
 
กฎ ก.ตร. 

ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

------------------------- 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) มาตรา ๘๗วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐๑ วรรค

สาม แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อ
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยในการประชุม
ครั้งที ่๑๐ /๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗จึงออก กฎ ก.ตร.ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

ข้อ  ๒  เพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม การสอบสวนพิจารณาข้าราชการตำรวจซึ่ง ถูก
กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง หรือมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตน ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 

 
หมวด ๑ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
------------------------- 

ข้อ  ๓  ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนจะต้องไม่เป็น
บุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑)  รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สอบสวน 
(๒)  มีส่วนได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
(๓)  มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา 
(๔)  เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือ

ร่วมบิดาหรือมารดากับผู้กล่าวหา 
(๕)  มีเหตุอ่ืนซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม 
ข้อความใน (๑) ให้ใช้บังคับกับผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะในกรณีที่ผู้นั้นรู้

เห็นเหตุการณ์ในลักษณะมีส่วนร่วมกับการกระทำความผิด 
ข้อ  ๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้มีคณะกรรมการเป็นข้าราชการประจำ

อย่างน้อยสามคน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้องดำรง
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ตำแหน่งระดับ ไม่ต่ำกว่าหรือเทียบ ได้ไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาโดยให้มีเลขานุการหนึ่งคน เลขานุการอาจจะ
แต่งตั้งจากกรรมการสอบสวนคนใดคนหนึ่งก็ได้ ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ให้นำข้อ ๗ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๓๗ มาใช้บ ังคับกับเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยอนุโลม 

คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้เป็นหรือเคยเป็นพนักงานสอบสวน หรือนิติกร หรือผู้
ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู ้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย  หรือผู ้มี
ประสบการณ์ด้านการดำเนินการทางวินัยอย่างน้อยหนึ่งคน 

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะดำรง
ตำแหน่งระดับต่ำกว่าหรือเทียบได้ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการ 

ข้อ  ๕  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
เรื ่องที ่กล่าวหา ชื ่อและตำแหน่งของผู ้ที ่ได้ร ับแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้มีสาระสำคัญตามแบบ สว.๑ ที ่ก.ตร. กำหนด 

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรค
หนึ่ง 

ข้อ  ๖  เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑)  แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐานในการนี้ให้มอบสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้กล่าวหาไม่
ยอมรับทราบคำสั่งหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ ให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับไปให ้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ เมื่อ
ล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที ่ส่งสำเนาคำสั ่งดังกล่าว  ให้ถือว่าผู ้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว 

(๒)  ส่งสำเนาคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนทราบ
สำหรับประธานกรรมการให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาไปให้ด้วยและให้ประธานกรรม
การสอบสวนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๗  ภายใต้บังคับข้อ ๔ เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ถ้าผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน  เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวน ให้ดำเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วยและให้นำ ข้อ ๖ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบถึงการ
สอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 

 
หมวด ๒ 

หน้าที่คณะกรรมการสอบสวน 
------------------------- 
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ข้อ ๘  คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอด
กระบวนการสอบสวน 

ข้อ  ๙  ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของผู้ถูกกล่าวหา
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาเท่าที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้ง
ด้วย 

ข้อ ๑๑  ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน ห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าร่วมทำการ
สอบสวน 

ข้อ  ๑๒ เมื ่อประธานกรรมการได้ร ับเรื ่องตามข้อ ๖(๒) แล้ว ให้ดำเนินการประชุม 
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนต่อไป 

ข้อ  ๑๓  การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่การประชุมตามข้อ ๑๘ และ
ข้อ ๓๑ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการสอบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย  แต่ใน
กรณีจำเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
ทำหน้าที่แทน 

การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดคา้น
ตาม ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้นำข้อ ๓๗ วรรคสอง 
วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 

วิธีการสอบสวน 
------------------------- 

ข้อ  ๑๕  ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนภายในกำหนดระยะเวลาดังนี้ 
(๑) การประชุมตามข้อ ๑๒ และการแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ

ตามข้อ ๑๗ ให้ดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่ประธานกรรมการได้ร ับทราบคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

(๒) การรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี ่ยวข้องกับเรื ่องที่กล่าวหาเท่าที่มี  ให้ดำเนินการ
ภายใน หกสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๑) แล้วเสร็จ 

(๓) การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบตามข้อ ๑๘ ให้ดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๒) แล้วเสร็จ 

(๔) การรวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง ให้ดำเนินการภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้ดำเนินการตาม (๓) แล้วเสร็จ  
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(๕) การประชุมพิจารณาลงมติและทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู ้ส ั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ให้ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการตาม (๔) แล้วเสร็จ 

ในกรณีที ่คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
ระยะเวลาตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ได้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานเหตุที่ทำให้การสอบสวน 
ไม่แล้วเสร็จต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาการสอบสวน  ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งขยายระยะเวลาดำเนินการได้ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินหกสิบวัน 

การสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในสองร้อยเจ็ด
สิบวัน ให้ประธานกรรมการรายงานเหตุให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ  และให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนติดตามเร่งรัดการสอบสวนต่อไป 

ข้อ ๑๖ การนำเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนให้
กรรมการสอบสวนบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเม่ือใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจนำ
ต้นฉบับมาได้จะใช้สำเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้องก็ได้ 

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย หรือถูกทำลาย หรือโดยเหตุประการอื่น จะให้
นำสำเนาหรือพยานบุคคลอื่นมาสืบก็ได้ 

ข้อ ๑๗ เมื่อได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาและวางแนวทางการสอบสวนตามข้อ ๑๒ แล้วให้
คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้
กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และให้แจ้งด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาและจะให้ถ้อยคำหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำ
พยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่งให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๒ ที ่ก.ตร. กำหนดโดยทำ
เป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู ้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับและให้ผู ้ถูก
กล่าวหาลงลายมือชื ่อรับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย  การแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา ให้แจ้งเฉพาะ
พฤติการณ์เท่าที ่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา  และตามพยานหลักฐานโดยไม่ต้องแจ้งฐานและมาตรา
ความผิด 

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูก
กล่าวหาว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร 

ในกรณีที ่ผู ้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา ให้
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามท่ีถูกกล่าวหาดังกล่าวเป็นความผิดวินัย
กรณีใดหรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๑๐๑ อย่างไร หากผู้ถูกกล่าวหา
ยังคงยืนยันตามที่รับสารภาพ ให้บันทึกถ้อยคำรับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และ
สาเหตุแห่งการกระทำไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทำการสอบสวนต่อไปก็ได้หรือถ้า
เห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาโดยละเอียดจะทำ
การสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ต่อไป 
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ในกรณีที ่ผ ู ้ถ ูกกล ่าวหามิได้ให ้ถ ้อยคำร ับสารภาพหรือร ับสารภาพบางส่วน  ให้
คณะกรรมการ สอบสวนดำเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแล้ว
ดำเนินการตามข้อ ๑๘ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา  หรือไม่มา
รับทราบ ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ  สว.๒ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูก กล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำการ
ตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ  สว.๒ เป็น
สามฉบับเพื่อเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้
หนึ่งฉบับและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการ
สอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว.๒ คืน ให้
ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว และให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามวรรคห้าต่อไป 

ข้อ ๑๘ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการประชุม
เพื่อพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการใด  เมื่อใด อย่างไร 
และถ้าเห็นว่ายังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวกระทำการตามที่ถูกกล่าวหา  ก็ให้มีความเห็นควรยุติเรื ่องแล้ว
ดำเนินการตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ โดยอนุโลม 

ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยฐานใด ตามมาตราใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๑๐๑ อย่างไร ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพ่ือแจ้งข้อ
กล่าวหาดังกล่าวและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ 
และการกระทำท่ีมีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา สำหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็
ได ้โดยให้คำนึงถึงหลักการคุ้มครองพยาน ทั้งนี ้การแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้ง
พยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหาเท่าท่ีมีตามที่ปรากฏไว้ในสำนวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแม้พยานหลักฐานจะฟัง
ได้เพียงว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามวรรคสองให้ทำ
บันทึกมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๓ ที่ ก.ตร. กำหนด โดยทำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่ง
ฉบับเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้
เป็นหลักฐานด้วย 

เมื่อดำเนินการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูก
กล่าวหาว่าจะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคำชี้แจงภายในเวลาอันสมควร  แต่อย่างช้าไม่
เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และต้องให้
โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำเพิ่มเติมรวมทั้งนำสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย  ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาไม่
ประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำ
สืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ดำเนินการ
ตาม ข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ต่อไป 
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ในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนส่งบันทึกมีสาระสำคัญ
ตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ หรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูก
กล่าวหาชี้แจงนัดมาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา การแจ้งในกรณีนี้ ให้ทำบันทึกมีสาระสำคัญตาม
แบบ สว.๓ เป็นสามฉบับ เพ่ือเก็บไว้ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ โดยให้ผู้
ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้
ในสำนวนการสอบสวนหนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว แม้จะไม่ได้รับแบบ 
สว.๓ คืน หรือไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคำตามนัด ให้ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว และไม่ประสงค์ที่จะแก้
ข้อกล่าวหาในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะ
ได้ทราบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจะสอบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้ แล้วดำเนินการตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ 
ต่อไป แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  หรือขอนำสืบแก้ข้อกล่าวหา
ก่อนที่คณะกรรมการสอบสวนจะเสนอสำนวนการสอบสวนตามข้อ  ๓๒ โดยมีเหตุผลอันสมควรให้
คณะกรรมการสอบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที ่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

ข้อ ๑๙  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ  ๑๘ เสร็จแล้ว
ก่อนเสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู ้สั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๓๒ ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าจำเป็นจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ให้ดำเนินการได้  ถ้าพยานหลักฐานที่ได้
เพิ่มเติมมานั้น เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการสอบสวนสรุปพยานหลักฐาน
ดังกล่าวให้ผ ู ้ถ ูกกล่าวหาทราบ  และให้โอกาสผู ้ถ ูกกล่าวหาที ่จะให้ถ ้อยคำหรือนำสืบแก้เฉพาะ
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมที่สนับสนุน ข้อกล่าวหานั้น ทั้งนี้ให้นำข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๐ ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมดจึงจะสอบสวนได้ 

ข้อ ๒๑ ก่อนเริ่มสอบปากคำพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้พยานทราบว่า
กรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อ
กรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้อ ๒๒  ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนผู้ใด
กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใดเพ่ือจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคำอย่างใดๆ 

ข้อ ๒๓ ในการสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ซึ่ง
จะถูกสอบปากคำเข้ามาในที่สอบสวนคราวละหนึ่งคน  ห้ามมิให้บุคคลอื ่นอยู ่ในที ่สอบสวน เว้นแต่
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหา หรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอนุญาตให้อยู ่ในที่
สอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน 

การสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาและพยาน ให้บันทึกถ้อยคำมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ๔ 
หรือแบบ สว. ๕ ที ่ก.ตร. กำหนด แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยคำเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำฟังหรือ
จะให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่านเองก็ได้ เมื่อผู้ให้ถ้อยคำรับว่าถูกต้องแล้ว ให้ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้เข้าร่วมฟังตามวรรคหนึ่งที่
อยู่ในที่ สืบสวน และผู้บันทึกถ้อยคำลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการสอบสวนทุกคนที่
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ร่วมสอบสวน ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคำมีหลายหน้าให้กรรมการ
สอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคำ ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้
บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้กรรมการสอบสวนผู้ร่วมสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้
ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้เข้าร่วมฟังตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในที่สืบสวนไม่ยอมลงลายมือชื่อ
ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น และให้กรรมการสอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวนลงลายมือชื่อรับรอง
ไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้นำมาตรา  ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยาน  ให้บุคคลนั้นมา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกำหนด 

ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคำหรือไม่มา หรือคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยาน
ไม่ได้ ภายในเวลาอันควร คณะกรรมการสอบสวนจะไม่สอบสวนพยานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ใน
บันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนตามข้อ ๑๐ และรายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๒ 

ข้อ  ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานหลักฐานใดจะทำให้
การสอบสวนล่าช ้าโดยไม่จำเป ็น  หรือมิใช ่พยานหลักฐานในประเด็นสำคัญจะงดการสอบสวน
พยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจำวันที่มีการสอบสวนตามข้อ  ๑๐ และ
รายงานการสอบสวนตามข้อ ๓๒ 

ข้อ ๒๖ ในกรณีจะต้องสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่ประธาน
กรรมการจะรายงานต่อผู้สั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการมอบหมายให้หัวหน้าส่วน
ราชการหรือ หัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นสอบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐานแทนก็ได้  โดยกำหนด
ประเด็นที ่จะต้อง สอบสวนไปให้ ในกรณีเช่นนี ้ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเลือก
ข้าราชการตำรวจที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วมเป็นคณะทำการสอบสวน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทำการสอบสวนมีฐานะเป็นคณะกรรมการ
สอบสวนตามกฎ ก.ตร. นี้ และให้นำข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ 
๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด
วินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือ
ประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยเร็ว ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือ หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติ
ตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ทำการสอบสวนหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็
ได ้ทั้งนี ้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการ
กระทำการในเรื่องที่ทำการสอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นว่าข้าราชการ
ตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการใน
เรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่
ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที ่จะปฏิบัติหน้าที ่ราชการ ก็ให้สั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวนหรือจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 
กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สอบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนโดยแยกเป็นสำนวนการสอบสวน
ใหม่ให้นำสำเนาพยานหลักฐานที่เห็นว่าเกี่ยวข้องในสำนวนการสอบสวนเดิมมารวมในสำนวนการสอบสวน
ใหม่และให้บันทึกให้ปรากฏด้วยว่านำพยานหลักฐานนั้นมาจากสำนวนการสอบสวนเดิม 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่
เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู ่แล้ว ให้ถือเอาคำพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้อง
สอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้แจ้งข้อ
กล่าวหาพร้อมทั้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏในคำพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบทั้งนี ้ให้นำข้อ ๑๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๐  ในระหว่างการสอบสวน แม้จะมีการสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชา
ของ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วทำ
รายงานการสอบสวนและเสนอสำนวนการสอบสวนต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่อง
ให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือดำเนินการตาม ข้อ๓๓ ต่อไป ทั้งนี ้ให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่มี
อำนาจตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ ด้วย 

ในกรณีมีผู ้ถูกกล่าวหาบางคนหรือทั ้งหมดไปอยู ่นอกบังคับบัญชาของผู ้สั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับสำนวนการสอบสวน
จากคณะกรรมการ สอบสวนและตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ แล้วให้
ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการสำหรับผู้ถูกกล่าวหา
ทุกคนดำเนินการตามข้อ ๓๓ ต่อไป 

 
 
 

หมวด ๔ 
การทำรายงานการสอบสวน 

------------------------- 
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ข้อ ๓๑ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้วให้ประชุม
พิจารณาลงมตดิังนี้ 

(๑)  ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยหรือไม่ ถ้าผิดเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด 
และควรได้รับโทษสถานใด 

(๒)  กรณีกระทำผิดวินัยอันมิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือหย่อนความสามารถใน
อันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่
จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ อย่างไร 

(๓)  กรณีไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่จะถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็น
การเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๒ หรือไม ่อย่างไร 

ข้อ ๓๒ เมื่อได้ประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๑ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนทำ
รายงานการสอบสวนโดยมีสาระสำคัญตามแบบ สว.๖ ที ่ก.ตร. กำหนด เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวนโดยถือ
เป็นส่วนหนี่งของรายงานการสอบสวนด้วย 

รายงานการสอบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
(๑)  สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างใดบ้าง ในกรณีที่ไม่ได้สอบสวนพยาน 

หลักฐานตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สอบสวนนั้นให้ปรากฏไว้ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ 
ถ้อยคำรับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

(๒)  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่
หักล้าง ข้อกล่าวหา 

(๓)  ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่าผู ้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยหรือไม่  
อย่างไร ถ้าไม่ผิดให้เสนอความเห็นยุติเรื่อง ถ้าผิดให้ระบุว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด และ
ควรได้รับโทษสถานใด หรือหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ
หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือไม่ อย่างไร หรือไม่ได้ความ
แน่ชัดว่า ผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจาก
ราชการตามมาตรา ๑๐๒ หรือไม ่อย่างไร 

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทำรายงานการสอบสวนแล้ว ให้เสนอสำนวนการสอบสวน
พร้อมทั้งสารบาญต่อผู ้สั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื ่อพิจารณาสั่งการต่อไปและให้ถือว่าการ
สอบสวนแล้วเสร็จ 
 

 
หมวด ๕ 

การพิจารณาสั่งสำนวนการสอบสวน 
------------------------- 



 10 

ข้อ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอสำนวนการสอบสวนมาแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ๔๑ และ 
ข้อ ๔๒ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ผู้สั ่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๙๐ 
มาตรา ๙๑ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๐๑ แล้วแต่กรณี เห็นสมควรให้สอบสวนเพิ่มเติมประการใดให้กำหนด
ประเด็นพร้อมทั้งส่งเอกสารที่เกี ่ยวข้องไปให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมเพื่อดำเนินการสอบสวน
เพ่ิมเติมได้ตามความจำเป็น 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมไม่อาจทำการสอบสวนได้หรือผู้สั่งสอบสวน
เพิ่มเติมเห็นเป็นการสมควรจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ขึ้นทำการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ใน
กรณีเช่นนี้ให้นำข้อ ๓ ข้อ ๔ และ ข้อ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เมื่อสอบสวน
เสร็จแล้วให้ส่งพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมโดยทำความเห็นที่
ได้จากการสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปด้วย 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวน  
ข้าราชการตำรวจผู้ใดตามมาตรา ๑๐๑ และผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่าง
ร ้ายแรงให้ผ ู ้ม ีอำนาจตามมาตรา  ๗๒ ดำเนินการสั ่งการตามผลการสอบสวนโดยไม่ต ้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือดำเนินการสอบสวนใหม่ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๘ ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

ข้อ ๓๖  การพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และการพิจารณาสั่งการ
ตามผลการสอบสวนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี ้ต้องไม่
เกิน สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับสำนวน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทำให้
การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้งโดยแต่
ละครั้งจะต้องไม่เกินหกสิบวัน ในการนี้หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ข้าราชการตำรวจ  ผู้ถูกกล่าวหา
กลับคืนสู่ฐานะเดิมและให้ถือว่าไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนนับแต่วันครบกำหนดเวลาดังกล่าวจนกว่า
การพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้นจะเสร็จสิ้นและมีคำสั่ง 

กรณีผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ ( ๒) ( ๓) และ( ๔) จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่ ง
ลงโทษที่ได้แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจจะต้องสั่ง
การให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรคแรก 

การพิจารณาพยานหลักฐานว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างไร  หรือไม่ นั้น ให้ผู้มี
อำนาจพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนและต้องเป็นพยานหลักฐานที่ได้สรุปแจ้งให้ ผู้
ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ  ๑๘ แล้วเท่านั้น หากผู้มี
อำนาจเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวนนอกเหนือจากที่ได้มีการสรุปให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบไว้แล้วสามารถรับฟังลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้ จะต้องดำเนินการให้มีการแจ้งสรุปพยานหลักฐานใน
ส่วนที่เพ่ิมเติมดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วย 
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หมวด ๖ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา 

------------------------- 
ข้อ ๓๗ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและกรรมการ

สอบสวนถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๓ 
การคัดค้านให้ทำเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจิรงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือ

คัดค้านด้วยว่าจะทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่ างไร การคัดค้านผู้สั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ สอบสวน ให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชั้น ถ้า
นายกรัฐมนตรีเป็น ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ยื่นต่อ ก.ตร. การคัดค้านกรรมการสอบสวนให้
ย ื ่นต่อผู ้ส ั ่งแต่งตั ้ง  คณะกรรมการสอบสวน ทั ้งนี้ ภายในเจ็ดว ันนับแต่ว ันร ับทราบคำสั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหรือทราบเหตุแห่งการคัดค้าน ในการนี้ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือคัดค้านส่งสำเนาหนังสือ
คัดค้านและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการสอบสวนทราบและรวมไว้ในสำนวนการ
สอบสวนด้วย 

การพิจารณาการคัดค้าน ผู้ที่ได้รับหนังสือคัดค้านอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความ 
เหมาะสมและให้พิจารณาสั่งการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน หาก
เห็นว่าการคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้ กรณีคัดค้านผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากผู้
มีอำนาจพิจารณาตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และการพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วและสั่งให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็น
ผู้พิจารณาแทนหรือจะเป็นผู้พิจารณาเองก็ได้ กรณีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ให ้ก.ตร. พิจารณา เมื่อ ก.ตร. มีมติเป็นประการใดแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีสั่งตามนั้นกรณีคัดค้านกรรมการ
สอบสวน ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มีเหตุผลที่จะรับ
ฟังได ้ให้สั่งยกคำคัดค้านนั้น การสั่งยกคำคัดค้านให้เป็นที่สุด ในการพิจารณาการคัดค้านให้แสดงเหตุผลใน
การพิจารณาสั่งการไว้ด้วย พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสอบสวนรวมไวใ้น
สำนวนการสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้พิจารณาการคัดค้านไม่พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสามสิบวัน
ตาม วรรคสาม ให้ถือว่าผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และ
การพิจารณาสั่งการตามผลการสอบสวนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวน
แล้วแต่กรณี การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนให้ประธานกรรมการรายงานไปยังผู ้สั ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการตามข้อ ๗ ต่อไป 

การพ้นจากการเป็นกรรมการสอบสวนไม่กระทบถึงการสอบสวนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
ข้อ  ๓๘ การนำสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนำพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้าง

พยานหลักฐานแล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งได้ยื่นคำชี้แจงหรือให้ถ้อยคำแก้ข้อกล่าวหาไว้แล้ว อาจยื่นคำชี้แจง หรือ

ขอให้ถ้อยคำ หรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการสอบสวนก่อนการสอบสวนแล้วเสร็จ หาก 
คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรก็ให้รับไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป 

เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ ผู้ถูกกล่าวหาจะยื่นคำชี้แจงต่อบุคคลดังกล่าวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้
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สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจรับคำชี้แจงนั ้นรวมไว้ในสำนวนการ
สอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะนำทนายความหรือที่ปรึกษาของตนจำนวน
ไม่เกินหนึ่งคนเข้าร่วมฟังการสอบสวนก็ได้ ทนายความหรือที่ปรึกษาที่เข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้นจะให้
ถ้อยคำแทน ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ 

 
หมวด ๗ 

การสอบสวนที่มิชอบและบกพร่อง 
------------------------- 

ข้อ  ๓๙  ในกรณีปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ เว้นแต่
กรณีไม่มีเลขานุการให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง 
มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ให้
ถูกต้อง 

ข้อ  ๔๐  ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้อง ให้การสอบสวนตอนนั้น
เสียไป เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑)  การประชุมของคณะกรรมการสอบสวนมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่ครบตามท่ี
กำหนดไว้ในข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง 

(๒)  การสอบปากคำบุคคลดำเนินการไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ  ๑๑ ข้อ ๒๐ ข้อ 
๒๒ ข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๖ หรือข้อ ๓๘ วรรคสี่ 

ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือมาตรา 
๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ  ๔๑  ในกรณีที่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ ข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา หรือไม่ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยาน หลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา หรือไม่มีหนังสือ
ขอให้ ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง หรือนัดมาให้ถ้อยคำหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๘ ให้ผู้มีอำนาจตาม
มาตรา ๘๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สั่งให้คณะกรรมการ
สอบสวนดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ข้อ
กล่าวหาตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๘ ด้วย 

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ สั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาไปตามบทมาตราหรือฐานความผิดที่แตกต่าง
จากที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนผู้
ถูกกล่าวหาไม่ได้หลงข้อต่อสู้ หรือไม่ทำให้เสียความเป็นธรรมให้ถือว่าการสอบสวนและพิจารณานั้นใช้ได้ 

ข้อ  ๔๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสอบสวนตอนใดทำไม่ถูกต้องตามกฎ ก.ตร. นี้ นอกจาก
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ถ้าการสอบสวนตอนนั้นเป็นสาระสำคัญอันจะทำให้เสียความ
เป็นธรรม ให้ผู ้มีอำนาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี สั่งให้ คณะกรรมการสอบสวนแก้ไขหรือดำเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว  แต่ถ้าการ
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สอบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสำคัญอันจะทำให้เสียความเป็นธรรม  ผู้มีอำนาจดังกล่าวจะสั่งให้แก้ไขหรือ
ดำเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

 
หมวด ๘ 

การนับระยะเวลา 
------------------------- 

ข้อ  ๔๓ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.ตร.นี้ สำหรับเวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดจากวันแรก 
แห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มนับระยะเวลา แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับวันต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา
เดิมเป็น ว ันเร ิ ่มระยะเวลาที ่ขยายออกไป  ส่วนเวลาสิ ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับ
วันหยุดราชการให้นับวันเริ่มเปิดทำการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 

บทเฉพาะกาล 
------------------------- 

ข้อ  ๔๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนที่กฎ  ก.ตร. นี้ใช้บังคับ ให้ 
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  จนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วน
การพิจารณาสั่งการของผู้มีอำนาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือ
มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ให้ดำเนินการตามกฎ ก.ตร. นี้ 

 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ 

 
 
 

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๗๕ก ๑๔ ธ.ค.๒๕๔๗) 
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แบบ สว.๑ 

 
คำสั่ง……(ชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง)…... 

ที ่……/…….. (เลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง) 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

------------------------- 
ด้วย…………………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………….ตำแหน่ง………………….………………มีกรณีถูก

กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดย………………..(ระบุเรื่องที่กล่าวหาย่อ ๆ พอให้ผู้ถูกกล่าวหา
เข้าใจได้ หากมีเรื่องกล่าวหาหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง )..………….เหตุเกิดเมื่อ…….….(ระบุวัน เวลา และ
สถานที่เกิดเหต)ุ………..……. 

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๖ จึง
แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว  ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

๑. ……….(ชื่อและตำแหน่ง) ………. เป็นประธานกรรมการ 
๒. ……….(ชื่อและตำแหน่ง) ………. เป็นกรรมการ 
๓. ……….(ชื่อและตำแหน่ง) ………. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ……… ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสำนวนการสอบสวน
มาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อ่ืน
และ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการใน
เรื่องท่ีสอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว 

 
   สั่ง ณ วันที่…… เดือน ……………….. พ.ศ. …………….. 
 

ลงชื่อ…….(ลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง)……. 
 (………………………………….) 

 (ตำแหน่ง )……………………….. 
 
 
หมายเหตุ   

๑.  การระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง
ปัจจุบันและขณะเกิดเหตุ 
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๒. การระบุชื่อและตำแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่ง 

๓.  ในกรณีจำเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
๔.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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แบบ สว.๒ 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๗ 

 
เรื่อง  การสอบสวน.….…..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……...ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
     วันที่…..เดือน…………..พ.ศ………….. 
คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่ง ………(ชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง)………….ที่…./…….. 

ลงวันที่……เดือน………..พ.ศ……..เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวน ได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
ให้………….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้………………..………….(อธิบายข้อกล่าวหาที่
ปรากฏตามเร ื ่องท ี ่กล ่าวหาให ้ผ ู ้ถ ูกกล ่าวหาทราบว ่าผ ู ้ถ ูกกล ่าวหาได ้กระทำการใด  เม ื ่อใด 
(อย่างไร)……………… ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….. 

ทั้งนี ้คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้วว่า ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูก 
กล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำหรือชี้แจง
แก้ ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานหรือนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

 
   …………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ 
   (…………………………….) 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
 
ข้าพเจ้า………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..ได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ 

ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ……เดือน…………….พ.ศ………… 
 
    …………(ลายมือชื่อ)………… ผู้ถูกกล่าวหา 
   (…………………………….) 
 
 

หมายเหตุ  
๑.  ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อชี้แจงและอธิบายข้อกล่าวหา  ต้องมีกรรมการ

สอบสวนร่วมแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึก ทั้งนี้ให้
ทำบันทึกตามแบบ สว.๒ นี้เป็น ๒ ฉบับ มอบให้ผู ้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ใน



 17 

สำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู ้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๒.  ในกรณีที ่ส่งบันทึกตามแบบ สว.๒ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผ ู ้ถูก
กล่าวหา ให้กรรมการสอบสวนลงลายมือชื่อในบันทึกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมดและให้ทำบันทึกตามแบบ สว.๒ เป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ใน
สำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 
๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวม
ไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ 

๓.  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหาให้  
คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา
ดังกล่าวเป็นความผิดวินัยกรณีใด หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยันตามที่รับสารภาพให้
บันทึกถ้อยคำรับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่ง
การกระทำไว้ด้วย 

๔.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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แบบ สว.๓ 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ ๑๘ 
 

เรื่อง การสอบสวน……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา) ……ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
     วันที่…..เดือน………………….พ.ศ……… 
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั ่ง……......(ชื่อส่วนราชการที ่ออกคำสั ่ง)…..…..

ที่…./.…..ลงว ันที่…..เด ือน……….พ .ศ…… เร ื ่องแต่งต ั ้งคณะกรรมการสอบสวน ได ้แจ ้งข ้อกล ่าวหา
ให้……………..………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา 
ตามข้อ ๑๗ ลงวันที่….. เดือน..……..พ.ศ…….. นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จ
แล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้ 

๑.  ข้อกล่าวหา 
 ………………..(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยฐานใดตาม

มาตราใด)………….……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.  สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
 ……………….(สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบโดยระบุวัน  

เวลา สถานที ่และการกระทำท่ีมีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)……………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
   …………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ 
   (…………………………….) 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
 
  ข้าพเจ ้า………(ชื ่อผ ู ้ถ ูกกล ่าวหา )………..ได ้ร ับทราบข้อกล ่าวหาและสรุป

พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับ ไว้แล้ว เมื่อวันที่ ……เดือน…………….
พ.ศ………… 

 
    …………(ลายมือชื่อ)………… ผู้ถูกกล่าวหา 
   (…………………………….) 
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หมายเหตุ  
๑.  การประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา

ตาม ข้อ ๑๘ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลง
ลายมือชื่อในบันทึกนี้ 

๒.  ในกรณีที ่เรียกผู ้ถูกกล่าวหามาเพื ่อชี้แจงข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุน ข้อกล่าวหาให้ทราบ ให้ทำบันทึกตามแบบ สว.๓ นี้ เป็น ๒ ฉบับ มอบให้ผู้
ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลง
ลายมือชื่อและ วันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๓.  ในกรณีส่งบันทึกตามแบบ สว.๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา 
ให้ทำบันทึกตามแบบ สว.๓ นี้เป็น ๓ ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการ สอบสวน ๑ ฉบับ 
ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหา ๒ ฉบับ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการสอบสวน ๑ 
ฉบับ 

๔.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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แบบ สว.๔ 
บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา 

 
เรื่อง การสอบสวน……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…………ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

       สอบสวนที่………………………….. 
     วันที่…..เดือน………………….พ.ศ……… 
 
ข้าพเจ้า…………(ชื ่อผู ้ถ ูกกล่าวหา)……….อายุ…...ปี สัญชาติ………….ศาสนา.…………...

อาชีพ……………..อยู่บ้านเลขที่…….ตรอก/ซอย…………....ถนน………………….แขวง/ตำบล………………… เขต/
อำเภอ……………. จังหวัด……………….โทรศัพท…์…………………. 

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง…………………………………..(เรื่อง
ที ่กล ่าวหา )………………..ตามคำสั ่ง …………(ชื ่อส ่วนราชการที ่ออกคำสั ่ง )….. ที่…./……..ลงว ันที่…… 
เดือน…………พ.ศ. ……. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริง 
ดังต่อไปนี้ 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา 
หรือกระทำการใด เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคำท่ีอ่านให้ฟัง/ได้
อ่านบันทึกถ้อยคำเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการ
สอบสวน 

 
    …………(ลายมือชื่อ)………… ผู้ถูกกล่าวหา 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… ผู้บันทึกถ้อยคำ 
   (…………………………….) 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..ได้ให้ถ้อยคำและลงลายมือชื่อต่อหน้า

ข้าพเจ้า 
 
 
   …………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ 
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   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ 
   (…………………………….) 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (…………………………….) 

 
หมายเหตุ  

๑.  ให้ใช้แบบ สว.๔ นี้ได้ทั้งบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ ๑๗ วรรคสาม และ
วรรคสี่ ข้อ ๑๘ วรรคสี่ และข้อ ๒๓ 

๒.  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพว่าได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา  ให้
บันทึกถ้อยคำรับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่ง
การกระทำไว้ด้วย 

๓.  การสอบสวนปากคำผู้ถูกกล่าวหาต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลง
ลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้นด้วย 

๔.  ถ้าผู้บันทึกถ้อยคำเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้
บันทึกถ้อยคำลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยคำและผู้รับรองการให้ถ้อยคำ 

๕.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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แบบ สว.๕ 
บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา 

 
เรื่อง การสอบสวน……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

       สอบสวนที่………………………….. 
     วันที่…..เดือน………………….พ.ศ……… 
 
ข้าพเจ้า………(ชื่อพยาน)……...อายุ……ปี สัญชาติ………ศาสนา...…....อาชีพ…………... (ระบุ

ให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ระบุตำแหน่ง และสังกัดด้วย)………..………… อยู่
บ ้านเลขที่….…...ตรอก/ซอย……...ถนน…………….แขวง/ตำบล…………..… เขต/อำเภอ………….…..…. 
จังหวัด……………………….โทรศัพท์………………………. 

คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่อง…….…..(ชื่อผู้
ถูกกล่าวหา)…………..ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่ง……..(ชื่อส่วนราชการที ่ออก
คำสั่ง)…….. ที่…/…….. ลงวันที่…… เดือน………….. พ.ศ…….. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได้
แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้
ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
……………..……………………………………………………………………………………..……………….……

………………………………………………………………………………………………….………….……………………………………
…………………………………………………………………. 
……………….………………………………………………………………………………………………………ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้
ถ้อยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคำที่อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยคำเองแล้ว ขอรับรองว่า
เป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน 

 
    …………(ลายมือชื่อ)………… พยาน 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… ผู้บันทึกถ้อยคำ 
   (…………………………….) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ….…(ชื่อพยาน)………ได้ให้ถ้อยคำและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
 
   …………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ 
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   (…………………………….) 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (…………………………….) 

หมายเหตุ  
๑.  ให้ใช้แบบ สว.๕ ได้ทั้งการบันทึกถ้อยคำผู้กล่าวหาและบุคคลอ่ืนซึ่งมาให้ถ้อยคำเป็น

พยาน 
๒.  การสอบสวนปากคำพยานต้องมีกรรมการสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้นด้วย 

๓.  ถ้าผู้บันทึกถ้อยคำเป็นกรรมการในคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ช่วยเลขานุการ  ให้ 
ผู้บันทึกถ้อยคำลงลายมือชื่อท้ังในฐานะผู้บันทึกถ้อยคำและผู้รับรองการให้ถ้อยคำ 

๔.  ข้อความใดทีไ่ม่ใช้ให้ตัดออก 
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แบบ สว.๖ 
รายงานการสอบสวน 

 
       วันที่…….. เดือน………..….. พ.ศ……… 
 

เรื่อง การสอบสวน…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……….. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
เรียน …………(ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)…………… 

 
ตามที่ได้มีคำสั่ง……...(ชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง)…………... ที่.…./………….ลงวันที่….. 

เดือน………..พ.ศ……. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อสอบสวน …...….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…....….. 
ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่อง ………………(เรื่องท่ีกล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่องให้
ระบุทุกเรื่อง)…….. นั้น 

ประธานกรรมการสอบสวนได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเมื่อ 
วันที่……เดือน…………… พ.ศ…… และคณะกรรมการสอบสวนได้สอบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ….. เสร็จแล้ว จึงขอเสนอรายงานการสอบสวน
ดังต่อไปนี้ 

๑.  มูลกรณีเรื ่องนี ้ปรากฏขึ ้นเนื่องจาก………………..(มีผู ้ร้องเรียนหรือมีผู ้รายงานว่า
อ ย ่ า ง ไ ร  ใ น ก ร ณ ี ท ี ่ ไ ด ้ ม ี ก า ร ส ื บ ส ว น ห ร ื อ ส อ บ ส ว น ไ ด ้ ค ว า ม ป ร ะ ก า ร ใ ด  ใ ห ้ ร ะ บ ุ ไ ว้
ด้วย)………………..……………………………………………………………………………………………….  
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๒.  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหา
ให้…….(ชื ่อผู้ถูกกล่าวหา)……….ผู ้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว โดย….….(แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู ้ถูก
กล่าวหาทราบว่าได้กระทำการใด เมื่อใด อย่างไร และได้แจ้งโดยวิธีใด)………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๓.  ……….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………ผู้ถูกล่าวหาได้ให้ถ้อยคำในเบื้องต้นว่า……….(ถ้อยคำใน
เบื้องต้นว่าอย่างไร หรือไม่ ได้ให้ถ้อยคำในเบื้องต้นด้วยเหตุผลอย่างไร)………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

๔.  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาได้ความ
ว่า…....(อธิบายว่าได้ความอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใดตามข้อ ๒๔ หรือ
งดการสอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๒๕ ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวน
นั้นพร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย)……………………………………..……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………….………………. 

๕.  คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาให้……….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………..ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่……เดือน………… พ.ศ………โดย…………….(อธิบายการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา)……………………………………………………….....………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 
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๖.  คณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือ
ให้ถ้อยคำ หรือขอนำสืบแก้ข้อกล่าวหาแล้ว……..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…….……… ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหา/ให้ถ้อยคำ/นำสืบแก้ข้อกล่าวหาว่า…………… (รายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือ
การให้ถ้อยคำ หรือการนำสืบแก้ข้อกล่าวหาว่าอย่างไร และในกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวเนื่องจาก
เหตุผลอย่างไร และได้นำสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างพยานหลักฐาน ซึ ่งคณะกรรมการสอบสวนได้
ดำเนินการสอบสวนตามคำขอของผู้ถูกกล่าวหาได้ความสรุปว่าอย่างไร  หรือไม่ ได้มีการนำสืบแก้ข้อ
กล่าวหาด้วยเหตุผลอย่างไร ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนไม่สอบสวนพยานใด ตามข้อ ๒๔ หรืองดการ
สอบสวนพยานหลักฐานใดตามข้อ ๒๕ ให้ระบุพยานที่ไม่สอบสวนหรือพยานหลักฐานที่งดสอบสวนนั้น
พร้อมทั้งเหตุผลไว้ด้วย และในกรณีที่ผู ้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำรับสารภาพ ให้บันทึกเหตุผลในการรับ
สารภาพ (ถ้ามี) ไว้ด้วย………………………………..……………………………………………………………….………………… 

๗ . คณะกรรมการสอบสวนได้ประช ุมพิจารณาลงมติแล ้ว  เห ็นว ่า…………...(สรุป
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน กำหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่  เพียงใด โดยอาศัย
เหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิด เป็นความผิดวินัยกรณีใดตาม
มาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด หรือถ้าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการ
เสียหายแก่ราชการหรือไม่ อย่างไร หรือไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่จะ
ถ ูกลงโทษปลดออกหร ือไล ่ออก  แต ่มีมลท ินหร ือม ัวหมองในกรณีท ี ่ถ ูกสอบสวนน ั ้นหร ือไม่  
อย่างไร…………………………………………………….……… 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 

คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการ
ต่อไป 

 
   …………(ลายมือชื่อ)………… ประธานกรรมการ 
   (…………………………….) 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการ 
   (…………………………….) 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
    …………(ลายมือชื่อ)………… กรรมการและเลขานุการ 
   (…………………………….) 
    …………ลายมือชื่อ………… ผู้ช่วยเลขานุการ 
   (…………………………….) 

หมายเหตุ  
๑.  การประชุมพิจารณาลงมติตามข้อ ๓๑ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อย

กว่า สามคน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด และให้
กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสอบสวนคนใดมี
ความเห็นแย้ง ให้ทำความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสอบสวน 

๒.  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ตัดออก 
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