คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ

สำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ
เล่ม ๔
งานวินัย
พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ
เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

ตำ�รวจมืออ�ชีพ ต้องเป็นข้�ร�ชก�ร
ตำ�รวจที่มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ รู้ลึก
รู้รอบ รู้จริง ในง�นที่ทำ�และต้องเป็น
คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน
เสียสละ ต้องขยัน และมีก�รพัฒน�
ตนเองอย่�งต่อเนื่อง สิ่งสำ�คัญที่สุดต้อง
ตระหนักเสมอว่� เป้�หม�ยก�รทำ�ง�น
ของตำ�รวจคือคว�มผ�สุกของประช�ชน

พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ

ประกาศสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาข้าราชการตำ�รวจตามสายงานในทุก
ระดับ โดยเน้นภาวะผูน้ �ำ ให้มอี ดุ มการณ์ดว้ ยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรทีด่ ใี นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
มืออาชีพ มีความภาคภูมิใจในอาชีพตำ�รวจ ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่านิยมในความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประหยัดตามหลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และให้มกี ารทำ�งานเป็นทีมและมีเอกภาพ สำ�หรับงานอำ�นวยการเน้นพัฒนาระบบงาน
ฝ่ายอำ�นวยการให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายอำ�นวยการให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในสายงาน
ดังนั้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำ� “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับ
ฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจ” ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ พร้อมทั้งดำ�เนินการฝึกอบรม
หัวหน้างานและข้าราชการตำ�รวจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีง่ านอำ�นวยการในสถานีต�ำ รวจ ให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะไป
ทำ�การฝึกอบรมหรือสอนงานให้กับข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่ความ “เป็นตำ�รวจมืออาชีพ
เพื่อความผาสุกของประชาชน”
ฉะนั้น จึงให้ทุกหน่วยใช้ “คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการสำ�หรับฝึกอบรมข้าราชการ
ตำ�รวจในสถานีต�ำ รวจ” นี้ เป็นคูม่ อื หลักสำ�หรับใช้ในการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสังกัดทุกคน ตัง้ แต่
วันประกาศนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๗
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

คำ�นำ�
นโยบายการบริหารราชการสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  
ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์และการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตำ�รวจให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ เพือ่ ความผาสุกของ
ประชาชน โดยมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างให้ข้าราชการตำ�รวจ เป็นตำ�รวจมืออาชีพที่ประชาชนเชื่อมั่น
ศรัทธา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยจะเน้นการปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ� และฝึกอบรมผู้บริหารแต่ละระดับให้มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา 
เชื่อถือจากประชาชน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจึงได้มีคำ�สั่งที่ ๖๐๐/๒๕๕๖  
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถานีตำ�รวจ และ คำ�สั่งที่ ๖๒๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดทำ�หลักสูตรและโครงการฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้างานอำ�นวยการ และ
ข้าราชการตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้าที่งานอำ�นวยการทุกระดับ เพื่อจัดทำ�คู่มือการบรรยายงานอำ�นวยการ
สำ�หรับการฝึกอบรมข้าราชการตำ�รวจในสถานีตำ�รวจให้เป็นมาตรฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
อำ�นวยการมีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในงานอำ�นวยการที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันในทุกสถานีตำ�รวจ  โดยได้มอบหมายให้ กองบัญชาการศึกษา จัดทำ�โครงการสัมมนา
วิทยากรและการจัดทำ�คูม่ อื การบรรยายงานอำ�นวยการ ให้กบั ข้าราชการตำ�รวจผูจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นวิทยากร
ของกองบัญชาการตำ�รวจนครบาล ตำ�รวจภูธรภาค ๑ – ๙ และศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ณ ภูเขางาม (พาโนรามา) รีสอร์ท ตำ�บลสาริกา 
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครนายก  
จากการจัดสัมมนาวิทยากรของหน่วยงานดังกล่าว ได้มีการระดมความคิด จนได้ข้อยุติ
เนือ้ หาการบรรยายในประเด็นทีห่ น่วยงานระดับสถานีต�ำ รวจจะต้องใช้ในการปฏิบตั งิ านเป็นปกติประจำ�
ของงานอำ�นวยการ โดยแบ่งเป็น ๑๑ หัวข้อ (๑๑ เล่ม) ได้แก่ งานธุรการและพัฒนากำ�ลังพล, งานศูนย์
ปฏิบัติการสถานีตำ�รวจ, งานกำ�ลังพล, งานวินัย, งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น, งานยุทธศาสตร์,
งานงบประมาณ, งานพัสดุ, งานการเงิน, ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย และการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผล  พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือการบรรยาย และ
เอกสารการนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกลาง สำ�หรับวิทยากรของทุกหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี เนื้อหาของ
แต่ละงานที่อ้างอิงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถนำ�มารวบรวม
ไว้ในคูม่ อื การบรรยายได้ทงั้ หมด วิทยากรผูบ้ รรยายสามารถสืบค้นเพิม่ เติมได้จากตำ�รา หรือทางอินเทอร์เน็ต
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
คูม่ อื การบรรยายนีจ้ ะช่วยให้วทิ ยากร ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และผูท้ สี่ นใจทุกท่าน สามารถ
ทำ�ความเข้าใจ และนำ�ไปเป็นแนวทางการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เป็นตำ�รวจมืออาชีพได้อย่างแท้จริง
พลตำ�รวจเอก

(อดุลย์  แสงสิงแก้ว)
ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

การสืบสวนขอเท็จจริง
กฎและระเบียบ ก.ตร.ที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.
การพิจารณาในเบื้องตน
ความผิดที่ปรากฏชัดแจง
ความหมายของการสืบสวน
กรณีที่ควรทําการสืบสวนขอเท็จจริง
ขั้นตอนการสืบสวน
การสั่งสืบสวนขอเท็จจริง
การคัดคานผูสั่งและกรรมการสืบสวน
หนาที่คณะกรรมการหรือผูสืบสวน
ระยะเวลาสืบสวน
การวางแนวทางสืบสวน
การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องที่กลาวหา
การประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม
การแจงเรื่องที่กลาวหา
การรวบรวมพยานหลักฐานแกขอกลาวหา
การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม
การทํารายงานการสืบสวน
การพิจารณาสั่งสํานวนสืบสวน
การออกคําสั่งลงโทษ
การจัดการใหรับโทษ
การสืบสวนกอนกฎ ก.ตร. (พ.ศ.๒๕๕๖) ใชบังคับ

๓
๓
๔
๕
๖
๖
๗
๘
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๗
๑๘
๑๙
๑๙
๒๐
๒๑
๒๔
๒๕
๒๖

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

การสอบสวนพิจารณา
กฎและระเบียบ ก.ตร.ที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.
การตั้งเรื่องสอบสวน
การคัดคานผูสั่งและกรรมการสอบสวน
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
หนาที่คณะกรรมการสอบสวน
วิธีการและระยะเวลาสอบสวน
การพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางสอบสวน
การแจงและอธิบายขอกลาวหา
การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องที่กลาวหา
การประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
การรวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง
การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม
การทํารายงานการสอบสวน
การพิจารณาสั่งสํานวนสอบสวน
การออกคําสั่งลงโทษ

๓๐
๓๑
๓๒
๓๔
๓๕
๓๗
๓๘
๓๙
๓๙
๔๐
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๒

ภาคผนวก
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD)
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การสืบสวนขอเท็จจริง
ผูบังคับบัญชาดําเนินการ

สืบสวนขอเท็จจริง
ตามกฎ ก.ตร.
(ม. ๘๔, ๘๗ ว.๑)
มีมูลรายแรง
ตั้งกรรมการสอบสวน
(ม.๘๖)

พิจารณาในเบื้องตน
(กฎสืบสวนฯ ขอ ๓)

ไมมมี ูลสั่งยุติเรื่อง
(ม.๘๔ ว.๒)

มีมูลรายแรง
ตั้งกรรมการสอบสวน
(ม.๘๖)
ความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจง (ม.๘๗ ว.๓)

ผิดไมรายแรง
นําสํานวนมาสั่ง
ลงโทษตาม ม.๘๙
(ม.๘๕)

ตาม พ.ร.บ.ตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ได บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การสื บ สวน
ขอเท็จจริงไว ดังนี้
มาตรา ๘๔ เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการตํารวจผูใด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม
ในการสืบสวนขอเท็จจริงใหแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหา
ทราบ และใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๕
หรือมาตรา ๘๖ แลวแตกรณีทันที
มาตรา ๘๕ เมื่อขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
ใหผูบังคับบัญชานําสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙
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มาตรา ๘๗ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและระยะเวลาเกี่ ย วกั บ การสื บ สวนและ
การสอบสวนที่ตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙
หรื อมาตรา ๙๐ ให พิ จ ารณาสั่ งการให แล วเสร็ จ ภายในสองร อยสี่ สิ บวั น นั บ แต วั น ได รั บสํ านวน เว น แต มี
เหตุจําเปนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว
ก็ใ ห ขยายระยะเวลาได อีกไม เกิ นสองครั้ ง โดยแต ละครั้ งจะต องไม เกิ นหกสิ บวั น ในการนี้ หากยั งพิ จารณา
ไม แล วเสร็ จ ให ขาราชการตํารวจผู ถูกกล าวหากลั บคื นสูฐานะเดิ มก อน และให ถือวาไม เป นผู ที่อยูร ะหวาง
ถูกสืบสวนหรือสอบสวนแลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวจนกวาการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้น
จะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง
ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการ
ทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรือสอบสวนก็ได
มาตรา ๘๙ ข า ราชการตํา รวจผู ใ ดกระทํ า ผิ ด วิ น ั ย อย า งไม ร  า ยแรง ให
ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมะสมกับ
ความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ
ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทัณฑกรรม
ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูกระทําผิดวินัยควรไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของตนที่มีอํานาจ เพื่อใหพิจารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแกกรณี
ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได
การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา
ในสถานโทษและอัตราโทษเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๘๓ การลงโทษขาราชการตํารวจใหทําเปนคําสั่งโดยระบุในคําสั่งดวยวา
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดมาตราใด
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
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กฎและระเบียบ ก.ตร. ที่เกี่ยวของ
๑. ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ที่กําหนดวาหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลา
เกี่ยวกับการสืบสวนที่ตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ที่กําหนดวาเหตุจําเปนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร.
นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม ที่กําหนดวากรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗
๔. ตามมาตรา ๘๙ วรรคสี่ ที่กําหนดวาผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษ
ผูอ ยูใ ตบัง คับ บัญ ชาในสถานโทษและอัต ราโทษเพีย งใด ใหเ ปน ไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแ ก
กฎ ก.ตร.ว าด ว ยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทั ณฑ ทั ณฑกรรม กั กยาม กั กขั งหรื อ
ตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗
๕. ตามมาตรา ๘๓ ที่กําหนดวาวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗

สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
กฎสืบขอ ๑

กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันที่ ๖ มิ.ย.๕๖
กฎสืบขอ ๒

ใหยกเลิกกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งกรณีที่มีแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนกอนที่กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
ใชบังคับ ใหเปนไปตามบทเฉพาะกาล ขอ ๔๑ ของกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖

-4

การพิจารณาในเบื้องตน
กฎสืบขอ ๓
เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาสั่งการไปภายในอํานาจโดยไมตองสืบสวนขอเท็จจริง ดังนี้
ดําเนินการตาม ม.๘๔ ว.๒
สั่งยุติเรื่อง

๑

พิจารณาในเบื้องตนแลว
ไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย

๒

มีมูลเพียงพอที่จะแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง

ดําเนินการตาม ม.๘๖ สั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

๓

มีพยานหลักฐานฟงไดวากระทําผิดวินัย
และสามารถสั่งการไดในกรณีเปนความผิด
ที่ปรากฏชัดแจง

ดําเนินการตาม ม.๘๗ ว.๓
และกฎ ก.ตร. แลวแตกรณี

๔

ถาจะตองสืบสวนขอเท็จจริง

ดําเนินการตาม ม.๘๔
และกฎ ก.ตร.

การพิจารณาในเบื้องตน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๙
ลง ๑๔ ก.ค.๔๗ ได ซั ก ซ อ มความเข า ใจกั บ ตร. เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาในเบื้ อ งต น ไว ว า เป น การพิ จ ารณา
ของผูบังคับบัญชาวากรณีตามที่กลาวหานั้น ถาเปนความจริงจะเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตราใดหรือไม
ในกรณีที่เห็นวาตามขอเท็จจริงที่กลาวหาไมอาจปรับบทเปนความผิดทางวินัย กรณีไมมีมูลที่จะกลาวหาวา
ผูนั้นกระทําผิดก็ใหยุติเรื่องได ซึ่งตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ จะเปนการนําเรื่องที่กลาวหาหรือ
มีกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิดวินัย ไปปรับบทกับขอกําหนดวินัยตามมาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘) ในความผิดวินัย
อยางไมรายแรง และตามมาตรา ๗๙ (๑) – (๗) ในความผิดวินัยอยางรายแรง
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และตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๐๙ ลง ๒๔ ม.ค.๕๖ ไดซักซอมแนวทาง
การดํ า เนิ น การกรณี เ มื่ อ มี ก ารกล า วหาหรื อ มี ก รณี เ ป น ที่ ส งสั ย ว า ข า ราชการตํ า รวจผู ใ ดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย
ผูบังคับบัญชาสามารถพิจารณาในเบื้องตนได ดังนี้
(๑) กรณี มี มู ล เพี ย งพอที่ ค วรกล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง
ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจพิจารณามีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง โดยไมตองสืบสวน
ขอเท็จจริงกอน
(๒) กรณีมีพยานหลักฐานฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย และสามารถสั่งการ
ไดในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.ตร.วาดวย
กรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗ แลวแตกรณี
(๓) กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมแนชัด
วากระทําผิดวินัย หรือไมแนชัดวามีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาพิจารณา
สั่งใหสืบสวนขอเท็จจริง
(๔) กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งยุติ
เรื่อง
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาอาจสอบถามตรวจสอบข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ไ ด ข อ เท็ จ จริ ง
ที่ชัดเจนเพียงพอประกอบการพิจารณาสั่งการในแตละกรณีดังที่กลาวมา

ความผิดที่ปรากฏชัดแจง
กรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงที่จะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรือ
สอบสวนก็ไดตามกฎ ก.ตร. กําหนดไดแกกรณีดังนี้
กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗
กรณีไมตองสืบสวนสอบสวนหรืองดสืบสวนสอบสวนก็ได
วินัยไมรายแรง
๑. กระทําผิดตอหนาผูบังคับบัญชา
๒. คําพิพากษาคดีอาญาถึงที่สดุ
ประจักษ์ ชดั ว่ากระทําผิด
๓. รับสารภาพเป็ นหนังสือ

วินัยรายแรง
๑. ไดรับโทษจําคุกหรือโทษหนักกวา
๒. สืบสวนแลวเปนกรณีละทิ้งหนาที่
ราชการตําตอกันเกิน ๑๕ วัน
๓. รับสารภาพเปนหนังสือ
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ความหมายของการสืบสวน
กฎสืบขอ ๔
การสืบสวนขอเท็จจริง หมายถึง
การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน (ตามกฎสืบหมวด ๔, ๕)
ซึ่งผู มีห น าที่ สื บ สวนข อเท็จ จริ งได ป ฏิ บั ติไปตามอํานาจหน าที่ (ตามกฎสื บ
หมวด ๒, ๓)
เพื่ อที่ จ ะทราบรายละเอีย ดแห งพฤติ การณ และการกระทําของข าราชการ
ตํารวจผูถูกรองเรียนกลาวหา หรือมีกรณีเปนที่สงสัยวากระทําผิดวินัยวา
กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม (ตามกฎสืบขอ ๑๙)
หรื อ ผู นั้ น ได ก ระทํ าผิ ด วิ นั ย ตามที่ ถู ก กล า วหาหรื อ ไม อ ย า งไร (ตามกฎสื บ
ขอ ๓๑)

กรณีที่ควรทําการสืบสวนขอเท็จจริง
กฎสืบขอ ๕

กรณีที่ผูบังคับบัญชาควรทําการสืบสวนขอเท็จจริงขาราชการตํารวจในบังคับบัญชา
(๑) มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดวินัย
(๒) มีผูรองเรียนกลาวหาไดแจงชื่อ ที่อยู พรอมพฤติการณ

ผูบังคับบัญชา

(๓) สวนราชการหรือหนวยงานอื่นแจงมา
(๔) มีบัตรสนเทหระบุขอเท็จจริง พยาน ชี้แนะแนวทางเพียงพอ
(๕) ปรากฏขาวในสื่อระบุขอเท็จจริง พยาน ชี้แนะแนวทางเพียงพอ
(๖) กรณีที่เห็นควรใหสืบสวน

และตามความหมายของการสื บ สวนในข อ ๓ ประกอบกั บ หนั ง สื อ ตร.
ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๐๙ ลง ๒๔ ม.ค.๕๖ ดังกลาวขางตน นอกจากกรณีที่ควรสืบสวน ตามขอ ๔ แลว ผูบังคับบัญชา
อาจสั่งสืบสวนขอเท็จจริงในกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมแนชัดวากระทํา
ผิดวินัยหรือไมแนชัดวามีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
กฎสืบขอ ๘
แจงผลการพิจารณาใหผูรองหรือสวนราชการหรือหนวยงานทราบโดยมิชักชา
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ขั้นตอนการสืบสวน

๑

๓

๕

ผูบังคับบัญชาสั่งสืบสวนตามแบบ สส.๑
แจงผูถูกกลาวหาชี้แจงตอประธาน
ตามขอ ๑๑, ๑๒
ประธานรับทราบคําสั่งตามขอ ๑๒ แลว
ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน
ตามขอ ๑๕
รวบรวมพยานหลักฐานเรื่องที่กลาวหาแลว
ประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม
ตามขอ ๑๙
แจงเรื่องที่ถูกกลาวหาตามแบบ สส.๒
ใหผูถูกกลาวหาทราบและนําสืบแก
ตามขอ ๑๙

รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอางแลว
ประชุมพิจารณาลงมติ
ตามขอ ๓๑

๗

ทํารายงานการสืบสวนตามแบบ สส.๕
เสนอผูสั่งสืบสวน การสืบสวนแลวเสร็จ
ตามขอ ๓๒
ผูสั่งสืบสวนพิจารณา
สั่งสํานวนการสืบสวน
ตามขอ ๓๖

๒

๔

๖
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การสั่งสืบสวนขอเท็จจริง
๑. ผูมีอํานาจสั่งสืบสวน
กฎสืบขอ ๖

ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสารวัตรหรือเทียบเทาขึ้นไป
ดําเนินการ

สืบสวน
ดวยตนเอง

ตั้งกรรมการ
สืบสวน

สั่งผูหนึ่งผูใด
สืบสวน

กฎสืบขอ ๗
หามมิใหสั่งใหสืบสวนในเรื่องเดียวกันซ้ําอีก
๒. บุคคลตองหามมิใหสืบสวน
กฎสืบขอ ๙
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวนยกเวนนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน จะตองไมเปนบุคคลดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในเรื่องที่สืบสวน
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่สืบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกสืบสวน
(๔) เปนผูรองเรียนกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นอง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูรองเรียนกลาวหา
(๕) มีเหตุอยางอื่นซึ่งนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสืบสวนเสียความเปนธรรม
ขอความใน (๑) ใหใชบังคับกับผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน
เฉพาะในกรณีที่ผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด
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๓. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสืบสวน
กฎสืบขอ ๑๐
คณะกรรมการ
 ขาราชการประจํา

อยางนอย ๓ คน
 ขาราชการตํารวจ
อยางนอยกึ่งหนึ่ง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

– เปนสัญญาบัตร
– ตําแหนงและยศไมต่ํากวา
ผูถูกกลาวหา
– ตําแหนงเปลีย่ นไม
กระทบ

เลขานุการ

– ผูถูกกลาวหาสัญญา
บัตร กรรมการสืบสวน
ซึ่งเปนตํารวจตองเปน
สัญญาบัตร

– มี ๑ คนอาจตั้งจาก
กรรมการคนใดก็ได
– กรณีจําเปนจะใหมี
ผูชวยเลขานุการก็ได

การสืบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏวาการแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนไมถูกตองตามขอ ๑๐ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการ ใหผูมีอํานาจ
สั่งแกไขใหถูกตอง การแกไขไมทําใหการสืบสวนที่ดําเนินการไปแลวเสียไป
๔. สาระสําคัญของคําสั่งสืบสวน


กฎสืบขอ ๑๑

การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนใหทําเปน
คําสั่งโดยระบุ  ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา
 เรื่องที่กลาวหา
 ชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการสืบสวน ผูสืบสวน
 ทําตามแบบ สส.๑
เรื่องที่กลาวหา หมายถึง การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําที่กลาวอางวา
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เรื่องที่กลาวหาไมใชฐานความผิด (ตามแนวทางของ ก.พ.)
๕. การแจงคําสั่งสืบสวน
ผูถูกกลาวหา
 ใหลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
 มอบสําเนาคําสั่งให ๑ ฉบับ
 ไมยอมรับ สงไมได แจงสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
 พน ๑๕ วันถือวารับทราบ
 ใหชี้แจงตอประธานภายใน ๑๕ วัน

กฎสืบขอ ๑๒

คณะกรรมการ



ผูสั่งสืบสวนแจงคําสั่ง
สืบสวนโดยเร็ว




สงสําเนาคําสั่ง
สงเอกสารทีเ่ กี่ยวของใหประธาน
ประธานลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบ
สงหลักฐานการรับทราบคืน
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๖. การเปลี่ยนแปลงคําสั่งสืบสวน
กฎสืบขอ ๑๓
ถาผูสั่งสืบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนสามารถเปลี่ยน เพิ่มหรือลด
กรรมการหรื อเปลี่ยนผูสืบ สวนแตตองเปนไป ตามข อ ๑๐ โดยแสดงเหตุ แหงการสั่งไวดว ย และแจงคํ าสั่ ง
เปลี่ยนแปลงใหผูถูกกลาวหาและคณะกรรมการหรือผูสืบสวนทราบ การเปลี่ยนแปลงไมกระทบการสืบสวน
ที่ดําเนินการไปแลว
การสืบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๗ ในกรณีที่ปรากฏวา การแตงตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนไมถูกตอง ตามขอ ๑๐ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการใหผูมีอํานาจ
สั่งแกไข ตามขอ ๑๓ นี้ใหถูกตอง

การคัดคานผูสั่งและกรรมการสืบสวน
ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๙ การใชสิทธิคัดคานดําเนินการได ดังนี้
กฎสืบขอ ๑๖
กรรมการคัดคานตนเอง
ยื่นหนังสือภายใน
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหตุ

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ

ฟงไดสั่งใหพน

เปลี่ยนตามขอ ๑๓

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน
ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนทีส่ ุด



กฎสืบขอ ๓๓

คัดคานผูส ั่งสืบสวน
ยื่นหนังสือภายใน
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหตุ

ผูถูกกลาวหาคัดคานผูสั่งหรือกรรมการสืบสวน
ผูบังคับบัญชาเหนือ
ชั้นหนึ่งพิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ

ฟงไดสั่งใหพน

สั่งผูพิจารณาแทน

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนทีส่ ุด

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน

- 11 

คัดคานกรรมการ
ยื่นหนังสือภายใน
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหตุ

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ

ฟงไดสั่งใหพน

เปลี่ยนตามขอ ๑๓

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนทีส่ ุด

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน

กรณีผูพิจารณาคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหถือวาผูถูกคัดคานพนจากหนาที่
การพนจากหนาที่ดังกลาวไมกระทบถึงการสืบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
การคัดคานเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎขอ ๓๓

หนาที่คณะกรรมการหรือผูสืบสวน
กฎสืบขอ ๑๔
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนมีหนาที่
สืบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
แสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา
ดูแลใหบังเกิดความเปนธรรมตลอดการสืบสวน
รวบรวมประวัติผูถูกกลาวหาเทาที่จําเปน
จัดทําบันทึกการปฏิบัติงาน
หามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการสืบสวน
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กฎสืบขอ ๑๕
การประชุมคณะกรรมการสืบสวน
ประธานรับเรื่องแลวเรียกประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน
การประชุม ตามขอ ๑๙ และขอ ๓๑ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวา ๓ คน
และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีประธานอยูรวมประชุม ถาไมมีใหเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน
การลงมติถือเสียงขางมาก เสียงเทากันประธานออกเสียงชี้ขาด
ทําบันทึกการประชุมเปนหนังสือไวเปนหลักฐานทุกครั้งที่มีการประชุม
การสืบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๑) กรรมการมาประชุมไมครบ
องคประชุม นั้น ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว

ระยะเวลาสืบสวน
กฎสืบขอ ๑๗ (๑)
สืบสวนโดยเร็วไมเกิน ๖๐ วัน
๖๐ วันไมเสร็จขอขยาย

ผูสั่งสืบสวนพิจารณาขยายไมเกิน ๖๐ วัน
๖๐ วันไมเสร็จรายงานเหตุ

ผูสั่งสืบสวนติดตามเรงรัด

กฎสืบขอ ๑๗ (๒)
สืบสวนเพิม่ เติมไมเกิน ๓๐ วัน
๓๐ วันไมเสร็จขอขยาย

ผูสั่งสืบสวนพิจารณาขยายไมเกิน ๓๐ วัน
๓๐ วันไมเสร็จรายงานเหตุ

ผูสั่งสืบสวนติดตามเรงรัด
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การวางแนวทางการสืบสวน
เมื่อประธานกรรมการไดรับแจงคําสั่งสืบสวนพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่กลาวหาจากผูสั่งสืบสวนตามขอ ๑๒ (๒) แลว ตามขอ ๑๕ (๑) กําหนดใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุ ม คณะกรรมการสื บ สวนเพื่ อ พิ จ ารณาวางแนวทางการสื บ สวน โดยเป น การกํ า หนดแนวทางว า
คณะกรรมการสืบสวนจะตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานใดบาง เพื่อใหทราบ
รายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และมีประเด็น
ใดที่จะตองพิสูจนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม หรือผูถูกกลาวหาไดกระทํา
ผิดวินัยตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร โดยการวางแนวทางการสืบสวนนี้คณะกรรมการสืบสวนสามารถ
ดําเนินการได ดังนี้
(๑) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาที่ไดรับ
จากผูสั่งสืบสวนวามีการกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องใด มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้อยางไร
(๒) พิจารณาวาหากเปนความจริงตามที่กลาวหาแลว จะเปนความผิดในกรณีใ ด
ตามมาตราใด (มาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘)) และมีองคประกอบของความผิดวินัยกําหนดไวอยางไร และจะมีความรายแรง
แหงกรณีเพียงใด หรือเสียหายแกราชการเพียงใด
(๓) เพื่ อ พิ สู จ น ค วามจริ ง ให ป รากฏจะต อ งสอบพยานบุ ค คลใดบ า ง รวบรวม
พยานหลักฐานใดบาง อยางไร
(๔) ในการพิจารณาวางแนวทางการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนดังกลาว
ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานตามขอ ๑๕ วรรคสอง แลวจึงทําการสืบสวนตามแนวทางที่วางไวตอไป

การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องที่กลาวหา
เมื่อคณะกรรมการหรือผูสืบสวนไดวางแนวทางการสืบสวนแลว ในขั้นตอนตอมา
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาตามแนวทางที่วางไว
เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางใด และกรณีมีมูลที่ควรกลาวหา
วากระทําผิดวินัยหรือไม ตามขอ ๑๙ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้
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๑. พยานเอกสารหรือวัตถุ
กฎสืบขอ ๑๘
บันทึกวาไดมาอยางไร จากผูใด เมื่อใด
เอกสารใชตนฉบับ จะใชสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง
หาตนฉบับเอกสารไมได นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได
๒. พยานบุคคล
กฎสืบขอ ๒๐
สอบปากคําตองมีกรรมการไมนอยกวา ๒ คน
กฎสืบขอ ๒๑
กอนเริ่มแจงพยานวากรรมการเปนเจาพนักงานใหการเท็จผิดกฎหมาย
กฎสืบขอ ๒๒
หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจ
กฎสืบขอ ๒๓
เรียกผูถูกสอบมาคราวละ ๑ คน
หามคนอื่นอยูในที่สืบสวน เวนแตทนายหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการหรือผูสืบสวนอนุญาตใหอยูในที่สืบสวน
สอบปากคําผูถูกกลาวหาตามแบบ สว.๓ พยานตามแบบ สว.๔
เสร็จแลวอานใหฟงหรือใหพยานอานเอง
ผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงและผูบันทึกลงลายมือชื่อ
กรรมการทุกคนที่รวมสอบลงลายมือชื่อ
บันทึกมีหลายหนาใหกรรมการอยางนอย ๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกหนา
หามขูดลบหรือบันทึกขอความทับ แกไขใหขีดฆาหรือตกเติมกรรมการอยางนอย
๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง
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กฎสืบขอ ๒๔
แจงบุคคลมาเปนพยานตามวัน เวลาและสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
นอกจากนี้ ตามขอ ๑๔ (๔) คณะกรรมการหรือผูสืบสวนมีหนาที่มิใหบุคคลอื่น
เขารวมทําการสืบสวน
สิ ท ธิ ข องผู ถู กกล า วหา ตามข อ ๓๕ ในการสอบปากคํ า ผู ถู กกล า วหาจะนํ า
ทนายความหรือที่ปรึกษาไมเกิน ๑ คน เขารวมฟงก็ได แตจะใหถอยคําแทนผูถูกกลาวหาไมได
การสื บสวนที่ มิชอบและบกพร อง ตามข อ ๓๘ (๒) การสอบปากคํ าบุ คคล
ดําเนิ นการไมถูกต องตามที่กําหนดในข อ ๑๔ (๔) ข อ ๒๐ ข อ ๒๒ ข อ ๒๓ วรรคหนึ่ ง และข อ ๒๖ ทํ าให
การสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
๓. การตัดพยาน
กฎสืบขอ ๒๔
พยานไมใหถอยคําหรือไมมาหรือติดตามไมได ถาจะไมสืบพยานตองบันทึกเหตุใน
บันทึกการปฏิบัติงานตามขอ ๑๔ (๓) และรายงานการสืบสวนตามขอ ๓๒
กฎสืบขอ ๒๕
พยานหลักฐานใดทําใหลาชาโดยไมจําเปนหรือไมใชประเด็นสําคัญ ถาจะงด
สืบสวนตองบันทึกเหตุในบันทึกการปฏิบัติงานตามขอ ๑๔ (๓) และรายงานการสืบสวนตามขอ ๓๒
๔. การสงประเด็นใหสืบสวนแทน
กฎสืบขอ ๒๖
ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนสงประเด็นไปใหหัวหนาหนวยงานที่เห็นวา
เกี่ยวของใหสืบสวนแทนตามเหตุจําเปน
หัวหนาหนวยงานจะดําเนินการสืบสวนเอง จะสั่งผูใตบังคับบัญชาทําการสืบสวน
ก็ไดใหนําขอ ๑๔ (๔) ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๖ มาใชโดยอนุโลม
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๕. ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอื่น
กฎสืบขอ ๒๗
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนสงสัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอื่น
นอกจากที่ระบุในคําสั่งสืบสวน
ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนรายงานผูสั่งสืบสวนโดยเร็ว
ผูสั่งสืบสวนเห็นวามีกรณีเปนที่สงสัยวามีการกระทําผิดวินัยใหสั่งใหทําการสืบสวน
โดยคณะกรรมการเดิมหรือผูสืบสวนเดิมหรือจะแตงตั้งใหมก็ได
๖. การสืบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น
กฎสืบขอ ๒๘
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนพิจารณาในเบื้องตนเห็ นวา มีสวนรวมหรือมีสวน
เกี่ยวของในเรื่องที่สืบสวนดวย
ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนรายงานผูสั่งสืบสวนโดยเร็ว
ผูสั่งสืบสวนเห็นวามีกรณีเปนที่สงสัยวามีการกระทําผิดวินัยใหสั่งใหทําการ
สืบสวนโดยคณะกรรมการเดิมหรือผูสืบสวนเดิมหรือจะแตงตั้งใหมก็ได
ใชพยานหลักฐานที่ไดสืบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได
กรณีแยกเปนสํานวนใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนเดิม
มารวมและบันทึกใหปรากฏที่มาจากสํานวนเดิม
๗. กรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุด
กฎสืบขอ ๒๙
คําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวนไดความประจักษชัด ใหถือเอา
เปนพยานหลักฐานโดยไมตองสืบสวนตอไปก็ได
แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหนําขอ ๑๙ วรรคสอง – วรรคเจ็ด มาใชโดยอนุโลม
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๘. กรณีผูถูกกลาวหายายระหวางสืบสวน
กฎสืบขอ ๓๐
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนทําการสืบสวนตอไปจนเสร็จ
ผู สั่ งสื บ สวนตรวจสอบความถู ก ต อ งแล ว ส ง ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาคนใหม หรื อ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการสําหรับผูถูกกลาวหาทุกคนพิจารณาสั่งสํานวนแลวแตกรณี

การประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม
เมื่อคณะกรรมการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหาและ
หนั ง สื อ ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง ในเรื่ อ งที่ ถู ก กล า วหาของผู ถู ก กล า วหาแล ว ตามข อ ๑๕ และ ๑๙ กํ า หนดให
คณะกรรมการสืบสวนตองประชุมพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และกรณีมีมูล
ที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม โดยการประชุมคณะกรรมการสืบสวนตามขอ ๑๙ นี้ ตองมีองคประชุม
และดําเนินการประชุมครบถวนตามขอ ๑๕ และตองจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานตามขอ ๑๕ วรรคสอง
ดวย
การประชุมตามขอ ๑๙

คณะกรรมการพิจารณาวา
 ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร
 กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม

 เรียกผูถูก
กลาวหามา
พบ
 แจงเรื่องที่
ถูกกลาวหา
(แบบ สส.๒)

กรณีมีมูล

กรณีไมมีมูล

 มีความเห็น
ยุติเรื่อง
 ทํารายงาน
การสืบสวน
ตามขอ ๓๒

การสื บสวนที่มิชอบและบกพร อง ตามขอ ๓๘ (๑) ในกรณีการประชุ มของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ (๒) ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
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การแจงเรื่องที่กลาวหา
เมื่อคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่กลาวหา
ตามขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แจงเรื่องที่กลาวหาตามแบบ สส. ๒ ดังนี้
กฎสืบขอ ๑๙

เรียกผูถูกกลาวหามาพบ
แจงเรื่องที่กลาวหาตามแบบ สส.๒

ผูถูกกลาวหามาพบ
 แจงเรื่องที่ถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด
เมื่อใด อยางไร เปนความผิดวินัยกรณีใด
 ลงลายมือชื่อรับทราบเปนหลักฐาน
 ถามวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม

รับสารภาพ
 ใหแจงวากระทํา
ผิดกรณีใดมาตราใด
 ถายังรับสารภาพ
 ไมสืบตอก็ได

ไมรับ รับบางสวน
 ถามวาจะชี้แจง
เปนหนังสือหรือไม
ภายใน ๑๕ วัน
 ใหโอกาสให
ถอยคําเพิ่มเติม
และนําสืบแก

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ
สง สส.๒ ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ
ขอใหชี้แจง นัดมาใหถอยคํา นําสืบแก
และใหลงชื่อใน สส.๒ แลวสงคืน

พน ๑๕ วัน
 ไมไดรับ สส.๒ คืน
 ไมไดรับคําชี้แจง
 ไมมาใหถอยคํา
 ไมสืบตอก็ได

กอนเสนอสํานวน
 ถามาใหถอยคํา
 ยื่นคําชี้แจง
 ขอนําสืบแก
 ตองใหโอกาส
ตามที่รองขอ

การแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาตามแบบ สส.๒ ใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนเรียก
ผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เมื่อใด
อยางไรและเปนความผิดวินัยกรณีใด
ใหสรุปพยานหลักฐานเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และการกระทํา
ที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได โดยใหคํานึงถึง
หลักการคุมครองพยาน
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การแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบเปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง
สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๓๔ ผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับแจงเรื่องที่ถูกกลาวหา
หรือถูกรองเรียนตาม ๑๙ วรรคสอง
การสืบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๓) ในกรณีไมเรียกผูถูกกลาวหา
มารับทราบขอกลาวหาและใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงตามขอ ๑๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา
วรรคหก และวรรคเจ็ด ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว

การรวบรวมพยานหลักฐานแกขอกลาวหา
การมาให ถ อ ยคํ า ยื่ น คํ า ชี้ แ จง หรื อ ขอนํ า สื บ แก ข อ กล า วหาของผู ถู ก กล า วหา
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองแจงและใหโอกาสตามที่ผูถูกกลาวหารองขอไปจนกวาจะเสนอสํานวนไปยัง ผู
สั่งสืบสวน และคณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ผูถูกกลาวหานําสืบ
และอื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของ แลวจึงพิจารณาลงมติและทํารายงานการสืบสวนเสนอผูสั่งสืบสวนตอไป

การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม
กฎสืบขอ ๓๑

มีมูลกระทําผิดรายแรง
เสนอตั้งกรรมการสอบสวน
(ม.๘๖)

ประชุมพิจารณาลงมติ
มีมูลกระทําผิดไมรายแรง
เปนกรณีใด มาตราใด (ม.๗๘)
โทษสถานใด (ม.๘๙)

มีมูลอาญาหรือความรับผิด
ทางแพง เสนอความเห็น
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ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง กรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ควรเสนอ
ความเห็นยุติเรื่อง
การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง กรณีใด มาตราใด ไดแก กรณีหนึ่งกรณีใด
หรือหลายกรณีตามมาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘)
สถานโทษทางวินัยไมรายแรงตามมาตรา ๘๒ ไดแก ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม
กั กขั งหรื อตั ดเงิ น เดื อน ซึ่ งตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ ง ให สั่ งลงโทษดั งกล าวตามควรแก กรณีใ ห เ หมาะสม
กับความผิด
องค ป ระชุ ม และการประชุ ม ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การตามข อ ๑๕ และ
ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานดวย
การสื บ สวนที่ มิ ช อบและบกพร อ ง ตามข อ ๓๘ (๑) ในกรณี ก ารประชุ ม
ของคณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ (๒) ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว

การทํารายงานการสืบสวน
๑. สาระสําคัญในรายงานการสืบสวน
กฎสืบขอ ๓๒
ทํารายงานตามแบบ สส.๕
สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางไรบาง ในกรณีที่ไมไดสืบสวน
พยานหลักฐาน ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน
ที่หักลางขอกลาวหา ว าจะรับฟ งพยานหลักฐานใดไดห รือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผ ลอยางไร และผูถูก
กลาวหาไดกระทําการอันมีมูลความผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิดวินัยอยางไมรายแรงเปนความผิดวินัย กรณี
ใด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด หากมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหมีความเห็นใหตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงตอไป หากการสืบสวนมีมูลอันเปนการกระทําความผิดอาญา หรือมีกรณีตองรับผิด
ทางแพงรวมอยูดวย ใหเสนอความเห็นมาพรอมดวย
ความเห็นของคณะกรรมการหรือผูสืบสวนตามการประชุมลงมติ
กรรมการมีความเห็นแยงใหทําความเห็นไวในรายงาน
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๒. การสืบสวนแลวเสร็จ
การสืบสวนเริ่มตนเมื่อประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งตามขอ ๑๗ (๑) และ
เสร็จสิ้นเมื่อคณะกรรมการหรือผูสืบสวนทํารายงานการสืบสวนแลวเสนอสํานวนพรอมบัญชีเอกสารตอผูสั่งสืบสวน
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
๓. การเรียงลําดับและการใหหมายเลขในสํานวนสืบสวน
ใหรวบรวมบันทึกและเอกสารตางๆ ในการสืบสวนรวมสํานวนเขาไว โดยให
เรียงลําดับและใหหมายเลขในเอกสารสํานวนการสืบสวน ตามระเบียบ ตร.วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจ
ไม เ กี่ ย วกั บ คดี ลั กษณะที่ ๑ ความประพฤติ และระเบี ย บวิ นั ย พ.ศ.๒๕๕๕ บทที่ ๔ การใช แบบพิ มพ และ
การเรียงลําดับเอกสารในสํานวน

การพิจารณาสั่งสํานวนสืบสวน
เมื่อผูส่ังสืบสวนไดรับความเห็นและผลการสืบสวนจากคณะกรรมการหรือผูสืบสวนแลว
ใหพิจารณาดําเนินการตามขอ ๓๖ ดังนี้
กฎสืบขอ ๓๖

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หรือผูสืบสวน พิจารณาดําเนินการ

(๑) ตรวจสอบความถูกตอง
ตามขอ ๓๗ ขอ ๓๗ และขอ ๓๙
ตอนใดไมถูกตองสั่งใหแกไขโดยเร็ว

ภายใน
๒๔๐ วัน

(๒) การสืบสวนไมครบถวนสมบูรณ
สั่งใหสืบสวนเพิ่มเติม
ระยะเวลาดําเนินการตามขอ ๑๗ (๒)
พิจารณาสั่งการ

(๓) ไมมีมูล
สั่งยุติเรื่อง

(๖) มีมูลอาญา
สงเรื่อง พงส.
(๔) กระทําผิดวินัย
ไมรายแรง สั่งลงโทษ
ตาม ม.๘๙

(๕) มีมูลผิดวินัยรายแรง
สงเรื่องหรือดําเนินการ
ตาม ม.๘๖
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๑. ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน และสั่งใหแกไขตอนใดทําไมถูกตอง
พิจารณาดําเนินการตามหมวด ๘ การสืบสวนที่มิชอบและบกพรอง
 ตามข อ ๓๗ องค ประกอบของคณะกรรมการต องเป นไป ตามข อ ๑๐ ถ าทํ า
ไมถูกตองใหผูสั่งสืบสวนดําเนินการแกไข ตามขอ ๑๓
 ตามขอ ๓๘ องคประชุม ตามขอ ๑๕ (๒) การสอบปากคําตามขอ ๑๔ (๔),
๒๐, ๒๒, ๒๓ วรรคหนึ่ง และ ๒๖ การแจงเรื่องที่กลาวหา ตามขอ ๑๙ ถาทําไมถูกตองใหส่ังใหคณะกรรมการ
หรือผูสืบสวนดําเนินการแกไขโดยเร็ว
 ตามข อ ๓๙ ตอนใดเป นสาระสํ าคั ญอั นจะทํ าให เสี ยความเป นธรรม ถ าทํ า
ไมถูกตองใหสั่งใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนดําเนินการแกไขโดยเร็ว
๒. การสืบสวนไมครบถวนสมบูรณเพียงพอที่จะพิจารณาสั่งการ
 สั่งใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติม
 ระยะเวลาการสืบสวนเพิ่มเติมตามขอ ๑๗ (๒)
๓. การพิจารณาสั่งการเกี่ยวกับโทษและที่เกี่ยวของ
๓.๑ กรณีผลการสืบสวนไมมีมูล สั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง
๓.๒ กรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง สั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙
 สั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควร
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด โดยพิจารณาประกอบกับมาตรฐานการลงโทษวินัยอยางไมรายแรงแนบทาย
หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕ ลง ๓ พ.ย.๕๒ แตอยางไรก็ตาม หลักการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ
แนบทายหนังสือดังกลาวไดกําหนดไววา ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจปรับระดับโทษใหเหมาะสมกับขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น แตตองประกอบดวยเหตุผลและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย
 เหตุ อั น ควรลดหย อ นนํ า มาประกอบการพิ จ ารณาลดโทษ และ
เหตุอันควรงดโทษ อาจพิจารณาไดตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการตํารวจ
มีวินัยและปองกันมิใหขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ ที่กําหนดไววา ในการดําเนินการ
ทางวินัยใหคํานึงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความประพฤติและการปฏิบัติที่ผานมาของผูกระทําผิด มูลเหตุจูงใจ
สภาพแวดลอม ความรูสํานึกในการกระทําและแกไขเยียวยาผลรายหรือผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกระทําประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ
 กรณีวากลาวตักเตือน ตร. ไดกําหนดแนวทางไวใหทําตามแบบแนบทาย
หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๑.๓/ว ๔๔ ลง ๑๕ ก.ค.๕๑
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 สั่งลงโทษไปภายในอํานาจ ผูบังคับบัญชาลงโทษผูใตบังคับบัญชา ใน
สถานโทษและอัตราโทษไดเพียงใด เปนไปตามตารางแนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ พ.ศ.๒๕๔๗
ถาเห็ นวาผู ถูกกลาวหาควรไดรั บโทษเกินอํ านาจที่จะสั่งลงโทษได ใหรายงานตอผูบั งคับบั ญชาเหนือขึ้นไป
เพื่อพิจารณาสั่งการ
 พิ จ ารณาปรั บ ระดั บ โทษให ส อดคล อ งตามกฎ ก.ตร.ว า ด ว ยอํ า นาจ
การลงโทษฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ ที่กําหนดใหโทษกักยามใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจตั้งแตผูกํากับการ
หรือเทียบเทาลงมา โทษกักขังใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจตั้งแตรองสารวัตรลงมา
๓.๓ กรณีมีมูลกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการไปภายในอํานาจ โดย
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แต ห ากไม มี อํ า นาจก็ ใ ห เ สนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อํ า นาจ
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๘๖ ตอไป
๓.๔ กรณีเ ห็น วามีมูลเปน การกระทําผิดอาญา ส งเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
๔. ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ
ตามข อ ๓๖ วรรคสอง ผู สั่ ง แต งตั้ งคณะกรรมการสื บ สวนหรื อสั่ ง ให สื บ สวน
ซึ่งมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๙ พิจารณาสั่งสํานวนการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเกิน ๒๔๐ วัน
นั บแต วั นรั บสํ านวน มี เหตุ จํ าเป นตามระเบี ยบ ก.ตร. ทํ าให พิจารณาสั่ งการไม แล วเสร็ จ ขยายระยะเวลาได
ไมเกิน ๒ ครั้ง แตละครั้งไมเกิน ๖๐ วัน หากยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมและให
ถือวาไมเปนผูที่อยูระหวางถูกสืบสวนนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาการพิจารณาสั่งการจะ
เสร็จสิ้นและมีคําสั่ง (มาตรา ๘๗ วรรคสอง)
ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓ กําหนดเหตุจําเปนไวดังนี้
(๑) ใหทาํ การสืบสวนสอบสวนใหมหรือสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
(๒) ขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๓) ขอคําชี้แจงจากบุคคล หนวยงาน หรือองคกร
(๔) รอฟ ง ผลการพิ จ ารณาของศาล หรื อ การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ
ของหนวยงานหรือองคกร
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การกลั บ คื น สู ฐ านะเดิ ม เป น ไปโดยผลของกฎหมายนั บ แต วั น ครบกํ า หนด
ตามมาตรา ๘๗ โดยที่ ตร. ไดวางแนวทางใหออกเปนคําสั่งตามแบบแนบทายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๑.๒/ว ๑๒๕
ลง ๒๐ พ.ย.๔๙ เรื่องการออกคําสั่งใหขาราชการตํารวจกลับคืนสูฐานะเดิมตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๘๗ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงใหหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตางๆ
ของขาราชการตํารวจที่ไดรับสิทธิคืนสูฐานะเดิมตอไป

การออกคําสั่งลงโทษ
ผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนหรื อ ผู สื บ สวนหรื อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาผู มี อํ า นาจ
พิจารณาจัดทําคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยไมรายแรง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของไดความพอสรุปได
ดังนี้
๑. ผูสั่งลงโทษตองมีอํานาจและตองสั่งลงโทษภายในอํานาจของตน ผูไดรับมอบ
อํานาจควรระบุคําสั่งหรือหนังสือที่มอบอํานาจในคําสั่งลงโทษใหชัดเจน
๒. ผูกระทํ าผิ ดจะถู กลงโทษ ต องเป น ผู ที่อยูใต บั งคั บ บั ญ ชาของผู สั่ งลงโทษ
ไมวาโดยตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง การไปชวยราชการ การเขารับการฝกอบรม หรืออื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
ตามหมายเหตุแนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม
กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗
๓. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๓ การลงโทษใหทําเปน
คําสั่ง โดยระบุในคําสั่งดวยวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
๔. ตามกฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗
 วันที่คําสั่งมีผล การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือ
ตัดเงินเดือนตามมาตรา ๘๙ หามมิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการลงโทษภาคทัณฑหรือ
ตัดเงินเดือน ใหสั่งลงโทษยอนหลังไปถึงวันพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนตามที่กฎ ก.ตร. ไดกําหนด
ใหสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนยอนหลังก็ใหสั่งลงโทษยอนหลังได
 รูปแบบ คําสั่งลงโทษใหทําตามแบบที่กําหนดทายกฎ ก.ตร. ดังกลาว
 การแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนคําสั่ง โดยใหปรากฏเลขที่
วัน เดือน ป ที่ออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมที่ตองการแกไขหรือเพิกถอน และขอความที่แกไขใหม
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๕. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิอุทธรณ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ ที่บัญญัติวา คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ใหระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณหรือโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาวไวดวย
๖. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิฟองคดีปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง
และวิ ธี พิจ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ที่ บั ญ ญั ติว า คํ าสั่ งใดที่ อาจฟ องต อศาลปกครองได
ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย
๗. แจงคําสั่งลงโทษใหผู ถูกลงโทษ หน วยงานและผูบั งคับบัญ ชาที่เกี่ ยวของ
ทราบ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

การจัดการใหรับโทษ
การจัดการใหผูถูกลงโทษรับโทษ ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๒
ประกอบกับกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง
หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗ พอสรุปสาระสําคัญได ดังนี้
๑. เมื่อมีคําสั่งลงโทษแลว ใหผูบังคับบัญชาจัดใหผูถูกลงโทษไดรับโทษโดยเร็ว
การอุทธรณคําสั่ งลงโทษในความผิดวินัยไมรายแรง มิใหนํามาเปนเหตุทุเลาการรับโทษ (กฎ ก.ตร.วาดว ย
อํานาจการลงโทษฯ ขอ ๔)
๒. การลงโทษภาคทัณฑ ไดแก การลงโทษแกผูกระทําผิดอันควรตองรับโทษ
สถานหนึ่งสถานใด แตมีเหตุอันควรปราณีจึงเพียงแตแสดงความผิดผูนั้นใหปรากฏไว (มาตรา ๘๒)
๓. การลงโทษทัณฑกรรมการ ไดแก การใหทํางานโยธา การใหอยูเวรนอกจาก
หนาที่ประจํา หรือการใหทํางานสาธารณประโยชนซึ่งตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอหนึ่งวัน (มาตรา ๘๒)
การสั่งลงโทษทัณฑกรรมใหกําหนดจํานวนวันและจํานวนชั่วโมงในแตละวัน
ใหชัดเจน ใหทําทัณฑกรรมทุกๆ วันจนกวาจะครบกําหนด ในวันหนึ่งไดไมเกิน ๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยาม
ในวันหนึ่งตองไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรยามตามปกติ (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ ขอ ๕)
๔. การลงโทษกั กยาม ได แก การกักตัวไวใ นบริเ วณใดบริเ วณหนึ่ งที่ สมควร
ตามที่กําหนด (มาตรา ๘๒)
การลงโทษกักยามใหนําตัวผูถูกลงโทษไปกักไวในบริเวณใดใดบริเวณหนึ่ง
ตามที่เห็นสมควร (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ ขอ ๗)
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๕. การลงโทษกักขัง ไดแก การขังในที่จัดไวเพื่อควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันตามที่จะไดมีคําสั่ง (มาตรา ๘๒)
การลงโทษกักขัง ใหนําตัวผูถูกลงโทษไปรับโทษที่สถานีหรือหนวยงานอื่น
ที่ผูถูกลงโทษมิไดประจําอยู กักขังไวในสถานที่จัดไวโดยเฉพาะ
หามมิใหกักขังตํารวจหญิงรวมกับตํารวจชาย หากไมมีสถานที่พอจะแยกขัง
จะกําหนดสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เห็นสมควรเปนสถานที่กักขังก็ได
หามมิใหกักขังรวมกับผูตองหา เวนแตมีเหตุจําเปนเพราะไมมีที่กักขัง
หามนําสิ่งของไมจําเปนหรืออาวุธเขาไปในสถานที่กักขัง (กฎ ก.ตร. วาดวย
อํานาจการลงโทษฯ ขอ ๘ และขอ ๙)
๖. ระยะเวลาการลงโทษกักยามและกักขัง (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ
ขอ ๓) วันเวลาเริ่มใหนับเปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงชั่วโมง และใหนับติดตอกันไมเวนวันหยุดราชการ
จนครบกําหนดปลอยตัว ในวันถัดจากวันที่ครบกําหนด
๗. การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใชงานโยธา หรืองานอื่นของราชการดวยก็ได
แตตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอหนึ่งวัน (มาตรา ๘๒)

การสืบสวนกอนกฎ ก.ตร. (พ.ศ.๒๕๕๖) ใชบังคับ
กฎสืบขอ ๔๑

ตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๗๗ ลง ๒๙ ส.ค.๕๖ ไดวางแนวทางเกี่ยวกับ
การสืบสวนขอเท็จจริงกอนกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับ ดังนี้
ดวยกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๖ มิ.ย.๕๖ แลวใหยกเลิกกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ และกําหนดบทเฉพาะกาล
ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔๑ ไววา “ในกรณีที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนอยูกอนที่กฎ ก.ตร. นี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ ในกรณีมีมูลที่จะพิจารณาสั่งการ
ตามมาตรา ๘๙ ใหดําเนินการตามกฎ ก.ตร. นี้” เพื่อใหการพิจารณาดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง
ในทิศทางเดียวกัน จึงใหผูที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้
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๑. การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนกอนที่กฎ ก.ตร.
วาด วยการสื บสวนขอเท็จ จริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบั งคั บ คณะกรรมการสื บสวนหรื อผู สื บสวนตองดําเนิน การ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยู ขณะนั้นตามกฎ ก.ตร.ว าดวยการสืบสวนขอเท็จ จริง พ.ศ.๒๕๔๗ ไปจน
เสนอสํ า นวนการสื บ สวนพร อ มทั้ ง บั ญ ชี เ อกสารต อผู สั่ ง แต งตั้ งคณะกรรมการสื บ สวนหรื อ ผู สั่ งให สื บ สวน
เพื่อพิจารณาสั่งการ จึงจะถือไดวาการสืบสวนแลวเสร็จ
๒. การพิ จ ารณาสั่ ง การของผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนหรื อ ผู สั่ ง
ใหสืบสวนหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
เมื่อรับสํานวนการสืบสวนตามขอ ๑ จากคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนไวพิจารณาแลว ใหดําเนินการ
ตามกฎหมายที่กําหนดอํานาจหนาที่ที่บังคับใชอยูปจจุบันตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
รวมถึงการพิจารณาในสวนทีเ่ กี่ยวของกับการอนุมัติขยายเวลาการสืบสวนหรือสืบสวนเพิ่มเติมหรือการติดตาม
เร ง รั ด การสื บ สวนซึ่ ง อยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ ข องผู สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสื บ สวนหรื อ ผู สั่ ง ให สื บ สวน
ใหดําเนินการตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๗
๓. แตการใชอํานาจของผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน
หรื อผูบั งคั บบั ญ ชาซึ่ งมีอํานาจพิ จ ารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบความถูกต องของสํานวน
การสืบสวนตามขอ ๑ ดังกลาว เมื่อกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔๑ กําหนดให
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ใชอยูในขณะนั้น ตามกฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ แลว การตรวจสอบความถูกตองจึงตองพิจารณาตามกฎที่บังคับใช
ในขณะนั้นวาการสืบสวนตอนใดทําไมถูกตองครบถวนและเปนสาระสําคัญ ก็ตองสั่งใหคณะกรรมการสืบสวน
หรือผูสืบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗

.....................................................................
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การสอบสวนพิจารณา
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒

กระทําผิดไมรายแรง
สั่งลงโทษตาม ม.๘๙

ตั้งกรรมการ
สอบสวน ม.๘๖

กระทําผิดรายแรง
สั่งลงโทษ โดยนําเขา
กรรมการกลั่นกรอง
ตาม ม.๙๐

พิจารณาสั่งพักหรือ
ใหออกจากราชการ
ไวกอน ม.๙๕
ไมไดวากระทําผิด
สั่งยุติเรื่องตาม ม.๘๖

ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาไว
ดังนี้
มาตรา ๘๖ เมื่ อ ข า ราชการตํ า รวจถู ก กล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งร า ยแรง
ให แต งตั้ งคณะกรรมการขึ้ นทํ าการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกล าวหาและสรุป พยานหลั กฐาน
ที่ ส นั บ สนุ น ข อ กล า วหาเท า ที่ มี ใ ห ผู ถู ก กล า วหาทราบโดยจะระบุ ห รื อ ไม ร ะบุ ชื่ อ พยานก็ ไ ด ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให
ผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เมื่อดําเนินการแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แลวแตกรณี ถาฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย
ใหสั่งยุติเรื่อง
ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบั ญชาอื่นตามที่กําหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. เปนผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการตํารวจในสวนราชการหรือหนวยงานใด
ในสํ านั กงานตํ ารวจแหงชาติว างลง หรื อผู ดํารงตําแหนงใดไม ส ามารถปฏิ บั ติร าชการได ให ผูบั งคั บบั ญ ชา
ดังตอไปนี้สั่งใหขาราชการตํารวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตําแหนงนั้นได
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29(๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
(๒) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา
(๓) ผูบัญชาการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูบังคับการ
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น
(๔) ผูบังคับการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูกํากับการ
พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น
มาตรา ๙๕ ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนด
ในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวิ นัยได แตถาภายหลั งปรากฏผลการสอบสวนพิจ ารณาทางวิ นัย ว าผู นั้น มิไดกระทําผิดหรื อกระทําผิ ด
ไมถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเกี่ยวกับการสืบสวนและการสอบสวน
ที่ตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖
มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ใหพิจ ารณาสั่งการใหแลวเสร็จ ภายในสองรอยสี่ สิบวันนับ แตวันได รับสํานวน
เวนแตมีเหตุจําเปนตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกล าวก็ให ขยายระยะเวลาได อีกไมเ กิ นสองครั้ ง โดยแตล ะครั้งจะต องไมเ กิน หกสิ บวั น ในการนี้ หากยั ง
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมกอน และใหถือวาไมเปนผูที่อยูระหวาง
ถูกสืบสวนหรือสอบสวนแลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวจนกวาการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้น
จะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง
มาตรา ๙๐ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออกหรื อไล ออกตามความร ายแรงแหงกรณี ถ ามีเ หตุ อันควรลดหยอนจะนํ ามา
ประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก
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30 การพิจารณาสั่งลงโทษของผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔)
ให ผู มี อํ า นาจดั ง กล า วตั้ ง กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองเสนอ โดยคณะกรรมการดั ง กล า วอย า งน อ ย
ตองประกอบดวย รองหัวหนาหนวยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๘๓ การลงโทษขาราชการตํารวจใหทําเปนคําสั่งโดยระบุในคําสั่งดวยวา
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดมาตราใด
วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
มาตรา ๙๗ ขาราชการตํารวจออกจากราชการเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๓) ไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙
(๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
วั น ออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด
ในระเบียบ ก.ตร.

กฎและระเบียบ ก.ตร. ที่เกี่ยวของ
๑. ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ที่กําหนดวาหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลา
เกี่ยวกับการสอบสวนที่ตองดําเนินการตามมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗
๒. ตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๕ ที่กําหนดไววาผูบังคับบัญชาอื่นตามที่กําหนด
ในระเบียบ ก.ตร. นั้น ปจจุบันยังไมมีระเบียบ ก.ตร. วาดวยเรื่องดังกลาว
๓. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ที่กําหนดวาเหตุจําเปนตามที่กําหนดในระเบียบ
ก.ตร. นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗
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31๔. ตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง ที่ กํ า หนดว า ให ตั้ ง กรรมการเพื่ อ พิ จ ารณา
กลั่นกรองเสนอ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๔
พ.ศ.๒๕๕๑
๕. ตามมาตรา ๘๓ ที่กําหนดวาวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗
๖. ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ที่กําหนดวากรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก
วันออกจากราชการใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยวันออกจาก
ราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗

สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๗
กฎสอบขอ ๑


 กฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ ใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันที่ ๑๕ ธ.ค.๔๗
กฎสอบขอ ๒
กรณีที่ตองดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗
กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง
กรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง
กรณีเมื่อไดมีการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่งแลว แตไมได
ความแนชัดวาผูนั้นกระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน
นั้น หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได ตามมาตรา ๑๐๒
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การตั้งเรื่องสอบสวน
๑. ผูมีอํานาจสั่งสอบสวน
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ที่มีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง ไดแก

๑ นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
๒ ผู บั ญ ชาการตํ า รวจแห ง ชาติ สํ า หรั บ ตํ า แหน ง จเรตํ า รวจแห ง ชาติ

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา

๓ ผูบัญชาการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงตั้งแตผูบังคับการ

พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น

๔ ผูบังคับ การ หรือตําแหนงเที ยบเท า สําหรับตําแหนงตั้ง แตผูกํา กับการ

พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น
๒. บุคคลตองหามมิใหสอบสวน
กฎสอบขอ ๓

ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนจะตองไมเปน
บุคคลดังตอไปนี้
(๑) รูเห็นเหตุการณในเรื่องที่สอบสวน
(๒) มีสวนไดเสียในเรือ่ งที่สอบสวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพี่นองรว ม
บิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา
(๕) มีเหตุอยางอื่นซึ่งนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม
ขอความใน (๑) ใหใชบังคับกับผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะ ในกรณี
ที่ผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด
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33๓. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน
กฎสอบขอ ๔
คณะกรรมการ
 ขาราชการประจํา

อยางนอย ๓ คน
 ขาราชการตํารวจ
อยางนอยกึ่งหนึ่ง

ประธานกรรมการ
 ตําแหนงระดับไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวา
ผูถูกกลาวหา
 ตําแหนงเปลีย่ นภายหลัง
ไมกระทบ

กรรมการ

 ตองมีผูเคยเปน พงส.
หรือนิติกรหรือมี
ปริญญาทางกฎหมาย
หรือไดรับฝกอบรมหรือ
มีประสบการณดาน
วินัยอยางนอย ๑ คน

เลขานุการ

– มี ๑ คน อาจตั้งจาก
กรรมการคนใดก็ได
– กรณีจําเปนจะใหมี
ผูชวยเลขานุการก็
ได


 การสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏวา การแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง ตามขอ ๔ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการ ใหการสอบสวนทั้งหมด เสียไป ให
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหม ตามขอ ๔ ใหถูกตอง

๔. สาระสําคัญของคําสั่งสอบสวน




กฎสอบขอ ๕
 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตองระบุ
 ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา
 เรือ่ งที่กลาวหา
 ชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวน
 ทําตามแบบ สว.๑
การเปลี่ยนแปลงตําแหนงไมกระทบถึงการไดรับแตงตั้ง

เรื่องที่กลาวหา หมายถึง การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําที่กลาวอาง
วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เรื่องที่กลาวหาไมใชฐานความผิด (ตามแนวทางของ ก.พ.)

-
34 ๕. การแจงคําสั่งสอบสวน
ผูถูกกลาวหา
 ใหลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
 มอบสําเนาคําสั่งให ๑ ฉบับ
 ไมยอมรับ สงไมได แจงสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
 พน ๑๕ วันถือวารับทราบ

กฎสอบขอ ๖

คณะกรรมการ



ผูสั่งสอบสวน
แจงคําสั่งสอบสวน
โดยเร็ว




สงสําเนาคําสั่ง
สงเอกสารทีเ่ กี่ยวของใหประธาน
ประธานลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบ
สงหลักฐานการรับทราบคืน

๖. การเปลี่ยนแปลงคําสั่งสอบสวน
กฎสอบขอ ๗

 ถาผูสั่งสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนสามารถเปลี่ยน เพิ่มหรือลด
จํานวนกรรมการแตตองเปนไป ตามขอ ๔ โดยแสดงเหตุแหงการสั่งไวดวย และแจงคําสั่งเปลี่ยนแปลง ใหผูถูกกลาวหา
และคณะกรรมการทราบ การเปลี่ยนแปลงไมกระทบการสอบสวนที่ดําเนินการไปแลว

การคัดคานผูสั่งและกรรมการสอบสวน
ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ ๓ การใชสิทธิคัดคานดําเนินการได ดังนี้
กฎสอบขอ ๑๔
กรรมการคัดคานตนเอง
ยื่นหนังสือภายใน
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหตุ

ผูสั่งสอบสวนพิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ

ฟงไดสั่งใหพน

เปลี่ยนตามขอ ๗

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนทีส่ ุด

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน
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กฎสอบขอ ๓๗
ผูถูกกลาวหาคัดคานผูสั่งหรือกรรมการสอบสวน
คัดคานผูส ั่งสอบสวน
ยื่นหนังสือภายใน
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหตุ

ผูบังคับบัญชาเหนือ
ชั้นหนึ่งพิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ

ฟงไดสั่งใหพน

คัดคานกรรมการ
ยื่นหนังสือภายใน
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหตุ

ผูสั่งสอบสวน
พิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ

ฟงไดสั่งใหพน

สั่งผูพิจารณาแทน

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนทีส่ ุด

เปลี่ยนตามขอ ๗

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนทีส่ ุด

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน

กรณี ผู พิจ ารณาคัดค านไม พิจ ารณาสั่ งการอย างหนึ่ งอย างใดภายใน ๓๐ วั น
นับแตวันที่ไดรับหนังสือคัดคานใหถือวาผูถูกคัดคานพนจากหนาที่
การพนจากหนาที่ดังกลาวไมกระทบถึงการสืบสวนที่ไดดําเนินการไปแลว
การคัดคานเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎขอ ๓๗

การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไว
เมื่อผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการ
ตํารวจผูใดไปแลว ทําใหมีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปตามมาตรา ๙๕ วา มีเหตุตองสั่งพักราชการหรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอนหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ ตามขอ ๓ ของกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งพักราชการ
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้
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 ถูกตั้งกรรมการสอบ
หรือตองหาคดีอาญา
 ในเรื่องทุจริตตอหนาที่
พฤติการณไมนา
ไววางใจ
 อัยการไมรับแกตาง
 อยูรับราชการอาจเกิด
ความเสียหาย

 มีพฤติการณถาอยูใน
หนาที่ราชการ
 จะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา
 หรือจะกอใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอย

(๑)

(๒)
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจ
สั่งพักหรือสั่งใหออกไวกอน เมื่อมีเหตุ

(๓)
 อยูในระหวางถูกควบคุม
หรือขัง
 โดยถูกจับในคดีอาญา
หรือตองคําพิพากษา
 เปนเวลาติดตอกันเกิน
กวา ๑๕ วัน

(๔)
 ถูกตั้งกรรมการสอบ
กอนหรือหลังมีคํา
พิพากษาถึงที่สุดวา
กระทําผิดอาญา ใน
เรื่องที่สอบสวน
 เห็นประจักษชัดวาเปน
ความผิดวินัยรายแรง

การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตองพิจารณาเพิ่มเติมใหไดความวา เมื่อมี
เหตุ ตามขอ ๓ ดังกลาวแลว หากผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ เห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดี
ที่เปนเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว จะสั่งใหออกจากราชการไวกอนก็ได
การสั่ ง ให พั ก ราชการหรื อ สั่ ง ให อ อกจากราชการไว ก อ นนี้ เพื่ อ รอฟ ง ผล
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย ในสวนระยะเวลาและการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎ ก.ตร.ว าด ว ยการสั่ งพั ก ราชการและการสั่ งให ออกจากราชการไว ก อน พ.ศ.๒๕๔๗ การออกคํ าสั่ ง
ใหเปนไปตามแบบทายกฎดังกลาว
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หนาที่คณะกรรมการสอบสวน
กฎสอบขอ ๘
คณะกรรมการสอบสวนมีหนาที่
สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.ตร.
แสวงหาความจริงในเรื่องที่กลาวหา
ดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน
กฎสอบขอ ๙
รวบรวมประวัติผูถูกกลาวหาเทาที่จําเปน
กฎสอบขอ ๑๐

กฎสอบขอ ๑๑

จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสอบสวนไวทุกครั้ง

หามมิใหบุคคลอื่นเขารวมทําการสอบสวน

กฎสอบขอ ๑๒
ประธานรับเรื่องแลวเรียกประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน
กฎสอบขอ ๑๓

องค ป ระชุ ม ต อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม น อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของจํ า นวน

กรรมการทั้งหมด
เวนแตการประชุม ตามขอ ๑๘ และขอ ๓๑ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวา
๓ คน และไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตองมีประธานอยูรวมประชุม ถาไมมีใหเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่แทน
การลงมติถือเสียงขางมาก เสียงเทากันประธานออกเสียงชี้ขาด
การสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๑) กรรมการมาประชุม
ไมครบองคประชุม ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
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วิธีการและระยะเวลาสอบสวน
กฎสอบขอ ๑๕

๑. การสอบสวนเริ่มเมื่อประธานรับทราบคําสั่ง
๒. ประชุมวางแนวทางการสอบสวน

๑๕ วัน

๓. แจงและอธิบายขอกลาวหา
๖๐ วัน

๔. รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา
๕. ประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม
๑๕ วัน
๖. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน

๖๐ วัน

๗. รวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง
๘. ประชุมลงมติและทํารายงานการสอบสวน
๓๐ วัน
๙. เสนอสํานวนตอผูสั่งสอบสวน

คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบสวน
ภายในกําหนด
ระยะเวลาแตละขั้นตอน

ระยะเวลาสอบสวน
แตละขั้นตอน
ผูสั่งสอบสวนสั่งขยายได
ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน

สอบสวนเกิน ๒๗๐ วัน
ใหผูสั่งสอบสวน
ติดตามเรงรัด
การสอบสวนตอไป
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การพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน
เมื่อประธานกรรมการไดรับแจงคําสั่งสอบสวนพรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
กับเรื่องที่กลาวหาจากผูสั่งสอบสวน ตามขอ ๖ (๒) แลว ตามขอ ๑๒ กําหนดใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน โดยการพิจารณา
เรื่องที่กลาวหา เพื่อใหทราบรายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด
เมื่ อใด อย างไร และกํ าหนดแนวทางว าคณะกรรมการสอบสวนจะต องดํ าเนิน การแสวงหาข อเท็ จ จริ ง
และรวบรวมพยานหลั กฐานใดบ าง และมี ป ระเด็ น ใดที่ จ ะต องพิ สู จ น ว าผู ถูกกล าวหากระทํ าการตามที่
ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร โดยการวางแนวทางการสอบสวนนี้คณะกรรมการสอบสวนสามารถดําเนินการได
ดังนี้
(๑) ศึ ก ษารายละเอี ย ดจากเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งที่ ก ล า วหา
ที่ไดรับจากผูสั่งสอบสวนวามีการกลาวหาเกี่ยวกับเรื่องใด มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้อยางไร
(๒) พิจารณาวาหากเปนความจริงตามที่กลาวหาแลวจะเปนความผิดในกรณีใด
ตามมาตราใด (มาตรา ๗๙ (๑) – (๗)) และมีองคประกอบของความผิดวินัยกําหนดไวอยางไร และจะมีความรายแรง
แหงกรณีเพียงใด หรือเสียหายแกราชการเพียงใด
(๓) เพื่ อพิ สู จ น ความจริ งให ป รากฏจะต องสอบพยานบุ คคลใดบ าง รวบรวม
พยานหลักฐานใดบาง อยางไร
(๔) ในการพิ จ ารณาวางแนวทางการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ดังกลาว ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน แลวจึงทําการสอบสวนตามแนวทางที่วางไวตอไป

การแจงและอธิบายขอกลาวหา
เมื่อคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องที่กลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน ตามขอ ๑๒
แลว ขั้นตอนตอมาคณะกรรมการตองเรียกผูถูกกลาวหามาพบ เพื่อแจงและอธิบายขอกลาวหา ตามขอ ๑๗
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กฎสอบขอ ๑๗
เรียกผูถูกกลาวหามาพบ
แจงและอธิบายขอกลาวหาตามแบบ สว.๒

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ
 สง สว.๒ ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ
 ถามวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
หรือไม และใหลงชื่อใน สว.๒ แลวสงคืน
 พน ๑๕ วันแมไมไดรับ สว.๒ คืน
ใหคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวของกับขอกลาวหาแลวดําเนินการ
ตามขอ ๑๘ ตอไป

ผูถูกกลาวหามาพบ
 แจงและอธิบายขอกลาวหาวาไดกระทํา
การใด เมื่อใด อยางไร
 แจงสิทธิตามขอ ๑๘
 ลงลายมือชื่อรับทราบเปนหลักฐาน
 ถามวาไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม

รับสารภาพ
 ใหแจงวากระทํา
ผิดกรณีใด หรือ
ตามมาตรา ๑๐๑
อยางไร
 ยืนยันรับสารภาพ
 ไมสอบตอก็ได

ไมรับ รับบางสวน
คณะกรรมการ
รวบรวมพยาน
หลักฐานที่เกี่ยว
ของกับขอกลาว
หาแลวดําเนินการ
ตามขอ ๑๘

การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องที่กลาวหา
เมื่อคณะกรรมการไดแจงและอธิบายขอกลาวหา ตามขอ ๑๗ แลว ในขั้นตอนตอมา
คณะกรรมการต องรวบรวมพยานหลั กฐานที่ เ กี่ ย วข องกั บ เรื่ องที่ กล าวหาตามแนวทางที่ ว างไว เพื่ อนํ ามา
ประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางใด และไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหา
หรือไม ตามขอ ๑๘ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้
๑. พยานเอกสารหรือวัตถุ
กฎสอบขอ ๑๖
บันทึกวาไดมาอยางไร จากผูใด เมื่อใด
เอกสารใชตนฉบับ จะใชสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง
หาตนฉบับเอกสารไมได นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได

-
41 ๒. พยานบุคคล
กฎสอบขอ ๒๐
สอบปากคําตองมีกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
กฎสอบขอ ๒๑
กอนเริ่มแจงพยานวากรรมการเปนเจาพนักงานใหการเท็จผิดกฎหมาย
กฎสอบขอ ๒๒
หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจ
กฎสอบขอ ๒๓
เรียกผูถูกสอบมาคราวละ ๑ คน
หามคนอื่นอยูในที่สอบสวน เวนแตทนายหรือที่ปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการอนุญาตใหอยูในที่สอบสวน
สอบปากคําผูถูกกลาวหาตามแบบ สว.๔ พยานฝายกลาวหาและฝายผูถูกกลาวหา
ตามแบบ สว.๕
เสร็จแลวอานใหฟงหรือใหพยานอานเอง
ผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงและผูบันทึกลงลายมือชื่อ
กรรมการทุกคนที่รวมสอบลงลายมือชื่อ
บันทึกมีหลายหนาใหกรรมการอยางนอย ๑ คน กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกหนา
หามขูดลบหรือบันทึกขอความทับ แกไขใหขีดฆาหรือตกเติมกรรมการอยางนอย
๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง

- 42 

กฎสอบขอ ๒๔
แจงบุคคลมาเปนพยานตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกําหนด
นอกจากนี้ ตามขอ ๑๑ คณะกรรมการมีห น าที่ มิใ หบุ คคลอื่น เข ารว มทํ าการ
สืบสวน
สิ ท ธิ ข องผู ถู ก กล า วหา ตามข อ ๓๘ วรรคสี่ ในการสอบสวนผู ถู ก กล า วหา
จะนําทนายความหรือที่ปรึกษาไมเกิน ๑ คน เขารวมฟงก็ได แตจะใหถอยคําแทนผูถูกกลาวหาไมได
การสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๒) การสอบปากคําบุคคล
ดําเนินการไมถูกตองตามที่กําหนดในขอ ๑๑ ขอ ๒๐ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๖ หรือขอ ๓๘ วรรคสี่
ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
๓. การตัดพยาน
กฎสอบขอ ๒๔
พยานไมใหถอยคําหรือไมมาหรือติดตามไมได ถาจะไมสอบพยานตองบันทึกเหตุ
ในบันทึกการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐ และรายงานการสอบสวน ตามขอ ๓๒
กฎสอบขอ ๒๕
พยานหลักฐานใดทําใหลาชาโดยไมจําเปนหรือไมใชประเด็นสําคัญ ถาจะงด
สืบสวนตองบันทึกเหตุในบันทึกการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐ และรายงานการสอบสวน ตามขอ ๓๒
๔. การสงประเด็นใหสอบสวนแทน
กฎสอบขอ ๒๖
ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวน เพื่อมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานสอบสวนแทน โดยกําหนดประเด็นที่จะตองสอบสวนไปให
หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเลือกขาราชการตํารวจที่เห็นสมควร
อยางนอยอีก ๒ คน รวมเปนคณะทําการสอบสวน โดยนําขอ ๑๑ ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒
ขอ ๒๓ และขอ ๒๔ มาใชโดยอนุโลม
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43๕. ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอื่น
กฎสอบขอ ๒๗
คณะกรรมการเห็ น ว ากรณี มีมูลว าผู ถูกกล าวหากระทําผิ ดวิ นัย อย างร ายแรง
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุในคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวน
ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวนโดยเร็ว
ผูสั่งสอบสวนเห็นวามีกรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะใหคณะกรรมการเดิมทําการสอบสวนหรือจะแตงตั้งใหมก็ได
๖. การสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอื่น
กฎสอบขอ ๒๘
คณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตนเห็นวา มีสวนรวมหรือมีสวนเกี่ยวของในเรื่อง
ที่สอบสวนดวย
ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวนโดยเร็ว
ผูสั่งสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยจะใหคณะกรรมการเดิมทําการสอบสวนหรือจะแตงตั้งใหมก็ได
ใชพยานหลักฐานที่ไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได
กรณีแยกเปนสํานวนใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของในสํานวนเดิม
มารวม และบันทึกใหปรากฏที่มาจากสํานวนเดิม
๗. กรณีมีคําพิพากษาถึงที่สุด
กฎสอบขอ ๒๙
คําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนไดความประจักษชัด ใหถือเอาเปน
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับขอกลาวหา
แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาพรอมสรุปพยาน หลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหาตามที่ปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ และนําขอ ๑๘ มาใชโดยอนุโลม
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44 ๘. กรณีผูถูกกลาวหายายระหวางสอบสวน
กฎสอบขอ ๓๐
คณะกรรมการทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ
ผู สั่ ง สอบสวนตรวจสอบความถู ก ต อ งแล ว ส ง ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาคนใหม หรื อ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการสําหรับผูถูกกลาวหาทุกคนพิจารณาสั่งสํานวนแลวแตกรณี

การประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามที่ถกู กลาวหาหรือไม
เมื่ อ ได ดํ า เนิ น การแจ ง และอธิ บ ายข อ กล า วหา ตามข อ ๑๗ และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาแลว ขั้นตอนตอไปใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมพิจารณาวา
มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร และผูถูกกลาวหาได
กระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม
การประชุม ตามขอ
คณะกรรมการพิจารณาวา
๑๘
 ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เมื่อใด อยางไร
 และไดกระทําการตามที่ถูกกลาวหาหรือไม

 เรียกผูถูก
กลาวหามาพบ
 แจงขอกลาวหา
และสรุปพยาน
หลักฐาน (แบบ
สว.๓)

ฟงไดวา
กระทําการ
ตามกลาวหา

ฟงไมไดวา
กระทําการ
ตามกลาวหา

 มีความเห็น
ยุติเรื่อง
 ดําเนินการ
ตามขอ ๓๑
และ ๓๒ ตอไป

การประชุม ตามขอ ๑๘ นี้ ตองมีองคประชุมและดําเนินการประชุมครบถวน ตาม
ขอ ๑๓ และจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน
การสอบสวนที่ มิ ช อบและบกพร อ ง ตามข อ ๔๐ (๑) ในกรณี ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามที่กําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ทําใหการสืบสวนตอนนั้น
เสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
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การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
เมื่ อ คณะกรรมการได ป ระชุ ม พิ จ ารณาพยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข อ กล า วหา
ตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการตามที่กลาวหา ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการแจง
ขอกลาวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ สว. ๓ ดังนี้
กฎสอบขอ ๑๘

เรียกผูถูกกลาวหามาพบ
แจงขอกลาวหาและสรุป
พยานหลักฐานตามแบบ สว.๓

ผูถูกกลาวหามาพบ
 ลงลายมือชื่อรับทราบเปนหลักฐาน
 ถามวาจะยื่นคําชี้แจงแกขอกลาวหาเปน
หนังสือหรือไม ไมเกิน ๑๕ วัน
 ใหโอกาสใหถอยคําเพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแก
ขอกลาวหาดวย

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ
สง สว.๓ ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ
ขอใหชี้แจง นัดมาใหถอยคํา นําสืบแก
และใหลงชื่อใน สว.๓ แลวสงคืน

พน ๑๕ วัน
 ไมไดรบั สว.๓ คืน
 ไมไดรับคําชี้แจง
 ไมมาใหถอยคํา
 ไมสอบตอก็ได

กอนเสนอสํานวน
 ถามาใหถอยคํา
 ยื่นคําชี้แจง
 ขอนําสืบแก
 ตองใหโอกาส
ตามที่รองขอ

การแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ นี้ ใหคณะกรรมการเรียกผูถูกกลาวหามาพบ
เพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาเทาที่มีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานที่
และการกระทําที่มีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได
โดยใหคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน
ใหแจงพยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาที่มีตามที่ปรากฏในสํานวนใหผูถูกกลาวทราบ
แมพยานหลักฐานจะฟงไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง
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46การแจ ง ข อกล าวหาต อ งระบุ ว า ข อ กล า วหาซึ่ งปรากฏหลั ก ฐานว า กรณี ใ ด เป น
ความผิดวินัยฐานใด ตามมาตราใด (ตามแบบ สว.๓)
การสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๑ ในกรณีที่ปรากฏวาคณะกรรมการ
ดําเนินการไมถูกตอง ตามขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ที่จะชี้แจงถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามที่กําหนดไวในขอ ๑๘ ดวย
การปฏิบัติของผูตรวจสํานวน การแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหา
ทราบเป น สาระสํ าคั ญ ตามมาตรา ๘๖ ซึ่ ง ตามหนั ง สื อ ตร. ที่ ๐๐๑๑.๓/ว ๐๓๑ ลง ๒๓ เม.ย.๕๑ และ
ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๒๕ ลง ๒๑ มี.ค.๕๔ ไดแจงกําชับใหผูมีหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัย
ตองตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยทุกสํานวนโดยละเอียดถี่ถวนวา ในการสอบสวนไดมีการดําเนินการแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ชี้ แ จงแก ข อ กล า วหาโดยถู ก ต อ งตามระเบี ย บกฎหมายแล ว หรื อ ไม หากตรวจพบว า มิ ไ ด ดํ า เนิ น การหรื อ
ดําเนินการไมถูกตองครบถวน ใหเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการใหมีการแกไขหรือดําเนินการ
ใหถูกตองตอไป

การรวบรวมพยานหลักฐานที่ผูถูกกลาวหาอาง
๑. การนําสืบแกขอกลาวหา
ตามขอ ๓๘ วรรคหนึ่ง การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยาน หลักฐาน
มาเอง หรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได
๒. การยื่นคําชี้แจงหรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติม
ตามขอ ๑๘ วรรคเจ็ด และข อ ๓๘ วรรคสอง กอนที่คณะกรรมการจะเสนอ
สํานวนการสอบสวนตอผูสั่งสอบสวนหรือกอนการสอบสวนแลวเสร็จ ตามขอ ๓๒ ผูถูกกลาวหาสามารถยื่น
คําชี้แจงหรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพิ่มเติมได
ตามข อ ๓๘ วรรคสาม กรณี ก ารสอบสวนแล ว เสร็ จ และสํ านวนอยู ร ะหว า ง
การพิจารณาของผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจ ผูถูกกลาวหาจะยื่นคําชี้แจงตอผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจก็ได
ใหผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจรับคําชี้แจงรวมไวในสํานวนเพื่อประกอบการพิจารณา
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47 ๓. การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ตามขอ ๑๙ กอนที่คณะกรรมการจะเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งสอบสวน
หรือกอนการสอบสวนแลวเสร็จ ตามขอ ๓๒ ถาคณะกรรมการเห็นวาจําเปนสามารถดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานเพิ่มเติมได แตถาเปนพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา ใหสรุปพยานหลักฐานดังกลาว
ใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสที่จะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่สนับสนุน
ขอกลาวหานั้น โดยแจง สว.๓ และดําเนินการ ตามขอ ๑๘

การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม
กฎสอบขอ ๓๑

ประชุมพิจารณาลงมติ

กระทําผิดวินัยหรือไม
เปนกรณีใด มาตราใด (ม.๗๙)
โทษสถานใด (ม.๙๐)

กระทําผิดมิใชรายแรง หรือ
หยอน บกพรอง ไมเหมาะสม
หรือไม อยางไร

มีมลทินหรือมัวหมองหรือไม
อยางไร (ม.๑๐๒)

ตามมาตรา ๘๖ กรณี ถ า ฟ ง ไม ไ ด ว า ผู ก ล า วหาว า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ควรเสนอ
ความเห็นยุติเรื่อง
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรง กรณีใด มาตราใด ไดแก กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ
หลายกรณีตามมาตรา ๗๙ (๑) – (๗)
สถานโทษทางวินัยรายแรงตามมาตรา ๘๒ ไดแก ปลดออกหรือไลออก ซึ่งตาม
มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษดังกลาวตามความรายแรงแหงกรณี
องคประชุมและการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการ ตามขอ ๑๓ และให
จัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานดวย
กรณีมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๑๐๒ ตองฟงใหไดครบตามองคประกอบ
ที่วา (๑) ไมไดความแนชัดวากระทําผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก (๒) แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี
ที่ถูกสอบสวนนั้น (๓) หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่ง
ใหออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได
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48การสอบสวนที่ มิ ช อบและบกพร อ ง ตามข อ ๔๐ (๑) ในกรณี ก ารประชุ ม ของ
คณะกรรมการมี ก รรมการมาประชุ มไม ค รบตามที่ กํ าหนดไวใ นข อ ๑๓ ทํ า ให การสื บ สวนตอนนั้ น เสี ย ไป
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว

การทํารายงานการสอบสวน
๑. สาระสําคัญในรายงานการสอบสวน
กฎสอบขอ ๓๒
ทํารายงานตามแบบ สว.๖
สรุปข อเท็ จจริ งและพยานหลักฐานว ามีอยางใดบ าง ในกรณีที่ไมไดสอบสวน
พยานหลักฐาน ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหรายงานเหตุที่ไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีที่ผูถูกกลาวหา
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย
วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน
ที่หั กล างข อกล าวหา โดยสรุ ปข อเท็ จจริ งที่ได จ ากการสอบสวน กํ าหนดประเด็ น และวิ นิ จฉั ย เปรีย บเที ย บ
พยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานที่หักลางขอกลาวหาวาจะรับฟงพยานหลักฐานใด
ไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิดวินัย
เปนความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือถาผิดวินัยอยางไมรายแรง หากใหรับ
ราชการตอไปจะเสียหายแกราชการหรือไม อยางไร หรือไมไดความแนชัดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นหรือไม อยางไร
ความเห็นของคณะกรรมการตามการประชุมลงมติ
กรรมการมีความเห็นแยงใหทําความเห็นไวในรายงาน
๒. การสอบสวนแลวเสร็จ
การสอบสวนเริ่มตนเมื่อประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง ตามขอ ๑๒ และ
เสร็จสิ้นเมื่อคณะกรรมการทํารายงานการสอบสวนแลวเสนอสํานวนพรอมทั้งสารบาญตอผูสั่งสอบสวน เพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป
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49๓. การเรียงลําดับและการใหหมายเลขในสํานวนสอบสวน
ใหรวบรวมบันทึกและเอกสารตางๆ ในการสอบสวนรวมสํานวนเขาไว โดยให
เรียงลําดับและใหหมายเลขในเอกสารสํ านวนการสอบสวน ตามระเบียบ ตร.ว าดวยประมวลระเบียบการ
ตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ บทที่ ๔ การใชแบบพิมพและ
การเรียงลําดับเอกสารในสํานวน

การพิจารณาสั่งสํานวนสอบสวน
เมื่ อคณะกรรมการได เ สนอสํ านวนการสอบสวนแล ว ให ผู สั่ ง สอบสวนพิ จ ารณา
ดําเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน
กฎสอบขอ ๓๓
พิจารณาดําเนินการตามหมวด ๗ การสอบสวนที่มิชอบและบกพรอง
ตามขอ ๓๙ องคประกอบของคณะกรรมการไมถูกตอง ตามขอ ๔ เวนแตกรณี
ไมมีเลขานุการ ใหการสอบสวนทั้งหมดเสียไป ใหผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง
ตามขอ ๔๐ (๑) องคประชุม ตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) การสอบปากคํา ตาม
ขอ ๑๑, ๒๐, ๒๒ , ๒๓ วรรคหนึ่ง, ๒๖ และ ๓๘ วรรคสี่ ตอนใดทําไมถูกตอง ทําใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไป
ใหผูมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว
ตามข อ ๔๑ การแจ ง เรื่ อ งที่ ก ล า วหา ตามข อ ๑๘  ทํ า ไม ถู ก ต อ ง ให สั่ ง ให
คณะกรรมการดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว
ตามข อ ๔๒ ตอนใดเป น สาระสํ า คั ญ อั น จะทํ าให เ สี ย ความเป น ธรรม ถ า ทํ า
ไมถูกตอง ใหผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขโดยเร็ว
๒. การสอบสวนเพิ่มเติม
กฎสอบขอ ๓๔
ผูมีอํานาจเห็นสมควรใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารที่เกี่ยวของไปให
คณะกรรมการคณะเดิมสอบสวนเพิ่มเติมตามความจําเปน
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50คณะกรรมการคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
เห็นสมควรจะแตงตั้งคณะกรรมการคณะใหมขึ้นทําการสอบสวนเพิ่มเติมก็ได
ใหดําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหทําความเห็นที่ไดจาก
การสอบสวนเพิ่มเติมประกอบไปดวย
๓. การพิจารณาสั่งการเกีย่ วกับโทษ
๓.๑ ตามมาตรา ๘๖ ถาฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่อง
๓.๒ ตามมาตรา ๘๖ ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตาม
มาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๐ แลวแตกรณี
 กรณีฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง การสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๘๙
โดยพิจารณาประกอบกับมาตรฐานการลงโทษวินัยอยางไมรายแรงแนบทายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕
ลง ๓ พ.ย.๕๒ แตอยางไรก็ตาม หลักการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษแนบทายหนังสือดังกลาวไดกําหนด
ไววา ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจปรับระดับโทษใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น แตตองประกอบดวย
เหตุผลและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย
 กรณีฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง การสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณีตามมาตรา ๙๐ ตามขอ ๓๖ วรรคสอง ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒
ยกเวนนายกรัฐมนตรี จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา
สั่งลงโทษที่ไดแตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยพิจารณาประกอบกับ
มาตรฐานการลงโทษวินัยอยางรายแรงตามแนวทางที่ ก.ตร. กําหนดไว รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมนั้น
เปนไปตามกฎ ก.ตร.วาดวยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๗,
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑
 เหตุอันควรลดหยอน นํามาประกอบการพิจารณาลงโทษตามมาตรา ๙๐ ได
แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก อาจพิจารณาไดตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยวิธีการเสริมสรางและพัฒนา
ใหขาราชการตํารวจมีวินัย และปองกันมิใหขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ ที่กําหนดไววา
ในการดําเนินการทางวินัย ใหคํานึงถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความประพฤติและการปฏิบัติที่ผานมาของผูกระทําผิด
มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดลอม ความรูสํานึกในการกระทําและแกไขเยียวยาผลรายหรือผลกระทบหรือความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากการกระทําประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ
 ตามข อ ๓๖ วรรคสาม การพิ จ ารณาพยานหลั กฐานว าผู ถูกกล าวหา
กระทํ า ผิ ด วิ นั ย อย า งไร หรื อ ไม นั้ น ให ผู มี อํ า นาจพิ จ ารณาจากพยานหลั ก ฐานในสํ า นวน และต อ งเป น
พยานหลักฐานที่ไดสรุปแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะชี้แจงแกขอกลาวหาตามขอ ๑๘

-
51แลวเทานั้น หากมีพยานหลักฐานนอกเหนือสามารถรับฟงลงโทษผูถูกกลาวหาได จะตองดําเนินการใหมีการ
แจงสรุปพยานหลักฐานในสวนที่เพิ่มเติม ใหผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา
ดวย
๔. ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ
ตามข อ ๓๖ วรรคหนึ่ ง ผู สั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนซึ่ ง มี อํานาจตาม
มาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๐ พิจารณาสั่งสํานวนการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเกิน ๒๔๐ วันนับแตวันรับ
สํานวน มีเหตุจําเปนตามระเบียบ ก.ตร. ทําใหพิจารณาสั่งการไมแลวเสร็จ ขยายระยะเวลาได ไมเกิน ๒ ครั้ง
แตละครั้งไมเกิน ๖๐ วัน หากยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมและใหถือวาไมเปน
ผูที่อยูระหวางถูกสืบสวนนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาการพิจารณาสั่งการจะเสร็จสิ้นและ
มีคําสั่ง (มาตรา ๘๗ วรรคสอง)
ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓ กําหนดเหตุจําเปนไวดังนี้
(๑) ใหทําการสืบสวนสอบสวนใหมหรือสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม
(๒) ขอเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๓) ขอคําชี้แจงจากบุคคล หนวยงาน หรือองคกร
(๔) รอฟงผลการพิจารณาของศาล หรือการพิจารณาวิ นิจฉัย สั่งการของ
หนวยงานหรือองคกร
การกลับคืนสูฐานะเดิมเปนไปโดยผลของกฎหมายนับแตวันครบกําหนดตาม
มาตรา ๘๗ โดยที่ ตร. ไดวางแนวทางใหออกเปนคําสั่งตามแบบแนบทายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๑.๒/ว ๑๒๕
ลง ๒๐ พ.ย.๔๙ เรื่องการออกคําสั่งใหขาราชการตํารวจกลับคืนสูฐานะเดิมตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
มาตรา ๘๗ เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงใหหนวยงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ตางๆ ของขาราชการตํารวจที่ไดรับสิทธิคืนสูฐานะเดิมตอไป โดยในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออก
จากราชการไวกอน ผูมีอํานาจตองเรียกตัวผูถูกกลาวหากลับเขารับราชการดวย
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52 ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ภายใน
พิจารณาดําเนินการ
๒๔๐ วัน
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ภายใน
พิจารณาดําเนินการ
๒๔๐ วัน

ขอ ๓๓ ตรวจสอบความถูกตอง
ตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐
๓๓ และข
ตรวจสอบความถู
กตอง
ขอ ๔๑
อ ๔๒
ตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐
ขอ ๔๑ และขอ ๔๒

ขอ ๓๔ เห็นสมควรสั่งสอบสวน
เพิ่มเติม ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
๓๔ เห็นประกอบด
นสมควรสั่งวสอบสวน
และทํขาอความเห็
ย
เพิ่มเติม ใหแลวเสร็จโดยเร็ว
และทําความเห็นประกอบดวย

พิจารณาสั่งการ
พิจารณาสั่งการ

ไมไดกระทําผิด
สั่งยุติเรื่อง ตาม ม.๘๖
ไมไดกระทําผิด
สั่งยุติเรื่อง ตาม ม.๘๖
กระทําผิดวินัยไมรายแรง
สั่งลงโทษ
กระทํ
าผิดวินัยไมรายแรง
ตาม ม.๘๙
สั่งลงโทษ
ตาม ม.๘๙

สั่งใหออกกรณีมีมลทิน
หรือมัวหมองตาม
สั่งใหหรื
ออกกรณี
ม.๑๐๒
ออื่นๆ มีมลทิน
หรือมัวหมองตาม
ม.๑๐๒ หรืออื่นๆ
กระทําผิดวินัยรายแรง
สั่งลงโทษ โดยนําเขา
กระทําผิดวินัยรายแรง
คณะกรรมการ
สั่งลงโทษ
โดยนําเขา
กลั่นกรองฯ
พิจารณา
ตาม คณะกรรมการ
ม.๙๐
กลั่นกรองฯ พิจารณา
ตาม ม.๙๐

การออกคําสั่งลงโทษ

การออกคําสัอ่งผูลงโทษ
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรื
บังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาจัดทําคําสั่ง
ลงโทษในความผิดวินัยรายแรง หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของไดความพอสรุป
ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาจัดทําคําสั่ง
ได ดังนี้
ลงโทษในความผิดวินัยรายแรง หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของไดความพอสรุป
ได ดังนี้
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53๑. ผู สั่ งลงโทษต อ งมี อํ านาจ ผูไ ด รั บ มอบอํ านาจควรระบุ คํา สั่ งหรื อหนั งสื อ
ที่มอบอํานาจในคําสั่งลงโทษใหชัดเจน
๒. ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษ ตองเปนผูที่อยูใตบังคับบัญชาของผูสั่งลงโทษ
๓. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
 มาตรา ๘๓ การลงโทษใหทําเปนคําสั่ง โดยระบุในคําสั่งดวยวาผูถูก
ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด วิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎ ก.ตร.
 มาตรา ๙๗ วรรคสอง วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในระเบียบ ก.ตร. (๔) คือกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุตางๆ (๕) คือกรณีถูกสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออก
๔. ตามกฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗
 วัน ที่ คําสั่ งมี ผ ล การสั่ งลงโทษปลดออกหรื อไล ออกตามมาตรา ๙๐
จะสั่งใหออกจากราชการตั้งแตวันใดใหเปนไปตามระเบียบ ก.ตร.
 รูปแบบ คําสั่งลงโทษใหทําตามแบบที่กําหนดทายกฎ ก.ตร. ดังกลาว
 การแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนคําสั่ง โดยใหปรากฏเลขที่
วัน เดือน ป ที่ออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมที่ตองการแกไขหรือเพิกถอน และขอความที่แกไขใหม
๕. ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ.
๒๕๔๗
 การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก และการสั่งใหออกจากราชการ โดยปกติ
หามมิใหสั่งยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตมีเหตุตามที่ระเบียบนี้กําหนดไว ใหพิจารณาเปนกรณีไป
๖. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิอุทธรณ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ ที่บัญญัติวา คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ใหระบุกรณีที่อาจ
อุทธรณหรือโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาวไวดวย
๗. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิฟองคดีปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ที่บัญญัติวา คําสั่งใดที่อาจฟองตอศาลปกครองได ให ผู
ออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย
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54 ๘. แจงคําสั่งลงโทษใหผู ถูกลงโทษ หน วยงานและผูบั งคับบัญ ชาที่เกี่ ยวของ
ทราบ เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

...........................................................
กลุมงานนิติกรดานการเสริมสรางและพัฒนาวินัย กองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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รายชื่อวิทยากร/คณะผู้จัดทำ�
หัวข้อ : งานวินัย
วิทยากรหลัก
๑. พ.ต.อ.ปราโมทย์
๒. พ.ต.อ.หญิง สุชาดา
๓. พ.ต.อ.ปกรณ์
๔. พ.ต.ท.โสภณ
วิทยากรประจำ�หน่วย

เจริญวัฒนสุข
ทิมมาศ
ไพรอังกูร
สุขอร่าม

รอง ผบก.วน.
อาจารย์ (สบ ๔) กอจ.บช.ศ.
ผกก.ฝอ.คด.
สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย วน.

ลำ�ดับ

หน่วยงาน

ยศ ชื่อ สกุล

ตำ�แหน่ง

๑

บช.น.

๑. พ.ต.ต.ธีระจิตร มากชุมโค
๒. ร.ต.ท.ชาตรี รัตนะ

สว.ฝอ.๘ บก.อก.บช.น.
รอง สว.ฝอ.๘ บก.อก.บช.น.

๒

ภ.๑

๑. พ.ต.อ.สุรินทร์ ทับพันบุบผา
๒. พ.ต.อ.ฉัตรมงคล แก้วประเสริฐ

รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง
พงส.ผทค.ภ.จว.อ่างทอง

๓

ภ.๒

๑. พ.ต.ท.ประชัญ สุนันต๊ะ
๒. พ.ต.ท.พาฝัน ตันสกุล

รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๒
สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๒

๔

ภ.๓

๑. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์ เหมวงษ์
๒. พ.ต.ท.ทองปาน พิมพ์พรม

สว.อก.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลฯ

๕

ภ.๔

๑. พ.ต.ท.หญิง ลัลนา ภูสุวรรณ
๒. พ.ต.ท.รัฐธีร์ ศิรพรพงศ์สุข

รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๔
สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๔

๖

ภ.๕

๑. พ.ต.อ.กตธน ศรีงามช้อย
๒. พ.ต.ท.กฤษดา จันทร์ศรี

ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๕
รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๕

๗

ภ.๖

๑. พ.ต.ต.จิรภัทร เพชรรัตน์
๒. ร.ต.ต.หญิง อำ�พรรณ์ พัดบางซื่อ

สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๖
รอง สว.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๖

๘

ภ.๗

- พ.ต.ท.สำ�ราญ สมคะเณ

รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๗

๙

ภ.๘

๑. พ.ต.ท.สำ�รวล เพชรสถิต
๒. พ.ต.ท.อรุณรักษ์ สกุลพงศ์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช
รอง ผกก.ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๘

๑๐

ภ.๙

๑. พ.ต.ท.วัฒนา สามนตราช
๒. พ.ต.ต.อนุสรณ์ ญาสุรัติกุล

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง
สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

๑๑

ศชต.

๑. พ.ต.อ.จีระเดช ชมบุญ
๒. พ.ต.ท.หญิง วีริพรรณ ศรีเทพ

ผกก.ฝอ.๙ บก.อก.ศชต.
สว.ฝอ.๙ บก.อก.ศชต.

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย
พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

๑) มีภ�วะผู้นำ�
๒) มีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น
๓) สร้�งทีมในก�รทำ�ง�น
๔) มีวิธีปลุกเร้� สร้�งพลัง ให้กับผู้ใต้บังคับบัญช�
๕) มีพฤติกรรมเป็นที่ศรัทธ�เชื่อถือ
๖) ต้องรู้จักชม
๗) ต้องเสียสละ
๘) มีข้อมูล – รู้ระเบียบ – อำ�น�จ – ยุทธวิธี
๙) รู้จักพื้นที่ ภูมิประเทศ มวลชน
๑๐) พูดเป็น – ประชุมเป็น
๑๑) ก�รให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน
๑๒) ก�รตรวจสอบข้อมูล – ร�ยง�นผู้บังคับบัญช�
๑๓) ก�รประส�นง�น
๑๔) ก�รบริห�รเวล�
๑๕) สุขภ�พ : หลัก ๕ อ.
๑๖) ก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ, IT
๑๗) ก�รเตรียมก�รทุกเรื่อง
๑๘) ใช้หลัก ๔ เก�ะติด (พื้นที่ ศัตรู มวลชน บนเก�ะติดล่�ง)

จัดทำ�โดย
สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

จัดพิมพ์โดย โรงพิมพ์ตำ�รวจ
ถ.เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2668-2811-3 โทรส�ร 0-2241-4658

