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ค ำส่ัง 

บริษทั น ำ้ตำลบุรีรัมย์ จ ำกดั (มหำชน) 
 BRR 055/2559 

เร่ือง คณะกรรมกำรสอบสวน 
 

  

 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้บริษัท เข้ำร่วมกำรประกำศเจตนำรมณ์โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ 
(Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต โดยมุ่งมัน่ท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม 
โปร่งใสและเป็นธรรม มีควำมยึดมัน่ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงช่วยให้บริษทัสำมำรถด ำเนินธุรกิจตำมควำมมุ่งมัน่ท่ีก ำหนดไวไ้ด ้ เพ่ือให้
พนกังำนกลุ่มบริษทัน ้ ำตำลบุรีรัมย ์เขำ้ใจหลกักำรดำ้นจริยธรรมและ  แนวทำงกำรปฏิบติังำนท่ีดีของบริษทั รวมทั้งเพ่ือ
สร้ำงควำมตระหนกั จิตส ำนึก และค่ำนิยมในกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ใหแ้ก่พนกังำนกลุ่มบริษทัน ้ำตำลบุรีรัมย ์
 คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแลว้ เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน โดยก ำหนดให้คณะกรรมกำร
สอบสวน ซ่ึงมีหน้ำท่ีสอบสวนข้อเท็จจริง ประมวลผล กลัน่กรองข้อมูลตำมพยำนหลกัฐำน และพฤติกำรณ์ต่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงคณะกรรมกำรสอบสวนรวบรวมได้ เพ่ือพิจำรณำขั้นตอนและวิธีกำรจดักำรท่ีเหมำะสมในแต่ละเร่ืองตำม
หลกัเกณฑ ์ซ่ึงมีรำยนำมดงัต่อไปน้ี 
 
 นำยวรเทพ เลิศชยัอุดมโชค รองกรรมกำรผูจ้ดักำร ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำวจิตติมำ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมกำร กรรมกำร 
 นำยพิทกัษ ์ ชำวสวน ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรอำวโุส กรรมกำร 
 นำยคชพนัธ์ุ สำยแสง ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลและธุรกำร กรรมกำร 
 นำยเมธำ  ศุภรัตนพงศ ์ ผูจ้ดักำรฝ่ำยกฎหมำย กรรมกำร 
 นำงสำวเกณิกำ ธนำเวทชญำสิริ ผูช่้วยผูจ้ดักำรส ำนกับริหำรควำมเส่ียง กรรมกำร 
 นำงสำวพรทิพย ์ วิญญูปกรณ์ ผูจ้ดักำรส ำนกัตรวจสอบภำยใน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 คณะกรรมกำรสอบสวน ตอ้งด ำเนินกำรสอบสวน รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมำย และพยำนหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบ รับฟังค ำช้ีแจงของผูถู้กกล่ำวหำ แลว้เก็บรวบรวมไวใ้น
ส ำนวนกำรสอบสวน และท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนหรือประธำน
กรรมกำรบริษทั ทั้งน้ี ตอ้งใหแ้ลว้เสร็จภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีประธำนกรรมกำรรับทรำบ 
 กำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัคณะกรรมกำรสอบสวน มีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ คือ สอบสวนและพิจำรณำตำม
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำท่ีก ำหนด เพ่ือแสวงหำควำมจริงในเร่ืองท่ีกล่ำวหำและดูแลใหมี้ควำมยุติธรรมตลอด
กระบวนกำรสอบสวน โดยใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรวบรวมประวติัและควำมประพฤติของผูถู้กกล่ำวหำท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีกล่ำวหำเท่ำท่ีจ ำเป็นเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ และจดัท ำบนัทึกรำยละเอียดท่ีมีกำรสอบสวนไวทุ้กคร้ัง ซ่ึงในกำร
สอบสวนและพิจำรณำหำ้มมิใหมี้บุคคลอ่ืนอยูห่รือร่วมดว้ย เวน้แต่เป็นกำรสอบปำกค ำ 
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 1. ให้ประธำนกรรมกำรจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนคร้ังแรกภำยใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีประธำน   
  กรรมกำรรับเร่ืองร้องเรียน ในกรณีท่ีไม่อำจจดัประชุมไดภ้ำยในก ำหนดใหร้ำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นให ้
  ผูส้ัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ 
 2. กำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวน ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนก ำหนดประเดน็และวำงแนวทำงกำรสอบสวน
  และกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน แลว้ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
 2.1 รวบรวมขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมำย และพยำนหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่รับฟังแต่เพียงขอ้อำ้งหรือ         
   พยำนหลกัฐำนของผูก้ล่ำวหำหรือผูถ้กูกล่ำวหำเท่ำนั้น 
 2.2 แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ  
 2.3 ใหโ้อกำสผูถ้กูกล่ำวหำไดช้ี้แจงแสดงพยำนหลกัฐำนเพ่ือแกข้อ้กล่ำวหำ 
 2.4 พิจำรณำท ำควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
 2.5 ท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอต่อผูส้ัง่แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
 3. กำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำหรือพยำนใหส้อบปำกค ำครำวละหน่ึงคน และกำรสอบปำกค ำตอ้งมีกรรมกำร   
  สอบสวนไม่นอ้ยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทั้งหมดจึงจะท ำกำรสอบปำกค ำได ้ แต่ในกรณีท่ี 
  ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทั้งหมด มีมำกกวำ่สำมคน จะใหก้รรมกำรสอบสวนไม่นอ้ย กว่ำสำมคน
  ท ำกำรสอบปำกค ำกไ็ด ้
 4. กำรสอบปำกค ำ ตอ้งมีกำรบนัทึกถอ้ยค ำของผูใ้หถ้อ้ยค ำตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด แลว้อ่ำนใหผู้ใ้ห้ถอ้ยค ำฟัง
  หรือใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำอ่ำนเองก็ได ้แลว้ใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำ ผูบ้นัทึกถอ้ยค ำ และกรรมกำรสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในกำร            
  สอบปำกค ำลงลำยมือช่ือในบนัทึกถอ้ยค ำนั้นไวเ้ป็นหลกัฐำน ในกรณีท่ีบนัทึกถอ้ยค ำใดมีหลำยหนำ้ ใหผู้ใ้ห้
  ถอ้ยค ำและกรรมกำรสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในกำรสอบปำกค ำหน่ึงคนลงลำยมือช่ือก ำกบัไวใ้นบนัทึกถอ้ยค ำทุก
  หนำ้ โดยกำรบนัทึกถอ้ยค ำ หำ้มมิใหข้ดู ลบ หรือบนัทึกขอ้ควำมทบัขอ้ควำมท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ ถำ้จะตอ้ง    
  แกไ้ขหรือเพ่ิมเติม ให้ใชวิ้ธีขีดฆ่ำขอ้ควำมเดิมและเพ่ิมเติมขอ้ควำมใหม่ แลว้ให้ผูใ้ห้ถอ้ยค ำและกรรมกำร    
  สอบสวนซ่ึงอยูร่่วมในกำรสอบปำกค ำหน่ึงคนลงลำยมือช่ือก ำกบัไวต้รงท่ีมีกำรแกไ้ขเพ่ิมเติมทุกแห่ง ในกรณี
  ท่ีผูใ้หถ้อ้ยค ำไม่ยอมลงลำยมือช่ือ ใหบ้นัทึกเหตุท่ีไม่ลงลำยมือช่ือนั้นไวใ้นบนัทึกถอ้ยค ำดว้ย  
 5. กำรสอบปำกค ำ ห้ำมมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในท่ีสอบปำกค ำ เวน้แต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมกำรสอบสวนท่ีท ำกำร       
  สอบปำกค ำอนุญำตใหอ้ยู่ในท่ีสอบสวนเพ่ือประโยชน์ในกำรสอบสวน หรือเป็นทนำยควำม หรือ ท่ีปรึกษำ 
  ของผูถ้กูกล่ำวหำตำมจ ำนวนท่ีกรรมกำรสอบสวนท่ีท ำกำรสอบปำกค ำเห็นสมควรใหเ้ขำ้มำในกำรสอบปำกค ำ
  ผูถ้กูกล่ำวหำ 
 6. หำ้มมิใหก้รรมกำรสอบสวนท ำหรือจดัใหท้ ำกำรใดๆ ซ่ึงเป็นกำรใหค้ ำมัน่สัญญำ ขู่เข็ญ หลอกลวง บงัคบั หรือ
  กระท ำโดยมิชอบไม่วำ่ดว้ยประกำรใด เพ่ือจูงใจใหผู้ถ้กูกล่ำวหำหรือพยำนใหถ้อ้ยค ำอยำ่งใด 
 7. กำรแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนับสนุนขอ้กล่ำวหำ ให้ท ำเป็นบนัทึกระบุขอ้เท็จจริงและ      
  พฤติกำรณ์ของผูถู้กกล่ำวหำว่ำไดก้ระท ำกำรใด เม่ือใด อย่ำงไร เป็นควำมผิดวินยัในกรณีใด และสรุป           
  พยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำ โดยจะระบุช่ือพยำนดว้ยหรือไม่กไ็ด ้รวมทั้งแจง้ใหท้รำบสิทธิของผูถู้ก
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  กล่ำวหำท่ีจะใหถ้อ้ยค ำหรือยื่นค ำช้ีแจงแกข้อ้กล่ำวหำเป็นหนงัสือ สิทธิท่ีจะแสดงพยำนหลกัฐำนหรือจะอำ้ง
  พยำนหลกัฐำนเพ่ือขอใหเ้รียกพยำนหลกัฐำนนั้นมำได ้แลว้แจง้ใหผู้ถ้กูกล่ำวหำทรำบ โดยใหท้ ำเป็นสองฉบบั 
 
  มีขอ้ควำมตรงกนั ใหป้ระธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกอยำ่งนอ้ยหน่ึงคนลงลำยมือช่ือในบนัทึกนั้นดว้ย 
 8. ให้คณะกรรมกำรสอบสวนมีหนังสือเรียกผูถู้กกล่ำวหำมำพบตำมวนั เวลำ และสถำนท่ีท่ีคณะกรรมกำร        
  สอบสวนก ำหนด เพ่ือแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 
  เม่ือผูถู้กกล่ำวหำไดม้ำพบคณะกรรมกำรสอบสวนแลว้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนแจง้ขอ้กล่ำวหำพร้อมทั้ง     
  อธิบำยขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนท่ีสนบัสนุนขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ และใหผู้ถู้กกล่ำวหำ
  รับทรำบขอ้กล่ำวหำโดยลงลำยมือช่ือพร้อมทั้งวนัเดือนปีในบนัทึกนั้น แลว้มอบบนัทึกนั้นให้ผูถู้กกล่ำวหำ  
  หน่ึงฉบบั และอีกฉบบัหน่ึงเกบ็ไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน 
  
 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท่ีไดรั้บแต่งตั้ง ปฏิบติัหนำ้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมำยดว้ยควำมซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม 
โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
 ค ำสัง่ฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 เป็นตน้ไป 
 สัง่ ณ วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 
 
 
   ……………………………………. 
   (นำยประจวบ ไชยสำส์น) 
   ประธำนกรรมกำรบริษทั 


