยค าต่างๆ จะปรากฏในบันทึกการสอบสวน ซึ่ งต้อง

จดลงดว้ยลายมือช่ืออยู่แล้ว  
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ตัวอย่าง รายงานการประชุม 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิ 

ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 19/2553 ลงวันที่ 24 มกราคม 2553 

คร้ังที่ 1 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2553  เวลา 09.3๐  น. 

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชัน้ ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

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

ผูม้าประชุม 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประธาน เก่งกาจ  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รอบรู้ แม่นย า  กรรมการ 

3. นายบันทึก ชอบจด     กรรมการและเลขานุการ

   
 

ผูไ้ม่มาประชุม 

 -ไม่มี- 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 

  การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน กรณี         

ผูช่้วยศาสตราจารย์ศกึษา ยาวนาน พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ก าหนด เมื่อคณะ

กรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแลว้ ประธานจงึได้เปิดการประชุมดังนี้ 

  คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นควรก าหนด

ประเด็นในการสอบสวน ว่า เหตุใด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศึกษา จึงไม่ส าเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาที่ ก.บ.ม. ก าหนดไว้  

  โดยให้เ ชิญ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ศึกษา ยาวนาน มาให้ถ้อยค าต่อคณะ

กรรมการฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลความคืบหนา้ในการศกึษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
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ให้ลาศึกษาต่อ เป็นรายภาคการศึกษา และบรรดาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันแสดงถึงการ

ด าเนนิการตา่งๆ ที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

  ทั้งนี้ ให้ประชุมเพื่อสอบถามถ้อยค าพยานที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคาร ที่ 2 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕3 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ช้ัน ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี 

      

เลิกประชุมเวลา  11.3๐ น.   

 

(นายบันทึก ชอบจด) 

เลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
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4.4 ปัญหาและอุปสรรค์  

ในการด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริงมักมีปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง ผู้เขียนจึงขอเสนอปัญหา

และอุปสรรค์ที่เคยประสบมาจากการปฏิบัติหนา้ที่ ดังนี้  

4.4.1 การนัดประชุม เนื่องจากการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการจะต้อง

มาครบองค์ประชุมเสียก่อน จึงจะเริ่มประชุมได้ ดังนั้น ในการประสานงานเพื่อก าหนดวัน

ประชุมแต่ละครั้ง จึงต้องค านึงถึงเวลาว่างของกรรมการแต่ละคน เนื่องจากงานด้านการ

สอบสวนมิใช่หน้าที่หลักของบุคคลนั้นๆ โดยปกติแล้ว ในการนัดประชุม ควรถือวันและเวลา

ตามที่ประธานกรรมการก าหนดเป็นหลัก เพราะบ่อยครั้งที่ไม่สามารถเชิญกรรมการมาประชุม

พร้อมกันทุกคนในทุกครั้งที่มีการประชุม หากจะรอเวลาว่างของกรรมการแต่ละคน ก็จะท าให้

การสอบสวนล่าช้าออกไปกว่าที่ควรจะเป็น   

นอกจากนี้ จ านวนกรรมการไม่ควรจะมากจนเกินไป เนื่องจากในการ

นัดประชุมแตล่ะครัง้ จะก่อใหเ้กิดความยุ่งยากในการประสานงาน เนื่องจากกรรมการแต่ละคน

ต่างมีภาระหน้าที่ประจ าที่มากอยู่แล้ว และควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

เป็นจ านวนคี่ เพื่อให้ลดปัญหาการลงคะแนนเสียงเมื่อต้องใช้วธิีการลงมตหิาข้อยุติ 

4.4.2 คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่มีความรู้ในเรื่องที่ท าการ

สอบสวน ไม่รู้หลักเกณฑ์ในการสอบสวนและการวางตัว ปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากความไม่รู้ของ

กรรมการซึ่งท าหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเอง จะส่งผลให้การพิจารณา

สอบสวนเป็นไปโดยยากล าบาก เช่น กรณีกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

บางคนได้ไปด าเนนิการไปสอบถามพยานมาด้วยตนเองก่อน แล้วจึงเชิญพยานมาให้ถ้อยค าต่อ

หนา้คณะกรรมการอกีครั้ง เป็นการด าเนินการที่ส่งผลเสียต่อข้อเท็จจริงที่ได้รับ เนื่องจากพยาน

คนนั้นมีโอกาสตอบค าถามเป็นรอบที่สอง อาจมกีารคิดพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเพื่อให้

ตนเองได้รับประโยชน์หรือพ้นจากความเกี่ยวข้องในเรื่องการกระท าผิดหรือการกระท าให้เกิด

ความเสียหายได้ หรอืกรณีในที่ประชุมกรรมการแต่ละคนต่างถามค าถามที่ตนเองอยากรู้โดยไม่

ค านงึถึงประเด็นในการพิจารณา การกระท าเช่นนี้ ท าให้การจดบันทึกรายละเอียดเป็นไปได้โดย 
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ยาก และอาจท าให้หลงประเด็นที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้ก าหนดไว้เพื่อเป็น

แนวทางในการพิจารณา 

ดังนัน้ ในการประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน ซึ่งเป็นการนัด

ประชุมแรกที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงจะมีโอกาสได้พูดคุยกัน ประธานในที่ประชุม

จะต้องกล่าวอธิบายความส าคัญของการท าหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

ตลอดจนการท าหน้าที่ และในการประชุมแตล่ะครัง้ตอ้งคอยควบคุมการสอบสวนให้เป็นไปตาม

แนวทางทีก่ าหนดไว้ด้วย 

4.4.3 การให้ความร่วมมือของผู้ที่ถูกเชิญมาให้ถ้อยค า มักจะไม่ได้รับความ

ร่วมมือเท่าที่ควร บางครั้งผู้ที่ถูกเชิญมาให้ถ้อยค ามักจะอ้างว่าติดภารกิจ หรืออ้างว่าเอกสาร

หลักฐานต่างๆ สูญหายไปแล้ว ท าให้การด าเนินการหาข้อเท็จจริงเกิดความติดขัดและล่าช้า     

ซึ่งเคยมีกรณีที่ฝุายเลขานุการได้ส่งหนังสือเชิญยังผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าในฐานะพยาน       

แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกเชิญนั้นเป็นข้าราชการช้ันผู้ใหญ่เกิดความไม่พอใจ และต่อว่ากลับว่าการ

เชิญมาให้ถ้อยค าเป็นการกระท าที่ไม่สมควร เพราะบุคคลดังกล่าวไม่เคยเกี่ยวข้องกับการ

กระท าของบุคคลที่ถูกสอบสวน จนต้องมีการท าหนังสือชี้แจงหลักการและเหตุผล ตลอดจน

กระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ทราบว่า การสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การแสวงหาข้อเท็จจริง มิใช่เพื่อมุ่งเอาผิดผู้ใดผู้หนึ่งหรือถือว่าผู้ที่ถูกเชิญมาให้ถ้อยค านั้นได้

กระท าผดิแตอ่ย่างใด เรื่องเข้าใจผดิจงึยุติลง  

ดังนัน้ ในการเชญิผูท้ี่เกี่ยวข้องจงึควรเขียนข้อความให้ชัดเจนว่าเชิญมา

ให้ถ้อยค าในเรื่องใด และลงนามโดยผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้ที่จะถูกเชิญมาให้ถ้อยค า และหาก

เป็นไปได้ให้โทรศัพท์ไปพูดคุยท าความเข้าใจเสียก่อน 

  4.4.4 พยานที่ถูกเชิญมาให้ถ้อยค า ไม่กล้าที่จะให้ถ้อยค าเนื่องจากเกรงใจผู้ที่

ถูกกล่าวหาอยู่หรือเกรงว่าตนจะได้รับอันตรายเนื่องจากการให้ถ้อยค า เพราะบางครั้งถ้อยค า

ต่างๆ สามารถพาดพิงไปยังผู้อื่นได้ และส่งผลให้ผู้อื่นนั้นอาจอยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดในผลแห่ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้น หรอือาจต้องถูกสอบสวนทางวินัยและถูกลงโทษทางวินัยในที่สุด ดังนั้น 

คณะกรรมการสอบสวนหาขอ้เท็จจริงจงึควรแจ้งและอธิบายให้พยานเข้าใจเสียก่อนเริ่มค าถาม 

ว่าถ้อยค าพยานนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับของทางราชการและจะไม่เปิดเผยชื่อของพยาน 
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ให้แก่บุคคลอื่นทราบ เพื่อให้พยานเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะให้ถ้อยค าที่เป็นประโยชน์ต่อ

การพิจารณา 

4.4.5 การเก็บและรวบรวมส านวน ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง กรรมการบางคนอาจจะได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นกรรมการสอบสวนหลาย

เรื่องหลายกรณี จึงอาจท าให้เกิดความสับสนในเรื่องวันและเวลาที่มีการนัดประชุมไว้แล้วได้ 

ดังนั้น จึงควรท าแฟูมส าหรับเก็บรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

และง่ายต่อการตรวจสอบ โดยอาจจัดท าในรูปแบบปกที่บันทึกข้อมูลหัวข้อเรื่องที่ท าการ

สอบสวน รายชื่อคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ตลอดจนวัน

เวลาและสถานที่ที่นัดประชุมไว้ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเตือนความจ าและง่ายต่อการติดตามความ

คืบหน้าในการสอบสวน 
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ตัวอย่างปกในแฟ้มส านวน 
 

(ปกใน) 

ค าสัง่ที่...................../................. 

ลงวันที่....................................... 

เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
        

        รายช่ือ          ต าแหนง่                 เบอร์โทรศัพท์ 

1. ........................................................ ................................................ ................................... 

2. ........................................................ ................................................ ................................... 

3. ........................................................ ................................................ ................................... 

4. ........................................................ ................................................ ................................... 

5. ........................................................ ................................................ ................................... 
 

ก าหนดนดัประชุม 

 

ครัง้ท่ี    วัน/เดอืน/ปี   เวลา       สถานท่ี                                        เร่ืองท่ีประชุม 

………… ………………..….…….. ….………… …………………………….…..  ………………………………………………………………………………….. 

………… ………………..….…….. ….………… …………………………….…..       ………………………………………………………………………………….. 

………… ………………..….…….. ….………… …………………………….…..       ………………………………………………………………………………….. 

………… ………………..….…….. ….………… …………………………….…..      ………………………………………………………………………………….. 

………… ………………..….…….. ….………… …………………………….…..      ………………………………………………………………………………….. 

 

 

หมายเหต ุ

 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 



 

บทที่ 5 

พยานหลักฐาน 

   

  พยานหลักฐาน เป็นหลักการตรวจสอบโดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เพื่อ

ตรวจสอบและยืนยันว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ (ปัญหาข้อเท็จจริง) ดังนั้น 

พยานหลักฐานที่จะน าเข้ามาในส านวนการสอบสวน จะต้องเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือ

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้เท่านั้น 

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐาน จ าเป็นส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่

พิจารณาสอบสวนเป็นอย่างมาก เพราะพยานแต่ละประเภทให้คุณค่าในการพิสูจน์ความจริงไม่

เท่ากัน พยานบางประเภทรับฟังได้ดี แต่พยานบางประเภทอาจขาดความน่าเชื่อถือ โดยค าว่า 

“พยานหลักฐาน” (Evidence) หมายความว่า สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคล เอกสาร หรือสิ่งอื่น

ที่สามารถใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือข้อกล่าวอ้างได้ ซึ่งเราสามารถจ าแนกพยานหลักฐานเป็น

ประเภทได้ดังนี้ 

5.1 ประเภทของพยานหลักฐาน 

  5.1.1 พยานบุคคล  

         พยานบุคคล (Witness) คือ บุคคลที่ได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริง ตลอดจน

รายละเอียดของพฤติการณ์และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งล าพังตัวบุคคล

นั้นไม่ใช่พยานหลักฐาน ถ้อยค าหรอืข้อเท็จจริงที่บุคคลผูน้ั้นกล่าวใหต้่อคณะกรรมการสอบสวน

หาข้อเท็จจริงต่างหากที่เป็นพยานหลักฐาน แม้จะได้บันทึกถ้อยค าไว้ในเอกสารก็ยังคงเรียกว่า

เป็น “พยานบุคคล” แต่หากน าเอกสารที่บันทึกถ้อยค าพยานนั้นไปใช้ในคดีเรื่องอื่น 

พยานหลักฐานนั้นก็จะเรียกว่า “พยานเอกสาร” โดยพยานบุคคลสามารถแบ่งแยกได้เป็น              

2 ประเภท คือ  

ประจักษ์พยาน (Eyewitness) คือ ผู้ที่รู้เห็นข้อเท็จจริงใดด้วยประสาท

สัมผัสต่างๆ ของตนเอง เช่น ได้เห็นด้วยตา ได้ฟังด้วยหู ได้ดมด้วยจมูก หรือได้สัมผัสด้วยมือ 

ของตนเอง ซึ่งพยานประเภทนี้ ให้คุณค่าในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงสูง ตัวอย่างเช่น นายแดงเห็น

นายเขียวเดินเข้าไปหยิบของในโต๊ะหัวหน้า นายเขียวจึงเป็นประจักษ์พยานในเรื่องที่นายเขียว 

ลักทรัพย์ เป็นต้น 
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พยานบอกเล่า (Hearsay) คอื พยานบุคคลที่ได้รับรู้ข้อเท็จจริงโดยการ

บอกเล่าต่อมาอีกทีหนึ่ง ไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงด้วยประสาทสัมผัสของตนเอง เป็นพยานที่

ห่างไกลจากความจริง มีน้ าหนักในการรับฟังน้อยกว่าประจักษ์พยาน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่

น ามาเล่าต่ออาจเกิดการผิดเพี้ยนได้ 

เนื่องจากพยานบอกเล่า เป็นพยานที่มิได้เกิดจากการรับรู้ข้อเท็จจริง

โดยตรง เมื่อมีการน าข้อเท็จจริงไปเล่าต่อ อาจเกิดความคลาดเคลื่อนหรือผิดเพี้ยน จึงท าให้มี

ความนา่เชื่อถือน้อย ดังนั้น ล าพังเพียงแต่พยานบอกเล่าเพียงอย่างเดียว ไม่ควรรับฟังเป็นที่ยุติ

เสียทีเดียว เว้นแตจ่ะน าไปประกอบกับพยานบุคคล หรอืพยานหลักฐานช้ินอื่นๆ 

ตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประจักษ์พยานและพยาน

บอกเล่า เช่น นายด าฟังนายแดงเล่าว่า นายแดงเห็นนายเขียวเดินเข้าไปหยิบของในโต๊ะหัวหน้า                  

ดังนี้ จะเห็นได้ว่า นายด าไม่ใช่ผู้ที่เห็นนายเขียวเดินเข้าไปหยิบของ แต่ได้รับฟังมาจากนายแดง

อีกทอดหนึ่ง นายด าจึงเป็นเพียงพยานบอกเล่า ส่วนนายแดงพบเห็นการกระท าของนายเขียว

ด้วยสายตาของตนเอง นายแดงจงึเป็นประจักษ์พยาน  

5.1.2 พยานเอกสาร 

   พยานเอกสาร (Document) คือ กระดาษหรือวัตถุอื่นใด อาทิเช่น            

ฝาผนัง ก้อนหิน ผืนผ้า ซึ่งได้ท าให้ปรากฏความหมาย ด้วยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผน

แบบอย่างอื่น อาจจะเป็นสัญลักษณ์ ภาพ จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็น

หลักฐานแห่งความหมายนั้น ตัวอย่างเช่น หมายเลขเครื่องยนต์และเลขตัวถัง เป็นเอกสาร๑๕ 

ข้อส าคัญ คือ มุ่งที่จะสื่อให้ทราบว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นมีความหมายว่าอย่างไร ดังนั้น ภาพถ่าย

ภายในห้องเครื่องใช้และของอื่นๆ เป็นเพียงภาพจ าลองของห้องเครื่องใช้เท่านั้น ไม่ได้แสดง

ความหมายอย่างใดๆ จงึไม่เป็นเอกสาร๑๖ 

 

 

 

 

                                                           
๑๕

  ดูค าพิพากษาฎีกาที่ 414/2531 
๑๖

  ดูค าพิพากษาฎีกาที่ 1209/2522 
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5.1.3 พยานวัตถ ุ

   พยานวัตถุ  (Object)  คือ สิ่ งของหรือวัตถุต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ อาวุธ มดี ก้อนหนิ ระเบิด เหล็กเส้น ผ้าเปื้อนเลือด ที่ใช้ท าร้ายหรือฆ่า 

รถยนต์ที่ใชก้ระท าความผิด ขวดสุราที่ใช้ดื่มในเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น เป็นการพิสูจน์ประกอบ

ข้อเท็จจริงว่ามีจริงหรอืไม่ สอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่นหรือไม่ เช่น นายด าฆ่านายแดงด้วย

อาวุธมีด ดังนี้ อาวุธมีดเป็นพยานวัตถุ มีคุณค่าในการพิสูจน์ว่ามีเครื่องมือในการใช้ฆ่าจริง                    

และสอดคล้องกับถ้อยค าของพยานว่า เห็นนายแดงถูกนายด าแทง ปรากฏตามบาดแผลที่

เกิดขึ้นเกิดจากอาวุธประเภทมีดไม่ใช่เหล็กแหลม เป็นต้น 

  5.1.4 พยานผู้เชี่ยวชาญ (Expert witness) 

   พยานผู้เช่ียวชาญ (Expert witness) เป็นพยานบุคคลประเภทหนึ่ง          

แตม่าให้ข้อมูลในลักษณะการแสดงความคิดเห็นในด้านที่ตนมีความรู้เช่ียวชาญในศาสตร์สาขา

ใดสาขาหนึ่ง โดยเฉพาะซึ่งคนธรรมดาไม่อาจตัดสินใจได้โดยใช้ความรู้ ความสามารถ หรือ

ประสบการณใ์นชีวติประจ าวันตามปกติ เพราะประเด็นนั้นเกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์

หรอืวิทยาการเฉพาะแขนง ซึ่งจะตัดสินใจได้ก็แต่เฉพาะโดยผู้เช่ียวชาญ พยานประเภทนี้จึงมิใช่

การให้ถ้อยค าเกี่ยวด้วยข้อเท็จจริงที่เกิดจากการประสบพบเห็นด้วยตนเอง อย่างเช่นพยาน

บุคคล  

ตัวอย่างเช่น แพทย์ซึ่งตรวจบาดแผลของผู้ เสียหาย เป็นพยาน

ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อให้ความเห็นว่าบาดแผลเกิดจากอะไรตามหลักวิชาการ มิใช่ให้ถ้อยค าว่ายืนยัน

ว่าในวันเกิดเหตุตนได้เห็นผูเ้สียหายถูกท าร้ายอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการรับฟังพยานผู้เ ช่ียวชาญ คือ ต้องการความ

คิดเห็นตามหลักวิชาการด้านนั้นๆ เป็นเห็นผลประกอบการรับฟังพยานหลักฐานอื่นๆ ดังนั้น                  

พยานผู้เช่ียวชาญ แต่ความคิดเห็นเหล่านี้ ไม่ผูกพันผู้พิจารณาที่จะต้องวินิจฉัยตามความเห็น

ดังกล่าว เพราะถ้ายอมรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านี้แล้ว ก็จะกลายเป็นการเอาความเห็นของ

บุคคลอื่นมาใช้ในการวินจิฉัยแทน ถือว่าเป็นการยอมให้บุคคลอื่นมาท าหนา้ที่แทนผู้พิจารณา  
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5.2 หลักในการชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานต่างๆ  

  การช่ังน้ าหนักพยาน คอื การน าพยานหลักฐานทุกประเภทที่ผ่านการสอบสวน

โดยคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ 

มาประมวลผลแล้ววินจิฉัยสรุปข้อเท็จจริงให้เป็นยุติ  

ในการช่ังน้ าหนักพยานหลักฐานนั้น จะต้องพิจารณาถึงพยานหลักฐานทุก

ประเภทที่มีอยู่ในส านวน ได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุ ซึ่งพยานแต่ละ

ประเภทมีหลักในการพิจารณาช่ังน้ าหนักต่างกัน อธิบายได้ดังนี้ 

  5.2.1 พยานบุคคล หรือที่เรียกว่า การช่ังน้ าหนักค าพยาน ความส าคัญอยู่ที่

ความนา่เชื่อถือของถ้อยค านั้น เพราะเมื่อคนเรากล่าวค ากล่าวยืนยันข้อเท็จจริงใดออกมา ยังไม่

มีเครื่องมือใดๆ ที่จะสามารถวัดความถูกต้องของค ากล่าวนั้นได้ และเช่นเดียวกัน ก็ไม่มี

ผูเ้ชี่ยวชาญใดๆ ที่จะมาช่วยวัดความถูกต้องของค ากล่าวนั้นได้  

   การสาบานเป็นเพียงการเรียกจิตส านึกของผู้สาบานให้กล่าวความจริง

เท่านั้น แตก่็ไม่มีหลักประกันใดๆ ที่จะถือได้ว่าค ากล่าวนั้นเป็นจริงเสมอไป ดังนั้น การพิจารณา

ความนา่เชื่อถือของการให้ถ้อยค า จึงขึน้อยู่กับกระบวนการรับรู้และถ่ายทอดสิ่งที่เขาพบเห็นมา            

หากถ้อยค าใดมีข้อสงสัย หรือมีพิรุธ เช่น พยานกล่าวว่าเห็นคนร้ายชัด แต่พยานสายตาไม่ดี 

ถ้อยค าพยานดังกล่าวก็จะมีปัญหาเรื่องน้ าหนัก ดังนั้น ในการช่ังน้ าหนักถ้อยค าของพยาน            

จงึควรพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

    5.2.1.1 การรับรู้ กล่าวคือ การรับรู้โดยประสาททั้งห้าของ

มนุษย์ เป็นการพิจารณาว่าเข้าได้รู้ ได้ยิน ได้เห็น ข้อเท็จจริงมาด้วยตนเองหรือไม่ อย่างไร              

โดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของผู้ให้ถ้อยค าว่ามีความสมบูรณ์ทางอวัยวะที่สื่อการรับรู้

หรอืไม่ สภาพจิตใจของพยานว่าอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกหรอืไม่ และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ

การรับรู้ของพยาน เช่น สภาพแสง หากเป็นเวลากลางวัน ย่อมเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าเวลา

กลางคนื หรอืเสียงที่ได้ยินอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบหรืออยู่ในที่อกึทึกหรอืไม่อย่างไร 

    5.2.1.2 การจดจ าของพยาน พยานมีความสามารถในการ

จดจ าเหตุการณต์่างๆ ที่ตนได้ประสบมามากน้อยเพียงใด หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ สภาพของ 
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สติปัญญา โดยพิจารณาจากระดับความฉลาด อายุหากเป็นเด็กก็จะมีความจ าดีกว่าคนชรา 

สภาพของเหตุการณ ์เป็นเรื่องทั่วๆ ไปที่เกิดขึน้ในชวีิตประจ าวัน หรือเป็นเรื่องประทับใจหรือน่า

จดจ า เช่น อุบัติเหตุเสียชีวติ รถชน เสียงปืนลั่น เพราะโอกาสที่พยานจะลืมเหตุการณ์ในกรณีที่

เป็นเรื่องน่าประทับใจหรือน่าจดจ าจะเป็นไปได้ยากกว่าเหตุการณ์ธรรมดา ตลอดจนความเนิ่น

นานของระยะเวลานับแต่เกิดเหตุการณจ์นถึงขณะที่พยานกล่าวใหถ้้อยค า  

    5.2.1.3 ความสามารถในการถ่ายทอด คือ ลักษณะที่พยาน

เล่าเรื่องต่างๆ ว่าสามารถเล่าได้แจ่มแจ้งชัดเจน หรือคลุมเครือไม่รู้เรื่อง หรือเล่าเรื่อง

ปะติดปะตอ่ฟังแลว้เข้าใจเป็นเรื่องราว  

    5.2.1.4 อคติ กล่าวคือ พยานที่ให้ถ้อยค านั้นมีความเป็น

กลางเพียงใด สุจริตหรือไม่ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวอันจะส่งผลให้การให้ถ้อยค า

บิดเบือนหรือเข้าข้างฝุายใดฝุายหนึ่งหรือไม่ เช่น ความรัก ความโกรธ การมีส่วนได้เสียในผล

ของการพิจารณา พยานมีความสัมพันธ์กับผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพิจารณาหรือไม่ 

เป็นต้น 

   5.2.2 พยานเอกสาร การช่ังน้ าหนักพยานเอกสารมีปัญหาที่ต้องพึง

ระวังอยู่ 2 ประการ คอื พยานเอกสารนัน้มคีวามถูกต้องแท้จรงิหรอืไม่ และข้อความในเอกสาร

น่าเชื่อถือหรอืไม่ โดยการพิจารณาช่ังน้ าหนักพยานควรค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังตอ่ไปนี ้ 

    5.2.2.1 เอกสารมหาชน หมายถึง เอกสารที่เจ้าพนักงานของ

รัฐท าขึ้นตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานและประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ เช่น ทะเบียน

บ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น เอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ หากมีการโต้แย้งถึง

ความไม่ถูกต้อง ผูน้ั้นก็ควรจะต้องหาพยานหลักฐานมาหักล้างน้ าหนักด้วยตนเอง 

    5.2.2.2 เอกสารที่บันทึกเหตุการณ์หรือข้อความของบุคคล

ทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะท าโดยราชการหรือเอกชน เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า รายงานต่างๆ ที่ท า

ในราชการหรือในหน่วยงานเอกชน บันทึกประจ าวัน ไดอารี่ เป็นต้น เอกสารดังกล่าวมีความ

น่าเชื่อถือน้อยเพราะมีลักษณะเป็นการบันทึกค าบอกเล่า ดังนั้น จึงควรรับฟังประกอบกับ

พยานหลักฐานอื่นๆ อีก  
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   5.2.3 พยานวัตถุ พยานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะโยงไปถึงถ้อยค าของ

พยานที่มีการให้ไว้ เช่น ปากกาด้ามสีแดงของนายจัตวาที่ถูกขโมยไป ปากกาด้านสีแดงของ 

นายจัตวา เป็นพยานวัตถุที่ยืนยันสอดคล้องกับถ้อยค าของพยานที่ยืนยันว่าเห็นนายเอกหยิบไป

จากโต๊ะ หากพยานให้ถ้อยค าว่าเห็นปากกาด้านสีเขียวของนายจัตวาถูกขโมยไป แท้จริงแล้ว 

นายจัตวามีปากกาด้านสีแดงด้ามเดียว แสดงวา่ ถ้อยค าพยานกับวัตถุพยานไม่มีความเชื่อมโยง

กัน จงึขาดความนา่เชื่อถือ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 6 

การเขียนรายงานการสอบสวน 

  

  รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณา

สอบสวนหาข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ต้องกล่าวรายละเอียดของ

การสอบสวนต่างๆ ที่ได้ด าเนินการมา พร้อมทั้งควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่ง

การของผู้บังคับบัญชาด้วย 

  ทั้งนี้ ในรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ควรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่

ได้จากการสอบสวน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลข้ออ้างอิงประกอบพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 

ตลอดจนเสนอเนื้อหาของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบ โดยรายงาน

ผลการสอบสวนแม้จะยังมิได้มีการก าหนดรูปแบบไว้ชัดเจน แต่ละบุคคลอาจมีลีลาและส านวน

ในการเขียนรายงานไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับทักษะการใช้ภาษา ความสามารถในการเรียบเรียง

ข้อเท็จจริงให้เป็นล าดับ และความถนัดในการเสนอรูปแบบของรายงานว่าเห็นสมควรเสนอ

เนือ้หาในแงง่มุมใด แตอ่ย่างนอ้ยในการน าเสนอรายงานการสอบสวน ผู้เขียนควรมีบรรยายให้มี

เนือ้หาและสาระส าคัญครบถ้วนตามประเด็นดังตอ่ไปนี ้

  6.1 ที่มาของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เป็นเนื้อหา

ส่วนแรกที่ควรจะมี โดยจะต้องกล่าวถึงความเป็นมาก่อนที่จะมีการออกค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้อ่านรายงานทราบเรื่องราวก่อนหน้านั้นว่าเป็น

อย่างไร  

       ตัวอย่าง  

       “มูลกรณี เรื่องนี้ปรากฏขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะ            

ได้พิจารณาระงับผลการส่งเกรดแก้ I ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า ในรายวิชาหลัก

ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานที่ส่งเกรดแก้ I โดยใหผ้ลการเรียนเป็น F ทั้งหมด จ านวน ๒๔ คน” 

  6.2 พยานหลักฐานต่างๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงได้รวบรวม

ไว้จากการสอบสวน ซึ่งได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานผู้เช่ียวชาญ 

ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ของพยานหลักฐานนั้น อีกทั้งควรกล่าวด้วยว่าพยานหลักฐาน

ดังกล่าวสนับสนุนข้อเท็จจรงิใด ประเด็นใด  
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     ตัวอย่าง 

     “พยานเอกสาร มีดังนี ้

       (๑) บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๙.๕/1234  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 

2554 เรื่อง ขอหารอืเรื่องการส่งเกรดแก้ไอ (I) ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕4 

       (๒) ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 1245/๒๕๕5 ลงวันที่ 5 มกราคม           

2553 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผดิชอบ”  

    “พยานบุคคล มีดังนี ้

     นายหนักแน่น เพียงพอ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวศิวกรรมศาสตร์ ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ ว่า ตนเป็นผู้ส่ง

รายชื่อและผลการเรียนของนักศึกษาให้แก่ส่วนกลาง โดยได้น าส่งตามค าสั่งของผู้อ านวยการ

ทุกประการ ส่วนค าสั่งดังกล่าวจะถูกต้องตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้น ตนไม่

ทราบ เพราะตนเพิ่งเข้ามาท างานได้เพียง 3 วันเท่านั้น ” 

     “พยานวัตถ ุมีดังนี ้

             (1) มีดปลอกผลไม้ที่ใชเ้ป็นอาวุธท าร้ายนายเขียว ซึ่งปรากฏรอยนิ้วมือของ

นายด าเปื้อนเลือดอยู่ จ านวน 1 ด้าม 

     (2) แหวนรุ่นสลักชื่อนายด า ซึ่งตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จ านวน 1 วง” 

  6.3 ขอ้เท็จจริงที่รับฟังจากการสอบสวนเป็นอย่างไร ควรกล่าวให้ครบถ้วนว่า 

ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร และเมื่อใด หากบรรยายล าดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา จะท าให้

อ่านแลว้เข้าใจง่ายยิ่งขึน้ 

       ตัวอย่าง 

       “ ข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาสอบสวน ฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 15 

สิงหาคม 2543 เวลาประมาณ 15.00 น. ระหว่างที่นายเขียวก าลังรับประทานอาหาร นาย

ด าได้เดินตรงเข้ามาหาพูดคุยกับนายเขียว หลังจากนั้นนายเขียวได้ลุกขึ้นยืนโต้เถียงกับนายด า 

จนชาวบ้านบริเวณดังกล่าวจ านวน 3 คนได้เดินเข้ามาห้าม หลังจากนั้น ก็เกิดเหตุชุลมุนต่อสู้

กันขึ้น หลังจากเหตุชุลมุนสงบลง นายด าได้วิ่งหนีไป” 
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  6.4 ประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก าหนดไว้               

เพื่อน าไปสู่การวนิิจฉัย  

       ตัวอย่าง 

       “จากข้อเท็จจริงข้างต้น มีประเด็นปัญหาต้องวินิจฉัย คือ เหตุใดส านัก

บริหารและพัฒนาวชิาการจงึได้รับผลการเรียนล่าช้า” 

6.5 วินิจฉัยให้ เหตุผลประกอบ ว่าเหตุใดคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง จึงฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้น และคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง             

มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร หากมีการกระท าผิดขึ้น เป็นการกระท าผิดกฎหมาย 

ระเบียบ หรอืข้อบังคับในเรื่องใด  

     ตัวอย่าง 

     “ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่า มีดปลอกผลไม้ซึ่งตกอยู่บนพื้นดิน

บริเวณที่เกิดเหตุ มีรอยนิ้วมือเปื้อนเลือด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ส่งพิสูจน์ลายนิ้วมือแล้ว 

ปรากฏว่าเป็นของนายด า ประกอบกับนางสาวขาว และนายทอง ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าไปห้ามเหตุวิวาท

ได้ให้ถ้อยค าสอดคล้องตรงกันว่า นายด าได้หยิบมีดปลอกผลไม้บนโต๊ะอาหารแล้วแทงเข้าที่

บริเวณล าตัวของนายเขียว จงึเชื่อวา่ นายด าเป็นคนใช้มีดปลอกผลไม้แทงนายเขียว” 

        ข้อสังเกต รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ควรด าเนินการปกปิด

เป็นความลับ เนื่องจากปรากฏรายละเอียดของพยานบุคคล ตลอดจนถ้อยค าที่ได้ให้ไว้ต่อ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในการสอบสวน ซึ่งอาจพาดพิงหรอืเสี่ยงต่อการกล่าวโทษบุคคล

อื่น นอกจากนีย้ังรวมไปถึงเอกสารต่างๆ ของทางราชการซึ่งควรรักษาไว้เป็นความลับ 

  อนึ่ง เมื่อคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีมติเห็นควรประชุมเพื่อ

พิจารณาลงมตสิรุปผลการสอบสวน และเขียนรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว 

ก็ถือวา่การสอบสวนได้เสร็จสิ้นลง หน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงก็ยุติ

ตามไปด้วย เว้นแต่ ผู้บังคับบัญชาจะเห็นควรให้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงดังกล่าว

พิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นที่เห็นสมควร  
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ตัวอย่างรายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

 

    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  กองการเจ้าหนา้ที่  งานวินัยและนิตกิาร  โทร. ๓๒๓๓ 

ที่  ศธ ๐๕๒๓.๑.๗.๕/              วันที่       มีนาคม ๒๕๕5 

เรื่อง   รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  

เรยีน อธิการบดี 

  ตามค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ย  ที่  12345/๒๕๕5 ลงวั นที่  2  มกราคม           

2555 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณี คณะกรรมการประจ าคณะ            

ได้พิจารณาระงับผลการส่งเกรดแก้ I ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า ในรายวิชาหลัก

ฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน ที่สง่เกรดแก้ I โดยใหผ้ลการเรียนเป็น F ทั้งหมด จ านวน ๒๔ คน นัน้ 

  บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงดังกล่าวเสร็จเรยีบร้อยแลว้ จงึขอเสนอรายงาน ดังนี้ 

  ๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณา

ระงับผลการสง่เกรดแก้ I ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า ในรายวิชาหลักฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน

ที่สง่เกรดแก้ I โดยใหผ้ลการเรียนเป็น F ทั้งหมด จ านวน ๒๔ คน 

  ๒. คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้รวบรวมพยานเอกสาร              

พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว และสรุปความเห็นของทางคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง ไว้ดังนี้ 
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ก.พยานเอกสาร  

  (๑) บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๙.๕/1234  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2554 

เรื่อง ขอหารือเรื่องการส่งเกรดแก้ไอ (I) ภาคเรียนที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕4 (เอกสาร

หมายเลข ๑) 

  (๒) ค าสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่  12345/๒๕๕5 ลงวันที่  2 มกราคม           

2555 เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  (เอกสารหมายเลข ๒) 

  (๓) ส าเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี           

พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๑๓.๗ (เอกสารหมายเลข ๓) 

  (๔) ปฏิทินวชิาการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕4 (เอกสารหมายเลข ๔) 

  (๕) มติที่ประชุมของมหาวิทยาลัย ที่ก าหนดแนวปฏิบัติในการแก้ I ต้องท า

ภายใน ๑๕ วัน (เอกสารหมายเลข ๕) 

  (๖) บันทึกการสอบสวนการมาให้ถ้อยค า ของอาจารย์ ดร.เพียงพอ ลงวันที่ 

๑๒ มกราคม ๒๕๕5 (เอกสารหมายเลข ๖) 

  (๗) บันทึกการสอบสวนการมาให้ถ้อยค าของ นายส าคัญ ลงวันที่  ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕5 (เอกสารหมายเลข ๗) 

  (๘) บันทึกการสอบสวนการมาให้ถ้อยค าของ นายภาระ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม 

๒๕๕5 (เอกสารหมายเลข ๘) 

  (๙) บันทึกการสอบสวนการมาให้ถ้อยค าของ นายน าโชค ลงวันที่  ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕5 (เอกสารหมายเลข ๙) 

  (๑๐) บันทึกการสอบสวนการมาให้ถ้อยค าของ นายก าไร ลงวันที่  ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕5 (เอกสารหมายเลข ๑๐) 
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(๑๑) บันทึกการสอบสวนการมาให้ถ้อยค าของ นายคารม ลงวันที่  ๑๒ 

มกราคม ๒๕๕5 (เอกสารหมายเลข ๑๑) 

  (๑๒) บันทึกการสอบสวนการมาให้ถ้อยค าของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                  

ดร.ประจ า ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕5 (เอกสารหมายเลข ๑๒)  

  ข.พยานบุคคล 

  (๑) อาจารย์ ดร.เพียงพอ ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ ว่า ตนปฏิบัติหน้าที่

ในต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการและวิจัย โดยเป็นผู้เสนอเรื่องการส่งแก้เกรดดังกล่าว

ให้ทางมหาวิทยาลัยทราบจรงิ 

  ซึ่งแต่เดิม อาจารย์ประจ า เป็นผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน ได้ให้ผลการ

เรียนแก่นักศึกษาเป็น F จ านวนมาก และได้มีการพูดคุยถึงสาเหตุที่เกรด F มีจ านวนมาก               

โดยผู้บังคับบัญชา เคยเรียกมาชี้แจงแล้ว ซึ่งช่วงหลังจ านวนนักศึกษาที่ได้ F ก็ลดลง แต่ยังถือ

ว่ามีจ านวนมากอยู่ ซึ่งในการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ ก็ได้เรียกอาจารย์ที่มี

ปัญหาในการให้เกรดมาช้ีแจง แตว่ันดังกล่าว อ.ประจ า ไม่ได้มาชีแ้จงเนื่องจากไม่อยู่ 

  ในเรื่องการส่งเกรดแก้ I นั้น ทางคณะ ได้มีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรด

แก้ I แตกต่างจากระเบียบปกติของมหาวิทยาลัย โดยใหส้่งแก้ I ภายใน ๑๕ วัน ซึ่งจะมีการแจ้ง

ให้อาจารย์ทราบ 

  ในเรื่องของการเดินทางไปราชการจ านวนหลายครั้งของอาจารย์ประจ า               

ได้มกีารอนุมัตใิห้เดินทางจริง 

  อาจารย์ประจ า ย้ายมาท างานที่มหาวิทยาลัย ประมาณ ๒ ปีแล้ว ที่ผ่านมานั้น 

อาจารย์ประดุงฯ จะแจกเกรด F ทันที เพิ่งจะมีการแจกเกรด I ก่อน ก็ตอนที่ตนได้เสนอเรื่อง

ขึน้มา 

   (๒) นายส าคัญ (นักศึกษา) ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ ว่า ตนเป็น

นักศึกษาที่สอบผา่นรายวิชาดังกล่าว ลักษณะการเรียนการสอนจะเป็น slide ภาษาอังกฤษ             
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แม้จะมีค าแปลให้ แต่ไม่มีค าอธิบายในเรื่องสูตร และเวลาสอน อาจารย์ประจ า ไม่ค่อยเขียน

กระดานเท่าใด และสอนเร็ว จดไม่ทัน 

  ส่วนข้อสอบนั้น ออกจากตัวอย่างที่เรียนในห้องจริง โดยส่วนตัวตนคิดว่ายัง

ค่อนขา้งยาก การบ้านที่ได้รับก็เป็นโจทก์ภาษาอังกฤษทั้งหมด แตต่นก็ส่งงานทุกครั้ง 

  อาจารย์ประจ า ได้ประกาศคะแนนเก็บต่างๆ คะแนนจิตพสิัย คะแนนกลางภาค

ให้นักศึกษาทราบ แตส่่วนใหญ่ก็ได้กันไม่มาก 

  ไม่เคยมีการเรียนการสอนแบบรวดเดียวเชา้ถึงเย็น แต่เป็นการเรียนตามตาราง 

หากไม่ทันก็จะนัดสอนนอกตาราง 

  ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ า ไม่ได้เดินทางไปราชการไปราชการบ่อยผิดปกติ              

หากเทียบกับอาจารย์คนอื่น 

  ในความเห็นส่วนตัว ตนเห็นว่าข้อสอบยังยากอยู่ แม้จะออกตามตัวอย่างใน

หอ้งเรียนก็ตาม 

  ก่อนเริ่มการเรียน อาจารย์ประจ า ได้แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนให้ตนทราบ         

ในการสอน อาจารย์ประจ า ไม่เคยสอบถามว่าที่เรียนผ่านมา นักศึกษาเข้าใจหรือไม่ ลักษณะ

ของขอ้สอบเป็นข้อสอบเขียนและให้ค านวณ 

  (๓) นายภาระ (นักศึกษา) ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ  ว่า ตนเป็น

นักศึกษาช้ันปี ๔ เคยสอบตกวิชานี้มาแล้ว ในการเรียนการสอนวิชานี้ มักจะมีการนัดเรียนนอก

ตาราง เพิ่มทุกอาทิตย์ โดยในการเรียนแต่ละครั้ง จะเสียเวลาเซ็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กว่าครึ่ง

ช่ัวโมง 

  การนัดเรียนนอกเวลาจะนัดในห้องเรียนล่วงหน้า ไม่มีการโทรศัพท์มาบอก

นอกห้องเรยีน 
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มีการให้การบ้านจ านวน ๒๕ ข้อ ซึ่งตนก็ส่งตามก าหนดเวลา และไม่เคยค้างส่ง

งานใดๆ 

  ตนไม่เข้าใจเนื้อหาที่สอน เพราะ Powerpoint ที่ใช้สอน จะเป็นภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด บางครั้งเมื่ออ่านภาษาอังกฤษหมดแล้ว จึงจะแปลเป็นไทยให้บ้าง ท าให้ตนไม่ทันและ 

ไม่เข้าใจ 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนนั้น ตนจะได้เป็นภาษาอังกฤษ เอาไว้จด               

แตอ่าจารย์ก็ไม่ได้อธิบายที่ไปที่มาในแต่ละสูตร เคยมีนักศึกษาถามเพราะไม่เข้าใจ แต่อาจารย์ก็

ไม่ได้อธิบาย 

  ลักษณะการสอนจะเป็นแบบ One way teaching โดยให้จดอย่างเดียว ไม่ค่อย

มีโอกาสถาม  

  (๔) นายน าโชค (นักศึกษา) ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ ว่า ตนเป็น

นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรายวิชานี้ โดยการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษล้วน 

การบ้านก็เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งตนไม่ถนัดภาษาอังกฤษ 

  ในการเรียนนั้น อาจารย์ประจ า มักจะนัดเรียนเพิ่มนอกตาราง เนื่องจากสอน

ไม่ทัน บางครัง้เสียเวลาเช็คช่ือนักศึกษากว่าครึ่งช่ัวโมง เพราะเช็คไปคุยไป 

  เรื่องของการเซ็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการเรียนนั้น อาจารย์ประจ า                 

จะใช้เวลาในการเตรยีมกว่าครึ่งช่ัวโมง ท าให้เสียเวลาเรยีน เป็นอีกสาเหตุที่ท าให้เรยีนไม่ทัน 

  การนัดเรียนนอกเวลานั้น อาจารย์ประจ า จะนัดล่วงหน้า ไม่มีการโทรศัพท์มา

แจ้ง 

  อาจารย์ประจ าไม่เคยแนะน าให้ตนเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุดซึ่งมีเนื้อหา

เป็นภาษาไทย (หนังสือของจุฬาฯ) 

  คะแนนเก็บที่ผ่านมา ตนได้มากพอสมควร แต่คิดว่าที่สอบไม่ผ่านเป็นเพราะท า

ข้อสอบไม่ได้ ไม่ใช่เป็นเพราะคะแนนเก็บน้อย 
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เมื่อมีคนถามเพราะไม่เข้าใจ อาจารย์ประจ า ไม่อธิบาย แต่ให้นักศึกษาไป

ศึกษามาเอง อาจารย์ประจ า เคยเรียกนักศึกษาให้มาสอบซ่อม ตอนปิดเทอม หลังจากที่ตน

สอบเสร็จและเดินทางกลับบ้านไปแล้ว โดยข้อสอบนั้นอาจารย์ประจ า ใช้ข้อสอบใหม่ โดยให้

นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านทั้งหมดกลับมาสอบซ่อม 

  (๕) นายก าไร (นักศึกษา) ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ  ว่า ตนสอบ

รายวิชาฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานไม่ผ่าน และเคยเรียนกับอาจารย์ประจ า มาแล้ว แต่สอบไม่ผ่าน               

ซึ่งตลอดเวลาเรียนที่ผ่านมา ตนจะส่งงานให้อาจารย์ ประจ า เลย และเข้าเรียนเสมอ                

และมีคะแนนเก็บ ๓๕ คะแนน ตนขอยืนยันว่าตนไม่เคยค้างสง่งานใดๆ เลย และเขา้เรียนเสมอ 

  อาจารย์ประจ า เคยไปราชการตา่งประเทศอยู่ชว่งหนึ่ง ท าให้มกีารนัดเรียนเพิ่ม

นอกตารางเวลาปกติ วิธีการสอนจะเป็นการฉายสไลด์ แต่ไม่มีการอธิบายถึงวิธีการคิดสูตร

ต่างๆ 

  หากเลือกได้ ตนประสงค์จะเรียนในเวลาตามตารางปกติ ปัญหาในการเรียน

ของตน คือ การถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ประจ า มักจะใช้ศัพท์สูง ค่อนข้างเข้าใจยาก              

ท าให้เรียนไม่รูเ้รื่อง 

  เคยมีค าถามให้ตนตอบว่า มีผมบนหัวกี่เส้น น้ าบนโลกมีกี่หยด ซึ่งน่าจะเป็น

การฝึกใหน้ักศึกษาอธิบายวิธีคิด 

  (๖) นายคารม (นักศึกษา) ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ ว่า ตนเป็น

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เรียนรายวิชาฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานเป็นครั้งแรก          

และสอบไล่ไม่ผ่าน 

  การเรียนวิชาดังกล่าวนั้น ตนเข้าเรียน lecture เป็นบางครั้ง แต่เข้า lab ทุกครั้ง 

เหตุที่ไม่เขา้เรียนก็เพราะว่าไม่รู้วา่มีการนัดเรียนเพิ่มนอกตาราง ซึ่งส่วนใหญ่จะให้มาเรียนในวัน

เสาร ์๙.๐๐ น.  

  ในเรื่องของงานนั้น ตนส่งอาจารย์ตลอด แต่ไม่ได้ส่ง lab อยู่ครั้งหนึ่ง              

ซึ่งอาจารย์ประจ า แจ้งในภายหลังว่าไม่ต้องส่งแล้ว 
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เหตุที่ตนคิดว่าสอบตกวิชานี ้เพราะตนมพีืน้ฐานภาษาอังกฤษไม่แนน่ พอมาเจอ

การเรียนที่มีแต่ภาษาอังกฤษ ก็เลยไม่รู้เรื่อง และอาจารย์ก็ไม่บอกที่มาที่ไป เมื่อมีคนถาม 

อาจารย์ก็ไม่อธิบาย 

  เอกสารประกอบการเรียนจะเป็นเอกสาร Powerpoint คิดว่าเขียนโดยอาจารย์

ประจ า แตม่ีหนังสอืวิชาฟิสิกส์ของจุฬาฯ อยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร ่

  (๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า ได้ให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการฯ ว่า              

ตนเป็นอาจารย์ สอนรายวิชาฟิสิกส์ขั้นพื้นฐาน โดยมีการเตรียมการสอนเป็นสไลด์อยู่ ๒ แบบ 

ส่วนที่แจกให้นักศึกษาจะเป็นภาษาอังกฤษ อีกแบบหนึ่งจะมีค าแปลภาษาไทยไว้ให้ โดยการ

สอนจะมีเวลาสัปดาห์ละ ๒ ช่ัวโมง ซึ่งตนคิดว่าไม่เพียงพอเพราะนักศึกษามีพื้นฐานน้อย                 

จึงต้องมีการสอนเสริม โดยส่วนมากจะนัดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพิ่มจากที่ทาง

มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เพื่อเพิ่มพืน้ฐานฟิสกิส์ 

  การออกข้อสอบจะมีการทดสอบ แต่นักศึกษาจะท าไม่ได้กัน ทั้งๆ ที่ใน

หอ้งเรียน ตนก็ได้สอนเรื่องดังกล่าวแล้ว ในการพิจารณาคะแนนวัดผล ตนแบ่งการเก็บคะแนน

ไว้เป็น ๓๒:๖๘ ซึ่ง ๓๒ แรกนี้จะเป็นคะแนน LAB และเป็นคะแนนเก็บ ซึ่งตนก็ช่วยเหลือ

นักศึกษาให้มคีะแนนเก็บมาโดยตลอด แต่ที่นักศึกษากลับท าคะแนนในส่วนของการสอบทฤษฎี

ไม่ได้ และสอบไม่ผ่านเพราะเหตุนี ้

  เหตุผลที่ท าเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก เพราะตนตอ้งการใหน้ักศึกษาได้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชนใ์นการอ่านหนังสือตอ่ไป และอกีเหตุผลก็เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าเรียน

จะได้ค าแปลจากการสอนในห้องเรียนด้วย ทั้งนี้  การออกข้อสอบก็จะออกจากสไลด์ที่ตนได้

สอนในห้องเรยีน 

  ประเด็นเรื่องการให้ผลการเรียน I เนื่องจากปีดังกล่าว มีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน

และตนก็ได้ให้โอกาส โดยให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาสอบซ่อม โดยใช้ข้อสอบเดิม แต่ก็ยังไม่

ผา่นกัน 

  ประเด็นของการส่งแก้เกรด I เป็น F ในวันเดียวกันนั้น ตนได้ส่งเกรด I ไปแล้ว 

แตห่ลังจากนั้นนักศึกษามาท าการสอบซ่อมแล้วไม่ผ่าน ตนจงึประสงค์จะแก้เกรดเป็น F ได้ 
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ปรึกษาทางฝุายวิชาการแลว้ ได้รับค าแนะน าให้ท าบันทึกข้อความ ๒ ฉบับ โดยเป็นการแจ้งการ

ให้ผลการเรียน I ก่อนหนึ่งฉบับ และอีกฉบับให้ท าเป็นเรื่องแก้ผลการเรียนเป็น F ซึ่งตนก็ได้

ปฏิบัติตาม แตไ่ด้ลงเลขหนังสอืและวันเดือนปี เป็นอันเดียวกัน 

  ในเรื่องของการชี้แจงต่อคณะกรรมการประจ าคณะ นั้น  ทางคณะกรรมการฯ 

เคยเชญิตนใหม้าชีแ้จง เรื่องการให้ผลการเรียนจริง แต่ตนติดภารกิจที่กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถ

เดินทางมาให้ข้อมูลได้ และหลังจากนั้นก็ไม่มีการเชญิใหต้นมาชีแ้จงอกี 

  ประเด็นเรื่องของการให้โอกาสนักศึกษาสอบถามข้อสงสัย ตนขอให้ถ้อยค าว่า  

ตนเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถซักถามได้เสมอ และเคยให้โจทย์นักศึกษาให้นั่งคิดและมา

เฉลยใหฟ้ัง แต่ก็ไม่มใีครถาม และก็เคยมีนักศึกษาเข้ามาถามตนบ้าง 

  ในการสอน เมื่อเริ่มเรียน ตนมิได้เสียเวลาเตรียมอุปกรณ์ แต่ได้เริ่มการสอน

ทันที เนื่องจากมีเวลาน้อย 

  ตนคิดว่าสาเหตุหนึ่งของการท าข้อสอบไม่ได้ เนื่องจากนักศึกษาไม่กลับไป

ทบทวนสิ่งที่ตนเคยสอนมา 

  ค.  คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้พิจารณาเอกสาร พยาน

บุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังน้ี 

  ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘ เป็นผู้สอนรายวิชาหลักฟิสิกส์         

ขั้นพื้นฐาน ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕5 

  โดยการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว มีเวลาเรียน ๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์     

จะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสไลด์                  

จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของการบรรยายในห้องเรียนจะมีค าแปลบนสไลด์ให้

นักศึกษาที่เข้าเรียนจดบันทึกความหมายตามไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีโอกาส            

รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการอ่านหนังสือต่อไป แต่เนื้อหาวิชา

ดังกล่าวค่อนข้างมาก เวลาในการเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดใหไ้ม่เพียงพอ จงึตอ้งมกีารนัด 
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สอนเสริมนอกตารางเรียน ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ แต่ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันหลาย

ช่ัวโมงในวันเดียวกัน 

  ในการสอบวัดผลรายวิชาดังกล่าว ที่ผ่านมา นักศึกษาจะสอบตกเป็นส่วนมาก         

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากนักศึกษาเรียนไม่เข้าใจเพราะเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ได้ทบทวน

บทเรียน โดยปกติแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า จะส่งผลการเรียน F แต่ภาคการศึกษาที่

ผ่านมา เนื่องจากอาจารย์ต้องการให้โอกาสนักศึกษา จึงได้ส่งผลการเรียน I ไปก่อน                   

โดยส่ง ผา่นระบบอินเตอรเ์น็ต และให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมาสอบซ่อม แต่สุดท้ายแล้วก็สอบ

ไม่ผ่านเกณฑ์กัน จึงได้มีการส่งแก้เกรดอีกครั้ง โดยได้รับค าแนะน าจากทางฝุายวิชาการ                

ว่าให้ท าบันทึกข้อความเป็นสองฉบับ ฉบับแรกให้แจ้งส่งผลการเรียนนักศึกษาที่ได้ผลการเรียน 

I และฉบับที่สองให้ท าเป็นเรื่องขอแก้ผลการเรียน แต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า              

ได้ลงเลขที่หนังสอืและวัน เดือน ปี ของบันทึกข้อความดังกล่าวเป็นอย่างเดียวกัน 

  มีประเด็นปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การส่งผลการเรียนแก้เกรด I เป็น F ของ            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า นั้นเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการ

สอบสวน เห็นว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า ได้ด าเนินการแจ้งผลการเรียน I ให้แก่

นักศึกษาที่ไม่ผ่าน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลังจากนั้นได้มีการให้โอกาสนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน

มาสอบซ่อมใหมจ่รงิ ปรากฏตามบันทึกการสอบสวนของ  นายน าโชค (เอกสารหมายเลข ๙)  

  หลังจากนั้นเมื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า ตรวจผลการสอบของ

นักศึกษาแล้วไม่ผ่าน จึงได้ด าเนินการแจ้งขอแก้ไขผลการเรียน แต่เนื่องจากการด าเนินการ            

แก้ผลการเรียนดังกล่าว ได้ด าเนินการแจ้งเป็นบันทึกข้อความซ้ าขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับและพร้อม

กับการท าบันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียน I เป็น F จึงท าให้คณะกรรมการประจ าคณะ     

เกิดข้อสงสัยและส่งเรื่องรายงานขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เห็นว่า              

กรณีดั งกล่าว เกิดขึ้น เพราะความไม่ เข้าใจในการด าเนินการขอแก้ ไขผลการเรียน                           

อันเนื่องมาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน อีกทั้ง นโยบายของทางคณะ ที่ก าหนดมาตรฐานการ             

แก้ผลการเรียน I ให้ด าเนินการภายใน ๑๕ วัน ซึ่งแตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถด าเนินการแก้ผลการเรียน I ได้ก่อนสัปดาห์เรียนสุดท้ายของภาค

การศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียน จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความสับสนในทาง

ปฏิบัติได้ 
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  เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงทั้ งหมดแล้ว คณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง เห็นควรด าเนินการดังนี ้

  ๑. แจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจ า เพื่อให้ด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน โดยลดการใช้ภาษาอังกฤษให้น้อยลง ให้คงไว้เท่าที่จ าเป็นและ

เหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา โดยทดลองท าวิจัยในช้ันเรียนว่า วิธีการสอนแบบใด

เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุด และจัดท ารายงานผลการปรับปรุงการสอนในภาคเรียนต่อไป 

  ๒. แจ้งเป็นหนังสือไปยังคณะ ให้ก าหนดมาตรฐานการแก้ไขเกรด I เป็น F             

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้ยกเลิกมติคณะกรรมการประจ า

มหาวิทยาลัยคณะ ที่ให้ด าเนินการแก้ไขเกรด I ภายใน ๑๕ วัน เนื่องจากมติดังกล่าวนอกจาก

จะสร้างความสับสนให้แก่ผู้ปฏิบัติแล้ว ยังไม่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาด้วย เพราะโอกาสของ

แก้ตัวของนักศกึษาน้อยกว่าของมหาวิทยาลัย  

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ลงช่ือ..............................................ประธานกรรมการ  

               (                                    ) 

   ลงช่ือ..............................................กรรมการ 

                        (                                     ) 

   ลงช่ือ..............................................กรรมการ 

              (                                    ) 

   ลงช่ือ..............................................กรรมการ 

                       (                                     ) 

   ลงช่ือ..............................................เลขานุการ 

               (                                     ) 

       



 

บทที่ 7 

บทสรุป 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  เป็นวิธีการแสวงหา

ข้อเท็จจริงที่ดีวิธีหนึ่ง ท าให้ข้อมูลที่ได้มามีความเป็นกลาง โปร่งใส และมีความละเอียด

รอบคอบ โดยในการพิจารณาพยานหลักฐานแต่ละชิ้น ผ่านการกลั่นกรองโดยกรรมการแต่ละ

คน ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และหลากหลายมุมมอง สามารถถ่วงดุลยภาพในการแสดง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาสั่งการ อันจะ

ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มาเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การสอบสวนหาข้อเท็จจริง มีประเด็นในการพิจารณาค่อนข้างกว้าง ขึ้นอยู่กับ

ผู้บังคับบัญชาว่าต้องการหาข้อมูลในเรื่องใด โดยประสบการท างานที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสอบสวน           

หาข้อเท็จจริงอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งข้อเท็จจริงที่ได้ด าเนินการสอบสวนมาแล้วมีอยู่หลายกรณี         

แตอ่าจจ าแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

  กลุ่มที่หน่ึง กรณีร้องเรียนหรือกล่าวโทษเรื่องทั่วไป เช่น ชู้สาว ดื่มสุราใน

เวลาปฏิบัติงาน แสดงกริยาท่าทางไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ  การใช้ค าพูดหยาบคาย             

การพิมพ์ข้อความไม่เหมาะสมบนสื่ออินเทอร์เน็ต การข่มขู่ การกลั่นแกล้ง การแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบทั้งโดยอาศัยหนา้ที่และโดยส่วนตัว การทะเลาะเบาะแว้ง 

  ตัวอย่าง  

  กรณี ร้องเรียนเรื่องถูกข่มขู่ เรื่องมีอยู่ว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย            

ได้มีหนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาโดยกล่าวว่า ในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของคืนที่ผ่ าน

มา ขณะที่ตนก าลังปฏิบัติหน้าที่ ได้มีหญิงไม่ทราบชื่อมาขอผ่านเข้าประตูของทางมหาวิทยาลัย 

ซึ่งได้ปิดล๊อคไปแล้ว จึงไม่สามารถเปิดให้ผ่านไปได้ ปรากฏว่า หญิงไม่ทราบชื่อดังกล่าวได้ต่อ

ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยวาจาไม่สุภาพ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยได้กลับมาประจ าหน้าที่ ณ ห้องศูนย์วิทยุ ต่อมาไม่นานนัก ได้มี นาย อ. บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยเดินทางมาพร้อมด้วยหญิงไม่ทราบชื่อดังกล่าว โดยทราบในภายหลังว่าเป็นภริยา

ของนาย อ. ทั้งคู่ได้เดินตรงเขา้หาเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว และมีการช้ีหนา้ 
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ด่าว่าและโต้เถียงกันอย่างรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเห็นว่า ตนถูกคุกคาม จึงได้

ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 

  เมื่อมหาวิทยาลัยทราบเรื่อง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหา

ข้อเท็จจริง พิจารณาหาความจริงจากข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น โดยผลการพิจารณาได้ความว่า 

ภริยาของ นาย อ. พักอาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ได้เดินทางเข้าประตูของมหาวิทยาลัยซึ่ง

ตามปกติเวลา 21.00 น. จะต้องท าการปิดล๊อค แต่เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ยอม

เปิดประตูให้ ก็ได้ด่าว่าด้วยถ้อยค าไม่สุภาพและข่มขู่จะเอาเรื่องไปฟูองอธิการบดี หลังจากนั้น

ได้น าเรื่องไปเล่าให้ นาย อ. ฟัง นาย อ. จึงพาภริยา มาที่ห้องศูนย์วิทยุซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยอยู่ด้วยอารมณ์โกรธและฉุนเฉียว และได้ต่อว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน

ท านองว่าเป็นคนไม่มีน้ าใจ ฝุายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็อ้างว่าตนได้ปฏิบัติตามหน้าที่

ถูกต้องแล้ว คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเห็นว่า พฤติการณ์ของ นาย อ. เป็นการ

กระท าที่ไม่เหมาะสม เป็นมูลความผิดทางวินัยฐานไม่รักษาความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมปฏิบัติ

ราชการ แตเ่ห็นว่าเป็นการกระท าผิดวินัยครั้งแรก และเป็นความผิดเล็กน้อย จึงเสนอความเห็น

ให้งดโทษทางวินัยเอาไว้ก่อนแล้วให้ว่ากล่าวตักเตือน นาย อ. เป็นหนังสอื 

  กลุ่มที่สอง ความผิดปกติทางการเงินและพัสดุ เช่น เงินสูญหาย รายการ

บัญชไีม่ตรงกับความเป็นจริง มีการยักยอกเงินของทางราชการ ท ารายงานการเงนิอันเป็นเท็จ 

  ตัวอย่าง 

  กรณียักยอกเงินของทางราชการ เรื่องมีอยู่ว่า ส านักงานตรวจสอบภายในได้

ด าเนินการตรวจสอบรายงานทางการเงิน พบว่า รายการเบิกเงินสวัสดิการไม่มีเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายและใบส าคัญรับเงนิหลายรายการ จงึได้เสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัย 

  ต่อมา มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

เพื่อหาสาเหตุขึ้น โดยผลการพิจารณาได้ความว่า นางสาว ล. เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน เบิกเงิน เก็บรักษาเงิน 

และน าจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินของกอง แต่เพียงผู้เดียว ได้อาศัยโอกาสที่ตนเป็นผู้

ครอบครองเงนิส าหรับรอจ่ายใหแ้ก่ผู้มสีิทธิได้รับ น าเงินดังกล่าวไปหมุนใช้จ่ายส่วนตัว แจ้งให้ผู้

มีสทิธิได้รับเงินมารับเงนิไปจากตน จงึไม่สามารถหาใบส าคัญรับเงนิมาประกอบการเบิกจ่ายได้ 
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พฤติการณ์เป็นมูลความผดิทางวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีความเห็นเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยอย่างรา้ยแรงตอ่ไป 

  กลุ่มที่สาม ความเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถยนต์เกิด

อุบัติเหตุ กระจกอาคารแตก ทรัพย์สินในห้องพักถูกขโมย 

  ตัวอย่าง 

  กรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย เรื่องมีอยู่ว่า อาจารย์ ภ. 

พักอาศัยในบ้านพักของทางราชการภายในมหาวิทยาลัย ได้มหีนังสือรอ้งเรียน เนื่องจากกระจก

หอ้งพักถูกผู้ไม่หวังดีขวา้งวัตถุคล้ายท่อประปามากระทบแตกเสียหาย  

  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ขึ้น โดยทางพิจารณาได้ความว่า ในคืนเกิดเหตุเป็นช่วงที่นักศึกษาจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง 

ได้มีการเปิดวิทยุส่งเสียงดังรบกวนการพักอาศัย อาจารย์ ภ. จึงได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยให้ด าเนินการแจ้งกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวลดเสียงลง แต่กลับปรากฏว่า

เวลาผา่นไปไม่นานนัก กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวก็ส่งเสียงดังขึน้มาอีก จนถึงช่วงเช้า ท าให้อาจารย์ 

ภ. ไม่ได้หลับ หลังจากนั้น อาจารย์ ภ. ก็ไปท าการสอนตามปกติ เมื่อกลับมายังห้องพักจึงพบ

กระจกที่ห้องแตกได้รับความเสียหาย และมีวัตถุคล้ายท่อเหล็กตกอยู่ที่พื้น คณะกรรมการ

สอบสวนหาข้อเท็จจริง ได้พิจารณาพยานหลักฐาน และตรวจสถานที่เกิดเหตุ เห็นว่า บริเวณ

ห้องพักมีลักษณะเป็นแฟลตและอยู่ช้ันสอง ประกอบกับกระจกห้องที่แตกอยู่ด้านหลังของ

แฟลตซึ่งพืน้ที่ด้านหลังมีลักษณะเป็นปุารก ไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรือถ้อยค าของพยานใดๆ 

ที่สามารถยืนยันตัวผู้กระท าผดิได้ จงึเสนอความเห็นใหยุ้ติการสอบสวน  

  กลุ่มที่สี่ การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

เช่น การส่งผลการเรียนไม่ตรงตามปฏิทินการศึกษา มีการเบิกจ่ายเงินผิดประเภท การขาด

ราชการ การจา่ยค่าจา้งลา่ช้า การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
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  ตัวอย่าง 

  กรณีขาดราชการ เรื่องมีอยู่ว่า ผู้บังคับบัญชา รายงานว่า นางสาว ก. ไม่มา

ท างานติดตอ่กันเป็นเวลาหลายวัน โดยไม่ติดต่อหรือแจ้งเหตุผลให้ทางผู้บังคับบัญชาทราบ แต่

ภายหลัง นางสาว ก. ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแล้ว ก็ไม่แจ้งเหตุผลและยื่นใบลาตาม

ระเบียบ 

  มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น 

เพื่อหาสาเหตุ ทางพิจารณาได้ความว่า ในช่วงเวลาที่ นางสาว ก. หายตัวไปนั้น นางสาว ก.            

ได้เดินทางไปจังหวัดกรุงเทพเพื่อไปหาครอบครัว แต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเกิดเหตุอุทกภัยอย่าง

รุนแรง ท าให้ไม่สามารถเดินทางกลับได้ และโทรศัพท์ก็ตกน้ าเสียหาย จึงไม่สามารถติดต่อแจ้ง

เหตุให้ผู้บังคับบัญชาได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ นางสาว ก. เดินทางกลับมาปฏิบัติราชการ

ตามปกติแล้วไม่ยอมยื่นใบลาตามระเบียบ คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง เห็นว่า 

พฤติการณ์เป็นมูลความผิดทางวินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ          

แต่เนื่องจากเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีหลักฐานปรากฏชัดเจนและได้ให้โอกาส 

นางสาว ก. ทราบข้อเท็จจริงและใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว จึงเสนอความเห็นให้

อธิการบดีมคี าสั่งลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ นางสาว ก. โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ทางวินัย 

  กลุ่มที่ห้า กรณเีพื่อทราบถึงความเป็นมาของการด าเนินงานหรือสาเหตุที่

เกิดปัญหา เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการต่อไป เช่น การที่อาจารย์ไม่ส าเร็จการศึกษา

ตามเวลา การด าเนินงานของโครงการ เป็นต้น 

  ตัวอย่าง 

  กรณีอาจารย์ไม่ส าเร็จการศึกษา เรื่องมีอยู่ว่า อาจารย์ ม. ได้มีหนังสือขอ

รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ เนื่องจากครบก าหนดระยะเวลาลาศึกษาต่อตามที่

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว แต่เนื่องจาก อาจารย์ ม. ยังไม่

ส าเร็จการศกึษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้มีมติเสนอมหาวิทยาลัย

พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจรงิเพื่อหาสาเหตุและปัญหาที่แท้จรงิตอ่ไป 
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  มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น 

โดยทางพิจารณาสอบสวนได้ความว่า อาจารย์ ม. ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญา

เอกด้วยทุนส่วนตัว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลารวม

แล้วทั้งสิ้น 5 ปี โดยในการศึกษามีกระบวนการและความคืบหน้ามาโดยตลอด ไม่ปรากฏว่า 

อาจารย์ ม. ละทิง้หรอืไม่เอาใจใส่ในการศึกษาแต่อย่างใด แต่สาเหตุที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษานั้น 

เป็นเพราะการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องที่สอง ได้ถูกปฏิเสธการตอบรับ จึงต้องเสียเวลาในการ

ด าเนินการเขียนปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัญหาธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นได้ในการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จึงมีมติให้สรุปผลการพิจารณาเพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

  โดยวิธีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงในแต่ละกลุ่มนั้น การที่จะให้ได้มาซึ่ง

ข้อเท็จจริงก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ประสบการณ์ท างาน และความช านาญ

รอบด้าน ตลอดจนมคีวามสามารถในการพูด การตั้งค าถาม การชักจูง ของผู้ถาม เรื่องที่จะท า

การสอบสวน เช่น หากเป็นเรื่องที่เป็นความลับหรืออาจเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่นแล้ว                 

การสอบสวนก็ต้องท าด้วยความระมัดระวัง โดยให้มีผู้รับทราบเรื่องน้อยที่สุด และจะต้องเป็น         

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเท่านั้น หากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ  

หรอืแนวปฏิบัติอื่นใด ซึ่งจะต้องมีการตีความให้ชัดเจน ก็คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

ควรจะเชิญผู้ช านาญในด้านนั้นมาให้ความกระจ่างเสียก่อนที่จะสอบถามพยานต่างๆ             

ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  สุดท้ายนี้ การหาข้อเท็จจริงไม่สามารถกลั่นออกมาเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวได้

อย่างหลักวิชาการอื่นๆ ผู้ท าหน้าที่กรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จึงต้องมีทักษะและ

ประสบการณ์ในการซักถาม ช่างสังเกต และมีความรอบรู้ในเรื่องที่จะท าการสอบสวนอย่าง

แท้จรงิ จงึจะค้นหาความจริงออกมาได้ชัดเจนที่สุด ผู้ท าหน้าที่กรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง 

จงึตอ้งศึกษาความรูด้้านต่างๆ เอาไว้ เมื่อมีกรณีใดเกิดขึ้น ก็จะสามารถเค้นความจริงออกมาได้

ในที่สุด และข้อส าคัญในการด าเนินการพิจารณาสอบสวนแต่ละครั้ง ผู้ท าหน้าที่กรรมการ

จะต้องวางตัวให้เกิดความเป็นกลางมากที่สุด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หรือข่มขู่

พูดจาหว่านล้อมจูงใจต่างๆ ตลอดจนแสดงกริยาก้าวร้าวไม่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มาให้ถ้อยค าให้

ถ้อยค าอย่างไม่เต็มใจ 



 

บรรณานุกรม 

คณะวชิาการ. ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา. 

 กรุงเทพฯ : หา้งหุ้นสว่นจ ากัด พิมพ์อักษร. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์. ๒๕๕๒. ค าอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง.  

พิมพ์ครัง้ที่ ๗. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 

พรเพชร วิชิตชลชัย. 2542. ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, 

 พิมพ์ครัง้ที่ 4. กรุงเทพฯ : เกนโกรว.  

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลของ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ [ระบบออนไลน์]. แหลง่ที่มา 

http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/b44.pdf (1 สงิหาคม 2554). 

มหาวิทยาลัยแมโ่จ้. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนใน

การสอบสวนพิจารณาทางวนัิย พ.ศ.2550 [ระบบออนไลน์]. แหลง่ที่มา 

 http://personnel.mju.ac.th/edoc/rules/7523.pdf (1 สิงหาคม 2554). 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภา. รวมค าบรรยายภาคสอง สมัยที่ 64              

ปีการศึกษา 2554. 

 กรุงเทพฯ : ส านักอบรมศึกษากฎหมายแหง่เนติบัณฑิตยสภา. 

ศาลฎีกา. ค าพิพากษาฎีกาที่ 414/2531. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ที่มา 

http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp (25 เมษายน 

2555). 

ศาลฎีกา. ค าพิพากษาฎีกาที่ 1209/2522. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ที่มา 

http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/web/docdetail.jsp (25 เมษายน 

2555). 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                       

พ.ศ. 2547 ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ได้ก าหนดความผิดที่ปรากฏ

ชัดแจ้ง. [ระบบออนไลน์]. แหลง่ที่มา  

http://www.mua.go.th/data_main/law/ 22_08_50_2.pdf (25 เมษายน 2555). 



 

ส านัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี .  2541. หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี                  

ที่ นร0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราว

ร้องเรยีนกล่าวโทษข้าราชการว่ากระท าผิดวินัย. (พิมพ์ดดี). 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2542) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 . [ระบบออนไลน์]. 

แหล่งที่มา http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-2b-2542-

a008.pdf (25 เมษายน 2555). 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง              

พ.ศ.2539.  [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%c728/%c728-20-2539-

a0001.pdf (25 เมษายน 2555). 

หลวงสัตถยุทธช านาญ (เปลี่ยน ลลีะศร). หนังสือวิชาข้อเท็จจริง. 

 กรุงเทพฯ : สภาทนายความ 

 


