บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ .........................................................................
โทร. ................................................................................
ที่ .........................................................................................
วันที่ .................................................................................
เรื่อง ................................................................................................................................................
เรียน ................................................................................

1. ต้ นเรื่ อง / เรื่ องเดิม
ด้วย / ตามที่ .......................................................................................................................
............................................................และอาเภอ......... ได้มีคาสัง่ ที่...../............... แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งกรณี ดงั กล่าวตามแนวทางหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.6/ว 323
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

2. ข้ อเท็จจริง
คณะกรรมการ ฯ ได้สอบสวนข้อเท็จจริ งเสร็จสิ้ นแล้ว สรุ ปดังนี้

2.1 เอกสาร

จากการตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วยพยานเอกสารหลักฐานใดบ้าง
(ในระบบ + นอกระบบ) เกี่ยวข้องกับกรณี ดงั กล่าวอย่างไร แต่ละอย่างผลเป็ นอย่างไร

2.2 บุคคล
จากการสอบสวนพยานบุคคล ประกอบด้วยใครบ้าง พยานแต่ละคน
เกี่ยวข้องกับผูร้ ้อง/ผูเ้ สี ยหาย/เจ้าของรายการ ฯลฯ อย่างไร แต่ละคนให้ถอ้ ยคาสรุ ปว่า
อย่างไร
3. ข้ อกฎหมาย
3.1 นส. มท. ที่ มท 0309.6 / ว 323 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการ เรื่ อง .............................. ไว้วา่ ..........................
3.2 อื่น ๆ (ถ้ามี) ..(เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา..) .................................
4. ข้ อพิจารณา
จากการตรวจสอบพยานเอกสารหลัก ฐานและจากการสอบสวนพยานบุ คคล
ได้ข ้อ ยุติ ว่า ... ผูใ้ ด สั ญ ชาติ ใ ด (ถ้าทราบ ถ้า ไม่ ท ราบให้ร ะบุ ว่า บุ ค คลไม่ ท ราบชื่ อและ
สั ญ ชาติ ) กระท าทุ จ ริ ต ในเรื่ อ งใด อย่า งไร ผูใ้ ดมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ ให้ ก ารสนับ สนุ น บ้า ง
รวมทั้ง จนท. ผูเ้ กี่ ย วข้อ งได้ป ฏิ บ ัติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ หนังสื อ สั่ ง การในเรื่ อ งนั้น ๆ
อย่างใด หรื อไม่ (จะต้องพิจารณาให้เห็น ทั้งด้านการทะเบียน ด้านคดีอาญา ด้านวินยั )

ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตทางทะเบียนและบัตร /
เพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนให้กบั เจ้าของรายการ/ผูร้ ้อง/ประชาชน/ ......
จึงเห็นควรดาเนินการดังนี้
4.1 ด้ านการทะเบียน …
- จะต้องจาหน่าย / ยกเลิก / เพิกถอน / ปรับปรุ ง / เอกสาร / หลักฐาน
รายการใด อย่างไรบ้าง
4.2 ด้ านคดีอาญา …
- จะต้องแจ้งความดาเนินคดีอาญากับผูใ้ ด ในฐานความผิดใด
ตามกฎหมายใดบ้าง รวมถึงผูม้ ีส่วนร่ วมหรื อให้การสนับสนุน
- จะมอบหมายให้ผใู ้ ดเป็ นผูไ้ ปดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ
- จะแต่งตั้งให้ผใู ้ ดเป็ นพนักงานสอบสวนร่ วมกับฝ่ ายตารวจ (ถ้ามี)
4.3 ด้ านวินัย / การปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ ...
- จากการตรวจสอบและสอบสวนผลเป็ นอย่างไร

4.4 ด้ านอื่น ๆ เช่น การแจ้ง สนท. / อ. / จ. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /
ผูถ้ ูกกระทบสิ ทธิ์ เป็ นต้น

5. ข้ อเสนอ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ........
ลงชื่อ .................................................. ประธาน ฯ
(...................................................)
ลงชื่อ ................................................. กรรมการ ฯ
(..................................................)
ลงชื่อ ................................................. เลขานุการ/กรรมการ ฯ
(..................................................)
ลงชื่อ ..................................................ผช.เลขา ฯ/กรรมการ ฯ
(.................................................)

ที่วา่ การอาเภอ ................
ถนน................................

ที่ .......... / .......

.............. 2562
เรื่ อง การมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
เรี ยน ผูก้ ากับการสถานี ตารวจ ...............
สิ่ งที่ส่งมาด้วย สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณา จานวน ฉบับ

ด้วย อาเภอ...................... ตรวจสอบพบว่า ...........................................
................................. (เล่าพฤติการณ์ท้ งั หมดที่ตรวจสอบและสอบสวนได้ = ผูใ้ ด
สัญชาติใด (ถ้าทราบ) กระทาทุจริ ตในเรื่ องใด อย่างไร ผูใ้ ดมีส่วนร่ วมหรื อให้การ
สนับสนุนบ้าง อย่างไร ) + อันเป็ นการกระทาความผิดฐานใด ตามกฎหมายใดมาตราใด

อาเภอ ............. จึงได้มอบหมายให้ ........................ ตาแหน่ง ........................
มาดาเนิ นการร้ องทุกข์กล่าวโทษกับ ......................................... ตลอดจนผูม้ ี ส่วนร่ วม
หรื อผู ใ้ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ ก คนทุ ก ข้อ หาความผิ ด ที่ ป รากฏ ต่ อ พนัก งานสอบสวน
ณ สถานีตารวจภูธร............. เพื่อจะได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นายอาเภอ....................
ที่ทาการปกครองอาเภอ
ฝ่ ายทะเบียนและบัตร
โทร. ………………

ประเด็นการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ให้ตรวจสอบจากเอกสารและฐานข้อมูลว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง
2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในขั้นตอนใดของการทุจริต
3. กาหนดประเด็นสอบสวน ตามข้อเท็จจริงที่บุคคลแต่ละคนเกี่ยวข้อง
4. การกาหนดประเด็น เช่น
4.1 ผู้กระทาผิด – ให้สอบพฤติการณ์ตั้งแต่ที่มาของการกระทา ว่ามากระทาทุจริตได้อย่างไร มีใครแนะนา
ช่วยเหลือ (เช่น เจ้าหน้าที่ทะเบียน หรือผู้ที่มาเป็นพยานรับรอง) มีความเกี่ยวพันกับคนที่ช่วยเหลืออย่างไร มีการให้ผล
ประโยชน์อะไรหรือไม่ และช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ,เหตุที่กระทาทุจริตเพราะอะไร, พฤติการณ์ในวันที่กระทาผิด
(รายละเอียดการเข้ามาติดต่อดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ การแจ้งข้อความ การยื่นเอกสารหลักฐาน การลงชื่อในเอกสาร)
ทั้งนี้ ถ้ามีการกระทาทุจริตหลายครั้ง ให้สอบรายละเอียดในปรากฏข้อเท็จของการกระทาทุกครั้ง
4.2 พยาน – ให้สอบความเกี่ยวข้องรู้จักกับผู้กระทาผิดหรือไม่ อย่างไร , สอบพฤติการณ์เหตุที่เข้ามาเป็นพยาน ,
การได้รับผลประโยชน์ตอบแทน , พฤติการณ์ในวันที่กระทาผิด (รายละเอียดการเข้ามาติดต่อดาเนินการกับเจ้าหน้าที่
การแจ้งข้อความ การยื่นเอกสารหลักฐาน การลงชื่อในเอกสาร)
4.3 เจ้าหน้าที่ – ให้สอบความเกี่ยวข้องรู้จักกับผู้กระทาผิด การได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ อย่างไร,
พฤติการณ์การปฏิบัติงานว่าปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือไม่ อย่างไร

