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เล่ม ๔

คู่มือการบรรยายงานอำานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๗

สำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้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

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 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)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ



พลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ



ประกาศสำานักงานตำารวจแห่งชาติ
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการบรรยายงานอำานวยการสำาหรับฝึกอบรมข้าราชการตำารวจในสถานีตำารวจ

	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 มีนโยบ�ยในก�รพัฒน�ข้�ร�ชก�รตำ�รวจต�มส�ยง�นในทุก

ระดบั	โดยเนน้ภ�วะผู้นำ�ใหม้อีดุมก�รณด์ว้ยก�รสร้�งวฒันธรรมขององคก์รทีด่ใีนก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่ง

มืออ�ชีพ	 มีคว�มภ�คภูมิใจในอ�ชีพตำ�รวจ	 ยึดมั่นในศีลธรรมและมีค่�นิยมในคว�มเป็นอยู่ท่ีเรียบง่�ย	

ประหยัดต�มหลักปรัชญ�	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 ผู้บังคับบัญช�ต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีให้แก่ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	และใหม้กี�รทำ�ง�นเปน็ทมีและมเีอกภ�พ	สำ�หรบัง�นอำ�นวยก�รเนน้พฒัน�ระบบง�น

ฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�มเข้มแข็งและสนับสนุนบุคล�กรที่ปฏิบัติง�นฝ่�ยอำ�นวยก�รให้มีคว�ม 

เจริญก้�วหน้�ในส�ยง�น

	 ดังนั้น	 สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 จึงได้จัดทำ�	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับ 

ฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจ”	 ฉบับปี	 พ.ศ.๒๕๕๗	 พร้อมท้ังดำ�เนินก�รฝึกอบรม 

หวัหน�้ง�นและข�้ร�ชก�รตำ�รวจทีป่ฏบิตัหิน�้ทีง่�นอำ�นวยก�รในสถ�นตีำ�รวจ	ให้มคีว�มพร้อมทีจ่ะไป

ทำ�ก�รฝึกอบรมหรือสอนง�นให้กับข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสังกัดทุกคนสู่คว�ม	“เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ 

เพื่อคว�มผ�สุกของประช�ชน”

	 ฉะนั้น	 จึงให้ทุกหน่วยใช้	 “คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�รสำ�หรับฝึกอบรมข้�ร�ชก�ร

ตำ�รวจในสถ�นตีำ�รวจ”	นี	้เป็นคูม่อืหลักสำ�หรบัใชใ้นก�รฝกึอบรมข�้ร�ชก�รตำ�รวจในสงักดัทกุคน	ตัง้แต่

วันประก�ศนี้เป็นต้นไป

	 	 	 ประก�ศ	ณ	วันที่		๒๔		มกร�คม		พ.ศ.๒๕๕๗

	 	 พลตำ�รวจเอก

	 	 	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)

	 	 	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



คำานำา

	 นโยบ�ยก�รบริห�รร�ชก�รสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.๒๕๕๗		
ไดก้ำ�หนดวสิยัทศันแ์ละก�รปฏบิติัง�นของข�้ร�ชก�รตำ�รวจใหเ้ปน็ตำ�รวจมอือ�ชพี	เพือ่คว�มผ�สกุของ
ประช�ชน	 โดยมุ่งพัฒน�และเสริมสร้�งให้ข้�ร�ชก�รตำ�รวจ	 เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพที่ประช�ชนเช่ือมั่น
ศรัทธ�	ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และเป็นที่พึ่งของประช�ชนได้อย่�งแท้จริง	 โดยจะเน้นก�รปลูกฝัง
อุดมก�รณ์ให้เป็นตำ�รวจมืออ�ชีพ	 มีภ�วะผู้นำ�	 และฝึกอบรมผู้บริห�รแต่ละระดับให้มีคว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รง�นต�มตำ�แหน่งหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 เป็นที่ยอมรับ	 ศรัทธ�	 
เชื่อถือจ�กประช�ชน
	 เพื่อให้เป็นไปต�มนโยบ�ยข้�งต้น	สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติจึงได้มีคำ�สั่งที่	๖๐๐/๒๕๕๖		
ลงวันที่	 ๑๑	ตุล�คม	๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัดทำ�หลักสูตรและฝึกอบรมผู้นำ�
หน่วยระดับสถ�นีตำ�รวจ	 และ	 คำ�สั่งที่	 ๖๒๕/๒๕๕๖	 ลงวันที่	 ๒๐	 ตุล�คม	 ๒๕๕๖	 เรื่อง	 แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรและโครงก�รฝึกอบรมผู้นำ�หน่วยระดับหัวหน้�ง�นอำ�นวยก�ร	 และ
ข้�ร�ชก�รตำ�รวจที่ปฏิบัติหน้�ท่ีง�นอำ�นวยก�รทุกระดับ	 เพ่ือจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	
สำ�หรับก�รฝึกอบรมข้�ร�ชก�รตำ�รวจในสถ�นีตำ�รวจให้เป็นม�ตรฐ�น	มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติหน้�ที่ง�น
อำ�นวยก�รมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถในหน้�ที่	และมีแนวท�งก�รปฏิบัติหน้�ที่ในง�นอำ�นวยก�รที่เป็นไป
ในทศิท�งเดยีวกันในทุกสถ�นตีำ�รวจ		โดยได้มอบหม�ยให้	กองบัญช�ก�รศึกษ�	จดัทำ�โครงก�รสัมมน�
วิทย�กรและก�รจัดทำ�คูม่อืก�รบรรย�ยง�นอำ�นวยก�ร	ใหก้บัข�้ร�ชก�รตำ�รวจผู้จะทำ�หน�้ท่ีเปน็วทิย�กร
ของกองบัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล	ตำ�รวจภูธรภ�ค	๑	–	๙	และศูนย์ปฏิบัติก�รตำ�รวจจังหวัดช�ยแดน
ภ�คใต้	ระหว่�งวันที่	๑๘	–	๒๒	พฤศจิก�ยน	๒๕๕๖		ณ	ภูเข�ง�ม	(พ�โนร�ม�)	รีสอร์ท	ตำ�บลส�ริก�	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดนครน�ยก		
	 จ�กก�รจัดสัมมน�วิทย�กรของหน่วยง�นดังกล่�ว	 ได้มีก�รระดมคว�มคิด	 จนได้ข้อยุติ
เนือ้ห�ก�รบรรย�ยในประเดน็ทีห่นว่ยง�นระดับสถ�นตีำ�รวจจะต้องใชใ้นก�รปฏบิติัง�นเปน็ปกตปิระจำ�
ของง�นอำ�นวยก�ร	โดยแบ่งเป็น	๑๑	หัวข้อ	(๑๑	เล่ม)	ได้แก่	ง�นธุรก�รและพัฒน�กำ�ลังพล,	ง�นศูนย์
ปฏิบัติก�รสถ�นีตำ�รวจ,	ง�นกำ�ลังพล,	ง�นวินัย,	ง�นสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์อื่น,	ง�นยุทธศ�สตร์,	
ง�นงบประม�ณ,	ง�นพัสดุ,	ง�นก�รเงิน,	ระบบก�รควบคุมก�รเงินของหน่วยง�นย่อย	และก�รจัดว�ง
ระบบก�รควบคุมภ�ยในและก�รติดต�มประเมินผล	 	พร้อมทั้งได้ร่วมกันจัดทำ�คู่มือก�รบรรย�ย	และ
เอกส�รก�รนำ�เสนอที่เป็นข้อมูลกล�ง	 สำ�หรับวิทย�กรของทุกหน่วยง�น	 แต่อย่�งไรก็ดี	 เนื้อห�ของ 
แต่ละง�นที่อ้�งอิงกฎหม�ย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	คำ�สั่ง	และมติคณะรัฐมนตรี	ไม่ส�ม�รถนำ�ม�รวบรวม
ไว้ในคู่มอืก�รบรรย�ยไดท้ัง้หมด	วทิย�กรผูบ้รรย�ยส�ม�รถสบืคน้เพิม่เตมิไดจ้�กตำ�ร�	หรอืท�งอนิเทอรเ์น็ต
ของส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องต่�งๆ	รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ�ให้อีกส่วนหนึ่ง
	 คูม่อืก�รบรรย�ยนีจ้ะชว่ยใหว้ทิย�กร	ผูเ้ข�้รบัก�รฝกึอบรม	และผูท้ีส่นใจทกุท�่น	ส�ม�รถ
ทำ�คว�มเข�้ใจ	และนำ�ไปเปน็แนวท�งก�รปฏบิตังิ�นได้อย�่งถูกตอ้ง	เปน็ตำ�รวจมอือ�ชพีไดอ้ย�่งแทจ้รงิ

	 	 	 	 	 	 พลตำ�รวจเอก
	 (อดุลย์		แสงสิงแก้ว)
	 ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ



สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                           หนา 
 
การสืบสวนขอเท็จจริง 
กฎและระเบียบ ก.ตร.ท่ีเก่ียวของ   ๓ 
สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.   ๓ 
การพิจารณาในเบื้องตน   ๔ 
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง   ๕ 
ความหมายของการสืบสวน   ๖ 
กรณีท่ีควรทําการสืบสวนขอเท็จจริง   ๖ 
ข้ันตอนการสืบสวน   ๗ 
การสั่งสืบสวนขอเท็จจริง   ๘ 
การคัดคานผูสั่งและกรรมการสืบสวน ๑๐ 
หนาท่ีคณะกรรมการหรือผูสืบสวน ๑๑ 
ระยะเวลาสืบสวน ๑๒ 
การวางแนวทางสืบสวน ๑๓ 
การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา ๑๓ 
การประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม ๑๗ 
การแจงเรื่องท่ีกลาวหา ๑๘ 
การรวบรวมพยานหลักฐานแกขอกลาวหา ๑๙ 
การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม ๑๙ 
การทํารายงานการสืบสวน ๒๐ 
การพิจารณาสั่งสํานวนสืบสวน ๒๑ 
การออกคําสั่งลงโทษ ๒๔ 
การจัดการใหรับโทษ ๒๕ 
การสืบสวนกอนกฎ ก.ตร. (พ.ศ.๒๕๕๖) ใชบังคับ ๒๖ 
  



สารบัญ (ตอ) 
 
เรื่อง                                                                                           หนา 
 
การสอบสวนพิจารณา 
กฎและระเบียบ ก.ตร.ท่ีเก่ียวของ ๓๐ 
สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร. ๓๑ 
การต้ังเรื่องสอบสวน ๓๒ 
การคัดคานผูสั่งและกรรมการสอบสวน ๓๔ 
การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน ๓๕ 
หนาท่ีคณะกรรมการสอบสวน ๓๗ 
วิธีการและระยะเวลาสอบสวน ๓๘ 
การพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางสอบสวน ๓๙ 
การแจงและอธิบายขอกลาวหา ๓๙ 
การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา ๔๐ 
การประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม ๔๔ 
การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน ๔๕ 
การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง ๔๖ 
การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม ๔๗ 
การทํารายงานการสอบสวน ๔๘ 
การพิจารณาสั่งสํานวนสอบสวน ๔๙ 
การออกคําสั่งลงโทษ ๕๒ 
 
ภาคผนวก 
เอกสารประกอบคูมือการบรรยาย (แผน CD) 
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 ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  ไดบัญญัติเก่ียวกับการสืบสวน
ขอเท็จจริงไว ดังนี้   

 มาตรา ๘๔ เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผูใด
กระทําผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชารีบดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริงหรือพิจารณาในเบ้ืองตนวากรณีมีมูลท่ีควร
กลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม 

 ในการสืบสวนขอเท็จจริงใหแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหา
ทราบ และใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีกําหนด ถาเห็นวากรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทํา
ผิดวินัย ใหสั่งยุติเรื่องได ถาเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๕
หรือมาตรา ๘๖ แลวแตกรณีทันที 

 มาตรา ๘๕ เม่ือขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 
ใหผูบังคับบัญชานําสํานวนการสืบสวนขอเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ มาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ 

พิจารณาในเบ้ืองตน 
(กฎสืบสวนฯ ขอ ๓) 

ผูบังคับบัญชาดําเนินการ 

การสืบสวนขอเท็จจริง 

สืบสวนขอเท็จจริง
ตามกฎ ก.ตร.       

(ม. ๘๔, ๘๗ ว.๑) 

ผิดไมรายแรง      
นําสํานวนมาสั่ง

ลงโทษตาม ม.๘๙  
(ม.๘๕) 

ไมมมีูลสั่งยุติเรื่อง 
(ม.๘๔ ว.๒)   

มีมูลรายแรง          
ตั้งกรรมการสอบสวน 

(ม.๘๖) 

ความผิดท่ีปรากฏ
ชัดแจง (ม.๘๗ ว.๓) 

มีมูลรายแรง         
ตั้งกรรมการสอบสวน 

(ม.๘๖) 
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 มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ  วิ ธี การและระยะเวลาเ ก่ียวกับการสืบสวนและ 
การสอบสวนท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙
หรือมาตรา ๙๐ ใหพิจารณาสั่งการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันไดรับสํานวน เวนแตมี 
เหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซ่ึงทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน ในการนี้ หากยังพิจารณา 
ไมแลวเสร็จ ใหขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมกอน และใหถือวาไมเปนผูท่ีอยูระหวาง 
ถูกสืบสวนหรือสอบสวนแลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวจนกวาการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้น 
จะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง 

 ในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. จะดําเนินการ
ทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรือสอบสวนก็ได 

 มาตรา ๘๙ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ให
ผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมะสมกับ
ความผิด ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทัณฑ
ใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยหรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษทัณฑกรรม 

 ถาผูบังคับบัญชาเห็นวาผูกระทําผิดวินัยควรไดรับโทษสูงกวาท่ีตนมีอํานาจสั่ง
ลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาของตนท่ีมีอํานาจ เพ่ือใหพิจารณาดําเนินการเพ่ือลงโทษตามควรแกกรณี 

 ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยใหทํา
ทัณฑบนเปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

 การลงโทษตามมาตรานี้ ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชา 
ในสถานโทษและอัตราโทษเพียงใด  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๘๓ การลงโทษขาราชการตํารวจใหทําเปนคําสั่งโดยระบุในคําสั่งดวยวา 
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดมาตราใด 

 วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 
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 กฎและระเบียบ ก.ตร. ท่ีเก่ียวของ 

 ๑. ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดวาหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลา
เก่ียวกับการสืบสวนท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ๒. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ท่ีกําหนดวาเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. 
นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๓. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม ท่ีกําหนดวากรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๔. ตามมาตรา ๘๙ วรรคสี่  ท่ีกําหนดวาผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษ 
ผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก 
กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือ 
ตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๕. ตามมาตรา ๘๓ ท่ีกําหนดวาวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗  

 

 

 

 

 กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันท่ี ๖ มิ.ย.๕๖  

 

 ใหยกเลิกกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ ซ่ึงกรณีท่ีมีแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนกอนท่ีกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
ใชบังคับ ใหเปนไปตามบทเฉพาะกาล ขอ ๔๑ ของกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖  

 

สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ 

กฎสืบขอ ๑ 

กฎสืบขอ ๒ 
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 เม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย 
ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาสั่งการไปภายในอํานาจโดยไมตองสืบสวนขอเท็จจริง ดังนี้   

 

 การพิจารณาในเบ้ืองตน ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๑/ว ๑๙  
ลง ๑๔ ก.ค.๔๗ ไดซักซอมความเขาใจกับ ตร. เก่ียวกับการพิจารณาในเบ้ืองตนไววาเปนการพิจารณา 
ของผูบังคับบัญชาวากรณีตามท่ีกลาวหานั้น ถาเปนความจริงจะเปนการกระทําผิดวินัยตามมาตราใดหรือไม 
ในกรณีท่ีเห็นวาตามขอเท็จจริงท่ีกลาวหาไมอาจปรับบทเปนความผิดทางวินัย กรณีไมมีมูลท่ีจะกลาวหาวา 
ผูนั้นกระทําผิดก็ใหยุติเรื่องได ซ่ึงตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ จะเปนการนําเรื่องท่ีกลาวหาหรือ 
มีกรณีเปนท่ีสงสยัวากระทําผิดวินัย ไปปรับบทกับขอกําหนดวินัยตามมาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘) ในความผิดวินัย
อยางไมรายแรง และตามมาตรา ๗๙ (๑) – (๗) ในความผิดวินัยอยางรายแรง   

 

พิจารณาในเบื้องตนแลว
ไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย

ดําเนินการตาม ม.๘๔ ว.๒ 
สั่งยุติเรื่อง

มีมูลเพียงพอท่ีจะแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรง

ดําเนินการตาม ม.๘๖ สั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

มีพยานหลักฐานฟงไดวากระทําผิดวินัย     
และสามารถสั่งการไดในกรณีเปนความผิด          

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

ถาจะตองสืบสวนขอเท็จจริง
ดําเนินการตาม ม.๘๔ 

และกฎ ก.ตร.

กฎสืบขอ ๓ 

การพิจารณาในเบ้ืองตน 

๑ 

๔ 

๓ 

๒ 
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 และตามหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๐๙ ลง ๒๔ ม.ค.๕๖ ไดซักซอมแนวทาง 
การดําเนินการกรณีเม่ือมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวาขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัย
ผูบังคับบัญชาสามารถพิจารณาในเบื้องตนได ดังนี้ 

 (๑) กรณีมี มูลเ พียงพอท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ผูบังคับบัญชา ผูมีอํานาจพิจารณามีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง โดยไมตองสืบสวน
ขอเท็จจริงกอน 

 (๒) กรณีมีพยานหลักฐานฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย และสามารถสั่งการ
ไดในกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.ตร.วาดวย
กรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗ แลวแตกรณี 

 (๓) กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมแนชัด 
วากระทําผิดวินัย หรือไมแนชัดวามีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาพิจารณา 
สั่งใหสืบสวนขอเท็จจริง 

 (๔) กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งยุติ
เรื่อง 

 ผูบังคับบัญชาอาจสอบถามตรวจสอบขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอเท็จจริง 
ท่ีชัดเจนเพียงพอประกอบการพิจารณาสั่งการในแตละกรณีดังท่ีกลาวมา 
 

                                          

 กรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจงท่ีจะดําเนินการทางวินัยโดยไมตองสืบสวนหรือ
สอบสวนก็ไดตามกฎ ก.ตร. กําหนดไดแกกรณีดังนี้ 
 

 

                               

 

 

 

กฎ ก.ตร.วาดวยกรณีท่ีเปนความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ.๒๕๔๗  
กรณีไมตองสืบสวนสอบสวนหรืองดสืบสวนสอบสวนก็ได 

                                           
๑. กระทําผดิตอหนาผูบังคับบัญชา 
๒. คําพิพากษาคดีอาญาถึงท่ีสดุ

ประจกัษ์ชดัวา่กระทําผิด 

๓. รับสารภาพเป็นหนงัสอื 

                                           
๑. ไดรับโทษจําคุกหรือโทษหนักกวา 

๒. สืบสวนแลวเปนกรณลีะท้ิงหนาท่ี
ราชการตําตอกันเกิน ๑๕ วัน 

๓. รับสารภาพเปนหนังสือ 

วินัยไมรายแรง วินัยรายแรง 

ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง 
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 การสืบสวนขอเท็จจริง หมายถึง  
การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน (ตามกฎสืบหมวด ๔, ๕) 
ซ่ึงผูมีหนาท่ีสืบสวนขอเท็จจริงไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาท่ี (ตามกฎสืบ

หมวด ๒, ๓) 
เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของขาราชการ

ตํารวจผูถูกรองเรียนกลาวหา หรือมีกรณีเปนท่ีสงสัยวากระทําผิดวินัยวา 
กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัยหรือไม (ตามกฎสืบขอ ๑๙) 
หรือผูนั้นไดกระทําผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไมอยางไร (ตามกฎสืบ 

ขอ ๓๑)  
 
 

                                

 กรณีท่ีผูบังคับบัญชาควรทําการสืบสวนขอเท็จจริงขาราชการตํารวจในบังคับบัญชา 

 (๑) มีเหตุอันควรสงสัยวากระทําผิดวินัย 

 (๒) มีผูรองเรียนกลาวหาไดแจงชื่อ ท่ีอยู พรอมพฤติการณ 

      (๓) สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนแจงมา 

          (๔) มีบัตรสนเทหระบุขอเท็จจริง พยาน ชี้แนะแนวทางเพียงพอ 

          (๕) ปรากฏขาวในสื่อระบุขอเท็จจริง พยาน ชี้แนะแนวทางเพียงพอ 

                  (๖) กรณีท่ีเห็นควรใหสืบสวน 

 และตามความหมายของการสืบสวนในขอ ๓ ประกอบกับหนังสือ ตร.  
ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๐๙ ลง ๒๔ ม.ค.๕๖ ดังกลาวขางตน นอกจากกรณีท่ีควรสืบสวน ตามขอ ๔ แลว ผูบังคับบัญชา 
อาจสั่งสืบสวนขอเท็จจริงในกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง หรือไมแนชัดวากระทํา
ผิดวินัยหรือไมแนชัดวามีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

 

         แจงผลการพิจารณาใหผูรองหรือสวนราชการหรือหนวยงานทราบโดยมิชักชา  

ผูบังคับบญัชา 

กฎสืบขอ ๕ 

กฎสืบขอ ๘ 

กรณีที่ควรทําการสืบสวนขอเท็จจริง 

กฎสืบขอ ๔ 

ความหมายของการสืบสวน 
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ประธานรับทราบคําสั่งตามขอ ๑๒ แลว  
ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน    

ตามขอ ๑๕ 

ผูบังคับบัญชาสั่งสืบสวนตามแบบ สส.๑    
แจงผูถูกกลาวหาชี้แจงตอประธาน           

ตามขอ ๑๑, ๑๒ 

รวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหาแลว  
ประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม         

ตามขอ ๑๙ 

แจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาตามแบบ สส.๒             
ใหผูถูกกลาวหาทราบและนําสืบแก                          

ตามขอ ๑๙ 
รวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอางแลว

ประชุมพิจารณาลงมติ                          
ตามขอ ๓๑ 

ทํารายงานการสืบสวนตามแบบ สส.๕      
เสนอผูสั่งสืบสวน  การสืบสวนแลวเสร็จ              

ตามขอ ๓๒ 

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา                            
สั่งสํานวนการสืบสวน                         

ตามขอ ๓๖ 

ข้ันตอนการสืบสวน 

๑ 

๖ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๗ 
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    ๑. ผูมีอํานาจสั่งสืบสวน   

                                 

                         

 

 

 

 

 

     หามมิใหสั่งใหสืบสวนในเรื่องเดียวกันซํ้าอีก 
 
               ๒. บุคคลตองหามมิใหสืบสวน 
                                         

 ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวนยกเวนนายกรัฐมนตรี และ
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน จะตองไมเปนบุคคลดังตอไปนี้  

    (๑) รูเห็นเหตุการณในเรื่องท่ีสืบสวน 

            (๒) มีสวนไดเสียในเรื่องท่ีสืบสวน 

                    (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกสืบสวน 

           (๔) เปนผูรองเรียนกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนอง
รวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูรองเรียนกลาวหา 

  (๕) มีเหตุอยางอ่ืนซ่ึงนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสืบสวนเสียความเปนธรรม 

 ขอความใน (๑) ใหใชบังคับกับผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน
เฉพาะในกรณีท่ีผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด 

การสั่งสืบสวนขอเท็จจริง 

ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับสารวัตรหรือเทียบเทาข้ึนไป 

สืบสวน  
ดวยตนเอง 

ต้ังกรรมการ
สืบสวน 

สั่งผูหนึ่งผูใด
สืบสวน 

ดําเนินการ 

กฎสืบขอ ๖ 

กฎสืบขอ ๗ 

กฎสืบขอ ๙ 
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    ๓. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสืบสวน  

 

 

 

 

 

 
 

            การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๗ ในกรณีท่ีปรากฏวาการแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนไมถูกตองตามขอ ๑๐ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการ ใหผูมีอํานาจ
สั่งแกไขใหถูกตอง การแกไขไมทําใหการสืบสวนท่ีดําเนินการไปแลวเสียไป 
              ๔. สาระสําคัญของคําสั่งสืบสวน  


                        การแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนใหทําเปน 
คําสั่งโดยระบุ  ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา 

   เรื่องท่ีกลาวหา 
                                                 ชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการสืบสวน ผูสืบสวน 

                                                        ทําตามแบบ สส.๑ 
                          เรื่องท่ีกลาวหา หมายถึง การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวอางวา
ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เรื่องท่ีกลาวหาไมใชฐานความผิด (ตามแนวทางของ ก.พ.)  
                  ๕. การแจงคําสั่งสืบสวน  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

 ขาราชการประจํา
อยางนอย ๓ คน 

 ขาราชการตํารวจ
อยางนอยก่ึงหน่ึง 

ประธานกรรมการ 

– เปนสัญญาบัตร 
– ตําแหนงและยศไมต่ํากวา

ผูถูกกลาวหา  
– ตําแหนงเปลีย่นไม

กระทบ 

กรรมการ 

– ผูถูกกลาวหาสัญญา
บัตร กรรมการสืบสวน
ซึ่งเปนตํารวจตองเปน
สัญญาบัตร 

เลขานุการ  

– มี ๑ คนอาจตั้งจาก
กรรมการคนใดก็ได 

– กรณีจําเปนจะใหมี
ผูชวยเลขานุการก็ได 

กฎสืบขอ ๑๐ 

กฎสืบขอ ๑๑ 

กฎสืบขอ ๑๒ 

ผูสั่งสืบสวนแจงคําสั่ง
สืบสวนโดยเร็ว 

 

 ใหลงลายมือช่ือและวันท่ีรับทราบ 
 มอบสําเนาคําสั่งให ๑ ฉบับ 
 ไมยอมรับ สงไมได แจงสงทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 
 พน ๑๕ วันถือวารับทราบ 
 ใหช้ีแจงตอประธานภายใน ๑๕ วัน 

 
 สงสําเนาคําสั่ง 

 สงเอกสารท่ีเก่ียวของใหประธาน 

 ประธานลงลายมือช่ือและวันท่ี
รับทราบ 

 สงหลักฐานการรับทราบคืน  

ผูถูกกลาวหา คณะกรรมการ 
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              ๖. การเปลี่ยนแปลงคําสั่งสืบสวน  

 

    ถาผูสั่งสืบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนสามารถเปลี่ยน เพ่ิมหรือลด
กรรมการหรือเปลี่ยนผูสืบสวนแตตองเปนไป ตามขอ ๑๐ โดยแสดงเหตุแหงการสั่งไวดวย และแจงคําสั่ง
เปลี่ยนแปลงใหผูถูกกลาวหาและคณะกรรมการหรือผูสืบสวนทราบ การเปลี่ยนแปลงไมกระทบการสืบสวน 
ท่ีดําเนินการไปแลว   

             การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๗ ในกรณีท่ีปรากฏวา การแตงต้ัง
คณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนไมถูกตอง ตามขอ ๑๐ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการใหผูมีอํานาจ
สั่งแกไข ตามขอ ๑๓ นี้ใหถูกตอง   

 

                        

                         ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๙ การใชสิทธิคัดคานดําเนินการได ดังนี้  

                                          

 กรรมการคัดคานตนเอง 

 

 

 

 

                                            

 ผูถูกกลาวหาคัดคานผูสั่งหรือกรรมการสืบสวน 

 

 

 

 

 

กฎสืบขอ ๑๓ 

การคัดคานผูสั่งและกรรมการสืบสวน 

กฎสืบขอ ๑๖ 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา 
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต  
วันรับหนังสือ 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๑๓ 

คัดคานผูสั่งสืบสวน 
ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูบังคับบัญชาเหนือ
ช้ันหน่ึงพิจารณา     
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ 

ฟงไดสั่งใหพน 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ส่ังผูพิจารณาแทน 

ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

กฎสืบขอ ๓๓ 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 
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                     กรณีผูพิจารณาคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคานใหถือวาผูถูกคัดคานพนจากหนาท่ี 

              การพนจากหนาท่ีดังกลาวไมกระทบถึงการสืบสวนท่ีไดดําเนินการไปแลว 

               การคัดคานเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎขอ ๓๓  
 

 

 

 

 

   คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนมีหนาท่ี 

                         สืบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

                        แสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกลาวหา 

                        ดูแลใหบังเกิดความเปนธรรมตลอดการสืบสวน 

                   รวบรวมประวัติผูถูกกลาวหาเทาท่ีจําเปน 

                       จัดทําบันทึกการปฏิบัติงาน 

                     หามมิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทําการสืบสวน 

 

 

คัดคานกรรมการ   
ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูสั่งสืบสวนพิจารณา              
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต        
วันรับหนังสือ 

 ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๑๓ 

กฎสืบขอ ๑๔ 

หนาท่ีคณะกรรมการหรือผูสืบสวน 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 
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                      การประชุมคณะกรรมการสืบสวน   

                    ประธานรับเรื่องแลวเรียกประชุมเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน 

                    การประชุม ตามขอ ๑๙ และขอ ๓๑ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวา ๓ คน
และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

                  ตองมีประธานอยูรวมประชุม ถาไมมีใหเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน 

                   การลงมติถือเสียงขางมาก เสียงเทากันประธานออกเสียงชี้ขาด 

                 ทําบันทึกการประชุมเปนหนังสือไวเปนหลักฐานทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

             การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง  ตามขอ ๓๘ (๑) กรรมการมาประชุมไมครบ 
องคประชุม นั้น ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 
 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                     

 

กฎสืบขอ ๑๕ 

สืบสวนโดยเร็วไมเกิน ๖๐ วัน 

๖๐ วันไมเสร็จขอขยาย ผูสั่งสืบสวนพิจารณาขยายไมเกิน ๖๐ วัน 

๖๐ วันไมเสร็จรายงานเหต ุ ผูสั่งสืบสวนตดิตามเรงรดั 

สืบสวนเพ่ิมเตมิไมเกิน ๓๐ วัน 

๓๐ วันไมเสร็จขอขยาย ผูสั่งสืบสวนพิจารณาขยายไมเกิน ๓๐ วัน 

๓๐ วันไมเสร็จรายงานเหต ุ ผูสั่งสืบสวนตดิตามเรงรดั 

กฎสืบขอ ๑๗ (๒) 

ระยะเวลาสืบสวน 
กฎสืบขอ ๑๗ (๑) 
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  เม่ือประธานกรรมการไดรับแจงคําสั่งสืบสวนพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องท่ีกลาวหาจากผูสั่งสืบสวนตามขอ ๑๒ (๒) แลว ตามขอ ๑๕ (๑) กําหนดใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสืบสวนเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสืบสวน โดยเปนการกําหนดแนวทางวา
คณะกรรมการสืบสวนจะตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานใดบาง เพ่ือใหทราบ
รายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และมีประเด็น
ใดท่ีจะตองพิสูจนวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยหรือไม หรือผูถูกกลาวหาไดกระทํา
ผิดวินัยตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม อยางไร โดยการวางแนวทางการสืบสวนนี้คณะกรรมการสืบสวนสามารถ
ดําเนินการได ดังนี้ 

  (๑) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาท่ีไดรับ
จากผูสั่งสืบสวนวามีการกลาวหาเก่ียวกับเรื่องใด มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้อยางไร 

  (๒) พิจารณาวาหากเปนความจริงตามท่ีกลาวหาแลวจะเปนความผิดในกรณีใด  
ตามมาตราใด (มาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘)) และมีองคประกอบของความผิดวินัยกําหนดไวอยางไร และจะมีความรายแรง
แหงกรณีเพียงใด หรือเสียหายแกราชการเพียงใด 

  (๓) เพ่ือพิสูจนความจริงใหปรากฏจะตองสอบพยานบุคคลใดบาง รวบรวม
พยานหลักฐานใดบาง อยางไร  

  (๔) ในการพิจารณาวางแนวทางการสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนดังกลาว 
ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานตามขอ ๑๕ วรรคสอง แลวจึงทําการสืบสวนตามแนวทางท่ีวางไวตอไป 

 

 

  

 เม่ือคณะกรรมการหรือผูสืบสวนไดวางแนวทางการสืบสวนแลว ในข้ันตอนตอมา
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตามแนวทางท่ีวางไว 
เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางใด และกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหา
วากระทําผิดวินัยหรือไม ตามขอ ๑๙  โดยการรวบรวมพยานหลักฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 

การวางแนวทางการสืบสวน 

การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา 
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                ๑. พยานเอกสารหรือวัตถุ 

 
                 บันทึกวาไดมาอยางไร จากผูใด เม่ือใด 
               เอกสารใชตนฉบับ จะใชสําเนาตองรับรองสาํเนาถูกตอง 
               หาตนฉบับเอกสารไมได นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 
            ๒. พยานบุคคล 

                               
         สอบปากคําตองมีกรรมการไมนอยกวา ๒ คน 

                                         

                  กอนเริ่มแจงพยานวากรรมการเปนเจาพนักงานใหการเท็จผิดกฎหมาย 

 

                   หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจ 

 

                        เรียกผูถูกสอบมาคราวละ ๑ คน 

                   หามคนอ่ืนอยูในท่ีสืบสวน  เวนแตทนายหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการหรือผูสืบสวนอนุญาตใหอยูในท่ีสืบสวน 

                   สอบปากคําผูถูกกลาวหาตามแบบ สว.๓ พยานตามแบบ สว.๔ 

              เสร็จแลวอานใหฟงหรือใหพยานอานเอง 

       ผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงและผูบันทึกลงลายมือชื่อ 

                  กรรมการทุกคนท่ีรวมสอบลงลายมือชื่อ 

              บันทึกมีหลายหนาใหกรรมการอยางนอย ๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกหนา 

                 หามขูดลบหรือบันทึกขอความทับ แกไขใหขีดฆาหรือตกเติมกรรมการอยางนอย
๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

กฎสืบขอ ๑๘ 

กฎสืบขอ ๒๐ 

กฎสืบขอ ๒๑ 

กฎสืบขอ ๒๒ 

กฎสืบขอ ๒๓ 
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                แจงบุคคลมาเปนพยานตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนด 

           นอกจากนี้ ตามขอ ๑๔ (๔) คณะกรรมการหรือผูสืบสวนมีหนาท่ีมิใหบุคคลอ่ืน
เขารวมทําการสืบสวน   

                      สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๓๕ ในการสอบปากคําผูถูกกลาวหาจะนํา
ทนายความหรือท่ีปรึกษาไมเกิน ๑ คน เขารวมฟงก็ได  แตจะใหถอยคําแทนผูถูกกลาวหาไมได 

                    การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๒) การสอบปากคําบุคคล
ดําเนินการไมถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ ๑๔ (๔) ขอ ๒๐ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง และขอ ๒๖ ทําให 
การสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 
                            ๓. การตัดพยาน 
 
 
                       พยานไมใหถอยคําหรือไมมาหรือติดตามไมได ถาจะไมสืบพยานตองบันทึกเหตุใน
บันทึกการปฏิบัติงานตามขอ ๑๔ (๓) และรายงานการสืบสวนตามขอ ๓๒   
 
 
                   พยานหลักฐานใดทําใหลาชาโดยไมจําเปนหรือไมใชประเด็นสําคัญ ถาจะงด
สืบสวนตองบันทึกเหตุในบันทึกการปฏิบัติงานตามขอ ๑๔ (๓) และรายงานการสืบสวนตามขอ ๓๒    
 
                        ๔. การสงประเด็นใหสืบสวนแทน 

 

                   ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนสงประเด็นไปใหหัวหนาหนวยงานท่ีเห็นวา
เก่ียวของใหสืบสวนแทนตามเหตุจําเปน 

                  หัวหนาหนวยงานจะดําเนินการสืบสวนเอง จะสั่งผูใตบังคับบัญชาทําการสืบสวน 
ก็ไดใหนําขอ ๑๔ (๔) ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๖ มาใชโดยอนุโลม 
 

 

กฎสืบขอ ๒๔ 

กฎสืบขอ ๒๕ 

กฎสืบขอ ๒๔ 

กฎสืบขอ ๒๖ 
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                     ๕. ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืน 

 

                  คณะกรรมการหรือผูสืบสวนสงสัยวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืน
นอกจากท่ีระบุในคําสั่งสืบสวน 

                    ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนรายงานผูสั่งสืบสวนโดยเร็ว 

         ผูสั่งสืบสวนเห็นวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการกระทําผิดวินัยใหสั่งใหทําการสืบสวน
โดยคณะกรรมการเดิมหรือผูสืบสวนเดิมหรือจะแตงต้ังใหมก็ได   
 
                      ๖. การสืบสวนพาดพิงไปถึงผูอ่ืน 
 

 
                  คณะกรรมการหรือผูสืบสวนพิจารณาในเบื้องตนเห็นวา มีสวนรวมหรือมีสวน
เก่ียวของในเรื่องท่ีสืบสวนดวย 
                     ประธานกรรมการหรือผูสืบสวนรายงานผูสั่งสืบสวนโดยเร็ว 

                    ผูสั่งสืบสวนเห็นวามีกรณีเปนท่ีสงสัยวามีการกระทําผิดวินัยใหสั่งใหทําการ
สืบสวนโดยคณะกรรมการเดิมหรือผูสืบสวนเดิมหรือจะแตงต้ังใหมก็ได   

                    ใชพยานหลักฐานท่ีไดสืบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

                  กรณีแยกเปนสํานวนใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของในสํานวนเดิม
มารวมและบันทึกใหปรากฏท่ีมาจากสํานวนเดิม   
 
                   ๗. กรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 

                           คําพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องท่ีสืบสวนไดความประจักษชัด ใหถือเอา 
เปนพยานหลักฐานโดยไมตองสืบสวนตอไปก็ได 

                         แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหนําขอ ๑๙ วรรคสอง – วรรคเจ็ด มาใชโดยอนุโลม 

กฎสืบขอ ๒๗ 

กฎสืบขอ ๒๘ 

กฎสืบขอ ๒๙ 
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                  ๘. กรณีผูถูกกลาวหายายระหวางสืบสวน 

 
 

                     คณะกรรมการหรือผูสืบสวนทําการสืบสวนตอไปจนเสร็จ 
                      ผูสั่งสืบสวนตรวจสอบความถูกตองแลวสงใหผูบังคับบัญชาคนใหม หรือ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการสําหรับผูถูกกลาวหาทุกคนพิจารณาสั่งสํานวนแลวแตกรณี 

 

 

 เม่ือคณะกรรมการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาและ
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงในเรื่องท่ีถูกกลาวหาของผู ถูกกลาวหาแลว ตามขอ ๑๕ และ ๑๙ กําหนดให
คณะกรรมการสืบสวนตองประชุมพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และกรณีมีมูล 
ท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม โดยการประชุมคณะกรรมการสืบสวนตามขอ ๑๙ นี้ ตองมีองคประชุม
และดําเนินการประชุมครบถวนตามขอ ๑๕ และตองจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานตามขอ ๑๕ วรรคสอง 
ดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

               การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๑) ในกรณีการประชุมของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕ (๒) ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป 
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 

                   คณะกรรมการพิจารณาวา 
 ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร        
 กรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือไม 

การประชุมพิจารณาวากรณีมีมูลหรือไม 

การประชุมตามขอ ๑๙ 

กรณีมีมูล กรณีไมมีมูล 

 มีความเห็น
ยุติเรื่อง  

 ทํารายงาน
การสืบสวน
ตามขอ ๓๒ 

 เรียกผูถูก
กลาวหามา
พบ  

 แจงเรื่องท่ี 
ถูกกลาวหา
(แบบ สส.๒) 

กฎสืบขอ ๓๐ 



- 18 -


 

  

 

        เม่ือคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา
ตามขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการ
แจงเรื่องท่ีกลาวหาตามแบบ สส. ๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 การแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาตามแบบ สส.๒ ใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนเรียก 
ผูถูกกลาวหามาพบเพ่ือแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบวาไดกระทําการใด เม่ือใด 
อยางไรและเปนความผิดวินัยกรณีใด 

                      ใหสรุปพยานหลักฐานเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี และการกระทํา 
ท่ีมีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได โดยใหคํานึงถึง
หลักการคุมครองพยาน 

กฎสืบขอ ๑๙ เรียกผูถูกกลาวหามาพบ         
แจงเรื่องท่ีกลาวหาตามแบบ สส.๒ 

               ผูถูกกลาวหามาพบ                                 
 แจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด 
เมื่อใด อยางไร  เปนความผดิวินัยกรณีใด                                     
 ลงลายมือช่ือรับทราบเปนหลักฐาน                 
 ถามวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ           
สง สส.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ขอใหช้ีแจง นัดมาใหถอยคํา นําสบืแก        
และใหลงช่ือใน สส.๒ แลวสงคืน 

     รับสารภาพ           
 ใหแจงวากระทํา
ผิดกรณีใดมาตราใด  
 ถายังรับสารภาพ  
 ไมสืบตอก็ได 

 ไมรับ รับบางสวน  
 ถามวาจะช้ีแจง
เปนหนังสือหรือไม
ภายใน ๑๕ วัน     
 ใหโอกาสให
ถอยคําเพ่ิมเตมิ
และนําสืบแก 

    พน ๑๕ วัน       
 ไมไดรับ สส.๒ คืน 
 ไมไดรับคําช้ีแจง  
 ไมมาใหถอยคํา   
 ไมสืบตอก็ได 

  กอนเสนอสํานวน    
 ถามาใหถอยคํา   
 ยื่นคําช้ีแจง        
 ขอนําสืบแก        
 ตองใหโอกาส
ตามท่ีรองขอ 

การแจงเรื่องท่ีกลาวหา 



- 19 -


 

                 การแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหาทราบเปนสาระสําคัญ
ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง   

 สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๓๔ ผูถูกกลาวหามีสิทธิไดรับแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหา
หรือถูกรองเรียนตาม ๑๙ วรรคสอง 

             การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๓) ในกรณีไมเรียกผูถูกกลาวหา 
มารับทราบขอกลาวหาและใหผูถูกกลาวหาชี้แจงขอเท็จจริงตามขอ ๑๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา 
วรรคหก และวรรคเจ็ด ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 

 

 

  การมาใหถอยคํา ยื่นคําชี้แจง หรือขอนําสืบแกขอกลาวหาของผู ถูกกลาวหา 
คณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองแจงและใหโอกาสตามท่ีผูถูกกลาวหารองขอไปจนกวาจะเสนอสํานวนไปยัง ผู
สั่งสืบสวน และคณะกรรมการหรือผูสืบสวนตองดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามท่ีผูถูกกลาวหานําสืบ
และอ่ืนๆ ท่ีเห็นวาเก่ียวของ แลวจึงพิจารณาลงมติและทํารายงานการสืบสวนเสนอผูสั่งสืบสวนตอไป   

 

 

 

  

ประชุมพิจารณาลงมติ

มีมูลกระทําผิดรายแรง 
เสนอต้ังกรรมการสอบสวน    

(ม.๘๖)

มีมูลกระทําผิดไมรายแรง
เปนกรณีใด มาตราใด (ม.๗๘)    

โทษสถานใด (ม.๘๙)

มีมูลอาญาหรือความรับผิด
ทางแพง เสนอความเห็น

กฎสืบขอ ๓๑ 

การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม 

การรวบรวมพยานหลักฐานแกขอกลาวหา 
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  ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง กรณีไมมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย ควรเสนอ
ความเห็นยุติเรื่อง 

  การกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง กรณีใด มาตราใด ไดแก กรณีหนึ่งกรณีใด
หรือหลายกรณีตามมาตรา ๗๘ (๑) – (๑๘)  

  สถานโทษทางวินัยไมรายแรงตามมาตรา ๘๒ ไดแก ภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม 
กักขังหรือตัดเงินเดือน ซ่ึงตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง ใหสั่งลงโทษดังกลาวตามควรแกกรณีใหเหมาะสม 
กับความผิด 

  องคประชุมและการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการตามขอ ๑๕ และ 
ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานดวย 

                    การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๘ (๑) ในกรณีการประชุม 
ของคณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕ (๒) ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป 
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

 
 

                 ๑. สาระสําคญัในรายงานการสืบสวน 

 

                 ทํารายงานตามแบบ สส.๕  
                      สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางไรบาง ในกรณีท่ีไมไดสืบสวน
พยานหลักฐาน ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหรายงานเหตุท่ีไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหา
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย  
                  วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน
ท่ีหักลางขอกลาวหา  วาจะรับฟงพยานหลักฐานใดไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูก
กลาวหาไดกระทําการอันมีมูลความผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิดวินัยอยางไมรายแรงเปนความผิดวินัย กรณี
ใด ตามมาตราใด ควรไดรับโทษสถานใด หากมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรงก็ใหมีความเห็นใหต้ังกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรงตอไป หากการสืบสวนมีมูลอันเปนการกระทําความผิดอาญา หรือมีกรณีตองรับผิด
ทางแพงรวมอยูดวย ใหเสนอความเห็นมาพรอมดวย 
               ความเห็นของคณะกรรมการหรือผูสืบสวนตามการประชุมลงมติ   
                 กรรมการมีความเห็นแยงใหทําความเห็นไวในรายงาน  

กฎสืบขอ ๓๒ 

การทํารายงานการสืบสวน 
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          ๒. การสืบสวนแลวเสร็จ 
          การสืบสวนเริ่มตนเม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่งตามขอ ๑๗ (๑) และ
เสร็จสิ้นเม่ือคณะกรรมการหรือผูสืบสวนทํารายงานการสืบสวนแลวเสนอสํานวนพรอมบัญชีเอกสารตอผูสั่งสืบสวน
เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
 

                ๓. การเรียงลําดับและการใหหมายเลขในสํานวนสืบสวน 
            ใหรวบรวมบันทึกและเอกสารตางๆ ในการสืบสวนรวมสํานวนเขาไว โดยให
เรียงลําดับและใหหมายเลขในเอกสารสํานวนการสืบสวน ตามระเบียบ ตร.วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจ
ไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ บทท่ี ๔ การใชแบบพิมพและ 
การเรียงลําดับเอกสารในสํานวน  

  
 
  เม่ือผูสั่งสืบสวนไดรับความเห็นและผลการสืบสวนจากคณะกรรมการหรือผูสืบสวนแลว
ใหพิจารณาดําเนินการตามขอ ๓๖ ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภายใน 
๒๔๐ วัน 

การพิจารณาสั่งสํานวนสืบสวน 

ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวน   
หรือผูสืบสวน  พิจารณาดําเนินการ 

(๑) ตรวจสอบความถูกตอง               
ตามขอ ๓๗ ขอ ๓๗ และขอ ๓๙   

ตอนใดไมถูกตองสั่งใหแกไขโดยเร็ว 

(๒) การสืบสวนไมครบถวนสมบูรณ       
สั่งใหสืบสวนเพ่ิมเติม            

ระยะเวลาดําเนินการตามขอ ๑๗ (๒)  

พิจารณาสั่งการ                        

(๓) ไมมีมูล                 
สั่งยุติเรื่อง 

(๔) กระทําผิดวินัย      
ไมรายแรง สั่งลงโทษ               

ตาม ม.๘๙    

(๕) มีมูลผิดวินัยรายแรง     
สงเรื่องหรือดําเนินการ 

ตาม ม.๘๖   

(๖) มีมูลอาญา                 
สงเรื่อง พงส. 

กฎสืบขอ ๓๖ 
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๑. ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน  และสั่งใหแกไขตอนใดทําไมถูกตอง 

  พิจารณาดําเนินการตามหมวด ๘ การสืบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง 

 ตามขอ ๓๗ องคประกอบของคณะกรรมการตองเปนไป ตามขอ ๑๐ ถาทํา 
ไมถูกตองใหผูสั่งสืบสวนดําเนินการแกไข ตามขอ ๑๓ 

 ตามขอ ๓๘ องคประชุม ตามขอ ๑๕ (๒) การสอบปากคําตามขอ ๑๔ (๔), 
๒๐, ๒๒, ๒๓ วรรคหนึ่ง และ ๒๖ การแจงเรื่องท่ีกลาวหา ตามขอ ๑๙ ถาทําไมถูกตองใหสั่งใหคณะกรรมการ
หรือผูสืบสวนดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

 ตามขอ ๓๙ ตอนใดเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ถาทํา 
ไมถูกตองใหสั่งใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

              ๒. การสืบสวนไมครบถวนสมบูรณเพียงพอท่ีจะพิจารณาสั่งการ   

 สั่งใหคณะกรรมการหรือผูสืบสวนดําเนินการสืบสวนเพ่ิมเติม   
 ระยะเวลาการสืบสวนเพ่ิมเติมตามขอ ๑๗ (๒)   

     ๓. การพิจารณาสั่งการเก่ียวกับโทษและท่ีเก่ียวของ 

                 ๓.๑ กรณีผลการสืบสวนไมมีมูล สั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง  

                   ๓.๒ กรณีกระทําผิดวินัยไมรายแรง สั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ 

 สั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือนตามควร 
แกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด โดยพิจารณาประกอบกับมาตรฐานการลงโทษวินัยอยางไมรายแรงแนบทาย
หนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕ ลง ๓ พ.ย.๕๒ แตอยางไรก็ตาม หลักการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ
แนบทายหนังสือดังกลาวไดกําหนดไววา ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจปรับระดับโทษใหเหมาะสมกับขอเท็จจริง
ท่ีเกิดข้ึน แตตองประกอบดวยเหตุผลและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย 

 เหตุ อันควรลดหยอนนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษ และ 
เหตุอันควรงดโทษ อาจพิจารณาไดตามระเบียบ ก.ตร. วาดวยวิธีการเสริมสรางและพัฒนาใหขาราชการตํารวจ
มีวินัยและปองกันมิใหขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ ท่ีกําหนดไววา ในการดําเนินการ 
ทางวินัยใหคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ความประพฤติและการปฏิบัติท่ีผานมาของผูกระทําผิด มูลเหตุจูงใจ 
สภาพแวดลอม ความรูสํานึกในการกระทําและแกไขเยียวยาผลรายหรือผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการกระทําประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ 

 กรณีวากลาวตักเตือน ตร. ไดกําหนดแนวทางไวใหทําตามแบบแนบทาย
หนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๓/ว ๔๔ ลง ๑๕ ก.ค.๕๑  
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 สั่งลงโทษไปภายในอํานาจ ผูบังคับบัญชาลงโทษผูใตบังคับบัญชา ใน
สถานโทษและอัตราโทษไดเพียงใด เปนไปตามตารางแนบทายกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ พ.ศ.๒๕๔๗ 
ถาเห็นวาผูถูกกลาวหาควรไดรับโทษเกินอํานาจท่ีจะสั่งลงโทษได ใหรายงานตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป 
เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

 พิจารณาปรับระดับโทษใหสอดคลองตามกฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจ 
การลงโทษฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๖ ท่ีกําหนดใหโทษกักยามใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจต้ังแตผูกํากับการ
หรือเทียบเทาลงมา โทษกักขังใหใชไดแตเฉพาะขาราชการตํารวจต้ังแตรองสารวัตรลงมา 

                 ๓.๓ กรณีมีมูลกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการไปภายในอํานาจ โดย
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ แตหากไมมีอํานาจก็ใหเสนอผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๘๖ ตอไป 

             ๓.๔ กรณีเห็นวามีมูลเปนการกระทําผิดอาญา สงเรื่องใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินคดีตามกฎหมาย  

            ๔. ระยะเวลาพิจารณาสั่งการ   

                               ตามขอ ๓๖ วรรคสอง ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหสืบสวน 
ซ่ึงมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๙ พิจารณาสั่งสํานวนการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเกิน ๒๔๐ วัน
นับแตวันรับสํานวน มีเหตุจําเปนตามระเบียบ ก.ตร. ทําใหพิจารณาสั่งการไมแลวเสร็จ ขยายระยะเวลาได 
ไมเกิน ๒ ครั้ง แตละครั้งไมเกิน ๖๐ วัน หากยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมและให
ถือวาไมเปนผูท่ีอยูระหวางถูกสืบสวนนับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาการพิจารณาสั่งการจะ
เสร็จสิ้นและมีคําสั่ง  (มาตรา ๘๗ วรรคสอง) 

                ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓ กําหนดเหตุจําเปนไวดังนี้                                                                                                          

                              (๑) ใหทําการสืบสวนสอบสวนใหมหรือสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม 

                         (๒) ขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

                             (๓) ขอคําชี้แจงจากบุคคล หนวยงาน หรือองคกร 

                     (๔) รอฟงผลการพิจารณาของศาล หรือการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ 
ของหนวยงานหรือองคกร 
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                           การกลับคืนสูฐานะเดิมเปนไปโดยผลของกฎหมายนับแตวันครบกําหนด 
ตามมาตรา ๘๗ โดยท่ี ตร. ไดวางแนวทางใหออกเปนคําสั่งตามแบบแนบทายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๒/ว ๑๒๕ 
ลง ๒๐ พ.ย.๔๙ เรื่องการออกคําสั่งใหขาราชการตํารวจกลับคืนสูฐานะเดิมตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๘๗ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงใหหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ 
ของขาราชการตํารวจท่ีไดรับสิทธิคืนสูฐานะเดิมตอไป 

 

      

  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนหรือผู บังคับบัญชาผู มีอํานาจ
พิจารณาจัดทําคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยไมรายแรง ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไดความพอสรุปได  
ดังนี้ 

  ๑. ผูสั่งลงโทษตองมีอํานาจและตองสั่งลงโทษภายในอํานาจของตน ผูไดรับมอบ
อํานาจควรระบุคําสั่งหรือหนังสือท่ีมอบอํานาจในคําสั่งลงโทษใหชัดเจน   

  ๒. ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษ ตองเปนผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาของผูสั่งลงโทษ  
ไมวาโดยตําแหนงท่ีไดรับการแตงต้ัง การไปชวยราชการ การเขารับการฝกอบรม หรืออ่ืนๆ 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 วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ
ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร.  

        ๔. ตามกฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

                       วันท่ีคําสั่งมีผล การสั่งลงโทษภาคทัณฑ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือ
ตัดเงินเดือนตามมาตรา ๘๙ หามมิใหสั่งลงโทษยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตการลงโทษภาคทัณฑหรือ
ตัดเงินเดือน ใหสั่งลงโทษยอนหลังไปถึงวันพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนตามท่ีกฎ ก.ตร. ไดกําหนด 
ใหสั่งพักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอนยอนหลังก็ใหสั่งลงโทษยอนหลังได  

                         รูปแบบ คําสั่งลงโทษใหทําตามแบบท่ีกําหนดทายกฎ ก.ตร. ดังกลาว 

  การแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนคําสั่ง โดยใหปรากฏเลขท่ี 
วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมท่ีตองการแกไขหรือเพิกถอน และขอความท่ีแกไขใหม 

การออกคําสั่งลงโทษ 
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  ๕. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิอุทธรณ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ใหระบุกรณีท่ีอาจ
อุทธรณหรือโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาวไวดวย 

  ๖. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิฟองคดีปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได  
ใหผูออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย 

  ๗. แจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ หนวยงานและผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของ
ทราบ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป     

 
 
 
                    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. เม่ือมีคําสั่งลงโทษแลว ใหผูบังคับบัญชาจัดใหผูถูกลงโทษไดรับโทษโดยเร็ว 
การอุทธรณคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยไมรายแรง มิใหนํามาเปนเหตุทุเลาการรับโทษ (กฎ ก.ตร.วาดวย
อํานาจการลงโทษฯ ขอ ๔) 

                          ๒. การลงโทษภาคทัณฑ ไดแก การลงโทษแกผูกระทําผิดอันควรตองรับโทษ
สถานหนึ่งสถานใด แตมีเหตุอันควรปราณีจึงเพียงแตแสดงความผิดผูนั้นใหปรากฏไว (มาตรา ๘๒) 

                          ๓. การลงโทษทัณฑกรรมการ ไดแก การใหทํางานโยธา การใหอยูเวรนอกจาก
หนาท่ีประจํา หรือการใหทํางานสาธารณประโยชนซึ่งตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอหนึ่งวัน (มาตรา ๘๒) 

                                     การสั่งลงโทษทัณฑกรรมใหกําหนดจํานวนวันและจํานวนชั่วโมงในแตละวัน 
ใหชัดเจน ใหทําทัณฑกรรมทุกๆ วันจนกวาจะครบกําหนด ในวันหนึ่งไดไมเกิน ๖ ชั่วโมง แตถาใหอยูเวรยาม 
ในวันหนึ่งตองไมเกินกําหนดเวลาอยูเวรยามตามปกติ (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ ขอ ๕) 

                            ๔. การลงโทษกักยาม ไดแก การกักตัวไวในบริเวณใดบริเวณหนึ่งท่ีสมควร
ตามท่ีกําหนด (มาตรา ๘๒) 

                            การลงโทษกักยามใหนําตัวผูถูกลงโทษไปกักไวในบริเวณใดใดบริเวณหนึ่ง
ตามท่ีเห็นสมควร (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ ขอ ๗) 

การจัดการใหรับโทษ 
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                 ๕. การลงโทษกักขัง ไดแก การขังในท่ีจัดไวเพ่ือควบคุมแตเฉพาะคนเดียวหรือ
หลายคนรวมกันตามท่ีจะไดมีคําสั่ง (มาตรา ๘๒) 

                           การลงโทษกักขัง ใหนําตัวผูถูกลงโทษไปรับโทษท่ีสถานีหรือหนวยงานอ่ืน 
ท่ีผูถูกลงโทษมิไดประจําอยู  กักขังไวในสถานท่ีจัดไวโดยเฉพาะ 

                       หามมิใหกักขังตํารวจหญิงรวมกับตํารวจชาย หากไมมีสถานท่ีพอจะแยกขัง 
จะกําหนดสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งท่ีเห็นสมควรเปนสถานท่ีกักขังก็ได  

                               หามมิใหกักขังรวมกับผูตองหา เวนแตมีเหตุจําเปนเพราะไมมีท่ีกักขัง 

                                  หามนําสิ่งของไมจําเปนหรืออาวุธเขาไปในสถานท่ีกักขัง (กฎ ก.ตร. วาดวย
อํานาจการลงโทษฯ ขอ ๘ และขอ ๙) 

                     ๖. ระยะเวลาการลงโทษกักยามและกักขัง (กฎ ก.ตร.วาดวยอํานาจการลงโทษฯ 
ขอ ๓) วันเวลาเริ่มใหนับเปนหนึ่งวันเต็มโดยไมตองคํานึงถึงชั่วโมง และใหนับติดตอกันไมเวนวันหยุดราชการ
จนครบกําหนดปลอยตัว ในวันถัดจากวันท่ีครบกําหนด    

                         ๗. การลงโทษกักยามหรือกักขังจะใชงานโยธา หรืองานอ่ืนของราชการดวยก็ได  
แตตองไมเกิน ๖ ชั่วโมงตอหนึ่งวัน (มาตรา ๘๒) 

 
 
 
 

  ตามหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๗๗ ลง ๒๙ ส.ค.๕๖ ไดวางแนวทางเก่ียวกับ
การสืบสวนขอเท็จจริงกอนกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับ ดังนี้ 

  ดวยกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลใชบังคับต้ังแต
วันท่ี ๖ มิ.ย.๕๖ แลวใหยกเลิกกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ และกําหนดบทเฉพาะกาล
ตาม กฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔๑ ไววา “ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
สืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนอยูกอนท่ีกฎ ก.ตร. นี้ใชบังคับ ใหคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวน
ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้นจนกวาจะแลวเสร็จ ในกรณีมีมูลท่ีจะพิจารณาสั่งการ
ตามมาตรา ๘๙ ใหดําเนินการตามกฎ ก.ตร. นี้” เพ่ือใหการพิจารณาดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปอยางถูกตอง
ในทิศทางเดียวกัน จึงใหผูท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ 

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

กฎสืบขอ ๔๑ 
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  ๑. การแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือสั่งใหผูใดทําการสืบสวนกอนท่ีกฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใชบังคับ คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนตองดําเนินการ             
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชอยูขณะนั้นตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ ไปจน    
เสนอสํานวนการสืบสวนพรอมท้ังบัญชีเอกสารตอผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน         
เพ่ือพิจารณาสั่งการ จึงจะถือไดวาการสืบสวนแลวเสร็จ 

 ๒. การพิจารณาสั่งการของผูสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่ ง 
ใหสืบสวนหรือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ แหง พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
เม่ือรับสํานวนการสืบสวนตามขอ ๑ จากคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนไวพิจารณาแลว ใหดําเนินการ
ตามกฎหมายท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีบังคับใชอยูปจจุบันตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖
รวมถึงการพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของกับการอนุมัติขยายเวลาการสืบสวนหรือสืบสวนเพ่ิมเติมหรือการติดตาม
เรงรัดการสืบสวนซ่ึงอยู ในอํานาจหนาท่ีของผูสั่ งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่ งใหสืบสวน                  
ใหดําเนินการตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๗ 

  ๓. แตการใชอํานาจของผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสืบสวนหรือผูสั่งใหสืบสวน
หรือผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบความถูกตองของสํานวน 
การสืบสวนตามขอ ๑ ดังกลาว เม่ือกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๔๑ กําหนดให
คณะกรรมการสืบสวนหรือผูสืบสวนตองดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้น ตามกฎ ก.ตร.
วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ แลว การตรวจสอบความถูกตองจึงตองพิจารณาตามกฎท่ีบังคับใช 
ในขณะนั้นวาการสืบสวนตอนใดทําไมถูกตองครบถวนและเปนสาระสําคัญ ก็ตองสั่งใหคณะกรรมการสืบสวน
หรือผูสืบสวนแกไขหรือดําเนินการตอนนั้นใหถูกตองตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

..................................................................... 
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  ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ไดบัญญัติเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาไว
ดังนี้   

 มาตรา ๘๖ เม่ือขาราชการตํารวจถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง       
ใหแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวน ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหผู ถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได ท้ังนี้  เพ่ือให              
ผูถูกกลาวหาชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา เม่ือดําเนินการแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัย  
ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ แลวแตกรณี ถาฟงไมไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย  
ใหสั่งยุติเรื่อง  

 ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. เปนผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีตําแหนงขาราชการตํารวจในสวนราชการหรือหนวยงานใด  
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติวางลง หรือผูดํารงตําแหนงใดไมสามารถปฏิบัติราชการได ใหผูบังคับบัญชา
ดังตอไปนี้สั่งใหขาราชการตํารวจซ่ึงเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตําแหนงนั้นได 

 

การสอบสวนพิจารณา 

ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ 

กระทําผดิไมรายแรง
สั่งลงโทษตาม ม.๘๙ 

กระทําผดิรายแรง   
สั่งลงโทษ  โดยนําเขา
กรรมการกลั่นกรอง

ตาม ม.๙๐   

ตั้งกรรมการ
สอบสวน ม.๘๖ 

พิจารณาสั่งพักหรือ
ใหออกจากราชการ
ไวกอน ม.๙๕ 

ไมไดวากระทําผิด   
สั่งยุติเรื่องตาม ม.๘๖ 



- 29 -
 

 (๑) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

  (๒) ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา 

  (๓) ผูบัญชาการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูบังคับการ  
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

 (๔) ผูบังคับการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูกํากับการ  
พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

 มาตรา ๙๕ ขาราชการตํารวจผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิด  
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ หรือผูบังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนด 
ในระเบียบ ก.ตร. มีอํานาจสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัยได แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิด 
ไมถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก และไมมีกรณีท่ีจะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนก็ใหผูมีอํานาจ
ดังกลาวสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงในระดับเดียวกันท่ีผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

 มาตรา ๘๗ หลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาเก่ียวกับการสืบสวนและการสอบสวน      
ท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

     ในการพิจารณาของผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ 
มาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๐ ใหพิจารณาสั่งการใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันไดรับสํานวน  
เวนแตมีเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. ซ่ึงทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะตองไมเกินหกสิบวัน ในการนี้ หากยัง
พิจารณาไมแลวเสร็จ ใหขาราชการตํารวจผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมกอน และใหถือวาไมเปนผูท่ีอยูระหวาง
ถูกสืบสวนหรือสอบสวนแลวแตกรณี นับแตวันครบกําหนดเวลาดังกลาวจนกวาการพิจารณาสั่งการในเรื่องนั้น
จะเสร็จสิ้นและมีคําสั่ง 

 มาตรา ๙๐ ขาราชการตํารวจผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจตาม
มาตรา ๗๒ สั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา
ประกอบการพิจารณาลงโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษตํ่ากวาปลดออก 
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      การพิจารณาสั่งลงโทษของผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) และ (๔)  
ใหผู มีอํานาจดังกลาวต้ังกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยคณะกรรมการดังกลาวอยางนอย 
ตองประกอบดวย รองหัวหนาหนวยงานนั้นทุกคน ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๘๓ การลงโทษขาราชการตํารวจใหทําเปนคําสั่งโดยระบุในคําสั่งดวยวา 
ผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดมาตราใด 

      วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

 มาตรา ๙๗ ขาราชการตํารวจออกจากราชการเม่ือ 

      (๑) ตาย 

      (๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

      (๓) ไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา ๙๙ 

      (๔) ถูกสั่งใหออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ 
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓ 

      (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 

      วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ให เปนไปตามท่ีกําหนด 
ในระเบียบ ก.ตร. 

 

 กฎและระเบียบ ก.ตร. ท่ีเก่ียวของ 

 ๑. ตามมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดวาหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลา
เก่ียวกับการสอบสวนท่ีตองดําเนินการตามมาตรา ๘๖ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร. 
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ 

 ๒. ตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๕ ท่ีกําหนดไววาผูบังคับบัญชาอ่ืนตามท่ีกําหนด
ในระเบียบ ก.ตร. นั้น ปจจุบันยังไมมีระเบียบ ก.ตร. วาดวยเรื่องดังกลาว 

 ๓. ตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ท่ีกําหนดวาเหตุจําเปนตามท่ีกําหนดในระเบียบ 
ก.ตร. นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ 
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 ๔. ตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง ท่ีกําหนดวาให ต้ังกรรมการเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองเสนอ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๔  
พ.ศ.๒๕๕๑ 

 ๕. ตามมาตรา ๘๓ ท่ีกําหนดวาวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. นั้น ไดแก กฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗  

 ๖. ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ท่ีกําหนดวากรณีถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
วันออกจากราชการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. นั้น ไดแก ระเบียบ ก.ตร.วาดวยวันออกจาก
ราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

 

 

 

  กฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ ใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ วันท่ี ๑๕ ธ.ค.๔๗ 

 

  กรณีท่ีตองดําเนินการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 
ในกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗   

               กรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง 

                   กรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ บกพรองในหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงในอันท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ตามมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง 

                  กรณีเม่ือไดมีการสอบสวนพิจารณาตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่งแลว แตไมได
ความแนชัดวาผูนั้นกระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน
นั้น หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได ตามมาตรา ๑๐๒ 

สาระสําคัญตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๕๗ 

กฎสอบขอ ๑ 

กฎสอบขอ ๒ 
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๑. ผูมีอํานาจสั่งสอบสวน   

ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ ท่ีมีอํานาจสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง ไดแก 

                      นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  

                            ผู บัญชาการตํารวจแหงชาติ สําหรับตําแหนงจเรตํารวจแหงชาติ 
รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  หรือตําแหนงเทียบเทาลงมา  

                             ผูบัญชาการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูบังคับการ 
พนักงานสอบสวนผูเชี่ยวชาญพิเศษ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

                            ผูบังคับการ หรือตําแหนงเทียบเทา สําหรับตําแหนงต้ังแตผูกํากับการ 
พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ หรือตําแหนงเทียบเทาลงมาในสวนราชการนั้น   

                  ๒. บุคคลตองหามมิใหสอบสวน 

                                         
 
    ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนจะตองไมเปน
บุคคลดังตอไปนี้      
                         (๑) รูเห็นเหตุการณในเรื่องท่ีสอบสวน 

                     (๒) มีสวนไดเสียในเรือ่งท่ีสอบสวน 

                  (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูถูกกลาวหา 

                     (๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนคูสมรส บุพการี ผูสืบสันดาน หรือพ่ีนองรวม
บิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดากับผูกลาวหา 

    (๕) มีเหตุอยางอ่ืนซ่ึงนาเชื่ออยางยิ่งวาจะทําใหการสอบสวนเสียความเปนธรรม 

        ขอความใน (๑) ใหใชบังคับกับผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนเฉพาะ ในกรณี
ท่ีผูนั้นรูเห็นเหตุการณในลักษณะมีสวนรวมกับการกระทําความผิด 

 

กฎสอบขอ ๓ 

๑ 

๒ 

๔ 

๓ 

การตั้งเรื่องสอบสวน 
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   ๓. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

  การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๓๙ ในกรณีท่ีปรากฏวา การแตงต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนไมถูกตอง ตามขอ ๔ เวนแตกรณีไมมีเลขานุการ ใหการสอบสวนท้ังหมด เสียไป ให 
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๘๖ วรรคสอง มาตรา ๙๑ วรรคสาม หรือมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แตงต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนใหม ตามขอ ๔ ใหถูกตอง   

 

          ๔. สาระสําคัญของคําสั่งสอบสวน  



  การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตองระบุ     

 ชื่อและตําแหนงของผูถูกกลาวหา               
 เรื่องท่ีกลาวหา 
 ชื่อและตําแหนงของคณะกรรมการสอบสวน 

 ทําตามแบบ สว.๑ 

        การเปลี่ยนแปลงตําแหนงไมกระทบถึงการไดรับแตงต้ัง 

                    เรื่องท่ีกลาวหา หมายถึง การกระทําหรือพฤติการณแหงการกระทําท่ีกลาวอาง
วาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัย เรื่องท่ีกลาวหาไมใชฐานความผิด (ตามแนวทางของ ก.พ.)   

             

คณะกรรมการ         
 ขาราชการประจํา

อยางนอย ๓ คน  
 ขาราชการตํารวจ 

อยางนอยก่ึงหน่ึง 
 

ประธานกรรมการ 

 ตําแหนงระดับไมต่ํากวา
หรือเทียบไดไมต่ํากวา 
ผูถูกกลาวหา 

 ตําแหนงเปลีย่นภายหลัง
ไมกระทบ 

กรรมการ    
 ตองมีผูเคยเปน พงส. 

หรือนิติกรหรือมี
ปริญญาทางกฎหมาย
หรือไดรับฝกอบรมหรือ
มีประสบการณดาน
วินัยอยางนอย ๑ คน 

เลขานุการ  
– มี ๑ คน อาจตั้งจาก

กรรมการคนใดก็ได 
– กรณีจําเปนจะใหมี

ผูชวยเลขานุการก็
ได 

กฎสอบขอ ๔ 

กฎสอบขอ ๕ 
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                   ๕. การแจงคําสั่งสอบสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

           ๖. การเปลี่ยนแปลงคําสั่งสอบสวน  

 

  ถาผูสั่งสอบสวนเห็นวามีเหตุอันสมควรหรือจําเปนสามารถเปลี่ยน เพ่ิมหรือลด
จํานวนกรรมการแตตองเปนไป ตามขอ ๔ โดยแสดงเหตุแหงการสั่งไวดวย และแจงคําสั่งเปลี่ยนแปลง ใหผูถูกกลาวหา
และคณะกรรมการทราบ การเปลี่ยนแปลงไมกระทบการสอบสวนท่ีดําเนินการไปแลว  

 
 
                        

 ถามีเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ ๓ การใชสิทธิคัดคานดําเนินการได ดังนี้  

 

  กรรมการคัดคานตนเอง    

 

 

 

 

 

กฎสอบขอ ๖ 

ผูสั่งสอบสวน    
แจงคําสั่งสอบสวน

โดยเร็ว 

 
 ใหลงลายมือช่ือและวันท่ีรับทราบ  
 มอบสําเนาคําสั่งให ๑ ฉบับ  
 ไมยอมรับ สงไมได แจงสงทาง 

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ   
 พน ๑๕ วันถือวารับทราบ  

 
 สงสําเนาคําสั่ง    
 สงเอกสารท่ีเก่ียวของใหประธาน  
 ประธานลงลายมือช่ือและวันท่ี

รับทราบ  
 สงหลักฐานการรับทราบคืน  

ผูถูกกลาวหา คณะกรรมการ 

กฎสอบขอ ๗ 

การคัดคานผูสั่งและกรรมการสอบสวน 

กฎสอบขอ ๑๔ 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

ผูสั่งสอบสวนพิจารณา
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ 

 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๗ ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ
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  ผูถูกกลาวหาคัดคานผูสั่งหรือกรรมการสอบสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            กรณีผูพิจารณาคัดคานไมพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือคัดคานใหถือวาผูถูกคัดคานพนจากหนาท่ี 

                   การพนจากหนาท่ีดังกลาวไมกระทบถึงการสืบสวนท่ีไดดําเนนิการไปแลว 

              การคัดคานเปนสิทธิของผูถูกกลาวหาตามกฎขอ ๓๗  

 

 

 

            เม่ือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขาราชการ
ตํารวจผูใดไปแลว ทําใหมีประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปตามมาตรา ๙๕ วา มีเหตุตองสั่งพักราชการหรือสั่งให
ออกจากราชการไวกอนหรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑ ตามขอ ๓ ของกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งพักราชการ
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.๒๕๔๗ ดังนี้  

คัดคานผูสั่งสอบสวน 
ยื่นหนังสือภายใน     
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูบังคับบัญชาเหนือ
ช้ันหน่ึงพิจารณา     
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ 

ฟงไดสั่งใหพน 

ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ส่ังผูพิจารณาแทน 

คัดคานกรรมการ   
ยื่นหนังสือภายใน    
๗ วันนับแตทราบ
คําสั่งหรือเหต ุ

ผูสั่งสอบสวน
พิจารณา             
ไมเกิน ๓๐ วันนับแต
วันรับหนังสือ ฟงไมไดสั่งยกคําคัดคานเปนท่ีสุด 

ฟงไดสั่งใหพน เปล่ียนตามขอ ๗ 

กฎสอบขอ ๓๗ 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

แจงผูคัดคาน
สงเรื่องรวม
ในสํานวน 

การสั่งพักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไว
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           การส่ังใหออกจากราชการไวกอน ตองพิจารณาเพ่ิมเติมใหไดความวา เม่ือมี
เหตุ ตามขอ ๓ ดังกลาวแลว หากผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ เห็นวาการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดี 
ท่ีเปนเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว จะสั่งใหออกจากราชการไวกอนก็ได 

                   การสั่งให พักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนนี้  เ พ่ือรอฟงผล 
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย ในสวนระยะเวลาและการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎ ก.ตร.วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ.๒๕๔๗ การออกคําสั่ง 
ใหเปนไปตามแบบทายกฎดังกลาว 

ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ มีอํานาจ      
สั่งพักหรือสั่งใหออกไวกอน  เม่ือมีเหตุ 

 ถูกต้ังกรรมการสอบ 
หรือตองหาคดีอาญา       

 ในเรื่องทุจริตตอหนาท่ี 
พฤติการณไมนา
ไววางใจ 

 อัยการไมรับแกตาง      
 อยูรับราชการอาจเกิด

ความเสียหาย 

 มีพฤติการณถาอยูใน 
หนาท่ีราชการ              

 จะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา                   

 หรือจะกอใหเกิดความ
ไมสงบเรียบรอย 

 อยูในระหวางถูกควบคุม
หรือขัง 

 โดยถูกจับในคดีอาญา
หรือตองคําพิพากษา  

 เปนเวลาติดตอกันเกิน
กวา ๑๕ วัน 

 ถูกต้ังกรรมการสอบ
กอนหรือหลังมีคํา
พิพากษาถึงท่ีสุดวา
กระทําผิดอาญา ใน
เรื่องท่ีสอบสวน 

 เห็นประจักษชัดวาเปน
ความผิดวินัยรายแรง 

(๑) 

(๔) (๓) 

(๒) 
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           คณะกรรมการสอบสวนมีหนาท่ี 

                 สอบสวนตามหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎ ก.ตร. 

                    แสวงหาความจริงในเรื่องท่ีกลาวหา 

                           ดูแลใหบังเกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน 

 

                   รวบรวมประวัติผูถูกกลาวหาเทาท่ีจําเปน 

 

                             จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานท่ีมีการสอบสวนไวทุกครั้ง 

 

                            หามมิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทําการสอบสวน 

 

                         ประธานรับเรื่องแลวเรยีกประชุมเพ่ือพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน 

 

                        องคประชุมตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมด 

                    เวนแตการประชุม ตามขอ ๑๘ และขอ ๓๑ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวา 
๓ คน และไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

                       ตองมีประธานอยูรวมประชุม ถาไมมีใหเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีแทน 

                       การลงมติถือเสียงขางมาก  เสียงเทากันประธานออกเสียงชี้ขาด 

             การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๑) กรรมการมาประชุม 
ไมครบองคประชุม ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

กฎสอบขอ ๘ 

กฎสอบขอ ๑๒ 

หนาท่ีคณะกรรมการสอบสวน 

กฎสอบขอ ๙ 

กฎสอบขอ ๑๐ 

กฎสอบขอ ๑๑ 

กฎสอบขอ ๑๓ 
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วิธีการและระยะเวลาสอบสวน 

๖๐ วัน 

๖๐ วัน 

๓๐ วัน 

คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบสวน

ภายในกําหนด
ระยะเวลาแตละข้ันตอน 

สอบสวนเกิน ๒๗๐ วัน  
ใหผูสั่งสอบสวน   
ติดตามเรงรัด          

การสอบสวนตอไป 

ระยะเวลาสอบสวน    
แตละข้ันตอน            

ผูสั่งสอบสวนสั่งขยายได  
ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน 

กฎสอบขอ ๑๕ 

๑๕ วัน 

๑๕ วัน 

๑. การสอบสวนเริ่มเม่ือประธานรับทราบคําสั่ง 

๒. ประชุมวางแนวทางการสอบสวน 

๓. แจงและอธิบายขอกลาวหา 

๔. รวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหา 

๖. แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

๗. รวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง 

๘. ประชุมลงมติและทํารายงานการสอบสวน 

๙. เสนอสํานวนตอผูสั่งสอบสวน 

๕. ประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 
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 เม่ือประธานกรรมการไดรับแจงคําสั่งสอบสวนพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
กับเรื่องท่ีกลาวหาจากผูสั่งสอบสวน ตามขอ ๖ (๒) แลว ตามขอ ๑๒ กําหนดใหประธานกรรมการดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน โดยการพิจารณา
เรื่องท่ีกลาวหา เพ่ือใหทราบรายละเอียดแหงพฤติการณและการกระทําของผูถูกกลาวหาวาไดกระทําการใด 
เม่ือใด อยางไร และกําหนดแนวทางวาคณะกรรมการสอบสวนจะตองดําเนินการแสวงหาขอเท็จจริง        
และรวบรวมพยานหลักฐานใดบาง และมีประเด็นใดท่ีจะตองพิสูจนวาผูถูกกลาวหากระทําการตามท่ี          
ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร โดยการวางแนวทางการสอบสวนนี้คณะกรรมการสอบสวนสามารถดําเนินการได
ดังนี้ 

  (๑) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหา 
ท่ีไดรับจากผูสั่งสอบสวนวามีการกลาวหาเก่ียวกับเรื่องใด มีกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้อยางไร 

   (๒) พิจารณาวาหากเปนความจริงตามท่ีกลาวหาแลวจะเปนความผิดในกรณีใด 
ตามมาตราใด (มาตรา ๗๙ (๑) – (๗)) และมีองคประกอบของความผิดวินัยกําหนดไวอยางไร และจะมีความรายแรง
แหงกรณีเพียงใด หรือเสียหายแกราชการเพียงใด 

   (๓) เพ่ือพิสูจนความจริงใหปรากฏจะตองสอบพยานบุคคลใดบาง รวบรวม
พยานหลักฐานใดบาง อยางไร  

   (๔) ในการพิจารณาวางแนวทางการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน
ดังกลาว ใหจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน แลวจึงทําการสอบสวนตามแนวทางท่ีวางไวตอไป 

 

 

 เม่ือคณะกรรมการไดพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน ตามขอ ๑๒ 
แลว ข้ันตอนตอมาคณะกรรมการตองเรียกผูถูกกลาวหามาพบ เพ่ือแจงและอธิบายขอกลาวหา ตามขอ ๑๗ 

 

 

 

 

การพิจารณาเรื่องท่ีกลาวหาและวางแนวทางการสอบสวน 

การแจงและอธิบายขอกลาวหา 
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 เม่ือคณะกรรมการไดแจงและอธิบายขอกลาวหา ตามขอ ๑๗ แลว ในข้ันตอนตอมา
คณะกรรมการตองรวบรวมพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีกลาวหาตามแนวทางท่ีวางไว เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางใด และไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา
หรือไม ตามขอ ๑๘ โดยการรวบรวมพยานหลักฐานตองดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 ๑. พยานเอกสารหรือวัตถุ 

 

  บันทึกวาไดมาอยางไร จากผูใด เม่ือใด 

  เอกสารใชตนฉบับ จะใชสําเนาตองรับรองสําเนาถูกตอง 

         หาตนฉบับเอกสารไมได นําสําเนาหรือพยานบุคคลมาสืบก็ได 

กฎสอบขอ ๑๗                 ผูถูกกลาวหามาพบ                
 แจงและอธิบายขอกลาวหาวาไดกระทํา    
การใด เมื่อใด อยางไร                               
 แจงสิทธิตามขอ ๑๘                              
 ลงลายมือช่ือรับทราบเปนหลักฐาน                                               
 ถามวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ            
 สง สว.๒ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ    
 ถามวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหา

หรือไม และใหลงช่ือใน สว.๒ แลวสงคืน              
 พน ๑๕ วันแมไมไดรับ สว.๒ คืน           

ใหคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานท่ี
เก่ียวของกับขอกลาวหาแลวดาํเนินการ
ตามขอ ๑๘ ตอไป 

     รับสารภาพ           
 ใหแจงวากระทํา

ผิดกรณีใด หรือ
ตามมาตรา ๑๐๑  
อยางไร                

 ยืนยันรับสารภาพ   
 ไมสอบตอก็ได 

 ไมรับ รับบางสวน  
คณะกรรมการ
รวบรวมพยาน 
หลักฐานท่ีเก่ียว 
ของกับขอกลาว 
หาแลวดําเนินการ
ตามขอ ๑๘ 

การรวบรวมพยานหลักฐานเรื่องท่ีกลาวหา 

กฎสอบขอ ๑๖ 

เรียกผูถูกกลาวหามาพบ                   
แจงและอธิบายขอกลาวหาตามแบบ สว.๒ 
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๒. พยานบุคคล 

                               

                  สอบปากคําตองมีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

                                         

                  กอนเริ่มแจงพยานวากรรมการเปนเจาพนักงานใหการเท็จผิดกฎหมาย 

 
                    หามลอลวง ขูเข็ญ ใหสัญญาหรือกระทําการใดเพ่ือจูงใจ 

 
                       เรียกผูถูกสอบมาคราวละ ๑ คน 

                   หามคนอ่ืนอยูในท่ีสอบสวน เวนแตทนายหรือท่ีปรึกษาของผูถูกกลาวหา หรือ
บุคคลอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการอนุญาตใหอยูในท่ีสอบสวน 

                    สอบปากคําผูถูกกลาวหาตามแบบ สว.๔ พยานฝายกลาวหาและฝายผูถูกกลาวหา
ตามแบบ สว.๕ 

                    เสร็จแลวอานใหฟงหรือใหพยานอานเอง 

                      ผูใหถอยคํา ผูเขารวมฟงและผูบันทึกลงลายมือชื่อ 

                          กรรมการทุกคนท่ีรวมสอบลงลายมือชื่อ 

                        บันทึกมีหลายหนาใหกรรมการอยางนอย ๑ คน กับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อ
กํากับไวทุกหนา 

                  หามขูดลบหรือบันทึกขอความทับ แกไขใหขีดฆาหรือตกเติมกรรมการอยางนอย 
๑ คนกับผูใหถอยคําลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

 

 

กฎสอบขอ ๒๐ 

กฎสอบขอ ๒๑ 

กฎสอบขอ ๒๒ 

กฎสอบขอ ๒๓ 
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            แจงบุคคลมาเปนพยานตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีคณะกรรมการกําหนด 

         นอกจากนี้ ตามขอ ๑๑ คณะกรรมการมีหนาท่ีมิใหบุคคลอ่ืนเขารวมทําการ
สืบสวน   

       สิทธิของผูถูกกลาวหา ตามขอ ๓๘ วรรคสี่ ในการสอบสวนผูถูกกลาวหา 
จะนําทนายความหรือท่ีปรึกษาไมเกิน ๑ คน เขารวมฟงก็ได แตจะใหถอยคําแทนผูถูกกลาวหาไมได 

       การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๒) การสอบปากคําบุคคล
ดําเนินการไมถูกตองตามท่ีกําหนดในขอ ๑๑ ขอ ๒๐ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๖ หรือขอ ๓๘ วรรคสี่ 
ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป ผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

           ๓. การตัดพยาน 

 

        พยานไมใหถอยคําหรือไมมาหรือติดตามไมได ถาจะไมสอบพยานตองบันทึกเหตุ
ในบันทึกการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐ และรายงานการสอบสวน ตามขอ ๓๒   

 

             พยานหลักฐานใดทําใหลาชาโดยไมจําเปนหรือไมใชประเด็นสําคัญ ถาจะงด
สืบสวนตองบันทึกเหตุในบันทึกการปฏิบัติงาน ตามขอ ๑๐ และรายงานการสอบสวน ตามขอ ๓๒    

     ๔. การสงประเด็นใหสอบสวนแทน 

 

                    ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวน เพ่ือมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
หรือหัวหนาหนวยงานสอบสวนแทน โดยกําหนดประเด็นท่ีจะตองสอบสวนไปให 

                      หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเลือกขาราชการตํารวจท่ีเห็นสมควร
อยางนอยอีก ๒ คน รวมเปนคณะทําการสอบสวน โดยนําขอ ๑๑ ขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ขอ ๒๐ ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ 
ขอ ๒๓ และขอ ๒๔ มาใชโดยอนุโลม 

 

กฎสอบขอ ๒๔ 

กฎสอบขอ ๒๔ 

กฎสอบขอ ๒๕ 

กฎสอบขอ ๒๖ 
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 ๕. ผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืน 

 

      คณะกรรมการเห็นวากรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ในเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีระบุในคําสั่งต้ังกรรมการสอบสวน 

               ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวนโดยเร็ว 

                  ผูสั่งสอบสวนเห็นวามีกรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 
ใหสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะใหคณะกรรมการเดิมทําการสอบสวนหรือจะแตงต้ังใหมก็ได   

                                    ๖. การสอบสวนพาดพิงไปถึงผูอ่ืน 

 

            คณะกรรมการพิจารณาในเบื้องตนเห็นวา มีสวนรวมหรือมีสวนเก่ียวของในเรื่อง 
ท่ีสอบสวนดวย 

                     ประธานกรรมการรายงานผูสั่งสอบสวนโดยเร็ว 

                     ผูสั่งสอบสวนเห็นวากรณีมีมูลท่ีควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงใหสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนโดยจะใหคณะกรรมการเดิมทําการสอบสวนหรือจะแตงต้ังใหมก็ได     

                      ใชพยานหลักฐานท่ีไดสอบสวนมาแลวประกอบการพิจารณาได 

                       กรณีแยกเปนสํานวนใหม ใหนําสําเนาพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของในสํานวนเดิม
มารวม และบันทึกใหปรากฏท่ีมาจากสํานวนเดิม   

       ๗. กรณีมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 

 

             คําพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวนไดความประจักษชัด ใหถือเอาเปน
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาโดยไมตองสอบสวนพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับขอกลาวหา 

                          แตตองแจงใหผูถูกกลาวหาทราบและแจงขอกลาวหาพรอมสรุปพยาน หลักฐาน
ท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามท่ีปรากฏในคําพิพากษาใหผูถูกกลาวหาทราบ และนําขอ ๑๘ มาใชโดยอนุโลม 

 

กฎสอบขอ ๒๗ 

กฎสอบขอ ๒๘ 

กฎสอบขอ ๒๙ 
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      ๘. กรณีผูถูกกลาวหายายระหวางสอบสวน 

 

               คณะกรรมการทําการสอบสวนตอไปจนเสร็จ 

                 ผูสั่งสอบสวนตรวจสอบความถูกตองแลวสงใหผูบังคับบัญชาคนใหม หรือ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการสําหรับผูถูกกลาวหาทุกคนพิจารณาสั่งสํานวนแลวแตกรณี 

 

 

        เ ม่ือได ดํ า เนินการแจงและอธิบายขอกล าวหา ตามขอ ๑๗ และรวบรวม
พยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาแลว ข้ันตอนตอไปใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมพิจารณาวา  
มีพยานหลักฐานใดสนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร และผูถูกกลาวหาได
กระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม   

 

 

 

 

 

 

 

 

            การประชุม ตามขอ ๑๘ นี้ ตองมีองคประชุมและดําเนินการประชุมครบถวน ตาม 
ขอ ๑๓ และจัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐาน    

          การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๑) ในกรณีการประชุมของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง ทําใหการสืบสวนตอนนั้น  
เสียไป ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

กฎสอบขอ ๓๐ 

                        คณะกรรมการพิจารณาวา                                
 ผูถูกกลาวหาไดกระทําการใด เม่ือใด อยางไร        
 และไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 

การประชุม ตามขอ 
๑๘ 

ฟงไดวา   
กระทําการ

ตามกลาวหา 

ฟงไมไดวา
กระทําการ

ตามกลาวหา 

 มีความเห็น
ยุติเรื่อง         
 ดําเนินการ
ตามขอ ๓๑ 
และ ๓๒ ตอไป 

 เรียกผูถูก
กลาวหามาพบ       
 แจงขอกลาวหา
และสรุปพยาน 
หลักฐาน (แบบ 
สว.๓) 

การประชุมพิจารณาวาไดกระทําการตามท่ีถูกกลาวหาหรือไม 
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       เม่ือคณะกรรมการไดประชุมพิจารณาพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา  
ตามขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง แลวเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําการตามท่ีกลาวหา ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการแจง   
ขอกลาวหาและพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาตามแบบ สว. ๓ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 การแจงขอกลาวหาตามแบบ สว.๓ นี้ ใหคณะกรรมการเรียกผูถูกกลาวหามาพบ 
เพ่ือแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาเทาท่ีมีใหทราบ โดยระบุวัน เวลา สถานท่ี  
และการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการสนับสนุนขอกลาวหา สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได  
โดยใหคํานึงถึงหลักการคุมครองพยาน 

     ใหแจงพยานหลักฐานฝายกลาวหาเทาท่ีมีตามท่ีปรากฏในสํานวนใหผูถูกกลาวทราบ  
แมพยานหลักฐานจะฟงไดเพียงวาเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

การแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

กฎสอบขอ ๑๘ 
เรียกผูถูกกลาวหามาพบ         
แจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานตามแบบ สว.๓ 

               ผูถูกกลาวหามาพบ                                                                      
 ลงลายมือช่ือรับทราบเปนหลักฐาน                                               
 ถามวาจะยื่นคําช้ีแจงแกขอกลาวหาเปน
หนังสือหรือไม  ไมเกิน ๑๕ วัน                    
 ใหโอกาสใหถอยคําเพ่ิมเติมรวมท้ังนําสืบแก
ขอกลาวหาดวย 

ผูถูกกลาวหาไมมา มาแตไมรับทราบ           
สง สว.๓ ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

ขอใหช้ีแจง นัดมาใหถอยคํา นําสบืแก        
และใหลงช่ือใน สว.๓ แลวสงคืน 

    พน ๑๕ วัน       
 ไมไดรบั สว.๓ คืน 
 ไมไดรับคําช้ีแจง  
 ไมมาใหถอยคํา   
 ไมสอบตอก็ได 

  กอนเสนอสํานวน    
 ถามาใหถอยคํา   
 ยื่นคําช้ีแจง        
 ขอนําสืบแก        
 ตองใหโอกาส
ตามท่ีรองขอ 
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                 การแจงขอกลาวหาตองระบุวา ขอกลาวหาซ่ึงปรากฏหลักฐานวากรณีใด เปน
ความผิดวินัยฐานใด ตามมาตราใด (ตามแบบ สว.๓) 

                         การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๑ ในกรณีท่ีปรากฏวาคณะกรรมการ
ดําเนินการไมถูกตอง ตามขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ท่ีจะชี้แจงถอยคําและนําสืบแกขอกลาวหาตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๘ ดวย 

        การปฏิบัติของผูตรวจสํานวน การแจงเรื่องท่ีถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนใหผูถูกกลาวหา
ทราบเปนสาระสําคัญตามมาตรา ๘๖ ซ่ึงตามหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๓/ว ๐๓๑ ลง ๒๓ เม.ย.๕๑ และ 
ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๒๕ ลง ๒๑ มี.ค.๕๔ ไดแจงกําชับใหผูมีหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัย  
ตองตรวจสํานวนการสอบสวนทางวินัยทุกสํานวนโดยละเอียดถ่ีถวนวา ในการสอบสวนไดมีการดําเนินการแจง
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ชี้แจงแกขอกลาวหาโดยถูกตองตามระเบียบกฎหมายแลวหรือไม หากตรวจพบวามิไดดําเนินการหรือ
ดําเนินการไมถูกตองครบถวน ใหเสนอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาสั่งการใหมีการแกไขหรือดําเนินการ 
ใหถูกตองตอไป   

 

 

                  ๑. การนําสบืแกขอกลาวหา 

     ตามขอ ๓๘ วรรคหนึ่ง การนําสืบแกขอกลาวหา ผูถูกกลาวหาจะนําพยาน หลักฐาน
มาเอง หรือจะอางพยานหลักฐานแลวขอใหคณะกรรมการสอบสวนเรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได 

  ๒. การย่ืนคําช้ีแจงหรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพ่ิมเติม 

  ตามขอ ๑๘ วรรคเจ็ด และขอ ๓๘ วรรคสอง กอนท่ีคณะกรรมการจะเสนอ
สํานวนการสอบสวนตอผูสั่งสอบสวนหรือกอนการสอบสวนแลวเสร็จ ตามขอ ๓๒ ผูถูกกลาวหาสามารถย่ืน 
คําชี้แจงหรือขอใหถอยคําหรือนําสืบแกขอกลาวหาเพ่ิมเติมได  

                 ตามขอ ๓๘ วรรคสาม กรณีการสอบสวนแลวเสร็จและสํานวนอยูระหวาง 
การพิจารณาของผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจ ผูถูกกลาวหาจะย่ืนคําชี้แจงตอผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจก็ได  
ใหผูสั่งสอบสวนหรือผูมีอํานาจรับคําชี้แจงรวมไวในสํานวนเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 

 

การรวบรวมพยานหลักฐานท่ีผูถูกกลาวหาอาง 
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            ๓. การรวบรวมพยานหลกัฐานเพ่ิมเติม      

  ตามขอ ๑๙ กอนท่ีคณะกรรมการจะเสนอสํานวนการสอบสวนตอผูสั่งสอบสวน
หรือกอนการสอบสวนแลวเสร็จ ตามขอ ๓๒ ถาคณะกรรมการเห็นวาจําเปนสามารถดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมได แตถาเปนพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา ใหสรุปพยานหลักฐานดังกลาว 
ใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสท่ีจะใหถอยคําหรือนําสืบแกเฉพาะพยานหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีสนับสนุน 
ขอกลาวหานั้น โดยแจง สว.๓ และดําเนินการ ตามขอ ๑๘ 

 

 

  

  ตามมาตรา ๘๖ กรณีถาฟงไมไดวาผูกลาวหาวากระทําผิดวินัย ควรเสนอ
ความเห็นยุติเรื่อง 
   การกระทําผดิวินัยอยางรายแรง กรณีใด มาตราใด ไดแก กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ
หลายกรณีตามมาตรา ๗๙ (๑) – (๗)  
   สถานโทษทางวินัยรายแรงตามมาตรา ๘๒ ไดแก ปลดออกหรือไลออก ซ่ึงตาม
มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งลงโทษดังกลาวตามความรายแรงแหงกรณี 
   องคประชุมและการประชุมใหคณะกรรมการดําเนินการ ตามขอ ๑๓ และให
จัดทําบันทึกการประชุมไวเปนหลักฐานดวย 
    กรณีมีมลทินหรือมัวหมองตามมาตรา ๑๐๒ ตองฟงใหไดครบตามองคประกอบ
ท่ีวา (๑) ไมไดความแนชัดวากระทําผิดท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก (๒) แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณี
ท่ีถูกสอบสวนนั้น (๓) หากจะใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ สั่ง
ใหออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได   

ประชุมพิจารณาลงมติ

กระทําผิดวินัยหรือไม       
เปนกรณีใด มาตราใด (ม.๗๙) 

โทษสถานใด (ม.๙๐) 

กระทําผิดมิใชรายแรง หรือ
หยอน บกพรอง ไมเหมาะสม

หรือไม อยางไร     
มีมลทินหรือมัวหมองหรือไม 

อยางไร (ม.๑๐๒)

กฎสอบขอ ๓๑ 

การประชุมลงมติวากระทําผิดวินัยหรือไม 
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         การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง ตามขอ ๔๐ (๑) ในกรณีการประชุมของ
คณะกรรมการมีกรรมการมาประชุมไมครบตามท่ีกําหนดไวในขอ ๑๓ ทําใหการสืบสวนตอนนั้นเสียไป          
ผูมีอํานาจตองสั่งใหดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 
 

 

 

                      ๑. สาระสําคัญในรายงานการสอบสวน 

 

                  ทํารายงานตามแบบ สว.๖  

                  สรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวามีอยางใดบาง ในกรณีท่ีไมไดสอบสวน
พยานหลักฐาน ตามขอ ๒๔ และขอ ๒๕ ใหรายงานเหตุท่ีไมไดสอบสวนนั้นใหปรากฏไว ในกรณีท่ีผูถูกกลาวหา
ใหถอยคํารับสารภาพ ใหบันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ (ถามี) ไวดวย  

                      วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐาน 
ท่ีหักลางขอกลาวหา โดยสรุปขอเท็จจริงท่ีไดจากการสอบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบ
พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหากับพยานหลักฐานท่ีหักลางขอกลาวหาวาจะรับฟงพยานหลักฐานใด 
ไดหรือไม เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอยางไร และผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม ถาผิดวินัย 
เปนความผิดกรณีใด ตามมาตราใด และควรไดรับโทษสถานใด หรือถาผิดวินัยอยางไมรายแรง หากใหรับ
ราชการตอไปจะเสียหายแกราชการหรือไม อยางไร หรือไมไดความแนชัดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงท่ีจะถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนนั้นหรือไม อยางไร  

                        ความเห็นของคณะกรรมการตามการประชมุลงมติ   

                      กรรมการมีความเห็นแยงใหทําความเห็นไวในรายงาน 

              ๒. การสอบสวนแลวเสร็จ 

       การสอบสวนเริ่มตนเม่ือประธานกรรมการไดรับทราบคําสั่ง ตามขอ ๑๒ และ
เสร็จสิ้นเม่ือคณะกรรมการทํารายงานการสอบสวนแลวเสนอสํานวนพรอมท้ังสารบาญตอผูสั่งสอบสวน เพ่ือ
พิจารณาสั่งการตอไป 

 

กฎสอบขอ ๓๒ 

การทํารายงานการสอบสวน 
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             ๓. การเรียงลําดับและการใหหมายเลขในสํานวนสอบสวน 

        ใหรวบรวมบันทึกและเอกสารตางๆ ในการสอบสวนรวมสํานวนเขาไว โดยให
เรียงลําดับและใหหมายเลขในเอกสารสํานวนการสอบสวน ตามระเบียบ ตร.วาดวยประมวลระเบียบการ
ตํารวจไมเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๑ ความประพฤติและระเบียบวินัย พ.ศ.๒๕๕๕ บทท่ี ๔ การใชแบบพิมพและ
การเรียงลําดับเอกสารในสํานวน 

 
  
 

 เม่ือคณะกรรมการไดเสนอสํานวนการสอบสวนแลว ใหผูสั่งสอบสวนพิจารณา
ดําเนินการ  ดังนี้ 

             ๑. ตรวจสอบความถูกตองของสํานวน  

  

  พิจารณาดําเนินการตามหมวด ๗ การสอบสวนท่ีมิชอบและบกพรอง 

                   ตามขอ ๓๙ องคประกอบของคณะกรรมการไมถูกตอง ตามขอ ๔ เวนแตกรณี 
ไมมีเลขานุการ ใหการสอบสวนท้ังหมดเสียไป ใหผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหมใหถูกตอง 

                      ตามขอ ๔๐ (๑) องคประชุม ตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) การสอบปากคํา ตาม 
ขอ ๑๑, ๒๐, ๒๒ , ๒๓ วรรคหนึ่ง, ๒๖ และ ๓๘ วรรคสี่ ตอนใดทําไมถูกตอง ทําใหการสอบสวนตอนนั้นเสียไป  
ใหผูมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการดําเนินการใหมใหถูกตองโดยเร็ว 

                         ตามขอ ๔๑ การแจงเรื่องท่ีกลาวหา ตามขอ ๑๘ ทําไมถูกตอง ใหสั่งให
คณะกรรมการดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว 

                ตามขอ ๔๒ ตอนใดเปนสาระสําคัญอันจะทําใหเสียความเปนธรรม ถาทํา 
ไมถูกตอง ใหผูมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

                 ๒. การสอบสวนเพ่ิมเติม   

 

                      ผูมีอํานาจเห็นสมควรใหกําหนดประเด็นพรอมสงเอกสารท่ีเก่ียวของไปให
คณะกรรมการคณะเดิมสอบสวนเพ่ิมเติมตามความจําเปน   

การพิจารณาสั่งสํานวนสอบสวน 

กฎสอบขอ ๓๓ 

กฎสอบขอ ๓๔ 
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                    คณะกรรมการคณะเดิมไมอาจทําการสอบสวนได หรือผูสั่งสอบสวนเพ่ิมเติม
เห็นสมควรจะแตงต้ังคณะกรรมการคณะใหมข้ึนทําการสอบสวนเพ่ิมเติมก็ได  

                 ใหดําเนินการสอบสวนเพ่ิมเติมใหแลวเสร็จโดยเร็ว และใหทําความเห็นท่ีไดจาก
การสอบสวนเพ่ิมเติมประกอบไปดวย     

                      ๓. การพิจารณาสั่งการเก่ียวกับโทษ 

                     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. ท่ี ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕  
ลง ๓ พ.ย.๕๒ แตอยางไรก็ตาม หลักการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษแนบทายหนังสือดังกลาวไดกําหนด
ไววา ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจปรับระดับโทษใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน แตตองประกอบดวย
เหตุผลและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย 

 กรณีฟงไดวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง การสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณีตามมาตรา ๙๐ ตามขอ ๓๖ วรรคสอง ผูมีอํานาจตามมาตรา ๗๒ 
ยกเวนนายกรัฐมนตรี จะสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกใหสงเรื่องใหคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา 
สั่งลงโทษท่ีไดแตงต้ังข้ึนตามมาตรา ๙๐ วรรคสอง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอ โดยพิจารณาประกอบกับ
มาตรฐานการลงโทษวินัยอยางรายแรงตามแนวทางท่ี ก.ตร. กําหนดไว รายละเอียดเก่ียวกับการประชุมนั้น  
เปนไปตามกฎ ก.ตร.วาดวยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองพิจารณาสั่งลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗, ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๗, 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๕๑ 

 เหตุอันควรลดหยอน นํามาประกอบการพิจารณาลงโทษตามมาตรา ๙๐ ได 
แตหามมิใหลดโทษตํ่ากวาปลดออก อาจพิจารณาไดตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยวิธีการเสริมสรางและพัฒนา 
ใหขาราชการตํารวจมีวินัย และปองกันมิใหขาราชการตํารวจกระทําผิดวินัย พ.ศ.๒๕๔๙ ขอ ๕ ท่ีกําหนดไววา  
ในการดําเนินการทางวินัย ใหคํานึงถึงขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ความประพฤติและการปฏิบัติท่ีผานมาของผูกระทําผิด  
มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดลอม ความรูสํานึกในการกระทําและแกไขเยียวยาผลรายหรือผลกระทบหรือความเสียหาย 
ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําประกอบกัน และมุงเนนการแกไขปญหามากกวาการลงโทษ 

 ตามขอ ๓๖ วรรคสาม การพิจารณาพยานหลักฐานวาผูถูกกลาวหา
กระทําผิดวินัยอยางไร หรือไม นั้น ใหผูมีอํานาจพิจารณาจากพยานหลักฐานในสํานวน และตองเปน
พยานหลักฐานท่ีไดสรุปแจงใหผูถูกกลาวหาทราบ และใหโอกาสผูถูกกลาวหาท่ีจะชี้แจงแกขอกลาวหาตามขอ ๑๘ 
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แลวเทานั้น หากมีพยานหลักฐานนอกเหนือสามารถรับฟงลงโทษผูถูกกลาวหาได จะตองดําเนินการใหมีการ
แจงสรุปพยานหลักฐานในสวนท่ีเพ่ิมเติม ใหผูถูกกลาวหาทราบและใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจงแกขอกลาวหา
ดวย 

           ๔. ระยะเวลาพิจารณาส่ังการ   

        ตามขอ ๓๖ วรรคหนึ่ง ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนซ่ึงมีอํานาจตาม
มาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๐ พิจารณาสั่งสํานวนการสืบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว ไมเกิน ๒๔๐ วันนับแตวันรับ
สํานวน มีเหตุจําเปนตามระเบียบ ก.ตร. ทําใหพิจารณาสั่งการไมแลวเสร็จ ขยายระยะเวลาได ไมเกิน ๒ ครั้ง
แตละครั้งไมเกิน ๖๐ วัน หากยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหผูถูกกลาวหากลับคืนสูฐานะเดิมและใหถือวาไมเปน 
ผูท่ีอยูระหวางถูกสืบสวนนับแตวันท่ีครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนกวาการพิจารณาสั่งการจะเสร็จสิ้นและ
มีคําสั่ง (มาตรา ๘๗ วรรคสอง) 

           ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยเหตุจําเปนในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการ
ทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓ กําหนดเหตุจําเปนไวดังนี้                                                                                                     

             (๑) ใหทําการสืบสวนสอบสวนใหมหรือสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม 

            (๒) ขอเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

       (๓) ขอคําชี้แจงจากบุคคล หนวยงาน หรือองคกร 

            (๔) รอฟงผลการพิจารณาของศาล หรือการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการของ
หนวยงานหรือองคกร 

                          การกลับคืนสูฐานะเดิมเปนไปโดยผลของกฎหมายนับแตวันครบกําหนดตาม
มาตรา ๘๗ โดยท่ี ตร. ไดวางแนวทางใหออกเปนคําสั่งตามแบบแนบทายหนังสือ ตร. ท่ี ๐๐๑๑.๒/ว ๑๒๕  
ลง ๒๐ พ.ย.๔๙ เรื่องการออกคําสั่งใหขาราชการตํารวจกลับคืนสูฐานะเดิมตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๘๗ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงใหหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการเก่ียวกับสิทธิประโยชน
ตางๆ ของขาราชการตํารวจท่ีไดรับสิทธิคืนสูฐานะเดิมตอไป โดยในกรณีท่ีไดมีการสั่งพักราชการหรือสั่งใหออก
จากราชการไวกอน ผูมีอํานาจตองเรียกตัวผูถูกกลาวหากลับเขารับราชการดวย 
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  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาจัดทําคําสั่ง
ลงโทษในความผิดวินัยรายแรง หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไดความพอสรุป
ได ดังนี้ 

ภายใน 
๒๔๐ วัน 

ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   
พิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๓๓  ตรวจสอบความถูกตอง               
ตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐                    
ขอ ๔๑ และขอ ๔๒  

ขอ ๓๔  เห็นสมควรสั่งสอบสวน
เพ่ิมเติม  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว       
และทําความเห็นประกอบดวย  

พิจารณาสั่งการ                        

ไมไดกระทําผิด                 
สั่งยุติเรื่อง ตาม ม.๘๖ 

กระทําผิดวินัยไมรายแรง  
สั่งลงโทษ               
ตาม ม.๘๙    

กระทําผิดวินัยรายแรง     
สั่งลงโทษ  โดยนําเขา

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณา

ตาม ม.๙๐   

สั่งใหออกกรณีมีมลทิน
หรือมัวหมองตาม     
ม.๑๐๒ หรืออ่ืนๆ 

การออกคําสั่งลงโทษ 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

      

  ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาจัดทําคําสั่ง
ลงโทษในความผิดวินัยรายแรง หรือคําสั่งใหออกจากราชการ ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของไดความพอสรุป
ได ดังนี้ 

ภายใน 
๒๔๐ วัน 

ผูสั่งแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   
พิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๓๓  ตรวจสอบความถูกตอง               
ตามขอ ๓๙ ขอ ๔๐                    
ขอ ๔๑ และขอ ๔๒  

ขอ ๓๔  เห็นสมควรสั่งสอบสวน
เพ่ิมเติม  ใหแลวเสร็จโดยเร็ว       
และทําความเห็นประกอบดวย  

พิจารณาสั่งการ                        

ไมไดกระทําผิด                 
สั่งยุติเรื่อง ตาม ม.๘๖ 

กระทําผิดวินัยไมรายแรง  
สั่งลงโทษ               
ตาม ม.๘๙    

กระทําผิดวินัยรายแรง     
สั่งลงโทษ  โดยนําเขา

คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณา

ตาม ม.๙๐   

สั่งใหออกกรณีมีมลทิน
หรือมัวหมองตาม     
ม.๑๐๒ หรืออ่ืนๆ 

การออกคําสั่งลงโทษ 
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  ๑. ผูสั่งลงโทษตองมีอํานาจ ผูไดรับมอบอํานาจควรระบุคําสั่งหรือหนังสือ 
ท่ีมอบอํานาจในคําสั่งลงโทษใหชัดเจน   

   ๒. ผูกระทําผิดจะถูกลงโทษ ตองเปนผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาของผูสั่งลงโทษ   

  ๓. ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  

                              มาตรา ๘๓  การลงโทษใหทําเปนคําสั่ง โดยระบุในคําสั่งดวยวาผูถูก
ลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและมาตราใด วิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎ ก.ตร.  

                                   มาตรา ๙๗ วรรคสอง วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไป
ตามท่ีกําหนดในระเบียบ ก.ตร. (๔) คือกรณีถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุตางๆ (๕) คือกรณีถูกสั่งลงโทษ
ปลดออกหรือไลออก 

           ๔. ตามกฎ ก.ตร.วาดวยวิธีการออกคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗ 

                                     วันท่ีคําสั่งมีผล การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกตามมาตรา ๙๐      
จะสั่งใหออกจากราชการต้ังแตวันใดใหเปนไปตามระเบียบ ก.ตร. 

                                   รูปแบบ คําสั่งลงโทษใหทําตามแบบท่ีกําหนดทายกฎ ก.ตร. ดังกลาว         

                                   การแกไขหรือเพิกถอนคําสั่งลงโทษ ใหทําเปนคําสั่ง โดยใหปรากฏเลขท่ี 
วัน เดือน ป ท่ีออกคําสั่งเดิม ขอความเดิมท่ีตองการแกไขหรือเพิกถอน และขอความท่ีแกไขใหม 

                      ๕. ตามระเบียบ ก.ตร.วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการตํารวจ พ.ศ.
๒๕๔๗ 

                                   การสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก และการสั่งใหออกจากราชการ โดยปกติ
หามมิใหสั่งยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตมีเหตุตามท่ีระเบียบนี้กําหนดไว ใหพิจารณาเปนกรณีไป  

   ๖. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิอุทธรณ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งทางปกครองท่ีอาจอุทธรณหรือโตแยงตอไปได ใหระบุกรณีท่ีอาจ
อุทธรณหรือโตแยง และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณหรือโตแยงดังกลาวไวดวย 

   ๗. คําสั่งลงโทษใหแจงสิทธิฟองคดีปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ท่ีบัญญัติวา คําสั่งใดท่ีอาจฟองตอศาลปกครองได ให ผู
ออกคําสั่งระบุวิธีการยื่นคําฟองและระยะเวลาสําหรับยื่นคําฟองไวในคําสั่งดังกลาวดวย 
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   ๘. แจงคําสั่งลงโทษใหผูถูกลงโทษ หนวยงานและผูบังคับบัญชาท่ีเก่ียวของ
ทราบ เพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป   

 

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

กลุมงานนิติกรดานการเสริมสรางและพัฒนาวินัย กองวินัย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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หัวข้อ : งานวินัย

วิทยากรหลัก

1. พ.ต.อ.ปราโมทย์ เจริญวัฒนสุข รอง ผบก.วน.

2. พ.ต.อ.หญิง สุชาดา ทิมมาศ  อาจารย์ (สบ 4) กอจ.บช.ศ.

3. พ.ต.อ.ปกรณ์ ไพรอังกูร ผกก.ฝอ.คด.

4. พ.ต.ท.โสภณ สุขอร่าม    สว.กลุ่มงานนิติกรด้านการเสริมสร้างและพัฒนาวินัย วน.

วิทยากรประจำาหน่วย

ลำาดับ หน่วยงาน ยศ ชื่อ สกุล ตำาแหน่ง

1 บช.น.
1. พ.ต.ต.ธีระจิตร  มากชุมโค

2. ร.ต.ท.ชาตรี  รัตนะ

สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น.

รอง สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น.

2 ภ.1
1. พ.ต.อ.สุรินทร์  ทับพันบุบผา

2. พ.ต.อ.ฉัตรมงคล  แก้วประเสริฐ

รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง

พงส.ผทค.ภ.จว.อ่างทอง

3 ภ.2
1. พ.ต.ท.ประชัญ  สุนันต๊ะ

2. พ.ต.ท.พาฝัน  ตันสกุล

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2

สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.2

4 ภ.3
1. พ.ต.ท.ชัยวัฒน์  เหมวงษ์

2. พ.ต.ท.ทองปาน  พิมพ์พรม

สว.อก.บ้านแท่น จว.ชัยภูมิ

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุบลฯ

5 ภ.4
1. พ.ต.ท.หญิง ลัลนา  ภูสุวรรณ

2. พ.ต.ท.รัฐธีร์ ศิรพรพงศ์สุข 

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.4

สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.4

6 ภ.5
1. พ.ต.อ.กตธน   ศรีงามช้อย

2. พ.ต.ท.กฤษดา  จันทร์ศรี

ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.5

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.5

7 ภ.6
1. พ.ต.ต.จิรภัทร  เพชรรัตน์

2. ร.ต.ต.หญิง อำาพรรณ์  พัดบางซื่อ

สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6

รอง สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.6

8 ภ.7 -  พ.ต.ท.สำาราญ  สมคะเณ รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7

9 ภ.8
1. พ.ต.ท.สำารวล  เพชรสถิต

2. พ.ต.ท.อรุณรักษ์  สกุลพงศ์

รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช

รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.8

10 ภ.9
1. พ.ต.ท.วัฒนา  สามนตราช

2. พ.ต.ต.อนุสรณ์  ญาสุรัติกุล

สว.ฝอ.ภ.จว.พัทลุง

สว.ฝอ.ภ.จว.สตูล

11 ศชต.
1. พ.ต.อ.จีระเดช  ชมบุญ

2. พ.ต.ท.หญิง วีริพรรณ  ศรีเทพ

ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต.

สว.ฝอ.9 บก.อก.ศชต.



สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

        ตำ�รวจมอือ�ชพี ตอ้งเปน็ข�้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

“เป็นต�ำรวจมืออำชีพ 

เพื่อควำมผำสุกของประชำชน”

วิสัยทัศน์ (Vision)

บทเรียนและประสบก�รณ์ในก�รนำ�หน่วย

 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)

พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
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