
1. ต้นเร่ือง / เร่ืองเดมิ
ดว้ย / ตามท่ี .......................................................................................................................

............................................................และอ าเภอ......... ไดมี้ค าสัง่ท่ี...../............... แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จริงกรณีดงักล่าวตามแนวทางหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0309.6/ว 323
ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557

2. ข้อเทจ็จริง
คณะกรรมการ ฯ ไดส้อบสวนขอ้เทจ็จริงเสร็จส้ินแลว้ สรุปดงัน้ี 
2.1 เอกสาร

จากการตรวจสอบพยานเอกสารหลกัฐาน ประกอบดว้ยพยานเอกสารหลกัฐานใดบา้ง 
(ในระบบ + นอกระบบ)  เก่ียวขอ้งกบักรณีดงักล่าวอยา่งไร แต่ละอยา่งผลเป็นอยา่งไร  

บันทกึข้อความ
ส่วนราชการ ......................................................................... โทร. ................................................................................
ที่ ......................................................................................... วันท่ี .................................................................................
เร่ือง ................................................................................................................................................

เรียน ................................................................................



2.2 บุคคล
จากการสอบสวนพยานบุคคล ประกอบดว้ยใครบา้ง  พยานแต่ละคน 

เก่ียวขอ้งกบัผูร้้อง/ผูเ้สียหาย/เจา้ของรายการ ฯลฯ อยา่งไร แต่ละคนใหถ้อ้ยค าสรุปวา่
อยา่งไร

3. ข้อกฎหมาย
3.1 นส. มท.  ท่ี มท 0309.6 / ว 323 ลงวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์  2557

ไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินการ  เร่ือง ..............................  ไวว้า่ .......................... 
3.2 อ่ืน ๆ (ถา้มี)  ..(เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา..) .................................

4. ข้อพจิารณา
จากการตรวจสอบพยานเอกสารหลกัฐานและจากการสอบสวนพยานบุคคล      

ได้ข้อยุติว่า ... ผูใ้ด สัญชาติใด (ถ้าทราบ ถา้ไม่ทราบให้ระบุว่า บุคคลไม่ทราบช่ือและ
สัญชาติ) กระท าทุจริตในเร่ืองใด  อย่างไร  ผูใ้ดมี ส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนบ้าง
รวมทั้ ง จนท. ผูเ้ก่ียวขอ้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือสั่งการในเร่ืองนั้น ๆ     
อยา่งใด หรือไม่ (จะตอ้งพิจารณาใหเ้ห็น ทั้งดา้นการทะเบียน ดา้นคดีอาญา ดา้นวินยั) 



ดงันั้น เพื่อเป็นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบตัร /
เพ่ือเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัเจา้ของรายการ/ผูร้้อง/ประชาชน/ ...... 
จึงเห็นควรด าเนินการดงัน้ี 

4.1 ด้านการทะเบียน …
- จะตอ้งจ าหน่าย / ยกเลิก / เพิกถอน / ปรับปรุง / เอกสาร / หลกัฐาน

รายการใด  อยา่งไรบา้ง
4.2 ด้านคดอีาญา …
- จะตอ้งแจง้ความด าเนินคดีอาญากบัผูใ้ด ในฐานความผดิใด 

ตามกฎหมายใดบา้ง รวมถึงผูมี้ส่วนร่วมหรือใหก้ารสนบัสนุน
- จะมอบหมายใหผู้ใ้ดเป็นผูไ้ปด าเนินการร้องทุกขก์ล่าวโทษ 
- จะแต่งตั้งใหผู้ใ้ดเป็นพนกังานสอบสวนร่วมกบัฝ่ายต ารวจ (ถา้มี) 

4.3 ด้านวนัิย / การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ...  
- จากการตรวจสอบและสอบสวนผลเป็นอยา่งไร



5. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ........

ลงช่ือ .................................................. ประธาน ฯ 
(...................................................)

ลงช่ือ ................................................. กรรมการ ฯ
(..................................................)

ลงช่ือ ................................................. เลขานุการ/กรรมการ ฯ
(..................................................)

ลงช่ือ ..................................................ผช.เลขา ฯ/กรรมการ ฯ
(.................................................)

4.4 ด้านอ่ืน ๆ เช่น การแจง้ สนท. / อ. / จ. / หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง /
ผูถู้กกระทบสิทธ์ิ เป็นตน้



ท่ี .......... / ....... ท่ีวา่การอ าเภอ ................
ถนน................................

..............  2562

เร่ือง การมอบหมายใหร้้องทุกขก์ล่าวโทษ  
เรียน ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจ ............... 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน      ฉบบั  

ดว้ย  อ  าเภอ...................... ตรวจสอบพบวา่ ...........................................
................................. (เล่าพฤติการณ์ทั้งหมดท่ีตรวจสอบและสอบสวนได ้ = ผูใ้ด
สัญชาติใด (ถา้ทราบ)   กระท าทุจริตในเร่ืองใด  อยา่งไร  ผูใ้ดมีส่วนร่วมหรือใหก้าร
สนบัสนุนบา้ง อยา่งไร ) + อนัเป็นการกระท าความผิดฐานใด ตามกฎหมายใดมาตราใด 



อ าเภอ ............. จึงไดม้อบหมายให้ ........................ ต  าแหน่ง ........................  
มาด าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกบั ......................................... ตลอดจนผูมี้ส่วนร่วม
หรือผูใ้ห้การสนับสนุนทุกคนทุกข้อหาความผิดท่ีปรากฏ  ต่อพนักงานสอบสวน            
ณ สถานีต ารวจภูธร.............  เพ่ือจะไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป
ขอแสดงความนบัถือ

นายอ าเภอ....................     

ท่ีท าการปกครองอ าเภอ
ฝ่ายทะเบียนและบตัร   
โทร. ………………



ประเด็นการสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1. ให้ตรวจสอบจากเอกสารและฐานข้อมูลว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง
2. บุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนในข้ันตอนใดของการทุจริต
3. ก าหนดประเด็นสอบสวน ตามข้อเท็จจริงที่บุคคลแต่ละคนเกี่ยวข้อง
4. การก าหนดประเด็น เช่น

4.1 ผู้กระท าผิด – ให้สอบพฤติการณ์ตั้งแต่ที่มาของการกระท า ว่ามากระท าทุจริตได้อย่างไร มีใครแนะน า
ช่วยเหลือ (เช่น เจ้าหน้าที่ทะเบียน หรือผู้ที่มาเป็นพยานรับรอง) มีความเกี่ยวพันกับคนที่ช่วยเหลืออย่างไร มีการให้ผล
ประโยชน์อะไรหรือไม่ และช่วยเหลืออย่างไรบ้าง ,เหตุที่กระท าทุจริตเพราะอะไร, พฤติการณ์ในวันที่กระท าผิด 
(รายละเอียดการเข้ามาติดต่อด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ การแจ้งข้อความ การยื่นเอกสารหลักฐาน การลงชื่อในเอกสาร) 
ทั้งนี้ ถ้ามีการกระท าทุจริตหลายครั้ง ให้สอบรายละเอียดในปรากฏข้อเท็จของการกระท าทุกครั้ง

4.2 พยาน – ให้สอบความเกี่ยวข้องรู้จักกับผู้กระท าผิดหรือไม่ อย่างไร , สอบพฤติการณ์เหตุที่เข้ามาเป็นพยาน , 
การได้รับผลประโยชน์ตอบแทน , พฤติการณ์ในวันท่ีกระท าผิด (รายละเอียดการเข้ามาติดต่อด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
การแจ้งข้อความ การยื่นเอกสารหลักฐาน การลงชื่อในเอกสาร)

4.3 เจ้าหน้าที่ – ให้สอบความเกี่ยวข้องรู้จักกับผู้กระท าผิด การได้รับประโยชน์ตอบแทน หรือไม่ อย่างไร, 
พฤติการณ์การปฏิบัติงานว่าปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือไม่ อย่างไร   


