คำ�นำ�
		
ตามที่พระราชบัญญัติตำ�รวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้บัญญัติให้การสืบสวนข้อเท็จจริงและการ
สอบสวนวินัยร้ายแรง  ต้องดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาตามที่กำ�หนดในกฎ ก.ตร.  แต่จากการ
ตรวจสอบสำ�นวนการสืบสวนและสอบสวนทางวินัยที่ผ่านมา  ยังพบการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาตามกฎ ก.ตร.   หลายกรณีเป็นความบกพร่องในสาระสำ�คัญ   อันทำ�ให้การสืบสวนหรือสอบสวนมิ
ชอบและเสียความเป็นธรรม   
 		
กองวนิ ยั สำ�นักงานต�ำ รวจแห่งชาติ จึงได้จดั ท�ำ ตวั อยางส�ำ นวนการสบื สวนขอเท็จจริงและสำ�นวนการ
สอบสวนวนิ ยั รา ยแรงขน้ึ เพือ่ ใหผ มู หี นา ทีเ่ กีย่ วขอ ง ไดมีแบบอยางเปนแนวทางที่จะนำ�ไปใชประกอบในการปฏิบตั หิ นา ที่
โดยหวังวา จะชว ยลดปญ หาการท�ำ ส�ำ นวนทบ่ี กพรอง  และเปนการเสริมสรางใหการด�ำ เนินการทางวนิ ยั มีมาตรฐานที่ดีขึ้น
นอกจากนี้เพื่อใหขาราชการตำ�รวจโดยทั่วไปที่สนใจสามารถสืบคนศึกษาหาความรู   กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ  
จึงไดนำ�ต ัวอยางสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำ�นวนการสอบสวนวินัยรายแรงดังกลาวเผยแพรทาง    www.
discipline.police.go.th  อีกชองทางหนึ่งด้วย  

					        กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ
						

มีนาคม  ๒๕๕๘

สารบาญ

๑. 	 ตัวอยางสำ�นวนการสืบสวนขอเท็จจริง

๓-๓๔

- ปกสำ�นวนการสืบสวนขอเท็จจริง

๓

- บัญชีสำ�นวนการสืบสวนขอเท็จจริง

๔

- รายงานการสืบสวนขอเท็จจริง (ตามแบบ สส.๕)

๕

 	

- บันทึกถอยคำ�ของผูถูกกลาวหา (ตามแบบ สส.๓)

๘

 	

- บันทึกถอยคำ�พยาน (ตามแบบ สส.๔)

๑๑

 	

- บันทึกการแจงเรื่องที่ถูกกลาวหา (ตามแบบ สส.๒)

๑๙

 	

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง

๒๑

- บันทึกคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง

๓๑

 	

๒. 	 ตัวอยางสำ�นวนการสอบสวนวินัยรายแรง

๓๕-๗๘

 	

- ปกสำ�นวนการสอบสวน

๓๕

 	

- บัญชีสำ�นวนการสอบสวน

๓๖

- รายงานการสอบสวน (ตามแบบ สว.๖)

๓๗

 	

- บันทึกถอยคำ�ของผูถูกกลาวหา (ตามแบบ สว.๔)

๔๓

 	

- บันทึกถอยคำ�พยาน (ตามแบบ สว.๕)

๔๗

 	

- บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน (ตามแบบ สว.๓)

๕๙

 	

- บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา (ตามแบบ สว.๒)

๖๑

 	

- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวน

๖๒

- บันทึกคณะกรรมการสอบสวน

๗๓

คำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖

ผูถูกกลาวหา

ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ผบ.หมู.ฝอ.วน.

เรื่องที่กลาวหา

ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  

                                ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  

วันเกิดเหตุ   ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  
เริ่มทำ�การสืบสวนขอเท็จจริง เมื่อวันที่  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  	
สืบสวนขอเท็จจริงเสร็จสิ้น เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖  

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง

ปกสำ�นวน
การสืบสวนขอเท็จจริง

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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บัญชีสำ�นวนการสืบสวนขอเท็จจริง
 	

ผูถูกกลาวหา

 	

เรื่องที่กลาวหา 	 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  

                               	

ส.ต.อ.สบาย  ใจออน   ผบ.หมู.ฝอ.วน.

ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  

ลำ�ดับ

ชนิดและเลขหนังสือ

ของ

ถึง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

บันทึกคณะกรรมการฯ
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
หลักฐานรับทราบคำ�สั่ง
หลักฐานรับทราบคำ�สั่ง
ประวัติผู้ถูกกล่าวหา
บันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ
บันทึกแจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหา
สำ�เนาบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
รายงานชี้แจงข้อเท็จจริง
บันทึกถ้อยคำ�ผู้ถูกกล่าวหา
รายงานการสืบสวน

คณะกรรมการฯ
ผกก.ฝอ.วน.
คณะกรรมการฯ
ส.ต.อ.สบาย ใจอ่อน
กก.ฝอ.วน.
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
กก.ฝอ.วน.
ด.ต.ใจถึง พึ่งได้
พ.ต.ต.สุภาพ เรียบร้อย
ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน จานสะอาด  
ส.ต.อ.สบาย ใจอ่อน
ส.ต.อ.สบาย ใจอ่อน
คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ
ส.ต.อ.สบาย ใจอ่อน
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ผบก.วน.

จำ�นวน
๔ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น
๖ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๑ แผ่น
๒ แผ่น
๓ แผ่น

                             รวม  ๓๐ แผน
พ.ต.ท.  	           จริงใจ	        ประธานกรรมการ       ร.ต.อ.          ตั้งมั่น           กรรมการ
(        จริงใจ  ใฝดี       ) 			            (   ตั้งมั่น  ขยันมาก   )
     
                                                           		    ร.ต.ต.        เขมแข็ง          กรรมการและเลขานุการ
                       (  เขมแข็ง  แรงเยอะ  )
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๑๔/๓

แบบ สส.๕

รายงานการสืบสวน
       วันที่  ๓๐  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
เรื่อง

การสืบสวนขอเท็จจริง ส.ต.อ.สบาย  ใจออน

เรียน ผกก.ฝอ.วน.
 		
ตามคำ�สั่ง  กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ส.ต.อ.สบาย  
ใจออน  ผบ.หมู ฝอ.วน.  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยในเรื่องละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ
ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖
 		
ประธานกรรมการสืบสวนไดรับทราบคำ�สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนดังกลาวเมื่อวันที่   ๑๑ มิ.ย.๕๖   และ
คณะกรรมการสืบสวนไดสืบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำ�หนดในกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖  เสร็จ
แลว  จึงขอเสนอรายงานการสืบสวนดังตอไปนี้
 		
๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก  ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ผบ.หมู ฝอ.วน.
ไมไดมาปฏิบัติราชการและไมไดลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ   จนวันที่ ๘ มิ.ย.๕๖ ไดกลับมาปฏิบัติราชการ  
โดยที่ไมไดแจงเหตุผลความจำ�เปนใหผูบังคับบัญชาทราบและไมไดลาตามระเบียบของทางราชการ   เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจึง
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำ�ดับชั้น  และ ผกก.ฝอ.วน. ไดมีคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖ แตงตั้งคณะ
กรรมการสืบสวนขอเท็จจริงกรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  และไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการลา  
		
๒. ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงขอเท็จจริงในเบื้องตนวา  ในระหวางวันจันทรที่ ๑ ถึงวันศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖ ไมไดลง
ลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการและไมไดมาปฏิบัติราชการ   เนื่องจากมีอาการปวยเปนไขหวัด     ไดพักรักษาตัวอยูที่หองพักแฟลต
ตำ�รวจ  โดยไมไดติดตอกับผูใด  จนเมื่ออาการหายเปนปกติแลว  จึงไดกลับมาปฏิบัติราชการเมื่อวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖  
 		

๓. ผลการสืบสวนขอเท็จจริง

 			

๓.๑ พยานบุคคล

 				
๓.๑.๑ ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด  ใหถอยคำ�วา  มีหนาที่ดานธุรการตางๆ ตรวจ
พบจากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติหนาที่วา ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  
และในวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ไดสั่งการให ด.ต.ใจถึง พึ่งได  ซึ่งเปนเพื่อนรวมงานของ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน โทรศัพทติดตาม  
ไดรับแจงวาไมสามารถติดตอได ส.ต.อ.สบาย       ใจออน ไดกลับมาปฏิบัติราชการเมื่อที่ ๘ มิ.ย.๕๖  และไมไดมีการยื่นใบลา  
จนถึงวันนี้ก็ไมไดมีการยื่นใบลาแตอยางใด   อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลา    ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย   ใจออน
ไมอยูปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาไดสั่งการให ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ซึ่งมีหนาที่พิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรทำ�หนาที่แทน ส.ต.อ.สบาย  
ใจออน ซึ่งมีหนาที่รับสงงานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ  ทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ
 				
๓.๑.๒ พ.ต.ต.สุภาพ  เรียบรอย  ใหถอยคำ�วา  ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  ไมพบเห็น
ส.ต.อ.สบาย ใจออน และไมไดรับแจงเหตุผลความจำ�เปนจาก ส.ต.อ.สบาย ใจออน แตอยางใดตอมาไดรับรายงานจาก ร.ต.ท.หญิง
แสนหวาน  จานสะอาด จึงสั่งการใหนำ�สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการ   มาใหตรวจสอบพบวา ในชวงวันดังกลาว
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๔/๒

ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดมาลงลายมือชื่อ  และไมไดมีการยื่นใบลาแตอยางใด  ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติ
งาน  ไดสั่งการให ด.ต.ใจถึง พึ่งได ซึ่งมีหนาที่พิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรทำ�หนาที่แทน ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ซึ่งมีหนาที่รับสง
งานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ  ทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ

 				
๓.๑.๓ ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ใหถอยคำ�วา  ส.ต.อ.สบาย ใจออน มีหองพักที่แฟลตตำ�รวจติด
กับหองของตน  ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ ไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย  ใจออน และเมื่อวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ร.ต.ท.หญิง
แสนหวาน  จานสะอาด ไดสั่งการใหโทรศัพทติดตาม  และไดโทรไปหลายครั้งแตไมสามารถติดตอ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ได  
ชวงเย็นวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ไดไปเคาะเรียก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ที่หองพัก  แตก็ไมมีผูใดตอบรับและปดไฟเงียบ  และไม
พบเห็น ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ที่บริเวณแฟลตตำ�รวจในชวงระหวางวันดังกลาว  ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติ
งานไดทำ�หนาที่แทน     ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  อีกดวย  ทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ
			
๓.๒ พยานเอกสาร  สำ�เนาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ  กองวินัย  ประจำ�วันที่   ๑ – ๖ มิ.ย.
๕๖  ซึ่งไมมีลายมือชื่อ ส.ต.อ.สบาย ใจออน มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๑ –๕ มิ.ย.๕๖ และมีลายมือชื่อ ส.ต.อ.สบาย ใจออน
กลับม าปฏิบัติราชการในวันที่ ๘ มิ.ย.๕๖


๔.ค ณะกรรมการสืบสวนแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนขอ
กลาวหาให ส.ต.อ.สบาย ใจออน ทราบแลว ตามบันทึกแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือรองเรียน ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย.๕๖


๕. ผูถูกกลาวหารับทราบเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือรองเรียนและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
แลว  ไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหถอยคำ�แกเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือถูกรองเรียนวา ยอมรับวาไมไดมาลงลายมือชื่อ  และไมได
มาปฏิบัติราชการในระหวางวันจันทรที่ ๑ ถึงวันศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖ จริง  เนื่องจากมีอาการปวยตามที่ไดชี้แจงขอเท็จจริงไวแลว
เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖ แลว ก็ไมไดยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาอยางใด และไมมีใบรับรองแพทย
หรือพยานหลักฐานใดจะนำ�มากลาวอางยืนยันอีก


๖.ค ณะกรรมการสืบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลวเห็นวา จากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานทปี่ รากฏ
ในระหวางวันจันทรที่ ๑ ถึงวันศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖ ผูถูกกลาวหาไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติ
ราชการของ กก.ฝอ.วน.ประจำ�วันที่ ๑ –๕ มิ.ย.๕๖ และมีพยานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานใหถอยคำ�ยืนยันวา
ไมพบเห็นผูถูกกลาวหาอยูที่ทำ�งานในระหวางวันดังกลาว  ผูถูกกลาวหาไดใหชี้แจงขอเท็จจริงและถอยคำ�ตอคณะกรรมการ
สืบสวนวา  ในระหวางวันจันทรที่ ๑ – วันศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖  ไมไดมาลงลายมือชื่อ  เนื่องจากมีอาการปวยเปนไขหวัด  
ไดพักผอนอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจ   โดยไมไดติดตอกับผูใด  จนเมื่ออาการหายเปนปกติแลว  ไดกลับมาปฏิบัติราชการใน
วันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖  ก็ไมไดยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาอยางใด  และไมมีใบรับรองแพทยหรือพยานหลักฐานอื่นใดจะนำ�มา
กลาวอางยืนยัน แตตามที่ผูบังคับบัญชาไดใหพยานซึ่งเปนผูรวมงานโทรศัพทติดตามตัวผูถูกกลาวหาไปหลายครั้งแตไม
สามารถติดตอผูถูกกลาวหาได   ในชวงเย็นวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ พยานไดไปเคาะเรียกผูถูกกลาวหาที่หองพัก  แตก็ไมมี         
ผูใดตอบรับและปดไฟเงียบ  และไมพบเห็นผูถูกกลาวหาที่บริเวณแฟลตตำ�รวจในชวงระหวางวันดังกลาว ซึ่งหากผูถูกกลาวหา
มีอาการเจ็บปวยตามกลาวอาง  ก็นาจะตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงานทราบได   และดำ�เนินการลาใหถูกตองตาม
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๘ ที่กำ�หนดใหสามารถเสนอหรือจัดสงใบลา
ปวยกอนหรือในวันทลี่ า หรือหากมีกรณีจำ�เปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได แตจากการสืบสวน
พยานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาใหถอยคำ�ยืนยันวา  ผูถูกกลาวหาไมไดมีการเสนอหรือจัดสงใบลาปวยแตอยางใด  ขอกลาวอาง
ของผูถูกกลาวหาจึงเลื่อนลอยไมมีพยานหลักฐานนำ�มาหักลางเรื่องที่กลาวหาดังกลาวได     และปรากฏวาในระหวางที่ผูถูก
กลาวหาไมอยูปฏิบัตงิ าน  ผูบังคับบัญชาตองจัดคนซึ่งก็มีหนาที่ความรับผิดชอบอื่นทำ�หนาที่แทนผูถูกกลาวหาซึ่งทำ�หนาที่รับ
สงงานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ   ซึ่งทั้งผูบังคับบัญชาและผูที่ทำ�หนาที่แทนตางใหถอยคำ�สอดคลอง
กันวาทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ 
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๑๔/๑



จึงรับฟงไดวาผูถูกกลาวหาไมไดมาปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ –๕ มิ.ย.๕๖ โดยไมมีเหตุผลความจำ�เปน
เนื่องจากไมสามารถนำ�พยานหลักฐานมาหักลางหรือนำ�สืบแกขอกลาวหาได  ทั้งยังไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวย
การลา อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการทำ�ใหงานราชการในความรับผิดชอบเกิดความลาชา  ซึ่งตามตารางมาตรฐาน
การลงโทษวินัยของ ก.ตร. ขอ ๒ กรณีที่ไมอยูปฏิบัติงานตามหนาที่  โดยไมมาปฏิบัติหนาที่เลยนี้  เปนการละทิ้งหนาที่ราชการ
สวนการนับวันละทิ้งหนาที่ราชการ ซึ่งใหพิจารณาตามเจตนา เมื่อปรากฏวาผูถูกกลาวหาไดละทิ้งไประหวางวันจันทรที่ ๑ ถึงวัน
ศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖ ซึ่งวันที่ ๔ และ ๕ เปนวันเสารและอาทิตย และกลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖ จึงไมนับวัน
เสารและอาทิตยเปนวันละทิ้งดวย  ผูถูกกลาวหาจึงละทิ้งหนาที่ราชการไปทั้งหมด ๕ วัน  ซึ่งตามมาตรฐานการลงโทษวินัยอยาง
ไมรายแรงแนบทายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕ ลง ๓ พ.ย.๕๒  กำ�หนดระดับโทษไวใหกักขัง ๗ วัน  
 		    ดังนั้น  พฤติการณการกระทำ�ของผูถูกกลาวหาจึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐาน     ไมป ฏิบัติหนา
ทีร่ าชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม  เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยา
บรรณของตำ�รวจ และนโยบายของรัฐบาล  โดยไมใหเสียหายแกราชการ     ไมอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการ  กระทำ�การหรือละเวนการกระทำ�ใดๆ   อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ  หรือทำ�ใหเสียระเบียบแบบแผนของ
ตำ�รวจ  ตาม พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๘ (๑) (๔) (๑๕) เห็นควรลงโทษ “กักขัง” มีกำ�หนด ๗ วัน
 		
๓๐   แผน

คณะกรรมการสืบสวนจึงขอเสนอสำ�นวนการสืบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการตอไป   รวมเอกสาร    

      พ.ต.ท.  	 จริงใจ	        ประธานกรรมการ
              				               (     จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	 ตั้งมั่น  	        กรรมการ


    (   ตั้งมั่น  ขยันมาก  )

                                                              ร.ต.ต.        เขมแข็ง         กรรมการและเลขานุการ
     ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๓/๒

แบบ สส.๓

บันทึกถอยของผูถูกกลาวหา
เรื่อง  การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย
									

บันทึกที่   กองวินัย

               วันที่  ๒๕  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  อายุ  ๓๕  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ         รับราชการตำ�รวจ  ตำ�แหนง
ผบ.หมู ฝอ.วน.  อยูบานเลขที่  ๑๐๓/๓๑๕  ถนน  พหลโยธิน  แขวง พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
ขาพเจาไดทราบแลววา  ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่องละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  โดยไมมาปฏิบัติราชการใน
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  ตามคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  
และขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม		ทานไดรับบันทึกการแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาตามแบบ สส.๒ แลว  ไดกระทำ�ตามที่ถูกกลาวหาหรือไม
ตอบ		ขาฯ ไดรับบันทึกการแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาดังกลาวแลวในวันนี้  จำ�นวน ๑ ฉบับ  ขาฯ ไมประสงคยื่นคำ�ชี้แจง
เปนหนังสือ  แตขอใหถอยคำ�ชี้แจงวา  ไมไดมาลงลายมือชื่อ  เนื่องจากมีอาการปวยตามที่ไดชี้แจงขอเท็จจริงไวแลว  เมื่อก ลับมา
ปฏิบัติราชการในวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖ แลว  ก็ไมไดยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาอยางใด
ถาม  	 ตามที่ทานอางวาเจ็บปวยดังกลาวมีใบรับรองแพทยยืนยันหรือไม
ตอบ 	 ไมมี
ถาม นอกจากที่ทานไดใหถอยคำ�ชี้แจงดังกลาวแลว   ทานมีพยานหลักฐานใดอีกหรือไม   ที่จะใหคณะกรรมการ
สืบสวนรวบรวม  เพื่อนำ�สืบแกขอกลาวหา  
ตอบ 	 ขาฯ ไมมีพยานหลักฐานใดจะนำ�มากลาวอางอีก
ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสืบสวนมิไดทำ�การลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทำ�การใด  เพื่อจูงใจใหขาพ
เจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไวต อหนา
คณะกรรมการสืบสวน
        ส.ต.อ.       สบาย           ผูถูกกลาวหา
              					     (   สบาย  ใจออน   )
  					        ร.ต.ต.      เขมแข็ง          ผูบันทึกถอยคำ�
     ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )  
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๑๓/๑
ขาพเจาขอรับรองวา ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.  	      จริงใจ         ประธานกรรมการ
              				        (     จริงใจ  ใฝดี     )
ร.ต.อ.  	      ตั้งมั่น         กรรมการ
        (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                            			

ร.ต.ต.        เขมแข็ง        กรรมการและเลขานุการ

					        ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๒

บันทึกขอความ
สวนราชการ      วน.
ที่                 -       	                                      วันที่    ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖         
เรื่อง  	   รายงานชี้แจงขอเท็จจริง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน พ.ต.ท.จริงใจ  ใฝดี  ประธานกรรมการสืบสวน
 		
ตามที่ บก.ฝอ.วน. มีหนังสือที่ ๐๐๐๖.๑๑/๑๒๓๔ ลง ๑๐ มิ.ย.๕๖ แจงคำ�สั่ง บก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙
มิ.ย.๕๖ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง  และใหชี้แจงขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหาตอประธานกรรมการสืบสวน
ภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ทราบคำ�สั่งดังกลาว  นั้น
 		
ขอชี้แจงขอเท็จจริงวา  ในระหวางวันจันทรที่ ๑ – วันศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖ กระผมไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติ
ราชการ   เนื่องจากมีอาการปวยเปนไขหวัด   ไดพักรักษาตัวอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจ   โดยไมไดติดตอกับผูใด   จนเมื่ออาการ
หายเปนปกติแลว  จึงไดกลับมาปฏิบัติราชการเมื่อวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖  ไมไดมีเจตนาจะไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
แตอยางใด
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  					              ส.ต.อ.       สบาย
					                      ( สบาย  ใจออน )
             ผบ.หมู.ฝอ.วน.
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๑๑/๒

แบบ สส.๔

บันทึกถอยคำ�พยาน
เรื่อง  การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย
									

บันทึกที่   กองวินัย

                 วันที่  ๑๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด  อายุ  ๒๗  ป  สัญชาติ  ไทย    ศาสนา  พุทธ  อาชีพ  รับราชการตำ�รวจ  
ตำ�แหนง รอง สว.ฝอ.วน.  อยูบานเลขที่  ๑๐๓/๑๐๔  ถนน  พหลโยธิน  แขวง    พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสืบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ถูกสืบสวนขอเท็จ
จริง  ตามคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖  กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ   โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสืบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา  การใหถอยคำ�อันเปนเท็จตอกรรมการสืบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม พยานมีหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร
ตอบ ขาฯ ดำ�รงตำ�แหนง รอง สว.ฝอ.วน. ทำ�หนาที่ดานธุรการตางๆ รวมทั้งดูแลเอกสารการมาปฏิบัติราชการ ,
การลาของขาราชการตำ�รวจภายในหนวยงานกองวินัย  โดยจัดทำ�สมุดลงลายมือชื่อใหขาราชการตำ�รวจลงลายมือชื่อในแตละวัน  
และบันทึกเหตุที่ขาราชการตำ�รวจผูนั้นไมลงลายมือชื่อวาเพราะเหตุใด  เจ็บปวยหรือลากิจหรือลาพักผอน
อยางไร

ถาม พยานทราบเรื่องที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการ  ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖

ตอบ ขาฯ ตรวจพบจากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติหนาที่   เมื่อพบวา ส.ต.อ.สบาย   ใจออน ไมไดลงลายมือชื่อมา
ปฏิบัติราชการหลายวัน   ในวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ไดสั่งการให  ด.ต.ใจถึง   พึ่งได  ผบ.หมู.ฝอ.วน. ซึ่งเปนเพื่อนรวมงานของ
ส.ต.อ.สบาย  ใจออน โทรศัพทติดตาม  ตอมา ด.ต.ใจถึง  พึ่งได แจงวาไดพยายามโทรศัพทติดตอไปหลายครั้งแตไมสามารถติด
ตอได  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไดกลับมาปฏิบัติราชการเมื่อวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖ ซึ่งเปนวันเปดทำ�การ  และไมไดมีการยื่นใบลา  
จนถึงวันนี้ก็ไมไดมีการยื่นใบลาแตอยางใด อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลา ขาฯ จึงรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตามลำ�ดับชั้น  
ถาม 	 ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใด  ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติงานมี
การดำ�เนินการอยางไร  เกิดความเสียหายหรือไม
ร.ต.ท.หญิง        แสนหวาน         พยาน
             (แสนหวาน  จานสะอาด)
ร.ต.ต.           เขมแข็ง               กรรมการและเลขานุการ
             (   เขมแข็ง  แรงเยอะ   )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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ตอบ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มีหนาที่รับสงงานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ   ระหวางที่
ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาไดมอบให ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ซึ่งมีหนาที่พิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรทำ�หนาที่
แทน  ทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ
		
ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสืบสวนมิไดทำ�การลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทำ�การใด  เพื่อ
จูงใจใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง  จึงลงลายมือ
ชื่อไวตอหนาคณะกรรมการสืบสวน
ร.ต.ท.หญิง         แสนหวาน          พยาน
              					  ( แสนหวาน  จานสะอาด )
  					

ร.ต.ต.             เขมแข็ง               ผูบันทึกถอยคำ�

					              (    เขมแข็ง  แรงเยอะ   )
		

ขาพเจาขอรับรองวา ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.  	           จริงใจ	          ประธานกรรมการ

              				              (      จริงใจ  ใฝดี        )
ร.ต.อ.  	           ตั้งมั่น  	          กรรมการ
   (    ตั้งมั่น  ขยันมาก     )
                           			

ร.ต.ต.              เขมแข็ง            กรรมการและเลขานุการ
   (   เขมแข็ง  แรงเยอะ   )
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แบบ สส.๔

บันทึกถอยคำ�พยาน
เรื่อง  การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย


									

บันทึกที่   กองวินัย

                 วันที่  ๑๗  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา พ.ต.ต.สุภาพ  เรียบรอย  อายุ  ๓๒  ป  สัญชาติ  ไทย    ศาสนา  พุทธ  อาชีพ     รับราชการตำ�รวจ  ตำ�แหนง
สว.ฝอ.วน.  อยูบานเลขที่  ๒๑๗/๑๐  ถนน  พระรามที่ ๒  แขวง จอมทอง  เขต  จอมทอง  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสืบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ถูกสืบสวนขอเท็จ
จริง  ตามคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖  กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ   โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสืบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา  การใหถอยคำ�อันเปนเท็จตอกรรมการสืบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม พยานมีหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร
ตอบ ขาฯ ดำ�รงตำ�แหนง สว.ฝอ.วน. มีหนาที่ดานธุรการกำ�ลังพล  
ถาม พยานรูจัก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  หรือไม  อยางไร
ตอบ ขาฯ รูจัก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มาเปนเวลาประมาณ ๑ ป  เนื่องจากเปนผูใตบังคับบัญชา  นั่งปฏิบัติหนาที่ใน
หองเดียวกัน  
ถาม พยานทราบเรื่องที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดมาปฏิบัติราชการในระหวางวันที่      ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ อยางไร
ตอบ ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ ขาฯ ไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย   ใจออน มาปฏิบัติหนาที่   และไมไดรับแจง
เหตุผลความจำ�เปนจาก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน แตอยางใด  ตอมาไดรับรายงานจาก ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด จึงสั่งการ
ใหนำ�สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการมาใหตรวจสอบพบวา ในชวงวันดังกลาว ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดมาลงลายมือชื่อ  และ
ไมไดมีการยื่นใบลาแตอยางใด  จึงรายงานให ผกก.ฝอ.วน. ทราบ  ตอมา ผกก.ฝอ.วน. ไดมีคำ�สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ในกรณีดังกลาว
พ.ต.ต.         สุภาพ           พยาน
        (   สุภาพ  เรียบร้อย   )
ร.ต.ต.        เข้มแข็ง           กรรมการและเลขานุการ
        (  เข้มแข็ง  แรงเยอะ  )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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ถาม ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใด  ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติงานมี
การดำ�เนินการอยางไร  เกิดความเสียหายหรือไม
ตอบ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มีหนาที่รับสงงานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ   ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย
ใจออน  ไมอยูปฏิบัติงาน  ขาฯ ไดสั่งการให ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ซึ่งมีหนาที่พิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรทำ�หนาที่แทน  ทำ�ใหงานเกิด
ความลาชากวาปกติ
 	
ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสืบสวนมิไดทำ�การลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทำ�การใด  เพื่อจูงใจให
ขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว   ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไว
ตอหนาคณะกรรมการสืบสวน
พ.ต.ต.         สุภาพ            พยาน
              					         (   สุภาพ  เรียบรอย   )
  						

ร.ต.ต.         เขมแข็ง           ผูบันทึกถอยคำ�
         (  เขมแข็ง  แรงเยอะ  )   

		

ขาพเจาขอรับรองวา พ.ต.ต.สุภาพ  เรียบรอย  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
       	 พ.ต.ท.  	       จริงใจ	   ประธานกรรมการ

              				                    (      จริงใจ  ใฝดี     )
       	 ร.ต.อ.  	        ตั้งมั่น  	   กรรมการ
         (   ตั้งมั่น  ขยันมาก   )
                                                           	

ร.ต.ต.           เขมแข็ง        กรรมการและเลขานุการ
         (  เขมแข็ง  แรงเยอะ )
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แบบ สส.๔

บันทึกถอยคำ�พยาน
เรื่อง  การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย


									

บันทึกที่   กองวินัย

                 วันที่  ๑๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  อายุ  ๔๙  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ   รับราชการตำ�รวจ  ตำ�แหนง ผบ.หมู 
ฝอ.วน.  อยูบานเลขที่  ๑๐๓/๓๑๔  ถนน  พหลโยธิน  แขวง พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสืบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ถูกสืบสวนขอเท็จ
จริง  ตามคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖  กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ   โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  และไดแจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสืบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา  การใหถอยคำ�อันเปนเท็จตอกรรมการสืบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม		พยานมีหนาที่ความรับผิดชอบอยางไร
ตอบ		ขาฯ ดำ�รงตำ�แหนง ผบ.หมู.ฝอ.วน. มีหนาที่ดานธุรการทั่วไป  โดยมี ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด  เปน
ผูบ ังคับบัญชาดูแลสั่งการ    
ถาม		พยานรูจัก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  หรือไม  อยางไร
ตอบ		ขาฯ รูจัก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มาเปนเวลาประมาณ ๕ ป  เนื่องจากเปนเพื่อนรวมงาน  นั่งปฏิบัติหนาที่โตะ
ติดกัน  และ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มีหองพักที่แฟลตตำ�รวจติดกับหองของขาฯ   
อยางไร

ถาม		พยานทราบเรื่องที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการ  ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖

ตอบ		ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ ขาฯ ไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย   ใจออน และเมื่อวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖
ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด ไดสั่งการใหขาฯ โทรศัพทติดตาม ส.ต.อ.สบาย         ใจออน ขาฯ ไดโทรไปหลายครั้งแตไม
สามารถติดตอ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ได  ชวงเย็นวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ขาฯ ไดไปเคาะประตูเรียก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ที่หอง
พัก  แตก็ไมมีผูใดตอบรับ  และปดไฟเงียบ
ถาม 		ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  พยานพบเห็น ส.ต.อ.สบาย  ใจออน บริเวณแฟลตตำ�รวจหรือไม

ด.ต.           ใจถึง           พยาน
        (    ใจถึง  พึ่งได้     )

ร.ต.ต.       เข้มแข็ง          กรรมการและเลขานุการ
        ( เข้มแข็ง  แรงเยอะ )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๙/๑

ตอบ		ขาฯ ไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ที่บริเวณแฟลตตำ�รวจในชวงระหวางวันดังกลาว
ถาม 	 ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใด  ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติงานมี
การดำ�เนินการอยางไร  เกิดความเสียหายหรือไม
ตอบ    ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มีหนาที่รับสงงานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ  ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  
ใจออน ไมอยูปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาไดมอบใหขาฯ ซึ่งมีหนาที่พิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรทำ�หนาที่แทน  ทำ�ใหงานเกิดความ
ลาชากวาปกติ
ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสืบสวนมิไดทำ�การลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทำ�การใด  เพื่อจูงใจใหขาพ
เจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว  ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง  จึงลงลายมือชื่อไวต อหนา
คณะกรรมการสืบสวน
                                                           	

ด.ต.           ใจถึง          พยาน

              					        (    ใจถึง  พึ่งได     )
  					      	 ร.ต.ต.       เขมแข็ง         ผูบันทึกถอยคำ�
        ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )   
ขาพเจาขอรับรองวา ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
      	 พ.ต.ท.  	      จริงใจ

ประธานกรรมการ

              				                    (    จริงใจ  ใฝดี     )
       	 ร.ต.อ.  	       ตั้งมั่น  	 กรรมการ
         (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                           	

ร.ต.ต.         เขมแข็ง	 กรรมการและเลขานุการ
         ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )

16

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ กก.ฝอ.วน. ประจำ�วันจันทรที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖
ยศ – ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ส.ต.ต.มาบ่าย สายตลอด

มาบ่าย

๐๖.๐๕

มาบ่าย

๑๖.๓๐

ด.ต.ใจถึง  พึ่งได้

ใจถึง

๐๗.๑๕

ใจถึง

๑๖.๓๐

ส.ต.ท.หญิง สดใส สบายดี

สดใส

๐๗.๔๐

สดใส

๑๖.๓๐

จ.ส.ต.สนุก  ทุกวัน

สนุก

๐๘.๒๐

สนุก

๑๖.๓๐

๘/๒

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ กก.ฝอ.วน. ประจำ�วันอังคารที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖
ยศ – ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ส.ต.ท.หญิง สดใส สบายดี

สดใส

๐๖.๓๐

สดใส

๑๖.๓๐

จ.ส.ต.สนุก  ทุกวัน

สนุก

๐๗.๒๐

สนุก

๑๖.๓๐

ด.ต.ใจถึง  พึ่งได้

ใจถึง

๐๘.๑๕

ใจถึง

๑๖.๓๐

ส.ต.ต.มาบ่าย สายตลอด

มาบ่าย

๐๘.๓๐

มาบ่าย

๑๖.๓๐

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ กก.ฝอ.วน. ประจำ�วันพุธที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖
ยศ – ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ส.ต.ท.หญิง สดใส สบายดี

สดใส

๐๖.๐๐

สดใส

๑๖.๓๐

ด.ต.ใจถึง  พึ่งได้

ใจถึง

๐๗.๒๐

ใจถึง

๑๖.๓๐

จ.ส.ต.สนุก  ทุกวัน

สนุก

๐๗.๕๐

สนุก

๑๖.๓๐

มาบ่าย

๐๘.๓๐

มาบ่าย

๑๖.๓๐

ส.ต.ต.มาบ่าย สายตลอด


บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ กก.ฝอ.วน. ประจำ�วันพฤหัสบดีที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖
ยศ – ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ส.ต.ท.หญิง สดใส สบายดี

สดใส

๐๖.๑๐

สดใส

๑๖.๓๐

จ.ส.ต.สนุก  ทุกวัน

สนุก

๐๗.๐๐

สนุก

๑๖.๓๐

ด.ต.ใจถึง  พึ่งได้

ใจถึง

๐๗.๑๕

ใจถึง

๑๖.๓๐

ส.ต.ต.มาบ่าย สายตลอด

มาบ่าย

๐๘.๓๐

มาบ่าย

๑๖.๓๐

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๘/๑


บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ กก.ฝอ.วน. ประจำ�วันศุกรที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖
ยศ – ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ด.ต.ใจถึง  พึ่งได้

ใจถึง

๐๗.๑๕

ใจถึง

๑๖.๓๐

ส.ต.ท.หญิง สดใส สบายดี

สดใส

๐๘.๑๐

สดใส

๑๖.๓๐

จ.ส.ต.สนุก  ทุกวัน

สนุก

๐๘.๑๕

สนุก

๑๖.๓๐

มาบ่าย

๐๘.๓๐

มาบ่าย

๑๖.๓๐

ส.ต.ต.มาบ่าย สายตลอด

บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ กก.ฝอ.วน. ประจำ�วันจันทรที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖
ยศ – ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ

ส.ต.ท.หญิง สดใส สบายดี

สดใส

๐๖.๓๐

สดใส

๑๖.๓๐

ส.ต.ต.มาบ่าย สายตลอด

มาบ่าย

๐๗.๓๐

มาบ่าย

๑๖.๓๐

ด.ต.ใจถึง  พึ่งได้

ใจถึง

๐๗.๔๕

ใจถึง

๑๖.๓๐

จ.ส.ต.สนุก  ทุกวัน

สนุก

๐๘.๑๕

สนุก

๑๖.๓๐

ส.ต.อ.สบาย  ใจอ่อน

สบาย

๐๘.๒๕

สบาย

๑๖.๓๐

      					    สำ�เนาถูกตอง
				  พ.ต.ต.       สุภาพ
                                                 ( สุภาพ  เรียบรอย )
                                                       สว.ฝอ.วน.
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๗/๒

แบบ สส.๒

บันทึกการแจงเรื่องที่ถูกกลาวหา
เรื่อง  การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย
      	 วันที่  ๒๕  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ตามที่คณะกรรมการสืบสวนตามคำ�สั่ง บก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มิ.ย.๕๖  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริง  ไดแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาให ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ผูถูกกลาวหาทราบ  ดังนี้
๑. 	 เรื่องที่ถูกกลาวหา  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ผบ.หมู.ฝอ.วน. ไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการในระหวางวันที่
๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  โดย ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลาและไมไดแจงเหตุผลความจำ�เปนใหผูบังคับบัญชา
ทราบ  อันเปนกระทำ�ผิดวินัยฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ
๒. 	 สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
		

๒.๑ สำ�เนาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ   กองวินัย   ประจำ�วันที่ ๑ – ๖ มิ.ย.๕๖   ซึ่งไมมีลายมือชื่อ

ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  และมีลายมือชื่อ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน กลับมาปฏิบัติราชการใน
วันที่ ๘ มิ.ย.๕๖  
		

๒.๒ 	ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด  ใหถอยคำ�วา  มีหนาที่ดานธุรการตางๆ ตรวจพบจากบัญชีลงเวลา

การปฏิบัติหนาที่วา ส.ต.อ.สบาย   ใจออน ไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการ   และในวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ไดสั่งการให 
ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ซึ่งเปนเพื่อนรวมงานของ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน โทรศัพทติดตาม  ไดรับแจงวาไมสามารถติดตอได  จึงรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบตามลำ�ดับชั้น  
		

๒.๓ 	พ.ต.ต.สุภาพ  เรียบรอย  ใหถอยคำ�วา  ในระหวางวันที่   ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  ไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย  ใจออน

และไมไดรับแจงเหตุผลความจำ�เปนจาก ส.ต.อ.สบาย ใจออน แตอยางใด  ตอมาไดรับรายงานจาก ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จาน
สะอาด จึงสั่งการใหนำ�สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการมาใหตรวจสอบพบวา ในชวงวันดังกลาว ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดมาลง
ลายมือชื่อ  จึงรายงานให ผกก.ฝอ.วน. ทราบ  
		

๒.๔ 	ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ใหถอยคำ�วา  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มีหองพักที่แฟลตตำ�รวจติดกับหองของตน  ใน

ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ ไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย  ใจออน และเมื่อวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จาน
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๗/๑

สะอาด ไดสั่งการใหโทรศัพทติดตาม  และไดโทรไปหลายครั้งแตไมสามารถติดตอ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ได  ชวงเย็นวันที่ ๔ และ
๕ มิ.ย.๕๖ ไดไปเคาะเรียก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ที่หองพัก  แตก็ไมมีผูใดตอบรับและปดไฟเงียบ  และไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย  
ใจออน ที่บริเวณแฟลตตำ�รวจในชวงระหวางวันดังกลาว
พ.ต.ท.  	    จริงใจ

ประธานกรรมการ

              				                    (    จริงใจ  ใฝดี     )
ร.ต.อ.  	      ตั้งมั่น

กรรมการ

         (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                       				

ร.ต.ต.         เขมแข็ง

กรรมการและเลขานุการ

						         ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
ขาพเจา ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไดรับแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาหรือรองเรียน  และไดรับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่  
๒๕  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
  					

ส.ต.อ.         สบาย          ผูถูกกลาวหา

					         (   สบาย  ใจออน   )
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสืบสวนตามขอ ๑๕ (๑)

๖/๖

เรื่อง การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อว ันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุม วน.
......................................
ผูเขารวมประชุม
๑. พ.ต.ท.จริงใจ  ใฝดี  		

ประธานกรรมการ

๒. ร.ต.อ.ตั้งมั่น  ขยันมาก 	

กรรมการ

๓. ร.ต.ต.เขมแข็ง  แรงเยอะ  	

กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกรรมการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา กก.ฝอ.วน. ไดมีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖  กรณี   ส.ต.อ.สบาย  
ใจออน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ   โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  ซึ่งประธานกรรมการ
และกรรมการสืบสวนไดรับทราบคำ�สั่งเมื่อ ๑๑ มิ.ย.๕๖ แลวนั้น
คณะกรรมการสืบสวนประชุมพิจารณาแลว  ไดวางแนวทางการสืบสวนไว  ดังนี้
๑. 	 พฤติการณและการกระทำ�ของผูถูกกลาวหาตามเรื่องที่ถูกสืบสวนขอเท็จจริง มีประเด็น ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ
		

๑.๑ 	 พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

			 มาตรา ๗๘  การกระทำ�ผิดวินัยอยางไมรายแรง ไดแก  การไมรักษาวินัยตามที่บัญญัติเปนขอบัญญัติและ
ขอหามในเรื่องดังตอไปนี้
			 (๑) 	 ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต และเที่ยงธรรม   เปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตำ�รวจ และนโยบายของรัฐบาล  โดยไมใหเสียหายแกราชการ
 			

(๔) 	 ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได

 			
แบบแผนของตำ�รวจ

(๑๕) 	ตองไมกระทำ�หรือยอมใหผูอื่นกระทำ�ใดๆ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการหรือทำ�ใหเสียระเบียบ

		

๑.๒ 	 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕  

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๒. 	 มีประเด็นที่จะตองทำ�การสืบสวนและพิสูจนขอเท็จจริง คือ

๖/๕

		
อยางไร

๒.๑ 	 ผูถูกกลาวหาไดละทิ้งหนาที่ราชการในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ จริงหรือไม  มีเหตุผลความจำ�เปน

		

๒.๒ 	 ผูถูกกลาวหาไดปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการลาหรือไม อยางไร

		

๒.๓ 	 การกระทำ�ของผูถูกกลาวหาเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือไม อยางไร

๓. 	 มีพยานหลักฐานที่จะตองรวบรวม คือ
 		

๓.๑ 	 พยานเอกสาร

			

(๑) 	 บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการตำ�รวจในสังกัดกก.ฝอ.วน. ตั้งแตวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖

			

(๒) 	 หนังสือขออนุญาตลาของผูถูกกลาวหา

			

(๓) 	 ประวัติของผูถูกกลาวหา (ก.พ.๗)

			

(๔) 	 หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงของผูถูกกลาวหา

		

๓.๒ 	 พยานบุคคล

			

(๑) 	 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการและการลา

			

(๒) 	 ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา

			

(๓) 	 เพื่อนรวมงานของผูถูกกลาวหา

๔. 	 ขั้นตอนที่คณะกรรมการสืบสวนจะตองดำ�เนินการตอไป คือ
		
ฝอ.วน.

๔.๑ 	 มีหนังสือขอสำ�เนาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ ใบขออนุญาตลา และประวัติของผูถูกกลาวหาจาก

		

๔.๒ 	 สอบปากคำ�ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานของผูถูกกลาวหา

เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น.
                                                		

พ.ต.ท.  	     จริงใจ	        

              				        	         (    จริงใจ  ใฝดี    )
      		

ร.ต.อ.  	     ตั้งมั่น  	        

                                                                           ( ตั้งมั่น  ขยันมาก )
                		

ร.ต.ต.        เขมแข็ง         ผูจดบันทึก/พิมพ

                        	        ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )   	
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสืบสวนตามขอ ๑๙

๖/๔

เรื่อง การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อว ันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุม วน.
......................................
ผูเขารวมประชุม
๑. พ.ต.ท.จริงใจ  ใฝดี  		

ประธานกรรมการ

๒. ร.ต.อ.ตั้งมั่น  ขยันมาก  	

กรรมการ

๓. ร.ต.ต.เขมแข็ง  แรงเยอะ  	

กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะกรรมการสืบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ส.ต.อ.สบาย       ใจออน ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หนาที่ราชการ   โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ ตามคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖
แลว  ดังนี้
 	
๑. พยานเอกสาร   สำ�เนาบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ  กองวินัย  ประจำ�วันที่   ๑ – ๖ มิ.ย.๕๖  ซึ่งไมมีลายมือ
ชื่อ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มาปฏิบัติราชการในวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  และมีลายมือชื่อ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน กลับมาปฏิบัติราชการ
ในวันที่ ๘ มิ.ย.๕๖
๒. 	 พยานบุคคล  
		
๒.๑ 	 ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด  ใหถอยคำ�เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๖ วา  มีหนาที่ดานธุรการตางๆ ตรวจ
พบจากบัญชีลงเวลาการปฏิบัติหนาที่วา ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  
และในวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ไดสั่งการให ด.ต.ใจถึง     พึ่งได  ซึ่งเปนเพื่อนรวมงานของ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน โทรศัพทติดตาม  
ไดรับแจงวาไมสามารถติดตอได      ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไดกลับมาปฏิบัติราชการเมื่อที่ ๘ มิ.ย.๕๖  และไมไดมีการยื่นใบลา  
จนถึงวันนี้ก็ไมได    มีการยื่นใบลาแตอยางใด  อันเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลา   ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน    
ไมอยูปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาไดสั่งการให ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ซึ่งมีหนาที่พิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรทำ�หนาที่แทน ส.ต.อ.สบาย  
ใจออน ซึ่งมีหนาที่รับสงงานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ  ทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๖/๓

		
๒.๒ 	 พ.ต.ต.สุภาพ   เรียบรอย   ใหถอยคำ�เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๖ วา   ในระหวางวันที่    ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖   ไม
พบเห็น ส.ต.อ.สบาย   ใจออน และไมไดรับแจงเหตุผลความจำ�เปนจาก ส.ต.อ.สบาย ใจออน แตอยางใด   ตอมาไดรับรายงาน
จาก ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด จึงสั่งการใหนำ�สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการมาใหตรวจสอบพบวา ในชวงวันดังกลาว
ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมไดมาลงลายมือชื่อ  และไมไดมีการยื่นใบลาแตอยางใด ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติงาน
ไดสั่งการให ด.ต.ใจถึง พึ่งได   ซึ่งมีหนาที่พิมพขอมูลลงคอมพิวเตอรทำ�หนาที่แทน ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ซึ่งมีหนาที่รับสงงานและ
เดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ  ทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ
 		
๒.๓ 	 ด.ต.ใจถึง  พึ่งได  ใหถอยคำ�เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๖ วา  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน มีหองพักที่แฟลตตำ�รวจติดกับ
หองของตน  ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖ ไมพบเห็น ส.ต.อ.สบาย  ใจออน และเมื่อวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ร.ต.ท.หญิง แสน
หวาน  จานสะอาด ไดสั่งการใหโทรศัพทติดตาม  และไดโทรไปหลายครั้งแตไมสามารถติดตอ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ได  ชวงเย็น
วันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ ไดไปเคาะเรียก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ที่หองพัก  แตก็ไมมีผูใดตอบรับและปดไฟเงียบ  และไมพบเห็น
ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ที่บริเวณแฟลตตำ�รวจในชวงระหวางวันดังกลาว  ระหวางที่ ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ไมอยูปฏิบัติงานไดทำ�
หนาที่แทน ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  อีกดวย  ทำ�ใหงานเกิดความลาชากวาปกติ
๓. 	 ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ชี้แจงขอเท็จจริงเปนหนังสือเมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๖ วาในระหวางวันจันทรที่ ๑ – วันศุกรที่ ๕
มิ.ย.๕๖ ไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการและไมไดมาปฏิบัติราชการ  เนื่องจากมีอาการปวยเปนไขหวัด  ไดพักรักษาตัวอยูที่
หองพักแฟลตตำ�รวจ  โดยไมไดติดตอกับผูใด  จนเมื่ออาการหายเปนปกติแลว  จึงไดกลับมาปฏิบัติราชการเมื่อวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖  
ขอเท็จจริงจากการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหารับฟงไดวา  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ผบ.หมู ฝอ.วน.
หนาที่รับสงงานและเดินหนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ   ไมไดมาปฏิบัติราชการในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  โดย
ไมไดมีการแจงเหตุผลความจำ�เปนใหผูบังคับบัญชาทราบ  และไมไดมีการยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการ  
คณะกรรมการสืบสวนไดรวมกันประชุมพิจารณาแลวเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา ส.ต.อ.สบาย  ใจออน กระทำ�ผิดวินัยกรณี
ไมปฏิบัติหนาที่ราชการเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ละทิ้งหนาที่ราชการ เปนเหตุใหเสียหายแกราชการหรือทำ�ใหเสีย
ระเบียบแบบแผนของตำ�รวจ  จึงใหเรียก ส.ต.อ.สบาย  ใจออน ผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงเรื่องที่ถูกกลาวหา (ตามแบบ สส.๒)
เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงใหถอยคำ�และนำ�สืบแกขอกลาวหา ตอไป
เลิกประชุม   เวลา ๑๔.๓๐ น.
                                                		

พ.ต.ท.  	     จริงใจ	        

              				        	         (    จริงใจ  ใฝดี    )
      		

ร.ต.อ.  	     ตั้งมั่น  	        

                                                                           ( ตั้งมั่น  ขยันมาก )
                		

ร.ต.ต.        เขมแข็ง         ผูจดบันทึก/พิมพ

                        	        ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )   	
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสืบสวนตามขอ ๓๑

๖/๒

เรื่อง การสืบสวนขอเท็จจริง  ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อว ันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ หองประชุม วน.
......................................
ผูเขารวมประชุม
๑. พ.ต.ท.จริงใจ  ใฝดี  		

ประธานกรรมการ

๒. ร.ต.อ.ตั้งมั่น  ขยันมาก  	

กรรมการ

๓. ร.ต.ต.เขมแข็ง  แรงเยอะ  	

กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะกรรมการสืบสวนไดเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบเรื่องที่ถูกกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
ตามแบบ สส.๒ ไปแลว ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหถอยคำ�แกเรื่องที่ถูกกลาวหาวา ยอมรับวาไมไดมาลงลายมือชื่อ
และไมไดมาปฏิบัติราชการในระหวางวันจันทรที่ ๑ ถึงวันศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖ จริง เนื่องจากมีอาการปวยตามที่ไดชี้แจงขอเท็จจริง
ไวแลว  เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖ แลว ก็ไมไดยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาอยางใด   และไมมีใบรับรอง
แพทยหรือพยานหลักฐานใดจะนำ�มากลาวอางยืนยันอีก 


เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหาแลวปรากฏวา  ในระหวางวันจันทรที่ ๑
ถึงวันศุกรที่ ๕ มิ.ย.๕๖  ผูถูกกลาวหาไมไดลงลายมือชื่อมาปฏิบัติราชการตามบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของ กก.ฝอ.วน.
ประจำ�วันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  และมีพยานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานใหถอยคำ�ยืนยันวาไมพบเห็นผูถูกกลาวหาอยูที่
ทำ�งานในระหวางวันดังกลาว  ผูถูกกลาวหาไดใหชี้แจงขอเท็จจริงและถอยคำ�ตอคณะกรรมการสืบสวนวาไมไดมาปฏิบัติราชการ
เนื่องจากมีอาการปวยเปนไขหวัด ไดพักผอนอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจ โดยไมไดติดตอกับผูใด จนเมื่ออาการหายเปนปกติแลว
ไดกลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖ ก็ไมไดยื่นใบลาตอผูบังคับบัญชาอยางใด และไมมีใบรับรองแพทยห รือพยาน
หลักฐานอื่นใดจะนำ�มากลาวอางยืนยัน แตตามที่ผูบังคับบัญชาไดใหพยานซึ่งเปนผูรวมงานโทรศัพทติดตามตัวผูถูกกลาวหาไป
หลายครั้งแตไมสามารถติดตอผูถูกกลาวหาได  ในชวงเย็นวันที่ ๔ และ ๕ มิ.ย.๕๖ พยานไดไปเคาะเรียกผูถูกกลาวหาที่หองพัก
แตก็ไมมีผูใดตอบรับและปดไฟเงียบ และไมพบเห็นผูถูกกลาวหาที่บริเวณแฟลตตำ�รวจในชวงระหวางวันดังกลาว ซึ่งหาก ผูถูก
กลาวหามีอาการเจ็บปวยตามกลาวอาง  ก็นาจะตองแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูรวมงานทราบได   และดำ�เนินการลาใหถูกตอง
ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๘ ที่กำ�หนดใหสามารถเสนอหรือจัดสงใบลา
ปวยกอนหรือในวันที่ลา หรือหากมีกรณีจำ�เปนจะเสนอหรือจัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได  แตจากการสืบสวน
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๖/๑

พยานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาใหถอยคำ�ยืนยันวา  ผูถูกกลาวหาไมไดมีการเสนอหรือจัดสงใบลาปวยแตอยางใด  ขอกลาวอางของผู
ถูกกลาวหาจึงเลื่อนลอยไมมีพยานหลักฐานนำ�มาหักลางเรื่องที่กลาวหาดังกลาวได    และปรากฏวาในระหวางที่ผูถูกกลาวหาไม
อยูปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาตองจัดคนซึ่งก็มีหนาที่ความรับผิดชอบอื่นทำ�หนาที่แทนผูถูกกลาวหาซึ่งทำ�หนาที่รับสงงานและเดิน
หนังสือภายในสำ�นักงานตำ�รวจแหงชาติ   ซึ่งทั้งผูบังคับบัญชาและผูที่ทำ�หนาที่แทนตางใหถอยคำ�สอดคลองกันวาทำ�ใหงานเกิด
ความลาชากวาปกติ 

จึงรับฟงไดวาผูถูกกลาวหาไมไดมาปฏิบัติราชการระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  โดยไมมีเหตุผลความจำ�เปนเนื่องจาก
ไมสามารถนำ�พยานหลักฐานมาหักลางหรือนำ�สืบแกขอกลาวหาได  ทั้งยังไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการลาอัน
เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการทำ�ใหงานราชการในความรับผิดชอบเกิดความลาชา ซึ่งตามตารางมาตรฐานการลงโทษ
วินัยของ ก.ตร.ขอ ๒ กรณีที่ไมอยูปฏิบัติงานตามหนาที่ โดยไมมาปฏิบัติหนาที่เลยนี้ เปนการละทิ้งหนาที่ราชการ สวนการนับ
วันละทิ้งหนาที่ราชการ  ซึ่งใหพิจารณาตามเจตนา  เมื่อปรากฏวาผูถูกกลาวหาไดละทิ้งไประหวางวันจันทรที่ ๑ ถึงวันศุกรที่ ๕
มิ.ย.๕๖ ซึ่งวันที่ ๔ และ ๕ เปนวันเสารและอาทิตย และกลับมาปฏิบัติราชการในวันจันทรที่ ๘ มิ.ย.๕๖ จึงไมนับวันเสารและ
อาทิตยเปนวันละทิ้งดวย ผูถูกกลาวหาจึงละทิ้งหนาที่ราชการไปทั้งหมด ๕ วัน ซึ่งตามมาตรฐานการลงโทษวินัยอยางไมรายแรง
แนบทายหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๙๕ ลง ๓ พ.ย.๕๒ กำ�หนดระดับโทษไวใหกักขัง ๗ วัน 
ค ณะกรรมการสืบสวนไดพิจารณาลงมติแลวเห็นวา  พฤติการณการกระทำ�ของผูถูกกลาวหาจึงเปนความผิดวินัยอยาง
ไมรายแรง  ฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต และเที่ยงธรรม  เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณของตำ�รวจ และนโยบายของรัฐบาล โดยไมใหเสียหายแกราชการ ไมอุทิศเวลาของตนให
แกราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ กระทำ�การหรือละเวนการกระทำ�ใดๆอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ หรือทำ�
ใหเสียระเบียบแบบแผนของตำ�รวจ ตาม พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๘ (๑)(๔)(๑๕)เห็นควรลงโทษ “กักขัง”
มีกำ�หนด ๗ วัน
เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๓๐ น.
                                             		

พ.ต.ท.  	     จริงใจ	        

              				        	         (    จริงใจ  ใฝดี    )
      		

ร.ต.อ.  	     ตั้งมั่น  	        

                                                                           ( ตั้งมั่น  ขยันมาก )
                		

ร.ต.ต.        เขมแข็ง         ผูจดบันทึก/พิมพ

                        	        ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )   	
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๕

ก.พ. ๗

กระทรวง ......................................................  กรม ...................................................      
๑. ชื่อ.................................................. ๒. วัน เดือน ปีเกิด.................................. ๓. วันครบเกษียณอายุ..............................
๔. คู่สมรส........................................... ๕. ชื่อบิดา............................................... ๖. ชื่อมารดา.............................................
๗. วันบรรจุ......................................... ๘. วันเริ่มปฏิบัติราชการ......................... ๙. ประเภทข้าราชการ..............................
๑๐. ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน

ตั้งแต่ – ถึง
(เดือน ปี)

วุฒิที่ได้รับ

สถานศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน

ตั้งแต่ – ถึง

วุฒิที่ได้รับ

(เดือน ปี)
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ .......................... ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................

              สำ�เนาถูกตอง
   พ.ต.ต.       สุภาพ
           ( สุภาพ  เรียบรอย )
                 สว.ฝอ.วน.

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๔

บันทึกขอความ
สวนราชการ      กก.ฝอ.วน.
ที่            ๐๐๐๖.๑๑/๑       	                           วันที่   ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖         
เรื่อง  	   ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ถูกสืบสวนขอเท็จจริง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  
		
ดวย กก.ฝอ.วน. ไดมีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖ แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงทาน  ในกรณี
ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการในระหวางวันที่  ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  รายละเอียดตามสำ�เนาคำ�สั่งที่
สงมาพรอมนี้  		
 		
จึงแจงมาเพื่อทราบ  และใหชี้แจงขอเท็จจริงในเรื่องที่ถูกกลาวหาตอประธานกรรมการสืบสวนภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่รับทราบคำ�สั่ง  ตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๒ (๑)
  	   พ.ต.อ.       ระเบียบ
            	

( ระเบียบ  เฉียบขาด )

                                  			      ผกก.ฝอ.วน.

            รับทราบ 					  
ส.ต.อ.       สบาย
        ( สบาย  ใจออน )
           ๑๑ มิ.ย.๕๖
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๓

บันทึกขอความ
สวนราชการ      กก.ฝอ.วน.
ที่            ๐๐๐๖.๑๑/๒       	                           วันที่   ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖           
เรื่อง  	   ส.ต.อ.สบาย  ใจออน  ถูกสืบสวนขอเท็จจริง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผกก.ฝอ.วน.
ตามคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖ แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง   ส.ต.อ.สบาย  
ใจออน  ผบ.หมู.ฝอ.วน. กรณีละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  โดยไมมาปฏิบัติหนาที่ราชการ ในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิ.ย.๕๖  
นั้น
 		
บัดนี้ ประธานกรรมการสืบสวนและกรรมการสืบสวนทุกนายไดรับทราบคำ�สั่งดังกลาว      เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.
๕๖ แลว  และจะทำ�การสืบสวนใหแลวเสร็จตอไป
 		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  	   พ.ต.ท.      จริงใจ
(  จริงใจ  ใฝดี  )

                                  	     รอง ผกก.ฝอ.วน. / ประธานกรรมการสืบสวน

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๒

คำ�สั่งกองกำ�กับการ ฝายอำ�นวยการ  กองวินัย
ที่  ๑/๒๕๕๖
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
........................................
ดวย พันตำ�รวจตรี  ซื่อตรง  โปรงใส  สารวัตร  ฝายอำ�นวยการ  กองวินัย ไดตรวจสอบสมุดการลงชื่อปฏิบัติราชการ
ประจำ�เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ พบวา  สิบตำ�รวจเอก  สบาย  ใจออน  ผูบังคับหมู   ฝายอำ�นวยการ  กองวินัย  ไมไดลงลายมือ
ชื่อและไมไดมาปฏิบัติราชการในระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  โดยไมไดแจงเหตุผลความจำ�เปนใหผูบังคับบัญชาทราบ         
จึงมีเหตุอันควรสงสัยวา สิบตำ�รวจเอก  สบาย  ใจออน กระทำ�ผิดวินัยละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  และไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการวาดวยการลา  
 	
อาศัยอำ�นาจตามความในพระราชบัญญัติตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗   มาตรา ๘๔ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ขอเท็จจริงสืบสวนในเรื่องดังกลาว  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
 	

๑.

พันตำ�รวจโท  จริงใจ  ใฝดี 		

รองผูกำ�กับการ  ฝายอำ�นวยการ  กองวินัย   

เปนประธานกรรมการ
 	

๒. 	 รอยตำ�รวจเอก  ตั้งมั่น  ขยันมาก   รองสารวัตร  ฝายอำ�นวยการ  กองวินัย       

เปนกรรมการ
 	

๓. 	 รอยตำ�รวจตรี  เขมแข็ง  แรงเยอะ   รองสารวัตร  ฝายอำ�นวยการ  กองวินัย       

เปนกรรมการและเลขานุการ
 	
ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการสืบสวนดำ�เนินการสืบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำ�หนดในกฎ ก.ตร.วาดวยการ
สืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จ  แลวเสนอสำ�นวนการสืบสวน   มาเพื่อพิจารณาดำ�เนินการตอไป
อนึ่ง ถาคณะกรรมการสืบสวนเห็นวากรณีมีมูลวาผูถูกกลาวหากระทำ�ผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคำ�สั่งน ี้ หรือ
กรณีที่การสืบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการตำ�รวจผูอื่น   และคณะกรรมการสืบสวนพิจารณาในเบื้องตนแลวเห็นวา   ขาราชการ
ตำ�รวจผูนั้นมีสวนรวมหรือมีสวนเกี่ยวของในการกระทำ� ในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยูดวย  ใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว
				

สั่ง  ณ  วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๖
             พ.ต.อ.        ระเบียบ
            	
(ระเบียบ  เฉียบขาด)
             ผูกำ�กับการ  ฝายอำ�นวยการ  กองวินัย
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๑/๔

บันทึกคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
												

กองวินัย

๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖
วันนี้ประธานกรรมการสืบสวนและกรรมการสืบสวนไดรับแจงคำ�สั่ง กก.ฝอ.วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๙ มิ.ย.๕๖ เรื่องแตง
ตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง ส.ต.อ.สบาย ใจออน ผบ.หมู  ฝอ.วน. กรณีไมไดลงลายมือชื่อและไมไดมาปฏิบัติราชการใน
ระหวางวันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  แลว  จึงไดลงนามรับทราบคำ�สั่งในวันนี้  และประธานกรรมการสืบสวนไดนัดประชุมคณะ
กรรมการสืบสวนเพื่อวางแนวทางการสืบสวนในวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๖  จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                              ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
												

กองวินัย

๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖
วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หองประชุม วน.  คณะกรรมการสืบสวนไดมารวมประชุมพิจารณาวางแนวทางการสืบสวนขอ
เท็จจริง ตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๕ (๑)  รายละเอียดตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สืบสวน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                              ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
						      					
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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กองวินัย

๑/๓

๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖
วันนี้ กก.ฝอ.วน. มีหนังสือที่ ๐๐๐๖.๑๑/๑๐ ลง ๑๕ มิ.ย.๕๖   สงสำ�เนาเอกสารบัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
กก.ฝอ.วน. ประจำ�วันที่ ๑ – ๘ มิ.ย.๕๖  จำ�นวน ๑ แผน  และสำ�เนาประวัติ (ก.พ.๗) ของ ส.ต.อ.สบาย ใจออน จำ�นวน ๑ แผน  
มาใหคณะกรรมการสืบสวน  และไดเก็บรวบรวมไวในสำ�นวนการสืบสวน  จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
												
กองวินัย
๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖
วันนี้  คณะกรรมการสืบสวนไดสอบปากคำ� ร.ต.ท.หญิง แสนหวาน  จานสะอาด รอง สว.ฝอ.วน. เปนพยาน  จึงบันทึกไว 
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
												
กองวินัย
๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖
วันนี้  คณะกรรมการสืบสวนไดสอบปากคำ� พ.ต.ต.สุภาพ  เรียบรอย  สว.ฝอ.วน. เปนพยาน จึงบันทึกไว 
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
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กองวินัย
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖
วันนี้  คณะกรรมการสืบสวนไดสอบปากคำ� ด.ต.ใจถึง  พึ่งได ผบ.หมู ฝอ.วน. เปนพยาน  จึงบันทึกไว 

๑/๒

      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
												
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้ ส.ต.อ.สบาย ใจออน ไดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงตอประธานกรรมการสืบสวนตามกฎ ก.ตร.วาดวยการ
สืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๒ (๑)  จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
												

กองวินัย

๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖
วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หองประชุม วน.   คณะกรรมการสืบสวนไดมารวมประชุมพิจารณาวาผูถูกกลาวหา
ไดกระทำ�การใด เมื่อใด อยางไร ตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๑๙ และคณะกรรมการสืบสวน
พิจารณาแลวใหเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ ตามแบบ   สส.
๒  รายละเอียดตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการสืบสวน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖

กองวินัย

๑/๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หองประชุม วน.  ส.ต.อ.สบาย ใจออน ไดมาพบคณะกรรมการสืบสวน  และคณะกรรมการ
สืบสวนไดแจงเรื่องที่ถูกกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ ตามแบบ สส.๒   และบันทึกถอยคำ�ผูถูกกลาวหา  
จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
												
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หองประชุม วน.  คณะกรรมการสืบสวนไดมารวมประชุมลงมติ ตามกฎ ก.ตร.  วาดวยการ
สืบสวนขอเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ ขอ ๓๑  รายละเอียดตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการสืบสวน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                              ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
												
๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้  คณะกรรมการสืบสวนไดเสนอสำ�นวนการสืบสวนพรอมทั้งบัญชีเอกสารตอ ผกก.ฝอ.วน. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนแลว  จึงบันทึกไว
      พ.ต.ท.  	  จริงใจ	        	 ประธานกรรมการ
              				                             (    จริงใจ  ใฝดี     )
       ร.ต.อ.  	   ตั้งมั่น  	
กรรมการ
       (  ตั้งมั่น  ขยันมาก  )
                                                             ร.ต.ต.          เขมแข็ง 	
กรรมการและเลขานุการ
       ( เขมแข็ง  แรงเยอะ )
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คำ�สั่ง วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖

ผูถูกกลาวหา		

ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว   ผบ.หมู.ฝอ.วน.

เรื่องที่กลาวหา

เปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับภรรยาของผูอื่น

วันเกิดเหตุ ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๕ เปนตนมา  
เริ่มทำ�การสอบสวนเมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖  	
สอบสวนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  

ตัวอย่างสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง

ปกสำ�นวน
การสอบสวน

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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บัญชีสำ�นวนการสอบสวน
 	

ผูถูกกลาวหา

 	

เรื่องที่กลาวหา เปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับภรรยาของผูอื่น
ลำ�ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว   ผบ.หมู.ฝอ.วน.

ชนิดและเลขหนังสือ
บันทึกคณะกรรมการสอบสวน
หนังสือร้องเรียน
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
หลักฐานรับทราบคำ�สั่ง
หลักฐานรับทราบคำ�สั่ง
ประวัติผู้ถูกกล่าวหา
บันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ
บันทึกแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหา
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาฯ
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�พยาน
บันทึกถ้อยคำ�ผู้ถูกกล่าวหา
บันทึกถ้อยคำ�ผู้กล่าวหา
รายงานการสอบสวน

ของ
ถึง
คณะกรรมการฯ
นายสว่างสด ชัดแจ้ง
ผบก.วน.
ผบก.วน.
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ส.ต.อ.ใจง่าย หน่ายเร็ว
กก.ฝอ.วน.
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ส.ต.อ.ใจง่าย หน่ายเร็ว
คณะกรรมการฯ
ส.ต.อ.ใจง่าย หน่ายเร็ว
ส.ต.อ.สุดสุภาพ พับไว้
คณะกรรมการฯ
นายเก่งฉลาด ปราชญ์ชน
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
จ.ส.ต.ชายชัย ชาญสมร
น.ส.อบอุ่น นุ่มนวล
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
นางน้ำ�จิต คิดดี
นางสวยใส ชัดแจ้ง
คณะกรรมการฯ
ส.ต.อ.ใจง่าย หน่ายเร็ว
คณะกรรมการฯ
นายสว่างสด ชัดแจ้ง
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
ผบก.วน.

จำ�นวน
๖ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น
๑ แผ่น
๖ แผ่น
๑ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๒ แผ่น
๔ แผ่น
๒ แผ่น
๔ แผ่น

                           รวม  ๔๒ แผน
               พ.ต.ท.หญิง        ชวนชม	 ประธานกรรมการ     ร.ต.อ.         หนักแนน          	กรรมการ
              	        ( ชวนชม  ทุงไมดอก )                                  (   หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                                                                   ร.ต.ต.          คิดใหม    	

กรรมการและเลขานุการ

                         (     คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๘/๔

แบบ สว.๖

รายงานการสอบสวน
            วันที่  ๒๕  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
เรื่อง

การสอบสวน ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  

เรียน ผบก.วน.
ตามคำ�สั่ง วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ผบ.หมู ฝอ.วน.
มีก รณีถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  โดยเปนชูหรือมีชูหรือ มีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส  ชัดแจง  ภรรยา
โดยชอบดวยกฎหมายของนายสวางสด ชัดแจง ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย  นั้น
ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคำ�สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกลาว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ และ
คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำ�หนดในกฎ ก.ตร.   วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗
เสร็จแลว  จึงขอรายงานการสอบสวน ดังตอไปนี้
๑. 	 มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก นายสวางสดฯ ไดมีหนังสือลง ๑ ก.ย.๕๖ รองเรียนกลาวหาตอ ผบก.วน. วา  เมื่อ
วันที่ ๑ เม.ย.๕๒   ไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนางสวยใสฯ ตามเอกสารหลักฐานสำ�เนาทะเบียนสมรสของอำ�เภอเมือง
จังหวัดเลย และสำ�เนาภาพถายในขณะที่จดทะเบียนสมรสที่บานแมของนางสวยใสฯ ในวันแตงงานที่สงมาพรอมกับหนังสือนี้   
ตอมาประมาณตนป พ.ศ.๒๕๕๔  นาย  สวางสดฯ ไดไปทำ�งานที่ประเทศอังโกลา  และไดสงเงินใหนางสวยใสฯ จำ�นวน ๑๐,๐๐๐
บาท เปนประจำ�ทุกเดือน  จนเมื่อกลางป พ.ศ.๒๕๕๖ ไดยายกลับมาทำ�งานที่กรุงเทพฯ จึงไดทราบวา ระหวางที่ตนไมอยูประเทศ
ไทย นางสวยใสฯ ไดอยูกินอยางเปดเผยกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ  จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  ซึ่งพฤติการณการกระทำ�ที่ ส.ต.อ.ใจงายฯ
เปนชูกับภรรยาของตนนี้ทำ�ใหไดรับความอับอายและเสื่อมเสียเสียหาย  จึงรองเรียนขอความเปนธรรมเพื่อใหดำ�เนินการทางวินัย
กับ ส.ต.อ.ใจงายฯ  
๒. 	 คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กลาวหาให  ส.ต.อ.ใจงายฯ ผูถูกกลาวหา
ทราบแลว  โดยถูกกลาวหาวา  เปนชูหรือมีชู   หรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใสฯ ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของ
นายสวางสดฯ ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย  โดยเรียกตัวผูถูกกลาวหามาพบและแจงใหทราบตามบันทึกแจงและรับทราบ
ขอกลาวหาตามขอ ๑๗ (แบบ สว.๒)  ลงวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๖   
๓. 	 ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดใหถอยคำ�เบื้องตนตอคณะกรรมการสอบสวนวา  รูจักกับนางสวยใสฯ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๕ เนื่องจาก
เรียนอยูมหาวิทยาลัยเดียวกัน   แตเมื่อจบการศึกษาแลวก็ไมไดพบกันอีกจนประมาณกลางป พ.ศ.๒๕๕๔ ไดพบกับนางสวยใสฯ
อีกครั้งในงานเลี้ยงรุน  จึงตกลงคบหากันตั้งแตนั้นมาและเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕  นางสวยใสฯ ไดยายมาอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจ
ของตน  ตอมาไดมีบุตรดวยกัน ๑ คน  โดยที่ไมทราบวา นางสวยใสฯ ไดจดทะเบียนสมรสกับนายสวางสดฯ มากอนแลว มาทราบ
ก็ตอเมื่อนายสวางสดฯ  มีหนังสือรองเรียนในเรื่องนี้  
๔. 	 คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาไดความวา เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒
นางสวยใสฯ ไดแตงงานกับนายสวางสดฯ และจดทะเบียนสมรสกันในวันแตงงานดังกลาว ส.ต.อ.ใจงายฯ ซึ่งเปนเพื่อนกับ       
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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นางสวยใสฯ ไดไปรวมงานดวย  ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔  นายสวางสดฯ ไดไปทำ�งานที่ประเทศอังโกลา และสงเงินใหนางสวยใสฯ
จำ�นวน ๑๐,๐๐๐ บาท เปนประจำ�ทุกเดือน  ในระหวางนั้นนางสวยใสฯ ไดไปคบหากับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕        
นางสวยใสฯ ไดยายไปอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจของ ส.ต.อ.ใจงายฯ และมีบุตรดวยกัน ๑ คน  จนเมื่อกลางป พ.ศ.๒๕๕๖ นาย
สวางสดฯ ไดยายกับมาทำ�งานที่กรุงเทพฯ จึงทราบวา ส.ต.อ.ใจงายฯ มีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใสฯ ภรรยาของตน
๕. 	 คณะกรรมการสอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาให  ส.ต.อ.ใจงายฯ ผูถูก
กลาวหาทราบตามบันทึกแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๘ (แบบ สว.๓) ลงวันที่ ๑๒
ธ.ค.๕๖  โดยคณะกรรมการสอบสวนไดเรียกผูถูกกลาวหามาพบ  และแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
เทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ  ดังนี้
 		

๕.๑ พยานบุคคล

 			 ๕.๑.๑ นายสวางสด   ชัดแจง   ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา   ยืนยันขอความตามหนังสือรอง
เรียนฉบับลงวันที่ ๑ ก.ย.๕๖ ของตน  และใหถอยคำ�เพิ่มเติมวา  ปจจุบันยังไมไดหยากับนางสวยใสฯ  และพฤติการณการกระทำ�
ที่ ส.ต.อ.ใจงายฯ เปนชูกับนางสวยใสฯ ภรรยาของตน นอกจากทำ�ใหตนไดรับความอับอายและเสื่อมเสียเสียหายแลว  ยังเปนสิ่ง
ที่ขาราชการตำ�รวจที่ดีไมควรประพฤติปฏิบัติ  ทำ�ใหประชาชนโดยทั่วไปเสื่อมศรัทธาและรังเกียจ  		
 			 ๕.๑.๒ 	 นางสวยใส  ชัดแจง ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒  ไดแตงงานและ
จดทะเบียนสมรสกับนายสวางสดฯ  ในระหวางที่อยูกินกันไดมีปญหาทะเลาะกันมาโดยตลอด  ตอมาไดแยกกันอยูเนื่องจากนาย
สวางสดฯ ไดไปทำ�งานตางประเทศ  แตก็ไดสงเงินมาใหทุกเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท   และคิดจะหยาขาดกับนายสวางสดฯ
ตั้งแตกลางป พ.ศ.๒๕๕๔ แตนาย    สวางสดฯ ยังไมยินยอมบอกวาใหกลับไปประเทศไทยกอนคอยตกลงกัน  แตเมื่อนายสวาง
สดฯ กลับมาแทนที่จะตกลงหยากันโดยดีกลับมีหนังสือรองเรียนในเรื่องนี้   ซึ่งปจจุบันก็ยังไมไดหยากัน สวน ส.ต.อ.ใจงายฯ รูจัก
ตั้งแตสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเปนเพื่อนในกลุมเดียวกัน  ภายหลังจากแตงงานก็ไดติดตอพูดคุยกันมาตลอด    จนเมื่อตนป พ.ศ.
๒๕๕๕ ไดตัดสินใจมาอยูกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และปจจุบันมีลูกดวยกัน ๑ คน
 			 ๕.๑.๓ นางน้ำ�จิต  คิดดี   ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  เปนมารดาของนางสวยใสฯ  ในวันที่ ๑
เม.ย.๕๒ นางสวยใสฯ ไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนายสวางสดฯ ที่บานของตนที่จังหวัดเลย  และนางสวยใสฯ ไดเปลี่ยน
ไปใชน ามสกุล “ชัดแจง” ของนายสวางสดฯ   หลังแตงงานทั้งคูไดไปทำ�งานและอาศัยอยูที่กรุงเทพฯ   ตอมาประมาณป พ.ศ.
๒๕๕๔ ทราบวานายสวางสดฯ ไดไปทำ�งานที่ตางประเทศและไดสงเงินใหนางสวยใสฯ ทุกเดือน   และเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๖ นาง
สวยใสฯ ไดมีบุตรกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ  จึงขอรองใหตนมาชวยเลี้ยงหลานที่แฟลตตำ�รวจของ ส.ต.อ.ใจงายฯ ตนคิดวาการกระทำ�
ของนางสวยใสฯ กับ ส.ต.อ.ใจงายฯ ไมถูกตองและไมเคยบอกเรื่องนี้กับผูใดเพราะรูสึกนาอับอาย  เนื่องจากนางสวยใสฯ ยังไมได
หยาขาดจากนายสวางสดฯ และ ส.ต.อ.ใจงายฯ ก็ทราบเรื่องนี้   เนื่องจากในวันที่ ๑ เม.ย.๕๒  ส.ต.อ.ใจงายฯ กับเพื่อนๆ ก็ไปรวม
งานแตงดวย  ทั้งยังไดติดตอทนายอุน (น.ส.อบอุน นุมนวล)  ซึ่งเปนเพื่อนมาชวยจัดการเกี่ยวกับเรื่องหยาของนางสวยใสฯ กับ
นายสวางสดฯ ดวย 	
 			 ๕.๑.๔ น.ส.อบอุน  นุมนวล  ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  มีอาชีพเปนทนายความ  และเปน
เพื่อนของ ส.ต.อ.ใจงายฯ และนางสวยใสฯ รูจักกับทั้งสองมาตั้งแตตอนเรียนมหาวิทยาลัย   ตอนที่นางสวยใสฯ แตงงานกับนาย
สวางสดฯ ตนและเพื่อนๆ รวมทั้ง ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดไปรวมงานดวย  สวนนางสวยใสฯ มีความสัมพันธกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ หรือ
ไมอยางไรตนไมทราบเรื่อง  ภายหลัง   ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดมาขอใหชวยเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายใหกับนางสวยใสฯ ในกรณีที่มี
ปญหาการหยากับนายสวางสดฯ  ปจจุบันทั้งสองยังตกลงกันไมได  สวนความรูสึกกรณีขาราชการตำ�รวจมีพฤติการณเปนชูหรือมี
ชูนั้น  โดยทั่วไปแลวเปนเรื่องที่ไมควรกระทำ�  จะทำ�ใหประชาชนรังเกียจไมศรัทธา  
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 			 ๕.๑.๕ 	 จ.ส.ต.ชายชัย   ชาญสมร   ผบ.หมู  ฝอ.วน. ใหถอยคำ�ตอคณะกรรม การสอบสวนวา   เปนเพื่อน
รวมงานกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และมีหองพักที่แฟลตตำ�รวจอยูขางหองของ ส.ต.อ.ใจงายฯ   โดยไดเขามาอยูที่แฟลตตำ�รวจตั้งแตป
พ.ศ.๒๕๕๓  ตอมาประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดยายเขามาอยูหองขางๆ เพียงลำ�พัง  จนประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕
นางสวยใสฯ ไดยายมาอยูดวยกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ  โดยเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  เนื่องจากทั้งคูจะปฏิบัติใหเห็นในลักษณะ
นั้น      ปจจุบันทั้งสองมีลูกดวยกัน ๑ คน   สวนความรูสึกกรณีขาราชการตำ�รวจมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูนั้น  เปนเรื่องที่ไมควร
ประพฤติปฏิบัติ  เนื่องจากทำ�ใหเสื่อมเสียเกียรติของตำ�แหนงหนาที่  จนอาจทำ�ใหประชาชนรังเกียจไมศรัทธา  
		 ๕.๒ 	 พยานเอกสาร   สำ�เนาทะเบียนสมรสของนายสวางสดฯ กับนางสวยใสฯ   และสำ�เนาภาพถายในขณะที่จด
ทะเบียนสมรสที่บานมารดาของนางสวยใสฯ ในวันแตงงาน
๖. คณะกรรมการไดใหโอกาสผูถูกกลาวหาที่จะยื่นคำ�ชี้แจงแกขอกลาวหาหรือใหถอยคำ�หรือ นำ�สืบแกขอกลาวหา
แลว  ส.ต.อ.ใจงายฯ ผูถูกกลาวหาไดใหถอยคำ�วา  ไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๕ จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  
ก็เปนเวลาภายหลังจากที่นางสวยใสฯ ไดแยกกันอยูกับนายสวางสดฯ แลว  โดยนางสวยใสฯ พยายามที่จะขอหยามาตลอด  แต
นายสวางสดฯ ไมยินยอม  จึงไมมีเจตนาที่จะกระทำ�การตามที่ถูกกลาวหา  และไดนำ�พยานบุคคลเขานำ�สืบแกขอกลาวหา  ดังนี้
 		 ๖.๑ 	 นายเกงฉลาด  ปราชญชน  ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  เปนเพื่อนของ ส.ต.อ.ใจงายฯ และนาง
สวยใสฯ รูจักกับทั้งสองมาตั้งแตตอนเรียนมหาวิทยาลัย  ทราบเรื่องที่ทั้งสองคบหากันเมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งเปนเวลาที่
นางสวยใสฯ ไดแยกทางกับนายสวางสดฯ แลว  โดยนาง   สวยใสฯ มีความประสงคจะขอหยา  แตนายสวางสดฯ ยังไมยินยอม  
และคิดวาการเปนชูเปนเรื่องที่ผิดศีลธรรมไมควรกระทำ�  แตบางครั้งเรื่องความรักก็หักหามใจกันไดยาก
		 ๖.๒ 	 ส.ต.อ.สุดสุภาพ  พับไว  ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  เปนเพื่อนรวมงานกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และ
มีห องพักที่แฟลตตำ�รวจอยูตึกเดียวกับหองของ ส.ต.อ.ใจงายฯ  แตอยูคนละชั้น  โดยไดเขามาอยูที่แฟลตตำ�รวจตั้งแตกลางป พ.ศ.
๒๕๕๕  ก็พบเห็นนางสวยใสฯ พักอาศัยอยูที่หองของ ส.ต.อ.ใจงายฯ  ซึ่งเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  และคิดวาการเปนชูเปน
เรื่องที่ขาราชการตำ�รวจไมควรกระทำ�  แตกรณีของ ส.ต.อ.ใจงายฯ ไมนาจะมีผูใดทั้งที่ทำ�งานและผูที่อาศัยอยูที่แฟลตลวงรู  จึงไม
นาจะเกิดความเสียหาย
๗. 	 คณะกรรมการสอบสวนไดประชุมพิจารณาลงมติแลวเห็นวา กรณีนายสวางสดฯ รองเรียนกลาวหาวา ส.ต.อ.ใจงายฯ
เปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใสฯ ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของตน นั้น  จากการสอบสวนปรากฏ
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานวา เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ ผูรองไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนางสวยใสฯ ตามเอกสารหลัก
ฐานสำ�เนาทะเบียนสมรสของอำ�เภอเมือง จังหวัดเลย และสำ�เนาภาพถายในขณะที่จดทะเบียนสมรสที่บานมารดาของนางสวย
ใสฯ ในวันแตงงาน ที่ผูรองสงมาพรอมกับหนังสือรองเรียน   โดยที่ผูถูกกลาวหาก็ทราบวามีการแตงงานและจดทะเบียนสมรสกัน
ในวันดังกลาว  ตามที่มีพยานไดแก นางน้ำ�จิตฯ มารดาของนาง   สวยใสฯ , น.ส.อบอุนฯ เพื่อนของผูถูกกลาวหา และนางสวย
ใสฯ ใหถอยคำ�ยืนยันวา ในวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ ผูถูกกลาวหาไดไปรวมงานแตงงานของนางสวยใสฯ ดวย  ตามที่ผูถูกกลาวหาใหถอย
คำ�แกขอกลาวหาวา ไมทราบวานางสวยใสฯ ไดจดทะเบียนสมรสกับผูรองมากอน  จึงไมมีน้ำ�หนักเพียงพอรับฟงได  
 		 ตอมาประมาณตนป พ.ศ.๒๕๕๔ ผูรองไดไปทำ�งานที่ประเทศอังโกลา และไดกลาวหาวาในระหวางที่ผูรองไมอยู
ประเทศไทย นางสวยใสฯ ไดอยูกินอยางเปดเผยกับผูถูกกลาวหาจนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  ก็ปรากฏวามีพยานไดแก จ.ส.ต.ชายชัยฯ
และ ส.ต.อ.สุดสุภาพฯ ซึ่งพักอาศัยอยูที่แฟลตตำ�รวจใหถอยคำ�ในทำ�นองเดียวกันวา เคยพบเห็นนางสวยใสฯ อยูที่หองพักของ
ผูถ ูกกลาวหา   โดยพยานเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน   และนางสวยใสฯ ก็ใหถอยคำ�ยอมรับวา   ภายหลังจากแตงงานไดติด
ตอพูดคุยกับผูถูกกลาวหามาตลอด  จนเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดตัดสินใจมาอยูกับผูถูกกลาวหา และปจจุบันมีบุตรดวยกัน ๑ คน  
สอดคลองกับนางน้ำ�จิตฯ มารดาของนางสวยใสฯ ที่ใหถอยคำ�วา เมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๖ นางสวยใสฯ ไดมีบุตรกับผูถูกกลาวหา จึง
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง

39

๑๘/๑

ขอรองใหตนมาชวยเลี้ยงหลานที่แฟลตตำ�รวจของผูถูกกลาวหา   อีกทั้งผูถูกกลาวหาเองก็ใหถอยคำ�ยอมรับวา   นางสวยใสฯ ได
ยายมาอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจของตน  และไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๕ จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  จึง
รับฟงไดวาในระหวางที่ผูรองไปทำ�งานตางประเทศนาง  สวยใสฯ ไดมาอยูกับผูถูกกลาวหาที่หองพักแฟลตตำ�รวจจนมีบุตรดวยกัน
๑ คนจริง และตามที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคำ�และนำ�พยานมาสืบแกขอกลาวหาวา ไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ก็เปนเวลาภาย
หลังจากที่ไดแยกกันอยูกับนายสวางสดฯ แลว  โดยนางสวยใสฯ พยายามที่จะขอหยามาตลอด  แตนายสวางสดฯ ไมยินยอม  จึง
ไมมีเจตนาที่จะกระทำ�การตามที่ถูกกลาวหา  ซึ่งจากการสอบสวนทั้งผูรองและนางสวยใสฯ ไดใหถอยคำ�สอดคลองกันวาปจจุบัน
ยังไมไดหยากัน  และนายสวางสดฯ ไดสงเงินใหนางสวยใสฯ ทุกเดือน  โดยนางน้ำ�จิตฯ มารดาของนางสวยใสฯ ใหถอยคำ�วา ผู
ถูกกลาวหาก็ทราบเรื่องที่ผูรองกับนางสวยใสฯ ยังไมไดหยากัน และ น.ส.อบอุนฯ ใหถอยคำ�วา ผูถูกกลาวหาไดมาขอใหชวยเปนที่
ปรึกษาทางกฎหมายใหกับนางสวยใสฯ ในกรณีที่มีปญหาการหยากับนายสวางสดฯ  ปจจุบันทั้งสองยังตกลงกันไมได  จึงรับฟงได
วาผูถูกกลาวหาทราบวาผูรองยังไมไดหยากับนางสวยใสฯ  แตก็ยังอยูกินกับนางสวยใสฯอยางเปดเผยจนมีบุตรดวยกัน  ผูถูกกลาวหา
จึงรูมาโดยตลอดวาเปนชูหรือมีชูกับภรรยาของผูอื่น แมผูถูกกลาวหาจะอางวาไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ก็เปนเวลาภายหลัง
จากที่ไดแยกกันอยูกับนายสวางสดฯ แลว ก็ไมอาจนำ�มาหักลางกับความผิดที่ไดกระทำ�โดยรูสำ�นึกและสำ�เร็จไปแลวดังกลาวได  
พฤติการณการกระทำ�ของผูถูกกลาวหาเปนการไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ในตำ�แหนงหนาที่ของตน   และเปนเรื่องที่คน
โดยทั่วไปเห็นวาไมถูกตองไมสมควร   จึงเปนการกระทำ�การอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง   เปนความผิดวินัยอยาง
รายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แหง พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  เห็นควรลงโทษไลผูถูกกลาวหาออกจากราชการ
คณะกรรมการสอบสวนจึงขอเสนอสำ�นวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำ�เนินการตอไป
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๗/๒

แบบ สว.๕

บันทึกถอยคำ�พยานของฝายกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

      วันที่   ๒๐   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา นายสวางสด  ชัดแจง  อายุ   ๓๘  ป   สัญชาติ   ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ วิศวกรไฟฟา  อยูบานเลขที่  
๖๗๘/๙๘๗  ถนน  ลาดพราว  แขวง บางกะป  เขต  บางกะป  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหา
วากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได
แจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคำ�อ ันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม ทานเกี่ยวของกับเรื่องที่ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ถูกกลาวหาอยางไร
ดังกลาว

ตอบ ขาฯ เปนผูจัดทำ�หนังสือรองเรียนฉบับลงวันที่ ๑ ก.ย.๕๖ ยื่นตอ ผบก.วน. และขอยืนยันขอความตามหนังสือ
ถาม 	 ทานประสงคจะใหถอยคำ�เพิ่มเติมหรือไม อยางไร

ตอบ ขาฯ ขอใหถอยคำ�เพิ่มเติมวา   ปจจุบันยังไมไดหยากับนางสวยใส ชัดแจง   และพฤติการณการกระทำ�ที่
ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว เปนชูกับนางสวยใส ชัดแจง ภรรยาของตน นอกจากทำ�ใหตนไดรับความอับอายและเสื่อมเสียเสียหาย
แลว  ยังเปนสิ่งที่ขาราชการตำ�รวจที่ดีไมควรประพฤติปฏิบัติ  ทำ�ใหประชาชนโดยทั่วไปเสื่อมศรัทธาและรังเกียจ
ขาพเจาขอรับรองวา   คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง   ขูเข็ญ   ใหสัญญา   หรือกระทำ�การใด   เพื่อจูงใจ
ใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไว
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
      นาย          สวางสด             พยาน
              					    (   สวางสด   ชัดแจง   )
  		

			      ร.ต.ต.         คิดใหม          	 ผูบันทึกถอยคำ�
    (   คิดใหม   ไมลังเล   )  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๗/๑

ขาพเจาขอรับรองวา นายสวางสด  ชัดแจง  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๖/๔

แบบ สว.๔

บันทึกถอยคำ�ของผูถูกกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

       วันที่  ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว อายุ  ๓๕  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ         รับราชการตำ�รวจ  ตำ�แหนง
ผบ.หมู ฝอ.วน.  อยูบานเลขที่  ๑๐๓/๐๑๑  ถนน  พหลโยธิน  แขวง พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
ขาพเจาไดทราบแลววา  ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่องมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส  ชัดแจง  ภรรยาโดย
ชอบดวยกฎหมายของนายสวางสด  ชัดแจง  ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.
๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม คณะกรรมการไดชี้แจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหทานทราบ  และทานไดรับ
บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาตามขอ ๑๘ (แบบ สว.๓) แลวหรือไม
ตอบ ขาฯ รับทราบตามที่คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาแลวลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน   และไดรับบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาดัง
กลาว จำ�นวน ๑ ฉบับ จากคณะกรรมการสอบสวนแลว
ถาม ทานประสงคจะยื่นคำ�ชี้แจงแกขอกลาวหาเปนหนังสือ   หรือจะใหถอยคำ�เพิ่มเติมรวมทั้งนำ�สืบแกขอกลาวหา
ดวยหรือไม
ตอบ 	 ขาฯ ไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๕ จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  ก็เปนเวลาภายหลังจากที่
นางสวยใสฯ ไดแยกกันอยูกับนายสวางสดฯ แลว  โดยนางสวยใสฯ พยายามที่จะขอหยามาตลอด  แตนายสวางสดฯ ไมยินยอม  
จึงไมมีเจตนาที่จะกระทำ�การตามที่ถูกกลาวหา  และขาฯ จะนำ�พยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาในภายหลัง
ขาพเจาขอรับรองวา   คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง   ขูเข็ญ   ใหสัญญา   หรือกระทำ�การใด   เพื่อจูงใจ
ใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไว
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
ส.ต.อ.         ใจงาย   	 ผูถูกกลาวหา
        (  ใจงาย  หนายเร็ว )
ร.ต.ต.        คิดใหม    	 ผูบันทึกถอยคำ�
        (  คิดใหม  ไมลังเล  )  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๖/๓
ขาพเจาขอรับรองวา ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม  ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
    (  หนักแนน   ดุจภูผา  )
                      	 		

ร.ต.ต.                 คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
    (   คิดใหม   ไมลังเล   )
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๑๖/๒

แบบ สว.๔

บันทึกถอยคำ�ของผูถูกกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

         วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว อายุ   ๓๕  ป   สัญชาติ   ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ รับราชการตำ�รวจ  ตำ�แหนง
ผบ.หมู ฝอ.วน. อยูบานเลขที่  ๑๐๓/๐๑๑  ถนน  พหลโยธิน  แขวง พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
 	
ขาพเจาไดทราบแลววา  ขาพเจาเปนผูถูกกลาวหาในเรื่องมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส  ชัดแจง  ภรรยาโดย
ชอบดวยกฎหมายของนายสวางสด  ชัดแจง  ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.
๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
 	
ถาม คณะกรรมการไดชี้แจงและอธิบายขอกลาวหาใหทานทราบ  และทานไดรับบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหา
ตามขอ ๑๗ (แบบ สว.๒) แลวหรือไม
 	
ตอบ ขาฯ รับทราบตามที่คณะกรรมการสอบสวนไดชี้แจงและอธิบายขอกลาวหาแลวลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน  
และไดรับบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาดังกลาว จำ�นวน ๑ ฉบับ จากคณะกรรมการสอบสวนแลว
 	

ถาม 	 ทานไดกระทำ�การตามที่ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร

 	
ตอบ 	 ขาฯ รูจักกับนางสวยใส ชัดแจง ตั้งแต  พ.ศ.๒๕๔๕ เนื่องจากเรียนอยูมหาวิทยาลัยเดียวกัน   แตเมื่อจบการ
ศึกษาแลวก็ไมไดพบกันอีกจนประมาณกลางป พ.ศ.๒๕๕๔ ไดพบกับนางสวยใส ชัดแจง อีกครั้งในงานเลี้ยงรุน  จึงตกลงคบหากัน
ตั้งแตนั้นมาและเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕  นางสวยใส ชัดแจง ไดยายมาอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจของขาฯ  ตอมาไดมีบุตรดวยกัน ๑
คน  โดยที่ไมทราบวา นางสวยใส ชัดแจง ไดจดทะเบียนสมรสกับนายสวางสด ชัดแจง มากอนแลว  มาทราบก็ตอเมื่อนายสวาง
สด ชัดแจง มีหนังสือรองเรียนในเรื่องนี้  
ถาม นอกจากที่ทานไดใหถอยคำ�ชี้แจงดังกลาวแลว   ทานมีพยานหลักฐานใดอีกหรือไม   ที่จะใหคณะกรรมการ
สืบสวนรวบรวม  เพื่อนำ�สืบแกขอกลาวหา  
 	

ตอบ 	 หากมีพยานหลักฐานใดอีก ขาฯ จะนำ�มามอบใหคณะกรรมการสอบสวนในภายหลัง

ส.ต.อ.       ใจงาย          ผูถูกกลาวหา
         (ใจงาย  หนายเร็ว)
ร.ต.ต.        คิดใหม       กรรมการและเลขานุการ
         (คิดใหม  ไมลังเล)  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๖/๑
ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทำ�การใด  เพื่อจูงใจใหขาพ
เจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไวตอหนา
คณะกรรมการสอบสวน
ส.ต.อ.                ใจงาย   	

ผูถูกกลาวหา

              					    (   ใจงาย   หนายเร็ว   )
  					

ร.ต.ต.                คิดใหม          	 ผูบันทึกถอยคำ�
    (   คิดใหม   ไมลังเล    )  

ขาพเจาขอรับรองวา ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๕/๒

แบบ สว.๕

บันทึกถอยคำ�พยานของฝายกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

           วันที่   ๒๒   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา นางสวยใส  ชัดแจง อายุ   ๓๖  ป   สัญชาติ   ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ พนักงานบริษัท  อยูบานเลขที่  
๑๐๓/๐๑๑  ถนน  พหลโยธิน  แขวง พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหา
วากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได
แจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคำ�อ ันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม เกี่ยวกับเรื่องที่ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ถูกกลาวหาทานเกี่ยวของอยางไร
ตอบ ขาฯ ไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนายสวางสด ชัดแจง เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒  ในระหวางที่อยูกินกันได
มีป ญหาทะเลาะกันมาโดยตลอด  ตอมาไดแยกกันอยูเนื่องจากนายสวางสด ชัดแจง ไดไปทำ�งานตางประเทศ  แตก็ไดสงเงินมาให
ทุกเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท   และคิดจะหยาขาดกับนายสวางสด ชัดแจง ตั้งแตกลางป พ.ศ.๒๕๕๔ แตนายสวางสด ชัดแจง
ยังไมยินยอมบอกวาใหกลับไปประเทศไทยกอนคอยตกลงกัน   แตเมื่อนายสวางสด ชัดแจง กลับมาแทนที่จะตกลงหยากันโดย
ดีก ลับมีหนังสือรองเรียนในเรื่องนี้   ซึ่งปจจุบันก็ยังไมไดหยากัน  สวน ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว รูจักตั้งแตสมัยเรียนมหาวิทยาลัย
เปนเพื่อนในกลุมเดียวกัน   ภายหลังจากแตงงานก็ไดติดตอพูดคุยกันมาตลอด   จนเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดตัดสินใจมาอยูกับ
ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว และปจจุบันมีลูกดวยกัน ๑ คน
ขาพเจาขอรับรองวา   คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง   ขูเข็ญ   ใหสัญญา   หรือกระทำ�การใด   เพื่อจูงใจ
ใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไว
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
      นาง          สวยใส            พยาน
              					      (สวยใส  ชัดแจง)
  	

				      ร.ต.ต.        คิดใหม          ผูบันทึกถอยคำ�
      (คิดใหม  ไมลังเล)  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๕/๑
ขาพเจาขอรับรองวา นางสวยใส  ชัดแจง ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๔/๒

แบบ สว.๕

บันทึกถอยคำ�พยานของฝายกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

           วันที่  ๒๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา  นางน้ำ�จิต  คิดดี  อายุ  ๖๗  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ  ขาราชการบำ�นาญ  อยูบานเลขที่  ๔๖  
หมู ๘  ตำ�บล  กุดปอง  ถนน เลย – ดานซาย  อำ�เภอ  เมือง  จังหวัด  เลย
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหา
วากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได
แจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคำ�อ ันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม ทานเกี่ยวของกับ นางสวยใส  ชัดแจง อยางไร
ตอบ ขาฯ เปนมารดาของนางสวยใส ชัดแจง   
ถาม ทานทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ตอบ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ นางสวยใส คิดดี ไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนาย  สวางสด ชัดแจง ที่บานของ
ตนที่จังหวัดเลย  และนางสวยใส คิดดี ไดเปลี่ยนไปใชนามสกุล “ชัดแจง” ของสามี  หลังแตงงานทั้งคูไดไปทำ�งานและอาศัยอยูที่
กรุงเทพฯ  ตอมาประมาณป พ.ศ.๒๕๕๔ ทราบวานายสวางสด   ชัดแจง ไดไปทำ�งานที่ตางประเทศและไดสงเงินใหนางสวยใส ชัด
แจง ทุกเดือน   และเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๖ นางสวยใส ชัดแจง ไดมีบุตรกับ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว  จึงขอรองใหตนมาชวยเลี้ยง
หลานที่แฟลตตำ�รวจของ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว  ตนคิดวาการกระทำ�ของนางสวยใส ชัดแจง กับ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ไมถูก
ตองและไมเคยบอกเรื่องนี้กับผูใดเพราะรูสึกนาอับอาย   เนื่องจากนางสวยใส ชัดแจง ยังไมไดหยาขาดจากนายสวางสด ชัดแจง
และ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ก็ทราบเรื่องนี้   เนื่องจากในวันที่ ๑ เม.ย.๕๒  ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว กับเพื่อนๆ ก็ไปรวมงานแตง
ดวย  ทั้งยังไดติดตอทนายอุน (น.ส.อบอุน  นุมนวล)  ซึ่งเปนเพื่อนมาชวยจัดการเกี่ยวกับเรื่องหยาของนางสวยใส ชัดแจง กับนาย
สวางสด ชัดแจง ดวย 			
 		
ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทำ�การใด  เพื่อ
จูงใจใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง  จึงลงลายมือชื่อ
ไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
      นาง             น้ำ�จิต   	 พยาน
              					   (      น้ำ�จิต   คิดดี      )
  					      ร.ต.ต.        คิดใหม  		
ผูบันทึกถอยคำ�
   (    คิดใหม   ไมลังเล   )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๔/๑
ขาพเจาขอรับรองวา นางน้ำ�จิต  คิดดี  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา

พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๓/๒

แบบ สว.๕

บันทึกถอยคำ�พยานของฝายกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

           วันที่   ๒๗   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา น.ส.อบอุน  นุมนวล  อายุ  ๓๕  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ         ทนายความ  อยูบานเลขที่  
๙๙  ถนน  สีหบุรานุกิจ  แขวง มีนบุรี  เขต  มีนบุรี  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหา
วากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได
แจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคำ�อันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม ทานเกี่ยวของกับ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว อยางไร
ตอบ ขาฯ เปนเพื่อนกับ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว   และนางสวยใส ชัดแจง รูจักกับทั้งสองมาตั้งแตตอนเรียน
มหาวิทยาลัย   
ถาม ทานทราบเรื่องที่ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ตอบ 	 ตอนที่นางสวยใส ชัดแจง แตงงานกับนายสวางสด ชัดแจง ตนและเพื่อนๆ รวมทั้ง ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ได
ไปรวมงานดวย  สวนนางสวยใส ชัดแจง มีความสัมพันธกับ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว หรือไมอยางไรตนไมทราบเรื่อง  ภายหลัง
ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ไดมาขอใหชวยเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายใหกับนางสวยใสฯ ในกรณีที่มีปญหาการหยากับนายสวางสด
ชัดแจง  ปจจุบันทั้งสองยังตกลงกันไมได  
ถาม กรณีขาราชการตำ�รวจเปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชู ทานรูสึกอยางไร
ตอบ 	 ขาฯ รูสึกวาโดยทั่วไปแลวเปนเรื่องที่ไมควรกระทำ�  จะทำ�ใหประชาชนรังเกียจ     ไมศรัทธา  
ขาพเจาขอรับรองวา   คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง   ขูเข็ญ   ใหสัญญา   หรือกระทำ�การใด   เพื่อจูงใจ
ใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไว
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
        น.ส.        อบอุน		
              					      (อบอุน  นุมนวล)
  				

พยาน

	      ร.ต.ต.        คิดใหม          ผูบันทึกถอยคำ�
      (คิดใหม  ไมลังเล)  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๓/๑
ขาพเจาขอรับรองวา น.ส.อบอุน  นุมนวล  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๒/๒

แบบ สว.๕

บันทึกถอยคำ�พยานของฝายกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

           วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา จ.ส.ต.ชายชัย  ชาญสมร  อายุ  ๕๐  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ รับราชการตำ�รวจ  ตำ�แหนง  
ผบ.หมู ฝอ.วน.  อยูบานเลขที่  ๑๐๓/๐๑๒  ถนน  พหลโยธิน  แขวง พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหา
วากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได
แจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคำ�อ ันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม ทานเกี่ยวของกับ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว อยางไร
หนายเร็ว
 	

ตอบ ขาฯ เปนเพื่อนรวมงานกับ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว และมีหองพักที่แฟลตตำ�รวจอยูขางหองของ ส.ต.อ.ใจงาย
ถาม 	 ทานทราบเรื่องเกี่ยวกับ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร

ตอบ ขาฯ ไดเขามาอยูที่แฟลตตำ�รวจตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๓  ตอมาประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ได
ยายเขามาอยูหองขางๆ เพียงลำ�พัง  จนประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕ นางสวยใส ชัดแจง ไดยายมาอยูดวยกับ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว  
โดยเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  เนื่องจากทั้งคูจะปฏิบัติใหเห็นในลักษณะนั้น  ปจจุบันทั้งสองมีลูกดวยกัน ๑ คน  และยัง
อาศัยอยูที่แฟลต  โดยมีนางน้ำ�จิต  คิดดี มารดานางสวยใส ชัดแจง มาชวยเลี้ยงดูหลาน
ถาม กรณีขาราชการตำ�รวจเปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูทานรูสึกอยางไร
ตอบ ขาฯ รูสึกวาเปนเรื่องที่ไมควรประพฤติปฏิบัติ   เนื่องจากทำ�ใหเสื่อมเสียเกียรติของตำ�แหนงหนาที่   จนอาจ
ทำ�ใหประชาชนรังเกียจไมศรัทธา  
ขาพเจาขอรับรองวา   คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง   ขูเข็ญ   ใหสัญญา   หรือกระทำ�การใด   เพื่อจูงใจ
ใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไว
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
จ.ส.ต.               ชายชัย   	
พยาน
              					   (  ชายชัย  ชาญสมร  )
  					

ร.ต.ต.                คิดใหม		
ผูบันทึกถอยคำ�
   (   คิดใหม  ไมลังเล   )  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๒/๑
 		

ขาพเจาขอรับรองวา จ.ส.ต.ชายชัย  ชาญสมร  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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๑๑/๒

แบบ สว.๕

บันทึกถอยคำ�พยานของฝายกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

	           วันที่  ๒๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา นายเกงฉลาด  ปราชญชน อายุ  ๓๖  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ  พนักงานบริษัท  อยูบานเลข
ที่  ๘๗/๒๔๖  ถนน  เสรีไทย  แขวง คันนายาว  เขต  คันนายาว  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหา
วากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได
แจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคำ�อ ันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม ทานเกี่ยวของกับ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว อยางไร
ตอบ ขาฯ เปนเพื่อนของ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว และนางสวยใส ชัดแจง รูจักกับทั้งสองมาตั้งแตตอนเรียน
มหาวิทยาลัย  
ถาม 	 ทานทราบเรื่องเกี่ยวกับ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ตอบ ขาฯ ทราบเรื่องที่ทั้งสองคบหากันเมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งเปนเวลาที่นาง  สวยใส ชัดแจง ไดแยกทาง
กับนายสวางสด ชัดแจง แลว  โดยนางสวยใสฯ มีความประสงคจะขอหยา แตนายสวางสด ชัดแจง ยังไมยินยอม
ถาม ทานรูสึกอยางไรกับกรณีขาราชการตำ�รวจเปนชูหรือมีชู  หรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชู 
ตอบ ขาฯ คิดวาการเปนชูเปนเรื่องที่ผิดศีลธรรมไมควรกระทำ�  แตบางครั้งเรื่องความรักก็หักหามใจกันไดย าก
ขาพเจาขอรับรองวา   คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง   ขูเข็ญ   ใหสัญญา   หรือกระทำ�การใด   เพื่อจูงใจ
ใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง   จึงลงลายมือชื่อไว
ตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
      นาย          เกงฉลาด         พยาน
              					  (เกงฉลาด  ปราชญชน)
  	

				      ร.ต.ต.        คิดใหม          ผูบันทึกถอยคำ�
      (คิดใหม  ไมลังเล)  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๑/๑
ขาพเจาขอรับรองวา นายเกงฉลาด  ปราชญชน ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )

56

๑๐/๒

แบบ สว.๕

บันทึกถอยคำ�พยานของฝายกลาวหา
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
									

สอบสวนที่   กองวินัย

	           วันที่   ๓๐  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ขาพเจา ส.ต.อ.สุดสุภาพ  พับไว  อายุ  ๔๐  ป  สัญชาติ  ไทย   ศาสนา  พุทธ  อาชีพ  รับราชการตำ�รวจ  ตำ�แหนง  
ผบ.หมู ฝอ.วน.  อยูบานเลขที่  ๑๐๓/๐๓๖  ถนน  พหลโยธิน  แขวง พญาไท  เขต  พญาไท  จังหวัด  กรุงเทพฯ
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหขาพเจาทราบวา  ขาพเจาเปนพยานในเรื่อง  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกกลาวหา
วากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  ตามคำ�สั่ง วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได
แจงใหขาพเจาทราบดวยวา  กรรมการสอบสวนมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  การใหถอยคำ�อันเปนเท็จ
ตอกรรมการสอบสวนอาจเปนความผิดตามกฎหมาย
ขาพเจาขอใหถอยคำ�ตามความสัตยจริง  ดังตอไปนี้
ถาม ทานเกี่ยวของกับ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว อยางไร
ตอบ ขาฯ เปนเพื่อนรวมงานกับ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว และมีหองพักที่แฟลตตำ�รวจอยูตึกเดียวกับหองของ
ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว  แตอยูคนละชั้น  
ถาม ทานทราบเรื่องเกี่ยวกับ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว ถูกกลาวหาหรือไม อยางไร
ตอบ 	 ขาฯ ไดเขามาอยูที่แฟลตตำ�รวจตั้งแตกลางป พ.ศ.๒๕๕๕  ก็พบเห็นนางสวยใส      ชัดแจง พักอาศัยอยูที่หอง
ของ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว  ซึ่งเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  
ถาม ทานรูสึกอยางไรกับกรณีขาราชการตำ�รวจเปนชูหรือมีชู  หรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชู 
ตอบ 	 ขาฯ คิดวาการเปนชูเปนเรื่องที่ขาราชการตำ�รวจไมควรกระทำ�  แตกรณีของ ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ไมนาจะมี
ผูใดทั้งที่ทำ�งานและผูที่อาศัยอยูที่แฟลตลวงรู  จึงไมนาจะเกิดความเสียหาย
		
ขาพเจาขอรับรองวา  คณะกรรมการสอบสวนมิไดทำ�การลอลวง  ขูเข็ญ  ใหสัญญา  หรือกระทำ�การใด  เพื่อ
จูงใจใหขาพเจาใหถอยคำ�ใดๆ และขาพเจาไดอานบันทึกถอยคำ�เองแลว ขอรับรองวาเปนบันทึกถอยคำ�ที่ถูกตอง  จึงลงลายมือชื่อ
ไวตอหนาคณะกรรมการสอบสวน
      ส.ต.อ.       สุดสุภาพ             พยาน
              					      (สุดสุภาพ  พับไว)
 					      ร.ต.ต.        คิดใหม          ผูบันทึกถอยคำ�
      (คิดใหม  ไมลังเล)  
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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ขาพเจาขอรับรองวา ส.ต.อ.สุดสุภาพ  พับไว  ไดใหถอยคำ�และลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
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แบบ สว.๓

บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนขอกลาวหา  ตามขอ ๑๘
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
	           วันที่  ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๖
ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคำ�สั่ง วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ไดแจง
ขอกลาวหาให ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ผูถูกกลาวหาทราบตามบันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ ๑๗ วันที่ ๑๕ ต.ค.
๕๖  นั้น
บัดนี้   คณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับขอกลาวหาเสร็จแลว   จึงแจงขอกลาวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ  ดังนี้
๑. 	 ขอกลาวหา
		
เปนชูหรือมีชู   หรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส   ชัดแจง   ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนาย
สวางสด  ชัดแจง  อันเปนการกระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรงฐานกระทำ�การอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  ตามมาตรา
๗๙ (๕) แหง พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
๒. 	 สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
		

๒.๑ พยานบุคคล

			 ๒.๑.๑ นายสวางสด   ชัดแจง   ใหถอยคำ�วา   ยืนยันขอความตามหนังสือรองเรียนฉบับลงวันที่ ๑
ก.ย.๕๖ ของตน   และใหถอยคำ�เพิ่มเติมวา   ปจจุบันยังไมไดหยากับนางสวยใสฯ   และพฤติการณการกระทำ�ที่ ส.ต.อ.ใจงายฯ
เปนชูกับนางสวยใสฯ ภรรยาของตน นอกจากทำ�ใหตนไดรับความ   อับอายและเสื่อมเสียเสียหายแลว  ยังเปนสิ่งที่ขาราชการ
ตำ�รวจที่ดีไมควรประพฤติปฏิบัติ  ทำ�ใหประชาชนโดยทั่วไปเสื่อมศรัทธาและรังเกียจ  		
			 ๒.๑.๒ นางสวยใส   ชัดแจง ใหถอยคำ�วา ไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนายสวางสดฯ เมื่อ
วันที่ ๑ เม.ย.๕๒   ในระหวางที่อยูกินกันไดมีปญหาทะเลาะกันมาโดยตลอด   ตอมาไดแยกกันอยูเนื่องจากนายสวางสดฯ ไดไป
ทำ�งานตางประเทศ   แตก็ไดสงเงินมาใหทุกเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท    และคิดจะหยาขาดกับนายสวางสดฯ ตั้งแตกลาง
ป พ.ศ.๒๕๕๔ แตนายสวางสดฯ ยังไมยินยอมบอกวาใหกลับไปประเทศไทยกอนคอยตกลงกัน   แตเมื่อนายสวางสดฯ กลับมา
แทนที่จะตกลงหยากันโดยดีกลับมีหนังสือรองเรียนในเรื่องนี้ ซึ่งปจจุบันก็ยังไมไดหยากัน สวน ส.ต.อ.ใจงายฯ รูจักตั้งแตสมัยเรียน
มหาวิทยาลัยเปนเพื่อนในกลุมเดียวกัน ภายหลังจากแตงงานก็ไดติดตอพูดคุยกันมาตลอด   จนเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดตัดสิน
ใจมาอยูกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และปจจุบันมีลูกดวยกัน ๑ คน
			 ๒.๑.๓ นางน้ำ�จิต  คิดดี   ใหถอยคำ�วา  เปนมารดาของนางสวยใสฯ  เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ นาง
สวยใสฯ ไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนายสวางสดฯ ที่บานของตนที่จังหวัดเลยและนางสวยใสฯ ไดเปลี่ยนไปใชนามสกุล
“ชัดแจง” ของนายสวางสดฯ  หลังแตงงานทั้งคูไดไปทำ�งานและอาศัยอยูที่กรุงเทพฯ  ตอมาประมาณป พ.ศ.๒๕๕๔ ทราบวานาย
สวางสดฯ ไดไปทำ�งานที่ตางประเทศและไดสงเงินใหนางสวยใสฯ ทุกเดือน   และเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๖ นางสวยใสฯ ไดมีบุตร
กับ ส.ต.อ.ใจงายฯ จึงขอรองใหตนมาชวยเลี้ยงหลานที่แฟลตตำ�รวจของ ส.ต.อ.ใจงายฯ ตนคิดวาการกระทำ�ของนางสวยใสฯ กับ
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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ส.ต.อ.ใจงายฯ ไมถูกตองและไมเคยบอกเรื่องนี้กับผูใดเพราะรูสึกนาอับอาย  เนื่องจากนางสวยใสฯ ยังไมไดหยาขาดจากนายสวาง
สดฯ และ ส.ต.อ.ใจงายฯ ก็ทราบเรื่องนี้   เนื่องจากในวันที่ ๑ เม.ย.๕๒  ส.ต.อ.ใจงายฯ กับเพื่อนๆ ก็ไปรวมงานแตงดวย  ทั้งยังได
ติดตอทนายอุน (น.ส.อบอุน นุมนวล) ซึ่งเปนเพื่อนมาชวยจัดการเกี่ยวกับเรื่องหยาของนางสวยใสฯ กับนายสวางสดฯ ดวย 	
			 ๒.๑.๔ 	 น.ส.อบอุน  นุมนวล  ใหถอยคำ�วา  มีอาชีพเปนทนายความ  และเปนเพื่อนของ ส.ต.อ.ใจงายฯ
และนางสวยใสฯ รูจักกับทั้งสองมาตั้งแตตอนเรียนมหาวิทยาลัย ตอนที่นาง   สวยใสฯ แตงงานกับนายสวางสดฯ ตนและเพื่อนๆ
รวมทั้ง ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดไปรวมงานดวย   สวนนางสวยใสฯ มีความสัมพันธกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ หรือไมอยางไรตนไมทราบเรื่อง  
ภายหลัง ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดมาขอใหชวยเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายใหกับนางสวยใสฯ ในกรณีที่มีปญหาการหยากับนายสวางสดฯ  
ปจจุบันทั้งสองยังตกลงกันไมได  สวนความรูสึกกรณีขาราชการตำ�รวจมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูนั้น  โดยทั่วไปแลวเปนเรื่องที่ไม
ควรกระทำ�  จะทำ�ใหประชาชนรังเกียจไมศรัทธา  
			 ๒.๑.๕ จ.ส.ต.ชายชัย   ชาญสมร   ผบ.หมู  ฝอ.วน. ใหถอยคำ�ตอวา เปนเพื่อนรวมงานกับ
ส.ต.อ.ใจงายฯ และมีหองพักที่แฟลตตำ�รวจอยูขางหองของ ส.ต.อ.ใจงายฯ   โดยไดเขามาอยูที่แฟลตตำ�รวจตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๓  
ตอมาประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดยายเขามาอยูหองขางๆ เพียงลำ�พัง  จนประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕ นางสวยใสฯ
ไดยายมาอยูดวยกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ  โดยเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  เนื่องจากทั้งคูจะปฏิบัติใหเห็นในลักษณะนั้น ปจจุบัน
ทั้งสองมีลูกดวยกัน ๑ คน  สวนความรูสึกกรณีขาราชการตำ�รวจมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูนั้น  เปนเรื่องที่ไมควรประพฤติปฏิบัติ  
เนื่องจากทำ�ใหเสื่อมเสียเกียรติของตำ�แหนงหนาที่  จนอาจทำ�ใหประชาชนรังเกียจไมศรัทธา  
		
๒.๒ พยานเอกสาร   สำ�เนาทะเบียนสมรสของนายสวางสดฯ กับนางสวยใสฯ และสำ�เนาภาพถายในขณะที่
จดทะเบียนสมรสที่บานมารดาของนางสวยใสฯ ในวันแตงงาน
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )

ขาพเจา ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ไดรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และไดรับ
บันทึกนี้ ๑ ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่ ๑๒  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
  					

ส.ต.อ.                   ใจงาย

ผูถูกกลาวหา

  (     ใจงาย   หนายเร็ว    )
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บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ ๑๗
เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
	           วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
คณะกรรมการสอบสวนตามคำ�สั่ง วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ไดแจงและ
อธิบายขอกลาวหาให ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ผูถูกกลาวหาทราบ  ดังนี้  ผูถูกกลาวหาถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  
โดยเปนชูหรือมีชู  หรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส  ชัดแจง  ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนายสวางสด  ชัดแจง  
ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย เหตุเกิดตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๕
ทั้งนี้   คณะกรรมการสอบสวนไดแจงใหผูถูกกลาวหาทราบแลววา  ในการสอบสวนนี้   ผูถูกกลาวหามีสิทธิที่จะไดรับ
แจงสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา  และมีสิทธิที่จะใหถอยคำ�หรือชี้แจงแกขอกลาวหา  ตลอดจนอางพยานหลักฐาน
หรือนำ�พยานหลักฐานมาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	  	

ประธานกรรมการ

              				                (  ชวนชม  ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	             หนักแนน       	 กรรมการ
     (  หนักแนน   ดุจภูผา  )
                               			

ร.ต.ต.                คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
    (    คิดใหม   ไมลังเล    )

ขาพเจา ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ไดรับทราบขอกลาวหา  และไดรับบันทึกนี้ ๑ ฉบับไวแลว  เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๖
  					

ส.ต.อ.                ใจงาย         	 ผูถูกกลาวหา
  (     ใจงาย   หนายเร็ว    )

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๑๒

๗/๖

เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖
ณ หองประชุม วน.
......................................
ผูเขารวมประชุม
๑. พ.ต.ท.หญิง ชวนชม  ทุงไมดอก  	

ประธานกรรมการ

๒. ร.ต.อ.หนักแนน  ดุจภูผา			

กรรมการ

๓. ร.ต.ต.คิดใหม  ไมลังเล			

กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานกรรมการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖   เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอยางรายแรง   ส.ต.อ.ใจงาย   หนายเร็ว   กรณีเปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส   ชัดแจง  
ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนายสวางสด ชัดแจง ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย  ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการ
ไดรับทราบคำ�สั่งแลวนั้น
คณะกรรมการสอบสวนประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน  ดังนี้
๑. 	 พฤติการณและการกระทำ�ของผูถูกกลาวหาตามเรื่องที่ถูกกลาวหา มีประเด็นขอกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ
		

๑.๑ พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

			

มาตรา ๗๙  การกระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง ไดแก การกระทำ�ดังตอไปนี้

			

(๕) 	 กระทำ�การอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง

		

๑.๒ 	แนวทางการลงโทษวินัยอยางรายแรงของ ก.ตร.

			

ความผิด  เปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับภรรยาหรือสามีของผูอื่น

			

ระดับโทษ  ปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี

		
๑.๓ 	หนังสือ สง.ก.ตร. ที่ ๐๐๑๒.๓๑/๑๒๒๔ ลง ๒๒ ก.ค.๕๓ เรื่องหลักเกณฑวาการกระทำ�ผิดอยางใดเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรงฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงตาม พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ (๕)   ไดวางหลัก
เกณฑการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความผิดฐานประพฤติชั่วอยางรายแรงไว  กลาวคือ
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			 เกียรติของขาราชการ  พิจารณาโดยคำ�นึงถึงตำ�แหนงหนาที่ราชการของผูกระทำ�ประกอบกับพ ฤติการณ
ในการกระทำ�ของขาราชการตำ�รวจผูนั้นวาเปนการกระทำ�ที่ผิดแบบธรรมเนียมของขาราชการที่ดี  ซึ่งบุคคลในฐานะและตำ�แหนง
เชนนั้นควรประพฤติปฏิบัติเพียงใด หรือไม  เปนการกระทำ�ที่อาจทำ�ใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำ�แหนงหนาที่ราชการหรือไม
			 ความรูสึกของสังคม พิจารณาจากความรูสึกของวิญูชนโดยทั่วไปวามีความรังเกียจตอการกระทำ�นั้นๆ
โดยรูสึกวาเปนการประพฤติชั่วอยางรายแรงหรือไม
			 เจตนา   การพิจารณาโดยคำ�นึงวาผูกระทำ�รูสำ�นึกในการกระทำ�และประสงคตอผลหรือยอมเล็งเห็นผล
ของการกระทำ�นั้นหรือไม
๒. 	 มีประเด็นที่จะตองทำ�การสืบสวนและพิสูจนขอเท็จจริง คือ
		

๒.๑ 	นางสวยใสฯ เปนภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนายสวางสดฯ หรือไม

		

๒.๒ 	ผูถูกกลาวหาเปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับภรรยาของผูอื่นหรือไม  มีเจตนาอยางไร

		
๒.๓ 	พฤติการณการกระทำ�ของผูถูกกลาวหาเปนการกระทำ�การอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
หรือไม อยางไร
๓. 	 มีพยานหลักฐานที่จะตองรวบรวม คือ
		

๓.๑ 	พยานเอกสาร

		
			
		

(๑) 	 เอกสารหลักฐานการสมรสระหวางนางสวยใสฯ กับนายสวางสดฯ
(๒) 	 ประวัติของผูถูกกลาวหา (ก.พ.๗)

๓.๒ 	พยานบุคคล

			

(๑) 	 พยานที่รูเห็นเกี่ยวกับการสมรสระหวางนางสวยใสฯ กับนายสวางสดฯ

			 (๒) 	 พยานที่รูเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธของผูถูกกลาวหากับนางสวยใสฯ
๔. 	 ขั้นตอนที่คณะกรรมการสอบสวนจะตองดำ�เนินการตอไป คือ
		
๔.๑ 	มีหนังสือขอสำ�เนาประวัติของผูถูกกลาวหาจาก ฝอ.วน.
		

๔.๒ 	เสาะหาและสอบปากคำ�บุคคล

เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๐๐ น.
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      	

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
ณ หองประชุม วน.
......................................
ผูเขารวมประชุม
๑. 	 พ.ต.ท.หญิง ชวนชม  ทุงไมดอก
๒. 	 ร.ต.อ.หนักแนน  ดุจภูผา		
๓. 	 ร.ต.ต.คิดใหม  ไมลังเล		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะกรรมการสอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบตามขอ ๑๗ และรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา ส.ต.อ.ใจงาย   หนายเร็ว   กรณีถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง   โดยเปนชูหรือมีชูหรือมี
พฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส  ชัดแจง  ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนายสวางสด ชัดแจง  ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสีย
หรือเสียหาย  วน. มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖ แลว  และคณะกรรมการสอบสวนไดรวบรวมพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอ
กลาวหาแลว  ปรากฏดังนี้
๑. 	 พยานบุคคล
		
๑.๑ นายสวางสด   ชัดแจง   ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา   ยืนยันขอความตามหนังสือรองเรียน
ฉบับล งวันที่ ๑ ก.ย.๕๖ ของตน  และใหถอยคำ�เพิ่มเติมวา  ปจจุบันยังไมไดหยากับนางสวยใสฯ  และพฤติการณการกระทำ�ที่
ส.ต.อ.ใจงายฯ เปนชูกับนางสวยใสฯ ภรรยาของตน นอกจากทำ�ใหตนไดรับความอับอายและเสื่อมเสียเสียหายแลว  ยังเปนสิ่งที่
ขาราชการตำ�รวจที่ดีไมควรประพฤติปฏิบัติ  ทำ�ใหประชาชนโดยทั่วไปเสื่อมศรัทธาและรังเกียจ  		
		
๑.๒ 	นางสวยใส  ชัดแจง ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒  ไดแตงงานและจด
ทะเบียนสมรสกับนายสวางสดฯ   ในระหวางที่อยูกินกันไดมีปญหาทะเลาะกันมาโดยตลอด   ตอมาไดแยกกันอยูเนื่องจากนาย
สวางสดฯ ไดไปทำ�งานตางประเทศ  แตก็ไดสงเงินมาใหทุกเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท   และคิดจะหยาขาดกับนายสวางสดฯ
ตั้งแตกลางป พ.ศ.๒๕๕๔ แตนายสวางสดฯ ยังไมยินยอมบอกวาใหกลับไปประเทศไทยกอนคอยตกลงกัน  แตเมื่อนายสวางสดฯ
กลับมาแทนที่จะตกลงหยากันโดยดีกลับมีหนังสือรองเรียนในเรื่องนี้   ซึ่งปจจุบันก็ยังไมไดหยากัน สวน ส.ต.อ.ใจงายฯ รูจักตั้งแต
สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเปนเพื่อนในกลุมเดียวกัน  ภายหลังจากแตงงานก็ไดติดตอพูดคุยกันมาตลอด จนเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕ ได
ตัดสินใจมาอยูกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และปจจุบันมีลูกดวยกัน ๑ คน
		
๑.๓ 	นางน้ำ�จิต  คิดดี  ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  เปนมารดาของนางสวยใสฯ  ในวันที่ ๑ เม.ย.
๕๒ นางสวยใสฯ ไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกับนายสวางสดฯ ที่บานของตนที่ จังหวัดเลย  และนางสวยใสฯ ไดเปลี่ยนไป
ใชนามสกุล “ชัดแจง” ของนายสวางสดฯ  หลังแตงงานทั้งคูไดไปทำ�งานและอาศัยอยูที่กรุงเทพฯ  ตอมาประมาณป พ.ศ.๒๕๕๔
ทราบวานายสวางสดฯ ไดไปทำ�งานที่ตางประเทศและไดสงเงินใหนางสวยใสฯ ทุกเดือน   และเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๖ นางสวยใสฯ
ไดมีบุตรกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ   จึงขอรองใหตนมาชวยเลี้ยงหลานที่แฟลตตำ�รวจของ ส.ต.อ.ใจงายฯ ตนคิดวาการกระทำ�ของนางสวยใสฯ
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กับ ส.ต.อ.ใจงายฯ ไมถูกตองและไมเคยบอกเรื่องนี้กับผูใดเพราะรูสึกนาอับอาย  เนื่องจากนางสวยใสฯ ยังไมไดหยาขาดจากนายสวางสดฯ
และ ส.ต.อ.ใจงายฯ ก็ทราบเรื่องนี้   เนื่องจากในวันที่ ๑ เม.ย.๕๒  ส.ต.อ.ใจงายฯ กับเพื่อนๆ ก็ไปรวมงานแตงดวย  ทั้งยังไดติดตอทนาย
อุน (น.ส.อบอุน นุมนวล)  ซึ่งเปนเพื่อนมาชวยจัดการเกี่ยวกับเรื่องหยาของนางสวยใสฯ กับนายสวางสดฯ ดวย 	
		
๑.๔ 	น.ส.อบอุน  นุมนวล  ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  มีอาชีพเปนทนายความ  และเปนเพื่อน
ของ ส.ต.อ.ใจงายฯ และนางสวยใสฯ รูจักกับทั้งสองมาตั้งแตตอนเรียนมหาวิทยาลัย   ตอนที่นางสวยใสฯ แตงงานกับนายสวางสดฯ
ตนและเพื่อนๆ รวมทั้ง ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดไปรวมงานดวย   สวนนางสวยใสฯ มีความสัมพันธกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ หรือไมอยางไร
ตนไมทราบเรื่อง  ภายหลัง   ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดมาขอใหชวยเปนที่ปรึกษาทางกฎหมายใหกับนางสวยใสฯ ในกรณีที่มีปญหาการ
หยากับนายสวางสดฯ  ปจจุบันทั้งสองยังตกลงกันไมได  สวนความรูสึกกรณีขาราชการตำ�รวจมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูนั้น  โดย
ทั่วไปแลวเปนเรื่องที่ไมควรกระทำ�  จะทำ�ใหประชาชนรังเกียจไมศรัทธา  
		
๑.๕ 	จ.ส.ต.ชายชัย  ชาญสมร  ผบ.หมู ฝอ.วน. ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  เปนเพื่อนรวมงานกับ
ส.ต.อ.ใจงายฯ และมีหองพักที่แฟลตตำ�รวจอยูขางหองของ ส.ต.อ.ใจงายฯ   โดยไดเขามาอยูที่แฟลตตำ�รวจตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๓  
ตอมาประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส.ต.อ.ใจงายฯ ไดยายเขามาอยูหองขางๆ เพียงลำ�พัง  จนประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕ นางสวยใสฯ ได
ยายมาอยูดวยกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ  โดยเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  เนื่องจากทั้งคูจะปฏิบัติใหเห็นในลักษณะนั้น ปจจุบันทั้ง
สองมีลูกดวยกัน ๑ คน   สวนความรูสึกกรณีขาราชการตำ�รวจมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูนั้น  เปนเรื่องที่ไมควรประพฤติปฏิบัติ  
เนื่องจากทำ�ใหเสื่อมเสียเกียรติของตำ�แหนงหนาที่  จนอาจทำ�ใหประชาชนรังเกียจไมศรัทธา  
๒. 	 พยานเอกสาร   สำ�เนาทะเบียนสมรสของนายสวางสดฯ กับนางสวยใสฯ   และสำ�เนาภาพถายในขณะที่จด
ทะเบียนสมรสที่บานมารดาของนางสวยใสฯ ในวันแตงงาน
		
ขอเท็จจริงจากการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหารับฟงไดวา  เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ นางสวยใสฯ
ไดแตงงานนายสวางสดฯ และจดทะเบียนสมรสกันในวันดังกลาว และ ส.ต.อ.ใจงายฯ ซึ่งเปนเพื่อนกับนางสวยใสฯ ก็ไดไปรวม
งานดวย  ตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔  นายสวางสดฯ ไดไปทำ�งานที่ประเทศอังโกลา และสงเงินใหนางสวยใสฯ จำ�นวน ๑๐,๐๐๐
บาท เปนประจำ�ทุกเดือน  ในระหวางนั้นนางสวยใสฯ ไดไปคบหากับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕  นางสวยใสฯ ได
ยายไปอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจของ ส.ต.อ.ใจงายฯ และมีบุตรดวยกัน ๑ คน  จนเมื่อกลางป พ.ศ.๒๕๕๖ นายสวางสดฯ ไดยาย
กลับมาทำ�งานที่กรุงเทพฯ จึงทราบวา ส.ต.อ.ใจงายฯ มีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใสฯ ภรรยาของตน
		
คณะกรรมการสอบสวนไดรวมกันประชุมพิจารณาแลวเห็นวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวา ส.ต.อ.ใจงายฯ กระทำ�
ผิดวินัยอยางรายแรง    กรณีเปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับภรรยาของผูอื่น   อันเปนการกระทำ�การอันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  ตามมาตรา ๗๙ (๕) แหง พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  จึงใหเรียก ส.ต.อ.ใจงายฯ ผูถ ูกกลาวหา
มาพบเพื่อแจงขอกลาวหา (ตามแบบ สว.๓) เพื่อใหผูถูกกลาวหาชี้แจงใหถอยคำ�และนำ�สืบแกขอกลาวหาตอไป
เลิกประชุม   เวลา ๑๔.๓๐ น.
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   
              				                       (  ชวนชม  ทุงไมดอก  )
  
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        
    (  หนักแนน  ดุจภูผา  )
                 					

ร.ต.ต.                คิดใหม       	 ผูจดบันทึก/พิมพ
    (   คิดใหม   ไมลังเล   )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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เรื่อง  การสอบสวน  ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ซึ่งถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖
ณ หองประชุม วน.
......................................
ผูเขารวมประชุม
๑. 	 พ.ต.ท.หญิง ชวนชม  ทุงไมดอก  	 ประธานกรรมการ
๒. 	 ร.ต.อ.หนักแนน  ดุจภูผา		

กรรมการ

๓. 	 ร.ต.ต.คิดใหม  ไมลังเล		

กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะกรรมการสอบสวนไดเรียกผูถูกกลาวหามารับทราบเรื่องที่ถูกกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหา
ตามแบบ สว.๓ แลว ผูถูกกลาวหาไดชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหถอยคำ�แกเรื่องที่ถูกกลาวหาวา ไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ
ตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๕ จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  ก็เปนเวลาภายหลังจากที่นางสวยใสฯ ไดแยกกันอยูกับนายสวางสดฯ แลว  โดย
นางสวยใสฯ พยายามที่จะขอหยามาตลอด  แตนายสวางสดฯ ไมยินยอม  จึงไมมีเจตนาที่จะกระทำ�การตามที่ถูกกลาวหา  และ
ไดนำ�พ ยานบุคคลเขานำ�สืบแกขอกลาวหา  ดังนี้
๑. 	 นายเกงฉลาด  ปราชญชน  ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  เปนเพื่อนของ ส.ต.อ.ใจงายฯ และนาง
สวยใสฯ รูจักกับทั้งสองมาตั้งแตตอนเรียนมหาวิทยาลัย  ทราบเรื่องที่ทั้งสองคบหากันเมื่อประมาณป พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งเปนเวลาที่
นางสวยใสฯ ไดแยกทางกับนายสวางสดฯ แลว  โดยนาง   สวยใสฯ มีความประสงคจะขอหยา  แตนายสวางสดฯ ยังไมยินยอม  
และคิดวาการเปนชูเปนเรื่องที่ผิดศีลธรรมไมควรกระทำ�  แตบางครั้งเรื่องความรักก็หักหามใจกันไดยาก
๒. 	 ส.ต.อ.สุดสุภาพ  พับไว  ใหถอยคำ�ตอคณะกรรมการสอบสวนวา  เปนเพื่อนรวมงานกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ และมี
หองพักที่แฟลตตำ�รวจอยูตึกเดียวกับหองของ ส.ต.อ.ใจงายฯ  แตอยูคนละชั้น  โดยไดเขามาอยูที่แฟลตตำ�รวจตั้งแตกลางป พ.ศ.
๒๕๕๕  ก็พบเห็นนางสวยใสฯ พักอาศัยอยูที่หองของ ส.ต.อ.ใจงายฯ  ซึ่งเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  และคิดวาการเปนชูเปน
เรื่องที่ขาราชการตำ�รวจไมควรกระทำ�  แตกรณีของ ส.ต.อ.ใจงายฯ ไมนาจะมีผูใดทั้งที่ทำ�งานและผูที่อาศัยอยูที่แฟลตลวงรู  จึงไม
นาจะเกิดความเสียหาย
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับขอกลาวหาแลวปรากฏวา เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ ผูรองไดแตงงาน
และจดทะเบียนสมรสกับนางสวยใสฯ ตามเอกสารหลักฐานสำ�เนาทะเบียนสมรสของอำ�เภอเมือง จังหวัดเลย และสำ�เนาภาพถาย
ในขณะที่จดทะเบียนสมรสที่บานมารดาของนางสวยใสฯ ในวันแตงงาน ที่ผูรองสงมาพรอมกับหนังสือรองเรียน   โดยที่ผูถูกกลาวหาก็
ทราบวามีการแตงงานและจดทะเบียนสมรสกันในวันดังกลาว  ตามที่มีพยานไดแก นางน้ำ�จิตฯ มารดาของนางสวยใสฯ , น.ส.อบอุนฯ
เพื่อนของผูถูกกลาวหา และนางสวยใสฯ ใหถอยคำ�ยืนยันวา ในวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ ผูถูกกลาวหาไดไปรวมงานแตงงานของนางสวยใสฯ
ดวย  ตามที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคำ�แกขอกลาวหาวา ไมทราบวานางสวยใสฯ ไดจดทะเบียนสมรสกับ  ผูรองมากอน  จึงไมมีน้ำ�
หนักเพียงพอรับฟงได  
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ตอมาประมาณตนป พ.ศ.๒๕๕๔ ผูรองไดไปทำ�งานที่ประเทศอังโกลา และไดกลาวหาวาในระหวางที่ผูรองไมอยู
ประเทศไทย นางสวยใสฯ ไดอยูกินอยางเปดเผยกับผูถูกกลาวหาจนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  ก็ปรากฏวามีพยานไดแก จ.ส.ต.ชายชัยฯ
และ ส.ต.อ.สุดสุภาพฯ ซึ่งพักอาศัยอยูที่แฟลตตำ�รวจใหถอยคำ�ในทำ�นองเดียวกันวา เคยพบเห็นนางสวยใสฯ อยูที่หองพักของ
ผูถ ูกกลาวหา โดยพยานเขาใจวาทั้งคูเปนสามีภรรยากัน  และนางสวยใสฯ ก็ใหถอยคำ�ยอมรับวา  ภายหลังจากแตงงานไดติดตอ
พูดคุยกับผูถูกกลาวหามาตลอด   จนเมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๕ ไดตัดสินใจมาอยูกับผูถูกกลาวหา และปจจุบันมีบุตรดวยกัน ๑ คน  
สอดคลองกับนางน้ำ�จิตฯ มารดาของนางสวยใสฯ ที่ใหถอยคำ�วา เมื่อตนป พ.ศ.๒๕๕๖ นางสวยใสฯ ไดมีบุตรกับผูถูกกลาวหา
จึงขอรองใหตนมาชวยเลี้ยงหลานที่แฟลตตำ�รวจของผูถูกกลาวหา อีกทั้งผูถูกกลาวหาเองก็ใหถอยคำ�ยอมรับวา นางสวยใสฯ ได
ยายมาอยูที่หองพักแฟลตตำ�รวจของตน  และไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๕ จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  
จึงรับฟงไดวาในระหวางที่ผูรองไปทำ�งานตางประเทศนาง  สวยใสฯ ไดมาอยูกับผูถูกกลาวหาที่หองพักแฟลตตำ�รวจจนมีบุตรดวยกัน
๑ คนจริง
และตามที่ผูถูกกลาวหาใหถอยคำ�และนำ�พยานมาสืบแกขอกลาวหาวา ไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ก็เปนเวลาภาย
หลังจากที่ไดแยกกันอยูกับนายสวางสดฯ แลว  โดยนางสวยใสฯ พยายามที่จะขอหยามาตลอด  แตนายสวางสดฯ ไมยินยอม  
จึงไมมีเจตนาที่จะกระทำ�การตามที่ถูกกลาวหา  ซึ่งจากการสอบสวนทั้งผูรองและนางสวยใสฯ ไดใหถอยคำ�สอดคลองกันวาปจจุบัน
ยังไมไดหยากัน  และนายสวางสดฯ ไดสงเงินใหนางสวยใสฯ ทุกเดือน  โดยนางน้ำ�จิตฯ มารดาของนางสวยใสฯ ใหถอยคำ�วา   
ผูถ ูกกลาวหาก็ทราบเรื่องที่ผูรองกับนางสวยใสฯ ยังไมไดหยากัน และ น.ส.อบอุนฯ ใหถอยคำ�วา ผูถูกกลาวหาไดมาขอใหชวยเปน
ที่ปรึกษาทางกฎหมายใหกับนางสวยใสฯ ในกรณีที่มีปญหาการหยากับนายสวางสดฯ  ปจจุบันทั้งสองยังตกลงกันไมได  จึงรับฟงได
วาผูถูกกลาวหาทราบวาผูรองยังไมไดหยากับนางสวยใสฯ  แตก็ยังอยูกินกับนางสวยใสฯอยางเปดเผยจนมีบุตรดวยกัน ผูถ ูกกลาวหา
จึงรูมาโดยตลอดวาเปนชูหรือมีชูกับภรรยาของผูอื่น  แมผูถูกกลาวหาจะอางวาไดคบหาอยูกินกับนางสวยใสฯ ก็เปนเวลาภายหลัง
จากที่ไดแยกกันอยูกับนายสวางสดฯ แลว ก็ไมอาจนำ�มาหักลางกับความผิดที่ไดกระทำ�โดยรูสำ�นึกและสำ�เร็จไปแลวดังกลาวได 
คณะกรรมการสอบสวนไดพิจารณาลงมติแลวเห็นวา  พฤติการณการกระทำ�ของผูถูกกลาวหาเปนการไมรักษาชื่อเสียง
และเกียรติศักดิ์ในตำ�แหนงหนาที่ของตน    และเปนเรื่องที่คนโดยทั่วไปเห็นวาไมถูกตองไมสมควร   จึงเปนการกระทำ�อันไดชื่อวา
เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  เปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แหง พ.ร.บ.ตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  เห็น
ควรลงโทษไลผูถูกกลาวหาออกจากราชการ
เลิกประชุม   เวลา ๑๒.๓๐ น.
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   
              				                       (  ชวนชม  ทุงไมดอก  )
  
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        
    (  หนักแนน  ดุจภูผา  )
                 					

ร.ต.ต.                คิดใหม       	 ผูจดบันทึก/พิมพ
    (   คิดใหม   ไมลังเล   )

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๖

ก.พ. ๗

กระทรวง ......................................................  กรม ...................................................      
๑. ชื่อ.................................................. ๒. วัน เดือน ปีเกิด.................................. ๓. วันครบเกษียณอายุ..............................
๔. คู่สมรส........................................... ๕. ชื่อบิดา............................................... ๖. ชื่อมารดา.............................................
๗. วันบรรจุ......................................... ๘. วันเริ่มปฏิบัติราชการ......................... ๙. ประเภทข้าราชการ..............................
๑๐. ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน

ตั้งแต่ – ถึง
(เดือน ปี)

วุฒิที่ได้รับ

สถานศึกษา ฝึกอบรม
และดูงาน

ตั้งแต่ – ถึง

วุฒิที่ได้รับ

(เดือน ปี)
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ .......................... ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................
........................................ ........................ ........................... ........................................ ........................ ...........................

              สำ�เนาถูกตอง
   พ.ต.ต.       สุภาพ
           ( สุภาพ  เรียบรอย )
                 สว.ฝอ.วน.
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บันทึกขอความ
สวนราชการ      กก.ฝอ.วน.
ที่            ๐๐๐๖.๑๑/๑       	                           วันที่   ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๖            
เรื่อง  	   ส.ต.อ.ใจง่าย  หน่ายเร็ว  ถูกสอบสวน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ส.ต.อ.ใจง่าย  หน่ายเร็ว  ผบ.หมู่ ฝอ.วน
		

ด้วย วน. ได้มีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงท่าน  ในกรณี

เป็นชู้หรือมีชู้หรือมีพฤติการณ์เป็นชู้หรือมีชู้กับนางสวยใส  ชัดแจ้ง  ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสว่างสด ชัดแจ้ง  ทำ�ให้
เกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย  รายละเอียดตามสำ�เนาคำ�สั่งที่ส่งมาพร้อมนี้  
 		

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ  
  	   พ.ต.อ.       ระเบียบ
            	

( ระเบียบ  เฉียบขาด )

                                  			      ผกก.ฝอ.วน.

             รับทราบ 					  
ส.ต.อ.       ใจง่าย
        ( ใจง่าย  หน่ายเร็ว )
              ๓ ต.ค.๕๖

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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บันทึกขอความ
สวนราชการ      กก.ฝอ.วน.
ที่            -      	                          		      วันที่   ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖           
เรื่อง  	   ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ถูกสอบสวน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผบก.วน.
		
ตามที่ วน. ไดมีคำ�สั่งที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง ส.ต.อ.ใจงาย  
หนายเร็ว  ผบ.หมู ฝอ.วน. กรณีเปนชูหรือมีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนาง  สวยใส  ชัดแจง  ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมาย
ของนายสวางสด ชัดแจง  ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย  นั้น
 		
บัดนี้ ประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวนทุกนายไดรับทราบคำ�สั่งดังกลาว  เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๕๖
แลว  และจะทำ�การสอบสวนใหแลวเสร็จตอไป
 		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  	   พ.ต.ท.หญิง        ชวนชม
       ( ชวนชม  ทุงไมดอก )

                                  	                  สว.ฝอ.วน. / ประธานกรรมการสอบสวน
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๓

คำ�สั่งกองวินัย
ที่ ๑/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
........................................

ด วย สิบตำ�รวจเอก ใจงาย หนายเร็ว ผูบังคับหมู ฝายอำ�นวยการ กองวินัย มีกรณีถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยาง
รายแรง โดยเปนชูหรือมีชู หรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับนางสวยใส  ชัดแจง ภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายของนายสวางสด
ชัดแจง ทำ�ใหเกิดเรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย เหตุเกิดตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๕ 
ฉ ะนั้น อาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติตำ�รวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๘๖ จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อทำ�การสอบสวนผูถูกกลาวหาในเรื่องดังกลาว ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
๑. พันตำ�รวจโทหญิง ชวนชม ทุงไมดอก

สารวัตร ฝายอำ�นวยการ กองวินัย เปนประธานกรรมการ

๒. รอยตำ�รวจเอก หนักแนน ดุจภูผา

รองสารวัตร ฝายอำ�นวยการ กองวินัย เปนกรรมการ

๓ . รอยตำ�รวจตรี คิดใหม ไมลังเล
				

รองสารวัตร กลุมงานตรวจสำ�นวน ๑ กองวินัย 		
(ผูไดรับปริญญาทางกฎหมาย)เปนกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการสอบสวนดำ�เนินการสอบสวนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำ�หนด ในกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวน
พิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ ใหแลวเสร็จ แลวเสนอสำ�นวนมาเพื่อพิจารณาดำ�เนินการตอไป

อนึ่ง ถาคณะกรรมการสอบสวนเห็นวาผูถูกกลาวหากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไวในคำ�สั่ง
หรือกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงขาราชการตำ�รวจผูอื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเบื้องตนแลวเห็นวาขาราชการ
ตำ�รวจผูนั้นมีสวนรวมกระทำ�การในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยูดวย ใหประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว
สั่ง ณ วันที่   ๑   ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๖
                                                             พลตำ�รวจตรี        ขยัน
        	                                                       ( ขยัน  หมั่นเพียร )
                                                                             ผูบังคับการกองวินัย

ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๒
เขียนที่        กองวินัย

							
เรื่อง

๑  กันยายน  ๒๕๕๖

รองเรียนขอความเปนธรรม

เรียน  	 ผูบังคับการกองวินัย
วันนี้ขาพเจา นายสวางสด ชัดแจง ไดมาพบผูบังคับการกองวินัย   เพื่อมารองเรียนขอความเปนธรรมในเรื่องที่  
ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  ผูใตบังคับบัญชาของทาน  ไดกระทำ�การในเรื่องที่นาอับอายโดยเปนชูกับนางสวยใส  ชัดแจง ภรรยา
ของขาฯ  ซึ่งไดแตงงานและจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๒ ตามสำ�เนาทะเบียนสมรสของอำ�เภอเมือง จังหวัดเลย  และ
สำ�เนาภาพถายขณะที่จดทะเบียนสมรสในวันแตงงานที่ขาฯ ไดนำ�มามอบใหทานเปนหลักฐานดวย   ตอมาประมาณตนป พ.ศ.
๒๕๕๔  ขาฯ ไดไปทำ�งานที่ประเทศ   อังโกลา  และไดสงเงินใหนางสวยใสฯ จำ�นวน ๑๐,๐๐๐ บาท เปนประจำ�ทุกเดือน  จนเมื่อ
กลางป พ.ศ.๒๕๕๖ ไดยายกลับมาทำ�งานที่กรุงเทพฯ จึงไดทราบวาระหวางที่ขาฯ ไมอยูประเทศไทย นางสวยใสฯ ไดอยูกินอยาง
เปดเผยกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ จนมีบุตรดวยกัน ๑ คน  ซึ่งพฤติการณการกระทำ�ที่ ส.ต.อ.ใจงายฯ เปนชูกับภรรยาของ ขาฯ นี้ทำ�ให
ไดรับค วามอับอายและเสื่อมเสียเสียหาย  จึงรองเรียนขอความเปนธรรมเพื่อใหดำ�เนินการทางวินัยกับ ส.ต.อ.ใจงายฯ ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นาย       สวางสด
      					                 ( สวางสด  ชัดแจง )
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๑/๖

บันทึกคณะกรรมการสอบสวน
			

กองวินัย

๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖
วันนี้ ประธานกรรมการสอบสวนและกรรมการสอบสวนไดรับแจงคำ�สั่ง วน. ที่ ๑/๒๕๕๖ ลง ๑ ต.ค.๕๖ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ผบ.หมู  ฝอ.วน. กรณีถูกกลาวหาวากระทำ�ผิดวินัยอยางรายแรง  โดยเปนชูหรือ
มีชูหรือมีพฤติการณเปนชูหรือมีชูกับภรรยาของผูอื่นแลว  จึงไดลงนามรับทราบคำ�สั่งในวันนี้  และประธานกรรมการสอบสวนได
นัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อวางแนวทางการสอบสวนในวันที่ ๕ ต.ค.๕๖  จึงบันทึกไว
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      	

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
กองวินัย
๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หองประชุม วน.  คณะกรรมการสอบสวนไดมารวมประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน
ตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๑๒  รายละเอียดตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  จึงบันทึกไว
   พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	

ประธานกรรมการ

              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      	

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖

กองวินัย

๑/๕

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หองประชุม วน.  ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ไดมาพบคณะกรรมการสอบสวน  และคณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงและอธิบายขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบตามแบบ สว.๒  และบันทึกถอยคำ�ผูถูกกลาวหา  จึงบันทึกไว
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดประสานกับ กก.ฝอ.วน. ขอสำ�เนาประวัติ (ก.พ.๗) ของ ส.ต.อ.ใจงาย  หนายเร็ว  มา
เก็บรวบรวมไวในสำ�นวนการสอบสวนแลว  จึงบันทึกไว
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคำ� นายสวางสด  ชัดแจง  ผูรอง เปนพยาน  จึงบันทึกไว 
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
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ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )

กองวินัย

๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๖

๑/๔

วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคำ� นางสวยใส  ชัดแจง เปนพยาน จึงบันทึกไว 
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		
		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )

๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคำ� นางน้ำ�จิต  คิดดี และนายเกงฉลาด ปราชญชน  เปนพยาน  จึงบันทึกไว 
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )

๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคำ� น.ส.อบอุน  นุมนวล  เปนพยาน  จึงบันทึกไว 
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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กองวินัย

๑/๓

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖
วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคำ� จ.ส.ต.ชายชัย  ชาญสมร  เปนพยาน  จึงบันทึกไว 
      พ.ต.ท.หญิง       ชวนชม        ประธานกรรมการ
              				                    (ชวนชม  ทุงไมดอก)
       ร.ต.อ.  	 หนักแนน        กรรมการ
      (หนักแนน  ดุจภูผา)
                                                           	       ร.ต.ต.       คิดใหม         กรรมการและเลขานุการ
     (คิดใหม  ไมลังเล)
กองวินัย
๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หองประชุม วน.  คณะกรรมการสอบสวนไดมารวมประชุมพิจารณาวามีพยานหลักฐานใด
สนับสนุนขอกลาวหาวาผูถูกกลาวหาไดกระทำ�การใด เมื่อใด อยางไร ตามกฎ ก.ตร.วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ
๑๘ และคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแลวใหเรียกผูถูกกลาวหามาพบเพื่อแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ตามแบบ สว.๓  รายละเอียดตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖  
จึงบันทึกไว
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
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ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )

๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

กองวินัย

๑/๒

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หองประชุม วน.  ส.ต.อ.ใจงาย หนายเร็ว ไดมาพบคณะกรรมการสอบสวน  และคณะกรรมการ
สอบสวนไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ ตามแบบ สว.๓  และบันทึกถอย
คำ�ผูถูกกลาวหา  จึงบันทึกไว
      
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
กองวินัย

๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖
วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคำ� นายเกงฉลาด  ปราชญชน เปนพยาน  จึงบันทึกไว 
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

กองวินัย

วันนี้  คณะกรรมการสอบสวนไดสอบปากคำ� ส.ต.อ.สุดสุภาพ  พับไว  เปนพยาน  จึงบันทึกไว 
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
ตัวอย่างสำ�นวนการสืบสวนข้อเท็จจริง และสำ�นวนการสอบสวนวินัยร้ายแรง
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กองวินัย

๑/๑

๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่หองประชุม วน.   คณะกรรมการสอบสวนไดมารวมประชุมพิจารณาลงมติ ตามกฎ ก.ตร.
วาดวยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๓๑  รายละเอียดตามบันทึกการประชุมคณะกรรมการสอบสวน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖  
จึงบันทึกไว
      

พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
                                      		

ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )
กองวินัย
๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖

วันนี้   คณะกรรมการสอบสวนไดทำ�รายงานการสอบสวนเสนอตอ ผบก.วน. ผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว  
จึงบันทึกไว
พ.ต.ท.หญิง          ชวนชม	   	 ประธานกรรมการ
              				               (  ชวนชม   ทุงไมดอก  )
ร.ต.อ.  	            หนักแนน        	 กรรมการ
   (    หนักแนน  ดุจภูผา   )
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ร.ต.ต.                  คิดใหม       	 กรรมการและเลขานุการ
   (      คิดใหม  ไมลังเล    )

