กฎ ก.ตร.
ว่าด้วยการสื บสวนข้อเท็จจริ ง
พ.ศ. ๒๕๔๗
--------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๔๗ และมติอนุ กรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดาเนิ นการทางวินยั ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ เมื่ อมี การกล่ าวหาหรื อมี กรณี เ ป็ นที่ สงสั ยว่าข้าราชการตารวจผูใ้ ดกระทาผิ ดวินัยหาก
ผูบ้ งั คับบัญชาได้พิจ ารณาในเบื้ องต้นแล้วไม่มีมูลหรื อมี พยานหลักฐานฟั งได้ว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่าง
ไม่ร้ายแรงหรื อมีมูลเพียงพอที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง ก็ให้ผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจ
พิจารณาสั่งการไปภายในอานาจโดยไม่ตอ้ งสื บสวนข้อเท็จจริ ง แต่ถา้ จะต้องสื บสวนข้อเท็จจริ งก็ให้ดาเนิ นการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสื บสวนข้อเท็จจริ งที่กาหนดในกฎ ก.ตร. นี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
--------------------------ข้อ ๓ การสื บสวนข้อเท็จจริ ง หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริ งและหลักฐานซึ่ งผูม้ ีหน้าที่
สื บสวนข้อเท็จจริ งได้ปฏิบตั ิไปตามอานาจและหน้าที่ เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่ งพฤติการณ์และการกระทานั้น
ว่าเกิดขึ้นจากการกระทาของข้าราชการตารวจผูใ้ ดหรื อข้าราชการตารวจผูซ้ ่ ึ งมีเหตุอนั สมควรสงสัยหรื อถูกร้อ งเรี ยน
หรื อถูกกล่าวโทษว่าได้กระทาผิดวินยั หรื อไม่ประการใด
ข้อ ๔ ภายใต้บงั คับข้อ ๒ กรณีที่ควรทาการสื บสวนข้อเท็จจริ ง ได้แก่
(๑) ผูบ้ งั คับบัญชามีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้าราชการตารวจในบังคับบัญชาผูใ้ ดกระทาผิด
วินยั
(๒) มี ผูร้ ้ องเรี ยนกล่าวหาว่าข้าราชการตารวจในบังคับบัญชาผูใ้ ดกระทาผิดวินัยโดย
ผูร้ ้ องเรี ยนนั้นได้แจ้งชื่ อและที่ อยู่ของตนเองเป็ นที่ แน่ นอน
พร้ อมทั้งระบุพฤติ การณ์ แห่ งกรณี ที่กล่าวหาว่า
ข้าราชการตารวจกระทาผิดวินยั นั้น
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(๓) ส่ วนราชการอื่ นหรื อหน่ วยงานอื่ นแจ้งมาให้ท ราบว่าข้าราชการตารวจในบังคับ
บัญชาผูใ้ ดกระทาผิดวินยั หรื อสงสัยว่ากระทาผิดวินยั
(๔) มีบตั รสนเท่ห์กล่าวโทษว่าข้าราชการตารวจในบังคับบัญชาผูใ้ ดกระทาผิดวินัย
ตามปกติการร้องเรี ยนกล่าวโทษข้าราชการตารวจว่ากระทาผิดวินยั ในลักษณะเป็ นบัตรสนเท่ห์ห้ามมิให้รับฟั งเว้นแต่
บัตรสนเท่ห์น้ นั ระบุขอ้ เท็จจริ ง พยานหลักฐานกรณี แวดล้อม และหรื อระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรื อพยาน
เอกสาร ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดาเนิ นการสื บสวนได้
(๕) กรณี ปรากฏเป็ นข่าวในสื่ อสารมวลชนใด ๆ ว่า ข้าราชการตารวจในบังคับบัญชา
ผูใ้ ดกระทาผิดวินยั ตามปกติหากไม่มีชื่อและที่อยูข่ องผูร้ ้องเรี ยนกล่าวหาหรื อกล่าวโทษห้ามมิให้รับฟัง เว้นแต่
ข่าวในสื่ อมวลชนนั้นระบุขอ้ เท็จจริ ง พยานหลักฐาน กรณี แวดล้อม และหรื อระบุพยานบุคคล พยานวัตถุ หรื อ
พยานเอกสารชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดาเนิ นการสื บสวนได้
(๖) กรณีอื่น ๆ ที่ผบู้ งั คับบัญชาหรื อจเรตารวจเห็นควรให้มีการสื บสวนข้อเท็จจริ ง
ข้อ ๕ เมื่อมีกรณี ตามข้อ ๔ เกิดขึ้น ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรหรื อเทียบเท่าขึ้นไป
หรื อจเรตารวจดาเนินการสื บสวนด้วยตนเอง หรื อจะแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อจะสั่งให้ผหู ้ นึ่ งผูใ้ ดทาการ
สื บสวนหรื ออาจส่ งประเด็นไปให้เจ้าพนักงานอื่นช่วยสื บสวนก็ได้
กรณี ที่สานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้รับเรื่ องร้ องเรี ยนกล่าวหาหรื อกล่าวโทษหรื อมี เหตุอนั ควร
สงสัยโดยปกติ ให้สานักงานตารวจแห่ งชาติส่งเรื่ องให้ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัดของข้าราชการตารวจผูน้ ้ นั พิจารณา
ดาเนินการสื บสวนข้อเท็จจริ ง เว้นแต่เรื่ องที่ร้องเรี ยนกล่าวหาหรื อกล่าวโทษ หรื อสงสัยนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญหรื อ
เป็ นที่สนใจของประชาชน หรื อเป็ นกรณี ที่ทุจริ ตเกี่ยวกับเงินจานวนมาก ให้อยูใ่ นดุลพินิจของสานักงานตารวจ
แห่งชาติที่จะสั่งให้สานักงานจเรตารวจหรื อส่ วนราชการใดหรื อผูใ้ ดดาเนิ นการสื บสวนก็ได้
ข้อ ๖ เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้ผใู ้ ดดาเนิ นการ
สื บสวนเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดไปแล้ว ห้ามมิให้สั่งให้สืบสวนในเรื่ องเดียวกันนั้นอีก
ในกรณี ที่มีการสื บสวนข้อเท็จจริ ง โดยหน่ วยอื่นซึ่ งมิใช่ผบู ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวหา และ
ปรากฏว่าในเรื่ องเดียวกันนั้นผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวหาโดยตรงได้สั่งการให้ดาเนิ นการสื บสวนเรื่ องนั้นอยูด่ ว้ ย
ในกรณี เช่นนี้ ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนที่ ได้รับการแต่งตั้งโดยผูม้ ี อานาจที่ ไม่ใช่ ผูบ้ งั คับบัญชาของ
ผูถ้ ูกกล่าวหาโดยตรงงดการสื บสวนนั้นแล้วเสนอผูส้ ั่งแต่งตั้งเพื่อส่ งเรื่ องที่ดาเนิ นการไปแล้วให้ผูบ้ งั คับบัญชาของ
ผูถ้ ูกกล่าวหาโดยตรงเพื่อรวมเรื่ องพิจารณาดาเนิ นการต่อไป
ข้อ ๗ กรณี ผรู ้ ้องเรี ยนหรื อส่ วนราชการอื่นหรื อหน่วยงานอื่นแจ้งมาตามข้อ ๔ (๒) และ (๓)
ให้ผบู้ งั คับบัญชาที่รับเรื่ องดังกล่าวแจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้ ้องหรื อส่ วนราชการหรื อหน่วยงานนั้น ๆ ทราบทุก
กรณีโดยมิชกั ช้า
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หมวด ๒
การแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน
--------------------------ข้อ ๘ ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนยกเว้นนายกรัฐมนตรี
และ
คณะกรรมการสื บสวนจะต้องไม่เป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่ องที่สืบสวน
(๒) มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่สืบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถ้ ูกสื บสวน
(๔) เป็ นผูร้ ้องเรี ยนกล่าวหาหรื อเป็ นคู่สมรส บุพการี ผูส้ ื บสันดาน หรื อพี่นอ้ งร่ วมบิดา
มารดาหรื อร่ วมบิดาหรื อมารดากับผูร้ ้องเรี ยนกล่าวหา
(๕) มีเหตุอย่างอื่นซึ่ งน่าเชื่ ออย่างยิ่งว่าจะทาให้การสื บสวนเสี ยความเป็ นธรรม
ข้อความใน (๑) ให้ใช้บงั คับกับผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนเฉพาะ
ในกรณี ที่ผนู ้ ้ นั รู ้เห็นเหตุการณ์ในลักษณะมีส่วนร่ วมกับการกระทาความผิด
ข้อ ๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้ผใู ้ ดทาการสื บสวน ประธานกรรมการหรื อ
ผูส้ ื บสวน ต้องมีตาแหน่งและยศไม่ต่ากว่าผูถ้ ูกกล่าวหา และนอกจากนั้น ถ้าเป็ นราชการบริ หารส่ วนกลาง
ประธานกรรมการหรื อผูท้ าการสื บสวนต้อ งมียศไม่ต่ ากว่าพันตารวจตรี
ถ้าเป็ นราชการส่ วนภูมิภาคต้องมียศ
ไม่ต่ากว่าร้อยตารวจเอก
ในกรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวน ให้มีคณะกรรมการซึ่ งเป็ นข้าราชการประจาอย่างน้อย
สามคนประกอบด้วยข้าราชการตารวจอย่างน้อยกึ่งหนึ่ ง โดยให้มีเลขานุการหนึ่งคน เลขานุการอาจจะแต่งตั้งจาก
กรรมการสื บสวนคนใดคนหนึ่ งก็ได้ ในกรณี จาเป็ นจะให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการก็ได้
ให้นาข้อ ๑๒ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มาใช้บงั คับกับเลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการโดย
อนุโลม
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้ผใู ้ ดทาการสื บสวนให้ทาเป็ นคาสั่งโดยระบุ
ชื่อและตาแหน่งของผูถ้ ูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยน (ถ้ามี) เรื่ องที่กล่าวหา ชื่อและตาแหน่งของผูท้ ี่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการสื บสวน เลขานุการและผูช้ ่วยเลขานุการ (ถ้ามี) หรื อชื่อและตาแหน่งของผูส้ ื บสวน
ทั้งนี้ ให้มีสาระสาคัญตามแบบ สส.๑ ที่ ก.ตร. กาหนด
การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งของกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน ไม่กระทบถึงการที่ได้รับการ
แต่งตั้งหรื อสั่งให้ทาการสื บสวนตามวรรคหนึ่ ง
ข้อ ๑๑ เมื่อมีคาสั่งตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้ผสู ้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน
ดาเนินการดังนี้

4

(๑) ถ้ารู ้ตวั ผูถ้ ูกกล่าวหา แจ้งคาสั่งให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบโดยเร็ ว โดยให้ผถู ้ ูกกล่าวหาลงลายมือ
ชื่ อและวันที่ รับทราบไว้เป็ นหลักฐานในการนี้ ให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผูถ้ ูกกล่าวหาหนึ่ งฉบับด้วย
ในกรณี ที่
ผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคาสั่งหรื อไม่อาจแจ้งให้ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบได้
ให้ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผถู ้ ูกกล่าวหา ณ ที่อยูข่ องผูถ้ ูกกล่าวหาซึ่ งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการในกรณี
เช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ส่งสาเนาคาสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสื บสวนหรื อคาสั่งให้สืบสวนแล้ว
การแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่ ง ให้แจ้งให้ผูถ้ ูกกล่ าวหาชี้ แจงข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ ถูกกล่าวหา
ต่อประธานกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสั่งไปด้วย
(๒) ส่ งสาเนาคาสั่งให้คณะกรรมการสื บสวนทราบ ส่ วนประธานกรรมการหรื อผูส้ ื บสวน
นอกจากส่ งส าเนาค าสั่ งให้แล้วให้ส่ ง เอกสารหลักฐานที่ เ กี่ ยวข้องกับ เรื่ อ งที่ กล่ าวหาไปให้ด้วยและให้ป ระธาน
กรรมการหรื อผูส้ ื บสวนลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ ๑๒ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้ผูใ้ ดทาการสื บสวนแล้ว ถ้าผูส้ ั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนเห็ นว่ามี เหตุอนั สมควรหรื อจาเป็ นที่ จะต้องเปลี่ยนเพิ่มหรื อลด
จานวนผูไ้ ด้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสื บสวน หรื อเปลี่ยนผูส้ ื บสวน ให้ดาเนิ นการได้โดยให้แสดงเหตุ
แห่งการสั่งนั้นไว้ดว้ ย และให้นาข้อ ๙ และข้อ ๑๑ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
การเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ งไม่กระทบถึงการสื บสวนที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว
หมวด ๓
หน้าที่คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน
--------------------------ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนมีหน้าที่
(๑) สื บสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหา
ความจริ งในเรื่ องที่กล่าวหาและดูแลให้บงั เกิดความยุติธรรมตลอดการสื บสวน
(๒) รวบรวมประวัติ ข องผู ้ถู ก กล่ า วหาที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาเท่ า ที่ จ าเป็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
(๓) จัดทาบันทึกการปฏิบตั ิงานที่มีการสื บสวนไว้ทุกครั้ง
(๔) ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมทาการสื บสวน
ข้อ ๑๔ กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการการสื บสวน นอกจากดาเนิ นการตามข้อ ๑๓ แล้วให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) เมื่อประธานกรรมการได้รับเรื่ องตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
สื บสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสื บสวนต่อไป
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(๒) การประชุมคณะกรรมการการสื บสวนตามข้อ ๑๘ และข้อ ๓๐ ต้องมีกรรมการสื บสวนมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการสื บสวนทั้งหมด
(๓) การประชุมคณะกรรมการสื บสวนต้องมีประธานกรรมการอยูร่ ่ วมประชุมด้วย แต่ในกรณี
จาเป็ นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่แทน
(๔) การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสื บสวนให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนเห็นว่าตนเองมีเหตุอนั อาจ
ถูกคัดค้านตามข้อ ๓๒ วรรคหนึ่ง ให้ผนู ้ ้ นั รายงานต่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนและ
ให้นาข้อ ๓๒ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๔
วิธีการสื บสวน
--------------------------ข้อ ๑๖ การสื บสวนข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน ต้องดาเนินการตาม
กาหนดเวลาดังนี้
(๑) สื บสวนให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วที่สุดแต่ท้ งั นี้ ตอ้ งไม่เกินหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ประธานกรรมการ
หรื อผูส้ ื บสวนได้รับทราบคาสั่ง หากครบกาหนดหกสิ บวันแล้วยังไม่แล้วเสร็ จ ให้ขออนุมตั ิขยายเวลาต่อผูส้ ั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ให้ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน
พิจารณาอนุมตั ิได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสื บสวนต่อไปอีกเกินหกสิ บวันหากมีความ
จาเป็ นจะขยายระยะเวลาสื บสวนออกไปเกินกว่าหกสิ บวัน ให้เสนอขออนุมตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อถัดขึ้นไป
อีกชั้นหนึ่ ง
(๒) ในการสื บสวนเพิ่มเติมตามข้อ ๓๕ (๒) ให้ดาเนิ นการสื บสวนให้แล้วเสร็ จภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั รับทราบคาสั่ง หากครบกาหนดสามสิ บวันแล้วยังสื บสวนไม่แล้วเสร็ จให้ขออนุมตั ิขยายเวลา
ต่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ให้ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้
สื บสวนพิจารณาอนุมตั ิได้ตามความจาเป็ น แต่ท้ งั นี้ ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสื บสวนต่อไปอีกเกินกว่าสามสิ บวัน
หากมี ความจาเป็ นจะขยายระยะเวลาสื บ สวนออกไปเกิ นกว่าสามสิ บวัน ให้เสนอขออนุ มัติต่อผูบ้ งั คับ บัญชา
ชั้นเหนื อถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ ง
ข้อ ๑๗ การนาเอกสารหรื อวัตถุมาใช้เป็ นพยานหลักฐานในสานวนการสื บสวนให้บนั ทึกไว้
ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผูใ้ ด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็ นพยานหลักฐานในสานวนการสื บสวนให้ใช้ตน้ ฉบับ แต่ถา้ ไม่อาจนาต้นฉบับ
มาได้จะใช้สาเนาที่กรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน หรื อผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็ นสาเนาถูกต้องก็ได้
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ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้เพราะสู ญหายหรื อถูกทาลาย หรื อโดยเหตุประการอื่นจะให้นาสาเนาหรื อ
พยานบุคคลอื่นมาสื บก็ได้
ข้อ ๑๘ เมื่ อ คณะกรรมการสื บ สวนหรื อ ผู ้สื บ สวนรวบรวมพยานหลัก ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
ข้อกล่าวหาแล้วให้พิจารณาว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร และถ้าเห็นว่ากรณี ไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั ก็ให้มีความเห็นควรยุติเรื่ อง แล้วทารายงานการสื บสวนเสนอผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ถ้ากรรมการสื บสวนผูใ้ ดมีความเห็ นแย้งให้ทาความเห็ นแย้งแนบไว้กบั รายงาน
การสื บสวนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานการสื บสวนด้วย
ในกรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนเรี ยก
ผูถ้ ูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งเรื่ องที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยนให้ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบว่าได้กระทาการใด เมื่อใด
อย่างไร และเป็ นความผิดวินยั กรณี ใด และให้สรุ ปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวนั เวลา สถานที่
และการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สาหรับพยานบุคคลจะระบุหรื อไม่ระบุชื่อพยานก็ได้
โดยให้คานึงถึงหลักการคุม้ ครองพยาน
การแจ้งตามวรรคสองให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สส.๒ ที่ ก.ตร. กาหนดโดยทา
เป็ นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผูถ้ ูกกล่าวหาหนึ่ งฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสื บสวนหนึ่ งฉบับ และให้ผถู ้ ูกกล่าวหา
ลงลายมื่อชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบไว้เป็ นหลักฐานด้วย
เมื่อคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนได้ดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้
สอบถามผูถ้ ูกกล่าวหาว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาหรื อไม่ อย่างไร
ในกรณี ที่ผูถ้ ูกกล่าวหาให้ถอ้ ยคารับสารภาพว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ
สื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนแจ้งผูถ้ ูกกล่าวหาทราบว่าการกระทาของผูถ้ ูกกล่าวหาเป็ นความผิดวินยั กรณี ใด ตามมาตราใด
หากผูถ้ ูกกล่าวหายังคงรับสารภาพ ให้บนั ทึกถ้อยคารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และ
สาเหตุแห่ งการกระทาไว้ดว้ ย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนจะไม่ทาการสื บสวนต่อไปก็ได้
หรื อถ้าเห็ นเป็ นการสมควรที่ จะได้ทราบข้อเท็จจริ งและพฤติ การณ์อนั เกี่ ยวกับเรื่ องที่ ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยน
โดยละเอียด จะทาการสื บสวนต่อไปตามสมควรแก่กรณี ก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ต่อไป
ในกรณี ที่ ผู ้ถูกกล่ า วหามิ ได้ใ ห้ถ้อยค ารั บ สารภาพหรื อรั บ สารภาพบางส่ วน ให้ส อบถาม
ผูถ้ ูกกล่าวหาว่าจะยื่นคาชี้ แจงแก้ขอ้ กล่าวหาเป็ นหนังสื อหรื อไม่ ถ้าผูถ้ ูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคาชี้แจงเป็ นหนังสื อ
ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนให้โอกาสผูถ้ ูกกล่ าวหายื่นคาชี้ แจงภายในเวลาอันควรแต่อย่างช้าไม่เกิ น
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเรื่ องที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยน และให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาที่จะให้ถอ้ ยคา
เพิ่ม เติ มรวมทั้ง นาสื บ แก้ข ้อกล่ า วหาด้วย ในกรณี ที่ ผูถ้ ู กกล่ า วหาไม่ ป ระสงค์จ ะยื่น ค าชี้ แจงเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนดาเนิ นการให้ผูถ้ ูกกล่าวหาให้ถอ้ ยคาและนาสื บแก้ขอ้ กล่าวหาโดยเร็ ว เมื่อ
คณะกรรมการสื บสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ดาเนินการตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ต่อไป
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ในกรณี ที่ ผู ้ถู ก กล่ า วหามาแล้ว แต่ ไ ม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบหรื อ ไม่ ม ารั บ ทราบเรื่ อ งที่
ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยน ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนส่ งบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สส.๒
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบี ยนตอบรับไปให้ผูถ้ ูกกล่าวหา ณ ที่ อยู่ของผูถ้ ูกกล่าวหาซึ่ งปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการหรื อสถานที่ติดต่อที่ผถู ้ ูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสื อขอให้ผถู ้ ูกกล่าวหาชี้แจงนัดมาให้ถอ้ ยคา
และนาสื บแก้ขอ้ กล่าวหา การแจ้งในกรณี น้ ี ให้ทาบันทึกมีสาระสาคัญตามแบบ สส.๒ เป็ นสามฉบับ เพื่อเก็บ
ไว้ในสานวนการสื บสวนหนึ่งฉบับ ส่ งให้ผถู ้ ูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผถู ้ ูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่ งฉบับ และให้
ผูถ้ ูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่รับทราบส่ งกลับคืนมารวมไว้ในสานวนการสื บสวนหนึ่ งฉบับ เมื่อล่วง
พ้นสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้ดาเนิ นการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับบันทึกตามแบบ สส.๒ คืน หรื อไม่ได้รับคาชี้แจง
จากผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อผูถ้ ูกกล่าวหาไม่มาให้ถอ้ ยคาตามนัด ให้ถือว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้รับทราบเรื่ องที่ถูกกล่าวหา
หรื อถูกร้องเรี ยนแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้ขอ้ กล่าวหา ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนจะ
ไม่ทาการสื บสวนต่อไปก็ได้ หรื อถ้าเห็นเป็ นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมจะสื บสวนต่อไปตามควร
แก่กรณี ก็ได้ แล้วดาเนินการตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ต่อไป แต่ถา้ ผูถ้ ูกกล่าวหามาให้ถอ้ ยคาหรื อยื่นคาชี้แจง
แก้ขอ้ กล่าวหาหรื อขอนาสื บแก้ขอ้ กล่าวหาก่อนที่คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนจะเสนอสานวนการสื บสวน
ตามข้อ ๓๑ โดยมีเหตุผลอันสมควรให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนให้โอกาสแก่ผถู ้ ูกกล่าวหาตามที่
ผูถ้ ูกกล่าวหาร้องขอ
ข้อ ๑๙ การสอบปากค าผูถ้ ูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสื บสวนต้องมี กรรมการ
สื บสวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน จึงจะสื บสวนได้
ข้อ ๒๐ ก่อนเริ่ มสอบปากคาพยานให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนแจ้งให้พยานทราบ
ว่ากรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนมีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถอ้ ยคาอันเป็ นเท็จ
ต่อคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนอาจเป็ นความผิดตามกฎหมาย
ข้อ ๒๑ ในการสอบปากคาผูถ้ ูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อ
ผูส้ ื บสวนทาการล่อล่วง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรื อกระทาการใด เพือ่ จูงใจให้บุคคลนั้นให้ถอ้ ยคาอย่างใดๆ
ข้อ ๒๒ ในการสอบปากคาผูถ้ ูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน
เรี ยกผูซ้ ่ ึ งจะถูกสอบปากคามาในที่สืบสวนคราวละหนึ่งคน ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยูใ่ นที่สืบสวน เว้นแต่ทนายความ
หรื อที่ปรึ กษาของผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อบุคคลซึ่ งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนอนุญาตให้อยูใ่ นที่สืบสวนเพื่อ
ประโยชน์แห่ งการสื บสวน
การสอบปากคาผูถ้ ูกกล่าวหาและพยานให้บนั ทึกถ้อยคามีสาระสาคัญตามแบบ สส.๓ หรื อ
แบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. กาหนด แล้วแต่กรณี เมื่อได้บนั ทึกถ้อยคาเสร็ จแล้ว ให้อ่านให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคาฟังหรื อจะ
ให้ผใู ้ ห้ถอ้ ยคาอ่านเองก็ได้ เมื่อผูใ้ ห้ถอ้ ยคารับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผใู้ ห้ถอ้ ยคา ผูร้ ่ วมเข้าฟังตามวรรคหนึ่ งที่อยูใ่ นที่
สื บสวนและผูบ้ นั ทึกถ้อยคาลงลายมือไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสื บสวนทุกคนที่ร่วมสื บสวนหรื อ
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ผูส้ ื บสวนลงลายมื อชื่ อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย
ถ้าบันทึกถ้อยคามีหลายหน้าให้กรรมการสื บสวน
อย่างน้อยหนึ่ งคนหรื อผูส้ ื บสวนกับผูใ้ ห้ถอ้ ยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคา ห้ามมิให้ขูดลบหรื อบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรื อตกเติม และให้กรรมการสื บสวนผูร้ ่ วมสื บสวนอย่างน้อยหนึ่ งคนหรื อผูส้ ื บสวน
กับผูใ้ ห้ถอ้ ยคาลงลายมือชื่อกากับไว้ทุกแห่ งที่ขีดฆ่าหรื อตกเติม
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้ถอ้ ยคาหรื อผูร้ ่ วมเข้าฟั งตามวรรคหนึ่ งที่ อยู่ในที่ สืบสวนไม่ยอมลงลายมื อชื่ อให้
บันทึกเหตุน้ นั ไว้ในบันทึกถ้อยคานั้น และให้กรรมการสื บสวนทุกคนที่ร่วมสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนลงลายมือชื่ อ
รับรองไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้ถอ้ ยคาไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นามาตรา ๙ แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ ในกรณี ที่คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนแจ้งให้บุคคลใดมาเป็ นพยาน ให้บุคคล
นั้นมาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนกาหนด
ในกรณี ที่พยานมาแต่ไม่ให้ถอ้ ยคา หรื อไม่มา หรื อติดตามพยานไม่ได้ภายในเวลาอันควร
คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนจะไม่สืบพยานนั้นก็ได้ แต่ตอ้ งบันทึกเหตุน้ นั ไว้ในบันทึกประจาวันที่ มี
การสื บสวนตามข้อ ๑๓ (๓) และรายงานการสื บสวนตามข้อ ๓๑
ข้อ ๒๔ ในกรณี ที่คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนเห็นว่าการสื บสวนพยานหลักฐานใดจะ
ทาให้การสื บสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็ น
หรื อไม่ใช่ พยานหลักฐานในประเด็นสาคัญ
จะงดการสื บสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ตอ้ งบันทึกเหตุน้ นั ไว้ในบันทึกประจาวันที่มีการสื บสวนตามข้อ ๑๓ (๓) และ
รายงานการสื บสวนข้อ ๓๑
ข้อ ๒๕ ในกรณี มีเหตุจาเป็ น ประธานกรรมการหรื อผูส้ ื บสวนจะส่ งประเด็นไปให้หัวหน้า
หน่วยงานที่เห็นว่าเกี่ยวข้องดาเนิ นการสื บสวนแทนก็ได้ ในกรณี เช่นนี้ หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวจะดาเนิ นการ
สื บสวนเองหรื อจะสั่งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่เห็นสมควรทาการสื บสวนก็ได้
ในการปฏิ บัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง
ให้ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายมี ฐานะเป็ นผูส้ ื บสวนหรื อ
คณะกรรมการสื บสวนตามกฎ ก.ตร. นี้ และให้นาข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๖ ในกรณี ที่คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนเห็นเป็ น ที่สงสัยว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทา
ผิดวินัยในเรื่ องอื่น นอกจากที่ ระบุไว้ในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อคาสั่งให้สืบสวนให้ประธาน
กรรมการหรื อผูส้ ื บสวนรายงานไปยังผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนโดยเร็ ว ถ้าผูส้ ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนเห็ นว่ามีกรณี เป็ นที่สงสัยว่ามีการกระทาผิดวินัยก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนหรื อสั่งให้ผใู ้ ดทาการสื บสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนคณะเดิมหรื อผูส้ ื บสวนคนเดิมเป็ นผูท้ า
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การสื บสวน หรื อจะแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร. นี้
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ การสื บ สวนพาดพิ งไปถึ ง ข้าราชการต ารวจผูอ้ ื่ น ว่า มี ส่ ว นร่ ว มหรื อ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการกระทาในเรื่ องที่ทาการสื บสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนพิจารณาใน
เบื้ องต้นว่า ข้าราชการตารวจผูน้ ้ ันมีส่วนร่ วมหรื อมี ส่วนเกี่ ยวข้องในการกระทาในเรื่ องที่ สืบสวนนั้นด้วยหรื อไม่
ถ้าเห็ นว่าผูน้ ้ นั มีส่วนร่ วมหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาในเรื่ องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการหรื อ
ผูส้ ื บ สวนรายงานไปยังผูส้ ั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการสื บ สวนหรื อผูส้ ั่ งให้สื บสวนเพื่อพิจารณาดาเนิ นการตามควร
แก่กรณี โดยเร็ ว
เมื่ อผูม้ ี อานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้สืบสวนได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ ง
แล้วเห็ นว่า มีกรณี เป็ นที่สงสัยว่ามี การกระทาผิดวินัยก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้ผูใ้ ดทาการ
สื บสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนคณะเดิมหรื อผูส้ ื บสวนคนเดิมสื บสวนหรื อจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร. นี้ กรณี
เช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สืบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสื บ สวนหรื อ ผูส้ ื บ สวนด าเนิ นการสื บ สวนโดยแยกเป็ นสานวนการ
สื บสวนใหม่ให้นาสาเนาพยานหลักฐานที่เห็ นว่าเกี่ยวข้องในสานวนการสื บสวนเดิ มมารวมในสานวนการสื บสวน
ใหม่และให้บนั ทึกให้ปรากฎด้วยว่านาพยานหลักฐานนั้นมาจากสานวนการสื บสวนเดิม
ข้อ ๒๘ ในกรณี ที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิดหรื อต้องรับผิดในคดีที่เกี่ยวกับ
เรื่ องที่สืบสวน
ถ้าคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนเห็ นว่าข้อเท็จจริ งที่ปรากฎตามคาพิพากษาได้ความ
ประจักษ์ชดั อยูแ่ ล้ว ให้ถือเอาคาพิพากษานั้นเป็ นพยานหลักฐานโดยไม่ตอ้ งสื บสวนต่อไปก็ได้ แต่ตอ้ งแจ้งให้
ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาตามที่ปรากฎในคาพิพากษา
ให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ให้นาข้อ ๑๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ในระหว่างสื บสวน
แม้จะมีการสั่งให้ผูถ้ ูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของ
ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนทาการสื บสวน
ต่อไปจนเสร็ จ แล้วทารายงานการสื บสวนและเสนอสานวนการสื บสวนต่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อ
ผูส้ ั่งให้สืบสวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ และให้ผสู ้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนส่ งเรื่ องให้ผบู ้ งั คับบัญชาคนใหม่ของผูถ้ ูกกล่าวหาเพื่อดาเนิ นการตามข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗
และข้อ ๓๘ ด้วย
ในกรณี มีผูถ้ ูกกล่าวหาบางคนหรื อทั้งหมดไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ในกรณี เช่นนี้ เมื่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนได้รับ
สานวนการสื บสวนจากคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนและตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ และ
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ข้อ ๓๘ แล้ว ให้ผสู ้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนส่ งเรื่ องให้ผบู ้ งั คับบัญชาผูม้ ีอานาจพิจารณา
สั่งการสาหรับผูถ้ ูกกล่าวหาทุกคนดาเนิ นการตามข้อ ๓๕ ต่อไป
หมวด ๕
การทารายงานสื บสวน
--------------------------ข้อ ๓๐ เมื่อคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็ จแล้ว
ให้คณะกรรมการสื บสวนประชุมพิจารณาลงมติหรื อผูส้ ื บสวนพิจารณา ดังนี้
(๑) กรณี มีมูลกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงหรื อไม่ ถ้ามีมูลกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงให้เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่างร้ายแรง
(๒) กรณี มีมูลกระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง เป็ นความผิดกรณี ใด ตามมาตราใด และควร
ได้รับโทษสถานใด
(๓) การสื บ สวนมี มู ล อัน เป็ นการกระท าความผิ ดอาญาหรื อ มี กรณี ต้อ งรั บ ผิ ดชอบทางแพ่ง
อยูด่ ว้ ยหรื อไม่
ข้อ ๓๑ เมื่อได้ดาเนิ นการตามข้อ ๓๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนทา
รายงานการสื บสวนโดยมีสาระสาคัญตามแบบ สส.๕ ที่ ก.ตร. กาหนด เสนอผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวน
หรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ถ้ากรรมการสื บสวนผูใ้ ดมีความเห็ นแย้งให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กบั รายงานการสื บสวน
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานการสื บสวนด้วย
รายงานการสื บสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
(๑) สรุ ปข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานว่ามีอย่างไรบ้าง ในกรณี ที่ไม่ได้สืบสวนพยานหลักฐาน
ตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สืบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณี ที่ผูถ้ ูกกล่าวหาให้ถอ้ ยคา
รับสารภาพ ให้บนั ทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ดว้ ย
(๒) วินิจฉัยเปรี ยบเที ยบพยานหลักฐานที่ สนับสนุ นข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่ หักล้าง
ข้อกล่าวหา
(๓) ความเห็ นของคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนว่า การกระทาของผูถ้ ูกกล่าวหามีมูล
ความผิดวินัยหรื อไม่ ถ้ามีมูลกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้เสนอความเห็ นให้ต้ งั คณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง ถ้ามีมูลกระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงเป็ นความผิดกรณี ใด ตามมาตราใดและควรได้รับโทษสถานใด
ถ้าการสื บสวนเรื่ องนั้นมี มูลอันเป็ นการกระทาความผิดอาญาหรื อมีกรณี ตอ้ งรั บผิดชอบทางแพ่งอยู่ด้วยก็ให้เสนอ
ความเห็นมาในคราวเดียวกัน
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เมื่อคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนได้ทารายงานการสื บสวนแล้ว
ให้เสนอสานวน
การสื บสวนพร้ อมทั้งบัญชี เอกสารต่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนเพื่อพิจารณาสั่งการ
ต่อไป และให้ถือว่าการสื บสวนแล้วเสร็ จ
หมวด ๖
สิ ทธิ และหน้าที่ของผูถ้ ูกกล่าวหา
--------------------------ข้อ ๓๒ ผูถ้ ูกกล่าวหามีสิทธิ คดั ค้านผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนและ
กรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน ถ้าผูน้ ้ นั มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ งตามข้อ ๘
การคัดค้านให้ทาเป็ นหนังสื อ แสดงข้อเท็จจริ งที่ เป็ นเหตุแห่ งการคัดค้านไว้ในหนังสื อคัดค้าน
ด้วยว่าจะทาให้การสื บสวนไม่ได้ความจริ งและความยุติธรรมอย่างไร
การคัดค้านผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ให้ยื่นต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน
ขึ้นไปชั้นหนึ่ ง การคัดค้านกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนให้ยื่นต่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้
สื บสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วนั รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อคาสั่งให้สืบสวนหรื อทราบเหตุ
แห่ งการคัดค้าน ในการนี้ ให้ผทู ้ ี่รับหนังสื อคัดค้านส่ งสาเนาหนังสื อคัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสื อคัดค้านให้
ประธานกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนทราบและรวมไว้ในสานวนการสื บสวนด้วย
การพิจารณาการคัดค้าน
ผูท้ ี่ได้รับหนังสื อคัดค้านอาจตรวจสอบข้อเท็จจริ งได้ตามความ
เหมาะสมและให้พิจารณาสั่งการโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อคัดค้าน หากเห็น
ว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ กรณี คดั ค้านผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ให้สั่งให้ผนู ้ ้ นั
พ้นจากผูม้ ีอานาจพิจารณาตามข้อ ๓๕ และสั่งให้ผูบ้ งั คับบัญชาของผูถ้ ูกกล่าวหาที่มีอานาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้สืบสวนเป็ นผูพ้ ิจารณาแทนหรื อจะเป็ นผูพ้ ิจารณาเองก็ได้ กรณี คดั ค้านกรรมการ
สื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน ให้สั่งให้ผถู ้ ูกคัดค้านพ้นจากการเป็ นกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนถ้าเห็นว่าการคัดค้าน
ไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ ให้สั่งยกคาคัดค้านนั้น การสั่งยกคาคัดค้านให้เป็ นที่สุดในการพิจารณาการคัดค้าน ให้
แสดงเหตุผลในการพิจารณาสั่งการไว้ดว้ ยพร้อมทั้งแจ้งให้ผคู ้ ดั ค้านทราบแล้วส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อ
ผูส้ ื บสวนรวมไว้ในสานวนการสื บสวน
ในกรณี ผูพ้ ิจ ารณาคัดค้านไม่ พิจ ารณาสั่ งการอย่างหนึ่ ง อย่างใดภายในสามสิ บ วันนับ แต่ วนั ที่
ได้รับหนังสื อคัดค้าน ให้ถือว่าผูท้ ี่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาตามข้อ ๓๕ หรื อพ้นจากการเป็ น
กรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน แล้วแต่กรณี การพ้นจากการเป็ นกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนให้ประธาน
กรรมการหรื อ ผูส้ ื บสวนรายงานไปยังผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนเพื่อดาเนิ นการตาม
ข้อ ๑๒ ต่อไป
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การพ้นจากการเป็ นกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวน ไม่กระทบถึงการสื บสวนที่ได้ดาเนิ นการ
ไปแล้ว
ข้อ ๓๓ ผู ้ถู ก กล่ า วหามี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แจ้ง เรื่ อ งที่ ถู ก กล่ า วหาหรื อ ถู ก ร้ อ งเรี ย นตามข้อ ๑๘
วรรคสอง
ข้อ ๓๔ ในการสอบปากคาผูถ้ ูกกล่าวหา ผูถ้ ูกกล่าวหาจะนาทนายความหรื อที่ปรึ กษาของตน
จานวนไม่เกินหนึ่ งคนเข้าร่ วมฟังก็ได้ ทนายความหรื อที่ปรึ กษาที่เข้าร่ วมฟั งจะให้ถอ้ ยคาแทนผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ได้
หมวด ๗
การพิจารณาสั่งสานวนการสื บสวน
--------------------------ข้อ ๓๕ เมื่อผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนได้รับความเห็ นและผลการ
สื บสวนข้อเท็จจริ งจากคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนแล้ว ให้พิจารณาดาเนินการโดยเร็ วที่สุด แต่ท้ งั นี้ ตอ้ ง
ไม่เกินหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ องนั้น ๆ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของสานวนการสื บสวนตามข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘
(๒) สั่งให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนดาเนิ นการสื บสวนเพิ่มเติมได้ หากปรากฏว่า
การสื บสวนเรื่ องนั้น ๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการได้
(๓) สั่งยุติเรื่ องถ้าเห็นว่าผลการสื บสวนไม่มีมูล
(๔) สั่งลงโทษไปภายในอานาจ ในกรณี ที่พยานหลักฐานรับฟั งได้วา่ ผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงและผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาผูถ้ ูกกล่าวหาที่ มี
อานาจสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ แต่ถา้ เห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหาควรได้รับโทษเกินอานาจที่จะสั่งลงโทษได้ ให้รายงาน
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้นไปเพื่อพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
(๕) ดาเนิ น การไปภายในอ านาจหรื อ มี ค วามเห็ นเสนอผู ้บ ัง คับ บัญชาตามลาดับ ชั้นจนถึ งผู ้มี
อานาจเพื่อพิจารณาดาเนิ นการต่อไป ในกรณี มีมูลอันเป็ นการกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(๖) ส่ งเรื่ องให้พนักงานสอบสวนดาเนิ นคดีตามกฎหมายต่อไป ในกรณี ที่เห็นว่ามีมูลเป็ นการ
กระทาผิดอาญา
กรณี ที่ ส านัก งานจเรต ารวจเป็ นผู ้ด าเนิ น การสื บ สวนให้เ สนอส านักงานตารวจแห่ ง ชาติ เ พื่ อ
พิจารณาสั่งการต่อไป
หมวด ๘
การสื บสวนที่มิชอบและบกพร่ อง
---------------------------
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ข้อ ๓๖ ในกรณี ปรากฏว่า การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสื บ สวนหรื อสั่ ง ให้ ผู ้ใดทาการสื บ สวน
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๙ เว้นแต่กรณี ไม่มีเลขานุการ ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งแก้ไขให้ถูกต้อง
การแก้ไขตามวรรคหนึ่ ง ไม่ทาให้การสื บสวนที่ดาเนินการไปแล้วเสี ยไป
ข้อ ๓๗ ในกรณี ที่ปรากฏว่าการสื บสวนตอนใดทาไม่ถูกต้อง ให้การสื บสวนตอนนั้นเสี ยไป
เฉพาะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสื บสวนมีกรรมการสื บสวนมาประชุ มไม่ครบตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ ๑๔ (๒)
(๒) การสอบปากคาบุคคลดาเนิ นการไม่ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๑๙
ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๕
(๓) ในกรณี ที่คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนไม่เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา
และให้ผถู ้ ูกกล่าวหาชี้ แจงข้อเท็จจริ งตามข้อ ๑๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด
ในกรณี เช่นนี้ ให้ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ผูม้ ีอานาจตามมาตรา
๘๖ วรรคสอง หรื อมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนดาเนิ นการ
ใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ ว
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ปรากฏว่าการสื บสวนตอนใดทาไม่ถูกต้องตามกฎ ก.ตร. นี้ นอกจากที่
กาหนดไว้ในข้อ ๓๗ ถ้าการสื บสวนตอนนั้นเป็ นสาระสาคัญอันจะทาให้เสี ยความเป็ นธรรม ให้ผสู ้ ั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน ผูม้ ีอานาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง หรื อมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ ง
แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนแก้ไขหรื อดาเนิ นการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ ว แต่ถา้ การ
สื บสวนตอนนั้นมิใช่สาระสาคัญอันจะทาให้เสี ยความเป็ นธรรม ผูม้ ีอานาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรื อดาเนิ นการ
ให้ถูกต้องหรื อไม่ก็ได้
หมวด ๙
การนับระยะเวลา
--------------------------ข้อ ๓๙ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ตร. นี้ สาหรับเวลาเริ่ มต้นให้นบั ถัดจากวันแรกแห่ งเวลา
นั้นเป็ นวันเริ่ มต้นนับระยะเวลา แต่ถา้ เป็ นกรณี ขยายเวลาให้นับต่อจากวันสุ ดท้ายแห่ งระยะเวลาเดิ มเป็ นวันเริ่ ม
ระยะเวลาที่ขยายออกไป ส่ วนเวลาสิ้ นสุ ด ถ้าวันสุ ดท้ายแห่ งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นบั วันเริ่ มเปิ ด
ทาการใหม่เป็ นวันสุ ดท้ายแห่ งระยะเวลา
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บทเฉพาะกาล
--------------------------ข้อ ๔๐ ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อสั่งให้ผใู ้ ดทาการสื บสวนอยูก่ ่อนที่กฎ
ก.ตร. นี้ ใช้บงั คับ ให้คณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ื บสวนดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ใช้อยูใ่ นขณะนั้น
จนกว่าจะแล้วเสร็ จ ในกรณี มีมูลที่จะพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ ให้ดาเนินการตามกฎ ก.ตร. นี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗
ร้อยตารวจเอก ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบตั ิราชการแทนนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการข้าราชการตารวจ

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๗๕ก ๑๔ ธ.ค.๒๕๔๗)
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แบบ สส.๑

คาสั่ง…(ชื่อส่ วนราชการที่ออกคาสั่ง)
ที่…/….(เลขปี พุทธศักราชที่ออกคาสั่ง)
เรื่ อง…………………………
------------------------------ด้วย…….(ชื่อผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูก้ ล่าวหา หรื อบัตรสนเท่ห์)……………………… ได้ร้องเรี ยน
หรื อกล่าวหาว่า………….(ระบุชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)……(ถ้ามี) เรื่ องร้องเรี ยนหรื อกล่าวหาโดยย่อ หากมีเรื่ อง
กล่าวหาหลายเรื่ องให้ระบุทุกเรื่ อง) …………………………………………………………………………………
เหตุเกิดเมื่อ…………………….(ระบุวนั เวลา และสถานที่เกิดเหตุ)…………………………
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติตารวจแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสื บสวน (หรื อแต่งตั้งตัวบุคคลโดยให้ระบุชื่อและตาแหน่ งผูส้ ื บสวน) สื บสวนในเรื่ องดังกล่าว
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. …..(ชื่ อและตาแหน่ง)……. เป็ นประธานกรรมการ
๒. ….(ชื่อและตาแหน่ง)……. เป็ นกรรมการ
๓. ….(ชื่อและตาแหน่ง)……. เป็ นกรรมการ และเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) ดาเนินการสื บสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสื บสวนข้อเท็จจริ ง ให้แล้วเสร็ จ แล้วเสนอสานวนการสื บสวนมา
เพือ่ พิจารณาดาเนิ นการต่อไป
อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) เห็นว่ากรณี มีมูลว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทาผิด
วินัยในเรื่ องอื่ นนอกจากที่ระบุไว้ในคาสั่งนี้
หรื อกรณี ที่การสื บสวนพาดพิงไปถึ งข้าราชการตารวจผูอ้ ื่นและ
คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการตารวจผูน้ ้ นั มีส่วนร่ วมหรื อมี
ส่ วนเกี่ยวข้องในการกระทาในเรื่ องที่สืบสวนนั้นอยู่ดว้ ย ให้ประธานกรรมการ (หรื อผูส้ ื บสวน) รายงานมา
โดยเร็ ว
สั่ง ณ วันที่ …..เดือน……………..พ.ศ……..
ลงชื่อ…..…(ลายมือชื่อผูอ้ อกคาสั่ง)………
(…………………………………….)
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(ตาแหน่ง)………………………….
หมายเหตุ :
๑. การระบุชื่อเรื่ อง ให้ระบุเรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง หรื อเรื่ องให้
สื บสวนข้อเท็จจริ ง (แล้วแต่กรณี )
๒. การระบุชื่อและตาแหน่งของผูถ้ ูกกล่าวหา ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่งปั จจุบนั
และขณะเกิดเหตุ
๓. การระบุชื่อและตาแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผูช้ ่วย
เลขานุการ (ถ้ามี) ให้ระบุ ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตาแหน่ง
๔. ในกรณี จาเป็ นจะให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการก็ได้
๕. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก หรื อเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริ ง
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แบบ สส.๒
บันทึกการแจ้ งเรื่องทีถ่ ูกกล่ าวหาหรือถูกร้ องเรียนตามข้ อ ๑๘
เรื่ อง การสื บสวนข้อเท็จจริ ง… (ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)..ซึ่ งถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยนว่ากระทาผิดวินยั
-----------------------------------วันที่…เดือน……..พ.ศ……
ตามที่คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) ตามคาสั่ง…(ชื่อส่ วนราชการที่ออกคาสั่ง)…
ที่…./……ลงวันที่..….เดือน…….……พ.ศ…….เรื่ องแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง (หรื อให้สืบสวน
ข้อเท็จจริ ง) ได้แจ้งเรื่ องที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยนให้……(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)....ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบดังนี้
๑. เรื่ องที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยน……(อธิ บายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่ องที่ถูกกล่าวหา
หรื อถูกร้องเรี ยนให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบว่าผูถ้ ูกกล่าวหาได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร) ……………………………
๒. สรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
….…………………..(สรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุ
วัน เวลา สถานที่ และการกระทาที่มีลกั ษณะเป็ นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)………………………………...…….
…………ลายมือชื่อ………… ประธานกรรมการ(หรื อผูส้ ื บสวน)
(…………………………….)
…………ลายมือชื่อ………… กรรมการ
(…………………………….)
ฯลฯ

ฯลฯ

…………(ลายมือชื่อ)…….… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………….)
ข้าพเจ้า………..(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)…….….ได้รับแจ้งเรื่ องที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยน และ
ได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่…….. เดือน…………พ.ศ………
…………ลายมือชื่อ………… ผูถ้ ูกกล่าวหา
(…………………………….)
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หมายเหตุ :
๑. ในกรณี เ รี ย กผู ้ถูก กล่ า วหามาเพื่อ แจ้ง เรื่ อ งที่ ถูก กล่ า วหาหรื อ ถู ก ร้ อ งเรี ย น กรณี ข อง
คณะกรรมการสื บสวนต้องมีกรรมการสื บสวนร่ วมแจ้งข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการสื บสวนทั้งหมด และให้กรรมการสื บสวนดังกล่าวลงลายมือชื่ อในบันทึก
ทั้งนี้ ให้ทา แบบ สส.๒ นี้ เป็ น ๒ ฉบับ มอบให้ผถู ้ ูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสานวน
การสื บสวน ๑ ฉบับ และให้ผูถ้ ูกกล่าวหาลงลายมือชื่ อและวันเดือนปี ที่รับทราบไว้เป็ น
หลักฐานด้วย
๒. ในกรณี ที่ ผู ้ถู กกล่ า วหาให้ถ้อยค ารั บ สารภาพว่า ได้ก ระทาการตามที่ ถู ก กล่ า วหา ให้
คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) แจ้งให้ผูถ้ ูกกล่าวหาทราบว่าการกระทาตามที่
ถูกกล่าวหามีมูลความวินัยกรณี ใด ตามมาตราใด หากผูถ้ ูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่
รับสารภาพให้บนั ทึกถ้อยคารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และ
สาเหตุแห่ งการกระทาไว้ดว้ ย
๓. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก หรื อเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริ ง
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แบบ สส.๓
บันทึกถ้ อยคาของผู้ถูกกล่ าวหา
เรื่ อง การสื บสวนข้อเท็จจริ ง……(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)…..ซึ่ งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั
-----------------------------------บันทึกที่……………………..
วันที่…..เดือน………พ.ศ……
ข้าพเจ้า……….….(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)…….อายุ……...ปี สัญชาติ…………ศาสนา…….…….
อาชี พ …………………อยู่ บ ้า นเลขที่ ………….…..ตรอก/ซอย……………..……ถนน……………..…………..
แขวง/ตาบล…..…………..เขต/อาเภอ…..…………..จังหวัด…..…………..โทรศัพท์ …..……………………
ข้า พเจ้ า ได้ท ราบแล้ว ว่ า
ข้า พเจ้ า เป็ นผู ้ถู ก กล่ า วหาในเรื่ อ ง………………….(เรื่ อ งที่
กล่าวหา) …………………..……ตามคาสั่ง……...…(ชื่ อส่ วนราชการที่ออกคาสั่ง)………..... ที่ …../…….
ลงวันที่ …….เดื อน………..พ.ศ….…….เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื บ สวนข้อเท็จ จริ ง (หรื อให้สืบสวน
ข้อเท็จจริ ง)และข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคาตามความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้
………………………………………………………..…………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) มิได้ทาการล่อลวง ขู่เข็ญให้
สัญญาหรื อกระทาการใด เพื่อจูงใจให้ขา้ พเจ้าให้ถอ้ ยคาอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคาที่อ่าน
ให้ฟัง/ได้อ่านบันทึ กถ้อยคาเองแล้ว
ขอรั บรองว่าเป็ นบันทึ กถ้อยคาที่ถูกต้อง จึ งลงลายมื อชื่ อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูถ้ ูกกล่าวหา
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูเ้ ข้าร่ วมฟัง
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูบ้ นั ทึกถ้อยคา
(…………………………….)
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ข้าพเจ้าขอรั บ รองว่า…..…..(ชื่ อผูถ้ ู กกล่ าวหา)………ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมื อชื่ อต่ อหน้า
ข้าพเจ้า
…………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ (หรื อผูส้ ื บสวน)
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………….)
ฯลฯ

ฯลฯ

…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูช้ ่วยเลขานุ การ
(…………………………….)
หมายเหตุ :
๑. ในกรณี ที่ผูถ้ ูกกล่าวหาให้ถอ้ ยคารับสารภาพว่าได้กระทาการตามที่ถูกกล่าวหา ให้บนั ทึก
ถ้อยคารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรั บสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่ งการกระทา
ไว้ดว้ ย
๒. การสอบปากค าผู ้ถู ก กล่ า วหาของคณะกรรมการสื บ สวนต้อ งมี ก รรมการสื บ สวนร่ ว ม
สื บสวนไม่นอ้ ยกว่าสองคน และให้กรรมการสื บสวนดังกล่าว (หรื อผูส้ ื บสวน) ลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคานั้นด้วย
๓. ถ้าผูบ้ นั ทึกถ้อยคาเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสื บสวน หรื อผูช้ ่วยเลขานุการให้ผูบ้ นั ทึก
ถ้อยคาลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบ้ นั ทึกถ้อยคา และผูร้ ับรองการให้ถอ้ ยคา
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก หรื อเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริ ง
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แบบ สส.๔
บันทึกถ้ อยคาพยาน
เรื่ อง การสื บสวนข้อเท็จจริ ง……(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)…… ซึ่ งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั
-----------------------------------บันทึกที่……………………..
วันที่…..เดือน………พ.ศ……
ข้า พเจ้า ………..….(ชื่ อ พยาน)…….…..อายุ ……...ปี สั ญ ชาติ …………ศาสนา…….…….
อาชีพ…..(ระบุให้ชดั เจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็ นข้าราชการให้ระบุตาแหน่ง และสังกัดด้วย)………
อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่ ………ต ร อ ก /ซ อ ย …………ถ น น …………แ ข ว ง /ต า บ ล ……..เ ข ต /อ า เ ภ อ ……………
จังหวัด……….…………โทรศัพท์……….…………
คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็ นพยานใน
เ รื่ อ ง ………….(ชื่ อ ผู ้ ถู ก ก ล่ า ว ห า )………….ถู ก ร้ อ ง เ รี ย น ห รื อ ถู ก ก ล่ า ว ห า ว่ า ก ร ะ ท า ก า ร ต า ม
ค าสั่ ง …………….….(ชื่ อ ส่ ว นราชการที่ อ อกค าสั่ ง )……./…….…ลงวัน ที่ ……เดื อ น………..พ.ศ……..เรื่ อ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง (หรื อให้สืบสวนข้อเท็จจริ ง)และได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการ
สื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) มีฐานะเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถอ้ ยคาอันเป็ นเท็จต่อ
กรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) อาจเป็ นความผิดตามกฎหมาย
ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ ยคาตามความสัตย์จริ ง ดังต่อไปนี้
………………………………………………………..………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) มิได้ทาการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้
สัญญาหรื อกระทาการใด เพื่อจูงใจให้ขา้ พเจ้าให้ถอ้ ยคาอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึ กถ้อยคาที่ให้อ่าน
ให้ฟัง/ได้อ่านบันทึ กถ้อยคาเองแล้ว
ขอรั บรองว่าเป็ นบันทึ กถ้อยคาที่ถูกต้อง จึ งลงลายมื อชื่ อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน)
…………(ลายมือชื่อ)………… พยาน
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูบ้ นั ทึกถ้อยคา
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า …….….(ชื่อพยาน)……….ได้ให้ถอ้ ยคาและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
…………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ (หรื อผูส้ ื บสวน)
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………….)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูช้ ่วยเลขานุ การ
(…………………………….)
หมายเหตุ :
๑. ให้ใช้แบบ สส.๔ ได้ท้ งั การบันทึกถ้อยคาผูก้ ล่าวหาหรื อผูร้ ้องเรี ยนและบุคคลซึ่ งมาให้
ถ้อยคาเป็ นพยาน
๒. การสอบปากคาพยานของคณะกรรมการสื บสวนต้องมีกรรมการสื บสวนร่ วมสอบปากคาไม่
น้อยกว่าสองคน และให้กรรมการสื บสวนดังกล่าว (หรื อผูส้ ื บสวน)ลงลายมือชื่อรับรองไว้
ในบันทึกถ้อยคาด้วย
๓. ถ้าผูบ้ นั ทึ กถ้อยคาเป็ นกรรมการในคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูช้ ่ วยเลขานุ การให้ผูบ้ นั ทึ ก
ถ้อยคาลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผูบ้ นั ทึกถ้อยคาและผูร้ ับรองการให้ถอ้ ยคา
๔. ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ตดั ออก หรื อเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริ ง
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แบบ สส.๕
รายงานการสืบสวน
วันที่……...เดือน…….พ.ศ…....
เรื่ อง การสื บสวนข้อเท็จจริ ง…….(ชื่อผูถ้ ูกกล่าวหา)……. ซึ่ งถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั
เรี ยน ……..(ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อผูส้ ั่งให้สืบสวน)……..
ตามค าสั่ ง ….(ชื่ อ ส่ ว นราชการที่ อ อกค าสั่ ง )….ที่ …./…..ลงวัน ที่ .....เดื อ น…….….
พ.ศ......เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการสื บ สวนข้อ เท็จ จริ ง (หรื อให้สื บสวนข้อ เท็จ จริ ง )………(ชื่ อผูถ้ ู ก
กล่ าวหา)……….…ซึ่ งถู ก กล่ าวหาหรื อ ถู กร้ องเรี ย นว่า กระท าผิ ด วินัย ในเรื่ อ ง………………(เรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาถ้า
กล่าวหาหลายเรื่ องให้ระบุทุกเรื่ อง)………………...นั้น
ประธานกรรมการสื บสวน(หรื อผูส้ ื บสวน) ได้รับทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื บสวน
(หรื อ ค าสั่ งให้สื บ สวน) ดังกล่ าวเมื่ อ วัน ที่ .…..เดื อน…….….พ.ศ…….และคณะกรรมการสื บสวน(หรื อ ผู้
สื บสวน) ได้สืบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสื บสวนข้อเท็จจริ งเสร็ จแล้ว
จึงขอเสนอ รายงานการสื บสวนดังต่อไปนี้
๑. มูลกรณี เรื่ องนี้ ปรากฏขึ้นเนื่ องจาก…….(มีผรู ้ ้องเรี ยนกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ หรื อรายงานว่า
อย่างไร)…………………………………………....…………….…………….…………….…………….…….
………………...…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….
๒. ผูถ้ ูกกล่าวหาได้ช้ ี แจงข้อเท็จจริ งในเบื้องต้นว่า……………..…..(สรุ ปย่อคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง
ของผูถ้ ูกกล่าวหา) …………………….…………….…………….
๓. ผลการสื บสวนข้อเท็จจริ ง
๓.๑ พยานบุคคล……………..…… (ย่อคาให้การพยานทุกปาก)
๓.๒ พยานเอกสาร………………… (แจ้งที่มาของเอกสาร)
๓.๓ พยานวัตถุ…………….……… (แจ้งที่มาของพยานวัตถุ)
๔. คณะกรรมการสื บสวน(หรื อผูส้ ื บสวน) แจ้งเรื่ องที่ ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยนและสรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหาให้……..…..(ชื่ อผูถ้ ูกกล่าวหา)…….…..…ทราบแล้วตามบันทึกแจ้งเรื่ อง
ที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยน ลงวันที่..……เดือน………….พ.ศ…..….
๕. ผูถ้ ูกกล่าวหารับทราบเรื่ องที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยนและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุ น
ข้อกล่าวหาแล้ว ได้ช้ ีแจงข้อเท็จจริ งหรื อให้ถอ้ ยคาแก้เรื่ องที่ถูกกล่าวหาหรื อถูกร้องเรี ยนว่า………….(ย่อคาชี้แจง
หรื อถ้อยคาแก้ขอ้ กล่าวหาของผูถ้ ูกกล่าวหา) ……………………..
๖. คณะกรรมการสื บสวนได้ประชุ ม พิ จ ารณาลงมติ (หรื อผู้สื บสวนพิ จ ารณา)แล้วเห็ น
ว่า…………….…………….(สรุ ปข้อเท็จ จริ งที่ ได้จ ากการสื บสวน กาหนดประเด็ นและวินิจ ฉัยเปรี ยบเที ยบ
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พยานหลักฐานว่าจะรับฟั งพยานหลักฐานใดได้หรื อไม่ เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และผูถ้ ูกกล่าวหาได้
กระทาการอันมีมูลความผิดวินยั อย่างไร หรื อไม่ ถ้าผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรงเป็ นความผิดวินยั กรณี ใด ตามมาตราใด
ควรได้รับโทษสถานใด หากมีมูลความผิดวินยั อย่างร้ายแรงก็ให้มีความเห็นให้ต้ งั คณะกรรมการสอบสวนวินยั อย่าง
ร้ายแรงต่อไป หากการสื บสวนมีมูลอันเป็ นการกระทาความผิดอาญา หรื อมีกรณี ตอ้ งรับผิดทางแพ่งรวมอยูด่ ว้ ย
ให้เสนอความเห็นมาพร้อมด้วย)….…………….…………….…………….…………….…………….…
คณะกรรมการสื บสวน (หรื อผูส้ ื บสวน) จึ งขอเสนอสานวนการสื บสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนิ นการต่อไป
รวมเอกสาร…………….แผ่น
…………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ (หรื อผูส้ ื บสวน)
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ
(…………………………….)
ฯลฯ
ฯลฯ
…………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ
(…………………………….)
…………(ลายมือชื่อ)………… ผูช้ ่วยเลขานุ การ
(…………………………….)
หมายเหตุ :
๑. การประชุมของคณะกรรมการสื บสวนเพื่อลงมติตามข้อ ๓๐ ต้องมีกรรมการสื บสวนมา
ประชุมไม่น้อยกว่าสามคน และไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของกรรมการสื บสวนทั้งหมด และให้
กรรมการสื บสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสื บสวนคนใดมีความเห็น
แย้งให้ทาความเห็นแย้งแนบไว้กบั รายงานการสื บสวน
๒. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตดั ออก หรื อเพิม่ เติมให้ตรงกับข้อเท็จจริ ง

