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กฎ  ก.ตร.   
ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  (๒)  และมาตรา  ๘๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ตํารวจแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และมติ  ก.ตร.  ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  จึงออกกฎ  ก.ตร.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.ตร.  นี้ให้ใชบั้งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
ข้อ ๓ เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัย   

หากผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาในเบ้ืองต้นแล้วไม่มีมูลหรือมีมูลเพียงพอที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรงหรือมีพยานหลักฐานฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยและสามารถสั่งการได้ในกรณี
เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจพิจารณาส่ังการไปภายในอํานาจโดยไม่ต้อง
สืบสวนข้อเท็จจริง  แต่ถ้าจะต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก็ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสืบสวน
ข้อเท็จจริงที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  นี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ การสืบสวนข้อเท็จจริง  หมายถึง  การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซ่ึงผู้มี
หน้าที่สืบสวนข้อเท็จจริงได้ปฏิบัติไปตามอํานาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งพฤติการณ์ 
และการกระทําของข้าราชการตํารวจผู้ถูกร้องเรียนกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัยว่ากรณีมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่  หรือผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อย่างไร 

ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ  ๓  กรณีที่ควรทําการสืบสวนข้อเท็จจริง  ได้แก่ 
(๑) ผู้บังคับบัญชามีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย 
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(๒) มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัยโดยผู้ร้องเรียน
นั้นได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน  พร้อมทั้งระบุพฤติการณ์แห่งกรณีที่กล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจ
กระทําผิดวินัยนั้น 

(๓) ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนแจ้งมาให้ทราบว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใด
กระทําผิดวินัยหรือสงสัยว่ากระทําผิดวินัย 

(๔) มีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย  ตามปกติการร้องเรียน
กล่าวหาข้าราชการตํารวจว่ากระทําผิดวินัยในลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ห้ามมิให้รับฟัง  เว้นแต่บัตรสนเท่ห์
นั้นระบุข้อเท็จจริง  พยานหลักฐานกรณีแวดล้อม  และหรือระบุพยานบุคคล  พยานวัตถุ  หรือพยานเอกสาร  
ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนได้ 

(๕) กรณีปรากฏเป็นข่าวในส่ือสารมวลชนใด ๆ   ว่าข้าราชการตํารวจในบังคับบัญชาผู้ใดกระทําผิดวินัย  
ตามปกติหากไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียนกล่าวหาห้ามมิให้รับฟัง  เว้นแต่ข่าวในส่ือมวลชนนั้นระบุ
ข้อเท็จจริง  พยานหลักฐาน  กรณีแวดล้อม  และหรือระบุพยานบุคคล  พยานวัตถุ  หรือพยานเอกสาร
ชี้แนะแนวทางเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนได้ 

(๖) กรณีอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริง 
ข้อ ๖ เม่ือมีกรณีตามข้อ  ๕  เกิดขึ้น  ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสารวัตรหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปดําเนินการสืบสวนด้วยตนเองหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือจะส่ังให้ผู้หนึ่งผู้ใดทําการสืบสวน
หรืออาจส่งประเด็นไปให้เจ้าพนักงานอ่ืนช่วยสืบสวนก็ได้ 

ข้อ ๗ เม่ือผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจได้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใดดําเนินการ
สืบสวนเรื่องหนึ่งเรื่องใดไปแล้ว  ห้ามมิให้ส่ังให้สืบสวนในเรื่องเดียวกันนั้นอีก 

ข้อ ๘ กรณีผู้ร้องเรียนหรือส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนแจ้งมาตามข้อ  ๕  (๒)  และ  (๓)  
ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องดังกล่าวแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ๆ  
ทราบทุกกรณีโดยมิชักช้า 

หมวด  ๒ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน 

 
 

ข้อ ๙ ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนยกเว้นนายกรัฐมนตรี  และ
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน  จะต้องไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุการณ์ในเรื่องที่สืบสวน 
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่สืบสวน 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกสืบสวน 
(๔) เป็นผู้ร้องเรียนกล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา

หรือร่วมบิดาหรือมารดากับผู้ร้องเรียนกล่าวหา 
(๕) มีเหตุอย่างอ่ืนซ่ึงน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะทําให้การสืบสวนเสียความเป็นธรรม 
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ข้อความใน  (๑)  ให้ใช้บังคับกับผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนเฉพาะ 
ในกรณีที่ผู้นั้นรู้เห็นเหตุการณ์ในลักษณะมีส่วนร่วมกับการกระทําความผิด 

ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใดทําการสืบสวน  ประธานกรรมการ 
หรือผู้สืบสวนต้องเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรมีตําแหน่งและยศไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา  กรณีผู้ถูกกล่าวหา
เป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  คณะกรรมการสืบสวนซ่ึงเป็นข้าราชการตํารวจต้องเป็นข้าราชการตํารวจ 
ชั้นสัญญาบัตรเท่านั้น 

ในกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน  ให้มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นข้าราชการประจําอย่างน้อยสามคน
ประกอบด้วยข้าราชการตํารวจอย่างน้อยก่ึงหนึ่ง  โดยให้มีเลขานุการหนึ่งคน  เลขานุการอาจจะแต่งตั้งจาก
กรรมการสืบสวนคนใดคนหนึ่งก็ได้  ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ให้นําข้อ  ๑๓  ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  มาใช้บังคับกับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใดทําการสืบสวนให้ทําเป็นคําส่ังโดยระบุ

ชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน  เรื่องที่กล่าวหา  ชื่อและตําแหน่งของผู้ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสืบสวน  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ  (ถ้ามี)  หรือชื่อและตําแหน่งของ 
ผู้สืบสวน  ทั้งนี้  ให้มีสาระสําคัญตามแบบ  สส.๑  ที่  ก.ตร.  กําหนด 

การเปล่ียนแปลงตําแหน่งของกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่กระทบถึงการที่ได้รับการแต่งตั้ง
หรือส่ังให้ทําการสืบสวนตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๒ เม่ือมีคําส่ังตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน
ดําเนินการดังนี้ 

(๑) แจ้งคําส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว  โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน  ในการน้ีให้มอบสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับด้วย  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอม
รับทราบคําส่ังหรือไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบได้ให้ส่งสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
ไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้   
เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสําเนาคําส่ังดังกล่าวให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคําส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือคําส่ังให้สืบสวนแล้ว   

การแจ้งคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกล่าวหา 
ต่อประธานกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับทราบคําส่ังไปด้วย 

(๒) ส่งสําเนาคําส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนทราบ  ส่วนประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน  
นอกจากส่งสําเนาคําส่ังให้แล้วให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาไปให้ด้วยและให้ประธาน
กรรมการหรือผู้สืบสวนลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๑๓ เม่ือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใดทําการสืบสวนแล้ว  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนเห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือจําเป็นที่จะต้องเปล่ียน  เพิ่มหรือลด
จํานวนผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนหรือเปล่ียนผู้สืบสวน  ให้ดําเนินการได้โดยให้แสดงเหตุ 
แห่งการส่ังนั้นไว้ด้วย  และให้นําข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การเปล่ียนแปลงตามวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงการสืบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
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หมวด  ๓ 
หน้าที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน 

 
 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนมีหน้าที่ 
(๑) สืบสวนตามหลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลาที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  นี้  เพื่อแสวงหาความจริง

ในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความยุติธรรมตลอดการสืบสวน 
(๒) รวบรวมประวัติของผู้ถูกกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๓) จัดทําบันทึกการปฏิบัติงานที่มีการสืบสวนไว้ทุกครั้ง 
(๔) ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมทําการสืบสวน 
ข้อ ๑๕ กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน  นอกจากดําเนินการตามข้อ  ๑๔  แล้ว  ให้ดําเนินการ

ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) เม่ือประธานกรรมการได้รับเรื่องตามข้อ  ๑๒  แล้ว  ให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ

สืบสวนเพื่อพิจารณาวางแนวทางการสืบสวนต่อไป 
(๒) การประชุมคณะกรรมการสืบสวนตามข้อ  ๑๙  และข้อ  ๓๑  ต้องมีกรรมการสืบสวนมา

ประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสืบสวนทั้งหมด 
(๓) การประชุมคณะกรรมการสืบสวนต้องมีประธานกรรมการอยู่ร่วมประชุมด้วย  แต่ในกรณี

จําเป็นที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง 
ทําหน้าที่แทน 

(๔) การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการสืบสวนให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําบันทึกการประชุมเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าตนเองมีเหตุอันอาจ 

ถูกคัดค้านตามข้อ  ๓๓  วรรคหนึ่ง  ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ัง 
ให้สืบสวนและให้นําข้อ  ๓๓  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคส่ี  และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
วิธีการสืบสวน 

 
 

ข้อ ๑๗ การสืบสวนข้อเท็จจริง  คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้องดําเนินการ 
ตามกําหนดเวลาดังนี้ 

(๑) สืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ
หรือผู้สืบสวนได้รับทราบคําส่ัง  หากครบกําหนดหกสิบวันแล้วยังไม่แล้วเสร็จให้ขออนุมัติขยายระยะเวลา
ต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ัง 
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ให้สืบสวนพิจารณาอนุมัติได้ตามความจําเป็น  แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกินหกสิบวัน  
หากมีการขยายระยะเวลาแล้วการสืบสวนไม่แล้วเสร็จภายในหกสิบวันให้ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน
รายงานเหตุให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนทราบและให้เป็นหน้าที่ของผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนติดตามเร่งรัดการสืบสวนต่อไป   

(๒) ในการสืบสวนเพิ่มเติมตามข้อ  ๓๖  (๒)  ให้ดําเนินการสืบสวนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันรับทราบคําส่ัง  หากครบกําหนดสามสิบวันแล้วยังสืบสวนไม่แล้วเสร็จให้ขออนุมัติขยายระยะเวลา
ต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ัง 
ให้สืบสวนพิจารณาอนุมัติได้ตามความจําเป็น  แต่ทั้งนี้ห้ามมิให้ขยายระยะเวลาสืบสวนต่อไปอีกเกินกว่า
สามสิบวัน  หากมีการขยายระยะเวลาแล้วการสืบสวนไม่แล้วเสร็จภายในสามสิบวันให้ประธานกรรมการ
หรือผู้สืบสวนรายงานเหตุให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนทราบและให้เป็นหน้าที่
ของผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรอืผู้ส่ังให้สืบสวนติดตามเร่งรัดการสืบสวนต่อไป   

ข้อ ๑๘ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวนให้บันทึกไว้ด้วย
ว่าได้มาอย่างไร  จากผู้ใด  และเม่ือใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้
จะใช้สําเนาที่กรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได ้

ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอ่ืนจะให้นําสําเนาหรือพยาน
บุคคลอ่ืนมาสืบก็ได้ 

ข้อ ๑๙ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เ ก่ียวข้องกับ   
ข้อกล่าวหาแล้วให้พิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด  เม่ือใด  อย่างไร  และถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้มีความเห็นควรยุติเรื่อง  แล้วทํารายงานการสืบสวนเสนอผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน  ถ้ากรรมการสืบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทําความเห็นแย้ง 
แนบไว้กับรายงานการสืบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสืบสวนด้วย 

ในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าได้กระทําการใด  เม่ือใด  อย่างไร  
และเป็นความผิดวินัยกรณีใด  และให้สรุปพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ทราบ  โดยระบุวัน  เวลา  สถานที่  
และการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา  สําหรับพยานบุคคลจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้  
โดยให้คํานึงถึงหลักการคุ้มครองพยาน 

การแจ้งตามวรรคสองให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สส.๒  ที่  ก.ตร.  กําหนด  โดยทําเป็นสองฉบับ  
เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  เก็บไว้ในสํานวนการสืบสวนหนึ่งฉบับ  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ 
และวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย   

เม่ือคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนได้ดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว   
ให้สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่  อย่างไร 
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ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้คณะกรรมการ
สืบสวนหรือผู้สืบสวนแจ้งผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัยกรณีใด   
ตามมาตราใด  หากผู้ถูกกล่าวหายังคงรับสารภาพให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ  
(ถ้ามี)  และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย  ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนจะไม่ทํา 
การสืบสวนต่อไปก็ได้  หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเก่ียวกับ 
เรื่องที่ ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนโดยละเอียดจะทําการสืบสวนต่อไปตามสมควรแก่กรณีก็ได้   
แล้วดําเนินการตามข้อ  ๓๑  และข้อ  ๓๒  ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพหรือรับสารภาพบางส่วน  ให้สอบถามผู้ถูกกล่าวหา 
ว่าจะยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะยื่นคําชี้แจงเป็นหนังสือ   
ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหายื่นคําชี้แจงภายในเวลาอันควร  แต่อย่างช้า 
ไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคํา
เพิ่มเติมรวมทั้งนําสืบแก้ข้อกล่าวหาด้วย  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะยื่นคําชี้แจงเป็นหนังสือ   
ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดําเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหาโดยเร็ว  
เม่ือคณะกรรมการสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสร็จแล้วให้ดําเนินการตามข้อ  ๓๑  และข้อ  ๓๒  
ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาแล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบหรือไม่มารับทราบเรื่องที่ถูกกล่าวหา
หรือถูกร้องเรียน  ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนส่งบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สส.๒   
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการหรือสถานที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งให้ทราบ  พร้อมทั้งมีหนังสือขอให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง
นัดมาให้ถ้อยคําและนําสืบแก้ข้อกล่าวหา  การแจ้งในกรณีนี้ให้ทําบันทึกมีสาระสําคัญตามแบบ  สส.๒  
เป็นสามฉบับ  เพื่อเก็บไว้ในสํานวนการสืบสวนหนึ่งฉบับ  ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาสองฉบับ  โดยให้ผู้ถูกกล่าวหา
เก็บไว้หนึ่งฉบับ  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสํานวน
การสืบสวนหนึ่งฉบับ  เม่ือล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดําเนินการดังกล่าว  แม้จะไม่ได้รับบันทึก 
ตามแบบ  สส.๒  คืน  หรือไม่ได้รับคําชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําตามนัดให้ถือว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนแล้วและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา  ในกรณี
เช่นนี้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนจะไม่ทําการสืบสวนต่อไปก็ได้หรือถ้าเห็นเป็นการสมควรที่จะได้
ทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจะสืบสวนต่อไปตามควรแก่กรณีก็ได้  แล้วดําเนินการตามข้อ  ๓๑  และข้อ  ๓๒  
ต่อไป  แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือขอนําสืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนจะเสนอสํานวนการสืบสวนตามข้อ  ๓๒  โดยมีเหตุผลอันสมควร   
ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ 

ข้อ ๒๐ การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการ
สืบสวนไม่น้อยกว่าสองคนจึงจะสืบสวนได้ 
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ข้อ ๒๑ ก่อนเริ่มสอบปากคําพยานให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนแจ้งให้พยานทราบว่า
กรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การให้ถ้อยคําอันเป็น
เท็จต่อคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้อ ๒๒ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ห้ามมิให้คณะกรรมการสืบสวนหรือ 
ผู้สืบสวนทําการล่อลวง  ขู่เข็ญ  ให้สัญญาหรือกระทําการใดเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นให้ถ้อยคําอย่างใด ๆ 

ข้อ ๒๓ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยาน  ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน 
เรียกผู้ซ่ึงจะถูกสอบปากคํามาในที่สืบสวนคราวละหนึ่งคน  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สืบสวนเว้นแต่
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนอนุญาตให้อยู่
ในที่สืบสวนเพื่อประโยชนแ์ห่งการสืบสวน 

การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาและพยานให้บันทึกถ้อยคํามีสาระสําคัญตามแบบ  สส.๓  หรือแบบ  
สส.๔  ที่  ก.ตร.  กําหนด  แล้วแต่กรณี  เม่ือได้บันทึกถ้อยคําเสร็จแล้วให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือจะให้
ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  เม่ือผู้ให้ถ้อยคํารับว่าถูกต้องแล้วให้ผู้ให้ถ้อยคํา  ผู้ร่วมเข้าฟังตามวรรคหนึ่งที่อยู่ใน
ที่สืบสวนและผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  และให้คณะกรรมการสืบสวนทุกคนที่ร่วม
สืบสวนหรือผู้สืบสวนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย  ถ้าบันทึกถ้อยคํามีหลายหน้า 
ให้กรรมการสืบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือผู้สืบสวนกับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา  ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ  ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึก
ไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติมและให้กรรมการสืบสวนผู้ร่วมสืบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือผู้สืบสวน 
กับผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม 

ในกรณีที่ ผู้ให้ถ้อยคําหรือผู้ร่วมเข้าฟังตามวรรคหนึ่งที่อยู่ในที่ สืบสวนไม่ยอมลงลายมือชื่อ   
ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นและให้กรรมการสืบสวนทุกคนที่ร่วมสืบสวนหรือผู้สืบสวนลงลายมือ
ชื่อรับรองไว้ด้วย 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้นํามาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนแจ้งให้บุคคลใดมาเป็นพยาน  ให้บุคคล
นั้นมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนกําหนด 

ในกรณีที่พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคําหรือไม่มา  หรือติดตามพยานไม่ได้ภายในเวลาอันควร  
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนจะไม่สืบพยานนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวัน 
ที่มีการสืบสวนตามข้อ  ๑๔  (๓)  และรายงานการสืบสวนตามข้อ  ๓๒   

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าการสืบสวนพยานหลักฐานใดจะทํา
ให้การสืบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็นหรือไม่ใช่พยานหลักฐานในประเด็นสําคัญจะงดการสืบสวนพยานหลักฐาน
นั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสืบสวนตามข้อ  ๑๔  (๓)  และรายงานการสืบสวน
ตามข้อ  ๓๒ 
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ข้อ ๒๖ ในกรณีมีเหตุจําเป็นประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนจะส่งประเด็นไปให้หัวหน้า
หน่วยงานที่เห็นว่าเก่ียวข้องดําเนินการสืบสวนแทนก็ได้  ในกรณีเช่นนี้หัวหน้าหน่วยงานดังกล่าวจะดําเนินการ
สืบสวนเองหรือจะส่ังผู้ใต้บังคับบัญชาที่เห็นสมควรทําการสืบสวนก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีฐานะเป็นผู้สืบสวนหรือคณะกรรมการ
สืบสวนตามกฎ  ก.ตร.  นี้  และให้นําข้อ  ๑๔  (๔)  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  และข้อ  ๒๔  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นเป็นที่สงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด
วินัยในเรื่องอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคําส่ังให้สืบสวน  ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้สืบสวนรายงานไปยังผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนโดยเร็ว  ถ้าผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนเห็นว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดวินัยก็ให้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใดทําการสืบสวน  โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนคณะเดิม
หรือผู้สืบสวนคนเดิมเป็นผู้ทําการสืบสวนหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนใหม่ก็ได้  ทั้งนี้  
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  นี้ 

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู้อ่ืนว่ามีส่วนร่วมหรือมีส่วน
เก่ียวข้องในการกระทําในเรื่องที่ทําการสืบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนพิจารณา 
ในเบ้ืองต้นว่าข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําในเรื่องที่สืบสวนนั้น 
ด้วยหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเก่ียวข้องในการกระทําในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย 
ให้ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนรายงานไปยังผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน 
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว 

เม่ือผู้มีอํานาจส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้สืบสวนได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง 
แล้วเห็นว่ามีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดวินัยก็ให้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใด 
ทําการสืบสวน  โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนคณะเดิมหรือผู้สืบสวนคนเดิมเป็นผู้ทําการสืบสวน 
หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนใหม่ก็ได้  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในกฎ  ก.ตร.  นี้  กรณีเช่นนี้ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้สืบสวนมาแล้วประกอบการพิจารณาได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดําเนินการสืบสวนโดยแยกเป็นสํานวนการสืบสวนใหม่  
ให้นําสําเนาพยานหลักฐานที่เห็นว่าเก่ียวข้องในสํานวนการสืบสวนเดิมมารวมในสํานวนการสืบสวนใหม่
และให้บันทึกให้ปรากฏด้วยว่านาํพยานหลักฐานนั้นมาจากสํานวนการสืบสวนเดิม 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีที่เก่ียวกับ
เรื่องที่สืบสวน  ถ้าคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได้ 
ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วให้ถือเอาคําพิพากษานั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อไปก็ได้  แต่ต้องแจ้งให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบและแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามที่ปรากฏใน 
คําพิพากษาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ทั้งนี้  ให้นําข้อ  ๑๙  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคห้า  วรรคหก  
และวรรคเจ็ด  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ข้อ ๓๐ ในระหว่างสืบสวนแม้จะมีการส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน  ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทําการสืบสวนต่อไป 
จนเสร็จ  แล้วทํารายงานการสืบสวนและเสนอสํานวนการสืบสวนต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือ 
ผู้ส่ังให้สืบสวนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ  ๓๗  ข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๙  และให้ผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดําเนินการ
ตามข้อ  ๓๖  ต่อไป 

ในกรณีมีผู้ถูกกล่าวหาบางคนหรือทั้งหมดไปอยู่นอกบังคับบัญชาของผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน  ในกรณีเช่นนี้เม่ือผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนได้รับ
สํานวนการสืบสวนจากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนและตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ  ๓๗  ข้อ  ๓๘  
และข้อ  ๓๙  แล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาผู้มี
อํานาจพิจารณาส่ังการสําหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนดําเนินการตามข้อ  ๓๖  ต่อไป 

หมวด  ๕ 
การทํารายงานสืบสวน 

 
 

ข้อ ๓๑ เม่ือคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ  เสร็จแล้ว   
ให้คณะกรรมการสืบสวนประชุมพิจารณาลงมติหรือผู้สืบสวนพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) กรณีมีมูลกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่  ถ้ามีมูลกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้เสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 

(๒) กรณีมีมูลกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  เป็นความผิดกรณีใด  ตามมาตราใด  และ 
ควรได้รับโทษสถานใด 

(๓) การสืบสวนมีมูลอันเป็นการกระทําความผิดอาญาหรือมีกรณีต้องรับผิดชอบทางแพ่งอยู่ด้วย
หรือไม่ 

ข้อ ๓๒ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๓๑  แล้ว  ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทํารายงาน
การสืบสวนโดยมีสาระสําคัญตามแบบ  สส.๕  ที่  ก.ตร.  กําหนด  เสนอผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
หรือผู้ส่ังให้สืบสวน  ถ้ากรรมการสืบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้งให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสืบสวน  
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการสืบสวนด้วย 

รายงานการสืบสวนอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
(๑) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีอย่างไรบ้าง  ในกรณีที่ไม่ได้สืบสวนพยานหลักฐาน

ตามข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  ให้รายงานเหตุที่ไม่ได้สืบสวนนั้นให้ปรากฏไว้  ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหา 
ให้ถ้อยคํารับสารภาพให้บันทึกเหตุผลในการรับสารภาพ  (ถ้ามี)  ไว้ด้วย 

(๒) วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้าง 
ข้อกล่าวหา 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ความเห็นของคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหามีมูล
ความผิดวินัยหรือไม่  ถ้ามีมูลกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้เสนอความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยอย่างร้ายแรง  ถ้ามีมูลกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเป็นความผิดกรณีใด  ตามมาตราใดและควรได้รับ
โทษสถานใด  ถ้าการสืบสวนเรื่องนั้นมีมูลอันเป็นการกระทําความผิดอาญาหรือมีกรณีต้องรับผิดชอบ 
ทางแพ่งอยู่ด้วยก็ให้เสนอความเห็นมาในคราวเดียวกัน 

เม่ือคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนได้ทํารายงานการสืบสวนแล้ว  ให้เสนอสํานวน 
การสืบสวนพร้อมทั้งบัญชีเอกสารต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนเพื่อพิจารณา 
ส่ังการต่อไปและให้ถือว่าการสืบสวนแล้วเสร็จ 

หมวด  ๖ 
สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา 

 
 

ข้อ ๓๓ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน 
และกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน  ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ  ๙ 

การคัดค้านให้ทําเป็นหนังสือแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ในหนังสือคัดค้าน 
ด้วยว่าจะทําให้การสืบสวนไม่ได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างไร  การคัดค้านผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนให้ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาเหนือผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ัง 
ให้สืบสวนขึ้นไปชั้นหนึ่ง  การคัดค้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้ยื่นต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือคําส่ัง 
ให้สืบสวนหรือทราบเหตุแห่งการคัดค้าน  ในการน้ีให้ผู้ที่รับหนังสือคัดค้านส่งสําเนาหนังสือคัดค้านและแจ้ง
วันที่ได้รับหนังสือคัดค้านให้ประธานกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนทราบและรวมไว้ในสํานวนการสืบสวนด้วย 

การพิจารณาการคัดค้าน  ผู้ที่ได้รับหนังสือคัดค้านอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม 
และให้พิจารณาส่ังการโดยไม่ชักช้า  ทั้งนี้  ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือคัดค้าน  หากเห็นว่า
การคัดค้านมีเหตุผลรับฟังได้  กรณีคัดค้านผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน  ให้ส่ังให้ 
ผู้นั้นพ้นจากผู้มีอํานาจพิจารณาตามข้อ  ๓๖  และส่ังให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาที่มีอํานาจใน 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้สืบสวนเป็นผู้พิจารณาแทนหรือจะเป็นผู้พิจารณาเองก็ได้  กรณี
คัดค้านกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้ส่ังให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน  
ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่มีเหตุผลที่จะรับฟังได้ให้ส่ังยกคําคัดค้านนั้น  การส่ังยกคําคัดค้านให้เป็นที่สุด   
ในการพิจารณาการคัดค้านให้แสดงเหตุผลในการพิจารณาส่ังการไว้ด้วยพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ  
แล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนรวมไว้ในสํานวนการสืบสวน 

ในกรณีผู้พิจารณาคัดค้านไม่พิจารณาส่ังการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือคัดค้านให้ถือว่าผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาตามข้อ  ๓๖  หรือพ้นจากการเป็น
กรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนแล้วแต่กรณี  การพ้นจากการเป็นกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน   
ให้ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนรายงานไปยังผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวน 
เพื่อดําเนินการตามข้อ  ๑๓  ต่อไป 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

การพ้นจากการเป็นกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่กระทบถึงการสืบสวนที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
ข้อ ๓๔ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนตามข้อ  ๑๙  วรรคสอง 
ข้อ ๓๕ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา  ผู้ถูกกล่าวหาจะนําทนายความหรือที่ปรึกษาของตน

จํานวนไม่เกินหนึ่งคนเข้าร่วมฟังก็ได้  ทนายความหรือที่ปรึกษาที่เข้าร่วมฟังจะให้ถ้อยคาํแทนผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ 

หมวด  ๗ 
การพิจารณาส่ังสํานวนการสืบสวน 

 
 

ข้อ ๓๖ เม่ือผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนได้รับความเห็นและผล 
การสืบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนแล้ว  ให้พิจารณาดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของสํานวนการสืบสวนตามข้อ  ๓๗  ข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๙   
(๒) ส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดําเนินการสืบสวนเพิ่มเติมได้  หากปรากฏว่า 

การสืบสวนเรื่องนั้น ๆ  ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิจารณาส่ังการได้ 
(๓) ส่ังยุติเรื่องถ้าเห็นว่าผลการสืบสวนไม่มีมูล 
(๔) ส่ังลงโทษไปภายในอํานาจ  ในกรณีที่พยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย

อย่างไม่ร้ายแรงและผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ถูกกล่าวหา 
ที่มีอํานาจส่ังลงโทษตามมาตรา  ๘๙  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาควรได้รับโทษเกินอํานาจที่จะส่ังลงโทษได้  
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาส่ังการตามควรแก่กรณี 

(๕) ดําเนินการไปภายในอํานาจหรือมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึง 
ผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปในกรณีมีมูลอันเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(๖) ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในกรณีที่ เห็นว่ามีมูลเป็น 
การกระทําผิดอาญา 

การพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งและการพิจารณาส่ังการตามผลการสืบสวนที่ดําเนินการ
เสร็จส้ินแล้ว  ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาส่ังการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองร้อยส่ีสิบวันนับแต่วัน
ได้รับสํานวน  เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ  ก.ตร.  ซ่ึงทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง  โดยแต่ละคร้ังจะต้องไม่เกินหกสิบวัน  
ในการนี้หากยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ข้าราชการตํารวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมและให้ถือว่า 
ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกสืบสวนนับแต่วันครบกําหนดเวลาดังกล่าวจนกว่าการพิจารณาส่ังการในเรื่องนั้น 
จะเสร็จส้ินและมีคําส่ัง 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๘ 
การสืบสวนที่มิชอบและบกพร่อง 

 
 

ข้อ ๓๗ ในกรณีปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใดทําการสืบสวน   
ไม่ถูกต้องตามข้อ  ๑๐  เว้นแต่กรณีไม่มีเลขานุการ  ให้ผู้มีอํานาจส่ังแก้ไขให้ถูกต้อง 

การแก้ไขตามวรรคหนึ่งไม่ทําให้การสืบสวนที่ดําเนินการไปแล้วเสียไป 
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสืบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้อง  ให้การสืบสวนตอนนั้นเสียไปเฉพาะ 

ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การประชุมของคณะกรรมการสืบสวนมีกรรมการสืบสวนมาประชุมไม่ครบตามที่กําหนดไว้

ในข้อ  ๑๕  (๒) 
(๒) การสอบปากคําบุคคลดําเนินการไม่ถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๔  (๔)  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  

ข้อ  ๒๓  วรรคหนึ่ง  และข้อ  ๒๖ 
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา

และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ  ๑๙  วรรคสอง  วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคห้า  วรรคหก  และวรรคเจ็ด 
ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๘๖  

วรรคสอง  หรือมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  แล้วแต่กรณี  ส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวน
ดําเนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าการสืบสวนตอนใดทําไม่ถูกต้องตามกฎ  ก.ตร.  นี้  นอกจากที่
กําหนดไว้ในข้อ  ๓๘  ถ้าการสืบสวนตอนนั้นเป็นสาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรมให้ผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้ส่ังให้สืบสวนผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๘๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๙๑  วรรคหนึ่ง  
แล้วแต่กรณี  ส่ังให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนแก้ไขหรือดําเนินการตอนนั้นให้ถูกต้องโดยเร็ว   
แต่ถ้าการสืบสวนตอนนั้นมิใช่สาระสําคัญอันจะทําให้เสียความเป็นธรรม  ผู้มีอํานาจดังกล่าวจะส่ังให้แก้ไข
หรือดําเนินการให้ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ 

หมวด  ๙ 
การนับระยะเวลา 

 
 

ข้อ ๔๐ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.ตร.  นี้  สําหรับเวลาเริ่มต้นให้นับถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้น
เป็นวันเริ่มต้นนับระยะเวลา  แต่ถ้าเป็นกรณีขยายเวลาให้นับต่อจากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเดิมเป็น 
วันเริ่มระยะเวลาที่ขยายออกไป  ส่วนเวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาตรงกับวันหยุดราชการให้นับ 
วันเริ่มเปิดทําการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือส่ังให้ผู้ใดทําการสืบสวนอยู่ก่อนที่  กฎ  ก.ตร.  
นี้ใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สืบสวนดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
จนกว่าจะแล้วเสร็จ  ในกรณีมีมูลที่จะพิจารณาส่ังการตามมาตรา  ๘๙  ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.ตร.  นี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ร้อยตํารวจเอก  เฉลิม  อยู่บํารุง 
รองนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี

ประธานกรรมการข้าราชการตํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สส.๑ 

 
คําสั่ง…(ชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง) 
ที่…/….(เลขปีพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง) 

เร่ือง………………………… 
------------------------------- 

 
ด้วย…….(ชื่อผู้ ร้องเรียนหรือผู้ กล่ าวหาหรือบัตรสนเท่ห์ )……ได้ ร้องเรียนหรือกล่าวหาว่ า 

 ………….(ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา……………เร่ืองร้องเรียนหรือกล่าวหาโดยย่อ หากมีเร่ืองกล่าวหาหลายเรื่อง
ให้ระบุทุกเร่ือง).…………………………………………………………………………………………………………..…………..
เหตุเกิดเม่ือ…………………….(ระบุวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ)………………………… 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๔ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวน (หรือแต่งตั้งตัวบุคคลโดยให้ระบุชื่อและตําแหน่งผู้สืบสวน) สืบสวนในเรื่องดังกล่าว
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑.  ….(ชื่อและตําแหน่ง)…….  เป็นประธานกรรมการ 
๒.  ….(ชื่อและตําแหน่ง)…….  เป็นกรรมการ 
๓.  ….(ชื่อและตําแหน่ง)…….  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) ดําเนินการสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จ แล้วเสนอสํานวนการสืบสวนมาเพื่อ
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

อนึ่ง ถ้าคณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) เห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย
ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคําสั่งนี้ หรือกรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการตํารวจผู้อื่นและ 
คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) พิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ข้าราชการตํารวจผู้นั้นมีส่วนร่วม
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําในเร่ืองที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วย ให้ประธานกรรมการ (หรือผู้สืบสวน) รายงาน
มาโดยเร็ว 

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

 
 
 
 
 
 

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

     (ตําแหน่ง)……………………………………... 
 



  
-๒- 

 
หมายเหตุ : ๑. การระบุชื่อเร่ือง ให้ระบุเร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือเร่ืองให้        
                        สืบสวนข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) 

๒. การระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหน่ง      
    ปัจจุบันและขณะเกิดเหตุ 
๓. การระบุชื่อและตําแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วย          
    เลขานุการ ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตําแหน่ง 
๔. ในกรณีจําเป็นจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
๕. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออกหรือเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



  
  

แบบ สส.๒ 
 

บันทึกการแจ้งเร่ืองที่ถูกกลา่วหาหรือถูกร้องเรียนตามข้อ ๑๙ 
เร่ือง การสืบสวนข้อเท็จจริง…(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)...ซึ่งถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนว่ากระทําผิดวินัย 

------------------------------------ 
 

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

ตามที่คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) ตามคําสั่ง…(ชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง)………
ที่…./……ลงวันที่..….เดือน…….……พ.ศ. …. เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (หรือให้สืบสวน
ข้อเท็จจริง) ได้แจ้งเร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนให้……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)....ผู้ถูกกล่าวหาทราบดังนี้ 

๑. เร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน……(อธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเร่ืองที่ถูกกล่าวหา
หรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการใด เม่ือใด อย่างไร) …… 

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

เวลา สถานที่ และการกระทําที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา)………………………………...……. 
 …………ลายมือชื่อ…………    ประธานกรรมการ(หรือผู้สืบสวน) 
  (…………………………….) 
 …………ลายมือชื่อ…………    กรรมการ 
  (…………………………….) 

                                                  ฯลฯ ฯลฯ 
 …………ลายมือชื่อ…………    กรรมการและเลขานุการ 
  (…………………………….) 

ข้าพเจ้า………..(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…….….ได้รับแจ้งเร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน และ 
ได้รับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไว้แล้ว  เม่ือวันที่…….. เดือน…………พ.ศ. …. 

 
 …………ลายมือชื่อ…………    ผู้ถูกกล่าวหา 
  (…………………………….) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
                                                          -๒- 

 
หมายเหตุ :  ๑. ในกรณีเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งเร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน กรณีของ 

คณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการสืบสวนร่วมแจ้งข้อกล่าวหาไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการสืบสวนทั้งหมด และให้กรรมการสืบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อ 
ในบันทึก ทั้งนี้ให้ทําแบบ สส.๒ นี้เป็น ๒ ฉบับ มอบให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ เก็บไว้ 
ในสํานวนการสืบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่ 
รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย 

๒. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหา 
ให้คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าการกระทํา 
ตามที่ถูกกล่าวหามีมูลความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด หากผู้ถูกกล่าวหายังคงยืนยัน 
ตามที่รับสารภาพให้บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี)              
และสาเหตุแห่งการกระทําไว้ด้วย 

๓. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออกหรือเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

      แบบ สส.๓ 
บันทึกถ้อยคําของผู้ถูกกล่าวหา 

เร่ืองการสืบสวนข้อเท็จจริง……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…..ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
------------------------------------  

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

ข้าพเจ้า……….….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)….……..อายุ……...ปี สัญชาติ…………ศาสนา…….……. 
อาชีพ………………………อ ยู่ บ้านเลขที่………….…..ตรอก/ซอย……………..……ถนน……………..………….         
แขวง/ตําบล…..…………..เขต/อําเภอ…..…………..จังหวัด…..…………..โทรศัพท์ …..…………………… 

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเร่ือง………………………….….(เร่ืองที่กล่าวหา)  
…………………..……ตามคําสั่ง.…(ชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง)….ที่…../…….ลงวันที่…….เดือน………………….
พ.ศ. …. เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (หรือให้สืบสวนข้อเท็จจริง) และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคํา 
ตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) มิได้ทําการล่อลวง ขู่เข็ญ 
ให้สัญญาหรือกระทําการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่
อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยคําเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) 
 

 …………ลายมือชื่อ…………    ผู้ถูกกล่าวหา 
  (…………………………….) 
 …………ลายมือชื่อ…………    ผู้เข้าร่วมฟัง 
  (…………………………….) 
 …………ลายมือชื่อ…………    ผู้บันทึกถ้อยคาํ 
  (…………………………….) 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
    -๒- 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า…..…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……….ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือชื่อต่อหน้า

ข้าพเจ้า 
 …………ลายมือชื่อ…………    ประธานกรรมการ (หรือผู้สืบสวน) 
  (…………………………….) 
 …………ลายมือชื่อ…………    กรรมการ 
  (…………………………….) 

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

 
หมายเหตุ : ๑. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคํารับสารภาพว่าได้กระทําการตามที่ถูกกล่าวหาให้ 

บันทึกถ้อยคํารับสารภาพรวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพ (ถ้ามี) และสาเหตุแห่งการ
กระทําไว้ด้วย 

๒. การสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการสืบสวน 
ร่วมสืบสวนไม่น้อยกว่าสองคน และให้กรรมการสืบสวนดังกล่าว (หรือผู้สืบสวน) 
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคํานั้นด้วย 

๓. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสืบสวน หรือผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้ผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยคํา และผู้รับรองการให้ถ้อยคํา 

๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออกหรือเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
  

แบบ สส.๔ 
บันทึกถ้อยคําพยาน 

เร่ือง  การสืบสวนข้อเท็จจริง……(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…… ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
------------------------------------  

 
บันทึกที่……………………………………….. 

                                                       วันที่…..เดือน………………..พ.ศ. …. 
ข้ าพเจ้ า………..….(ชื่ อพยาน)…….…..อายุ……...ปี  สัญชาติ…………ศาสนา…….…….อาชีพ….. 

(ระบุให้ชัดเจนว่าประกอบอาชีพอะไร ที่ใด ถ้าเป็นข้าราชการให้ระบุตําแหน่ง และสังกัดด้วย)…………….
อ ยู่ บ้ า น เ ล ข ที่………ต ร อ ก /ซ อ ย…………ถนน…………แ ข ว ง /ตํ า บ ล……..เ ข ต /อํ า เ ภ อ……………
จังหวัด……….…………โทรศัพท์……….………… 

คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ในเร่ือง……………………(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)………………….ถูกร้องเรียนหรือถูกกล่าวหาว่า……………………….
กระทําการตามคําสั่ง…………(ชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง)……./.………ลงวันที่……เดือน………..พ.ศ. …. 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (หรือให้สืบสวนข้อเท็จจริง) และได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบด้วยว่า
กรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคํา 
อันเป็นเท็จต่อกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําตามความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้ 
………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) มิได้ทําการล่อลวง ขู่เข็ญ 
ให้สัญญาหรือกระทําการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคําอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคําที่ 
อ่านให้ฟัง/ได้อ่านบันทึกถ้อยคําเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคําที่ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
คณะกรรมการสบืสวน (หรือผู้สืบสวน) 

 …………ลายมือชื่อ…………    พยาน 
  (…………………………….) 
 …………ลายมือชื่อ…………    ผู้บันทึกถ้อยคาํ 
  (…………………………….) 

 
 

          
 
 
 
 



  
       -๒- 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า …….…...(ชื่อพยาน)……….ได้ให้ถ้อยคําและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 

 …………ลายมือชื่อ…………    ประธานกรรมการ (หรือผู้สืบสวน) 
  (…………………………….) 
 …………ลายมือชื่อ…………    กรรมการ 
  (…………………………….) 

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

 
 
หมายเหตุ : ๑. ให้ใช้แบบ สส.๔ ได้ทั้งการบันทึกถ้อยคําผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียนและบุคคลซึ่งมาให้ 

ถ้อยคําเป็นพยาน 
๒. การสอบปากคําพยานของคณะกรรมการสืบสวนต้องมีกรรมการสืบสวนร่วมสอบปากคํา 

 ไม่น้อยกว่าสองคน และให้กรรมการสืบสวนดังกล่าว (หรือผู้สืบสวน) ลงลายมือชื่อรับรอง 
ไว้ในบันทึกถ้อยคําด้วย 

๓. ถ้าผู้บันทึกถ้อยคําเป็นกรรมการในคณะกรรมการสืบสวน หรือผู้ช่วยเลขานุการ  
 ให้ผู้บันทึกถ้อยคําลงลายมือชื่อทั้งในฐานะผู้บันทึกถ้อยคํา และผู้รับรองการให้ถ้อยคํา 

๔. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออกหรือเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

แบบ สส.๕ 
รายงานการสืบสวน 

      

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

เร่ือง การสืบสวนข้อเท็จจริง…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……. ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 
 

เรียน   ……..(ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือผู้สั่งให้สืบสวน)…….. 
 

ตามคําสั่ง…….(ชื่อส่วนราชการที่ออกคําสั่ง)….ที่……./…….... ลงวันที่.....เดือน…….…..พ.ศ. ….
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (หรือให้สืบสวนข้อเท็จจริง)…….(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)……….  
ซึ่งถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนว่ากระทําผิดวินัยในเร่ือง……………(เร่ืองที่กล่าวหา ถ้ากล่าวหาหลายเรื่อง
ให้ระบุทุกเร่ือง)………………...นั้น 

ประธานกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) ได้รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน 
(หรือคําสั่งให้สืบสวน) ดังกล่าวเม่ือวันที่.…..เดือน…….…พ.ศ. …. และคณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน)  
ได้สืบสวนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว จึงขอเสนอ
รายงานการสืบสวนดังต่อไปนี้ 

๑. มูลกรณีเร่ืองนี้ปรากฏข้ึนเนื่องจาก….(มีผู้ร้องเรียนกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ หรือรายงานว่า 
อย่างไร)…………………………………………....…………….…………….…………….…………….……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข้อเท็จจริงในเบ้ืองต้นว่า (สรุปย่อคําชี้แจงข้อเท็จจริงของผู้ถูก
กล่าวหา) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

๓. ผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 
 ๓.๑ พยานบุคคล……………..…… (ย่อคําให้การพยานทุกปาก) 
 ๓.๒ พยานเอกสาร………………… (แจ้งที่มาของเอกสาร) 
 ๓.๓ พยานวัตถุ…………….……… (แจ้งที่มาของพยานวัตถุ) 

๔. คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) แจ้งเร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้……..…....(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)…….…..…ทราบแล้วตามบันทึกแจ้ง
เร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียน ลงวันที่..……เดือน………….พ.ศ. …. 

 
 
 
 
 
 



  
 

     -๒- 
 
๕. ผู้ถูกกล่าวหารับทราบเร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนและสรุปพยานหลักฐานที่

สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ถ้อยคําแก้เร่ืองที่ถูกกล่าวหาหรือถูกร้องเรียนว่า…………. 
(ย่อคําชี้แจงหรือถ้อยคําแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหา)…………………….. 

๖. คณะกรรมการสืบสวนได้ประชุมพิจารณาลงมติ (หรือผู้สืบสวนพิจารณา) แล้วเห็นว่า…….. 
………….…………….(สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวน กําหนดประเด็นและวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
ว่าจะรับฟังพยานหลักฐานใดได้หรือไม่ เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลอย่างไร และผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําการ
อันมีมูลความผิดวินัยอย่างไร หรือไม่ ถ้าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด     
ควรได้รับโทษสถานใด หากมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้มีความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรงต่อไป หากการสืบสวนมีมูลอันเป็นการกระทําความผิดอาญา หรือมีกรณีต้องรับผิดทางแพ่ง
รวมอยู่ด้วย ให้เสนอความเห็นมาพร้อมด้วย)….…………………………………………………….…………………………. 
………………คณะกรรมการสืบสวน (หรือผู้สืบสวน) จึงขอเสนอสํานวนการสืบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ดําเนินการต่อไป รวมเอกสาร…………….แผ่น 
      

 …………ลายมือชื่อ…………    ประธานกรรมการ(หรือผู้สืบสวน) 
  (…………………………….) 
 …………ลายมือชื่อ…………    กรรมการ 
  (…………………………….) 

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

  
หมายเหตุ : ๑. การประชุมของคณะกรรมการสืบสวนเพื่อลงมติตามข้อ ๓๑ ต้องมีกรรมการสืบสวน 

มาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน และไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการสืบสวนทั้งหมด 
และให้กรรมการสืบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้ หากกรรมการสืบสวนคนใด
มีความเห็นแย้งให้ทําความเห็นแย้งแนบไว้กับรายงานการสืบสวน 

๒. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออกหรือเพิ่มเติมให้ตรงกับข้อเท็จจริง 
 
 
 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.ตร.  ฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากกฎ  ก.ตร.  ว่าด้วยการสืบสวน
ข้อเท็จจริง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มีข้อขัดข้องบางประการอันอาจทําให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ  เช่น  ประเด็นการสืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีไม่รู้ตัวผู้ถูกสบืสวน  การขอขยายเวลาการสืบสวน  หรือกรณีเมื่อมีการกล่าวหา  หรือมีกรณีเป็นที่
สงสัยว่าข้าราชการตํารวจผู้ใดกระทําผิดวินัย  ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วไม่มีมูลที่ควร 
จะกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย  จึงสั่งยุติเรื่อง  จะถือว่าเป็นการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือไม่  เป็นต้น  เพื่อให้ 
การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สัมฤทธ์ิผล  และเป็นธรรม  จึงจําเป็นต้องออกกฎ  ก.ตร.  น้ี 


