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ระเบียบ 
ว่าด้วยการรับเร่ืองร้องเรียน  การนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณา 

วิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณา 
สอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๔  และข้อ  ๓๖  ของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประธานสภากรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร   
จึงออกระเบียบว่าด้วยการรับเร่ืองร้องเรียน  การนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณา  วิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริง 
ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวนของคณะกรรมการจรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบว่าด้วยการรับเร่ืองร้องเรียน  การนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณา
วิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวนของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  คําว่า 
“ข้อบังคับ”  หมายถึง  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการจรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร 
“สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
“เลขานุการสภา”  หมายถึง  เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
“เร่ืองร้องเรียน”  หมายถึง  ข้อกลา่วหาว่าสมาชิกกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
“ผู้ร้อง”  หมายถึง  ผู้ย่ืนเร่ืองร้องเรียนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้หมายความรวมถึง 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ร้องให้กระทําการแทน  ทั้งนี้  การมอบหมายต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
“ผู้ถูกร้อง”  หมายถึง  สมาชิกที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ 
ข้อ ๔ ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การย่ืนเร่ืองร้องเรียน  การถอนเรื่องร้องเรียน  และการยุติเร่ืองร้องเรียน 

 
 

ข้อ ๕ เร่ืองร้องเรียนต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้ถ้อยคําสุภาพและมีรายละเอียด  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องรวมถึงวิธีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกพร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ 

(๒) ข้อกล่าวหาที่ระบุว่าสมาชิกคนใดกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ตามข้อบังคับในเร่ืองใด  โดยระบุเร่ืองอันเป็นเหตุให้ต้องใช้สิทธิย่ืนเร่ืองร้องเรียนพร้อมทั้งข้อเท็จจริง 
หรือพฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว  โดยข้อกล่าวหาดังกล่าวจะต้องเป็นการกล่าวหา
ถึงการกระทําในขณะที่ผู้ถูกร้องดํารงตําแหน่งสมาชิกและภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่มีการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณเกิดขึ้น   

(๓) ลงลายมือชื่อผู้ร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ร้องให้กระทําการแทน 
ข้อ ๖ การย่ืนเร่ืองร้องเรียนให้กระทําได้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสํานักงาน 
(๒) ย่ืนด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นย่ืน  ณ  สํานักงาน 
(๓) วิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ข้อ ๗ ให้เลขานุการสภาตรวจสอบคําร้องเบื้องต้น  ดงันี้ 
(๑) ผู้ร้องมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่  และเป็นเจ้าของเรื่องร้องเรียนจริงหรือไม่ 
(๒) เร่ืองร้องเรียนเป็นไปตามระเบียบนี้หรือไม่ 
เม่ือเลขานุการสภาตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเบื้องต้นแล้วและเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบนี้   

ให้เสนอเรื่องต่อประธานสภาเพื่อเสนอให้สภาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  ต่อไป 
ในกรณีที่เลขานุการสภาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเบ้ืองต้นแล้วและเห็นว่าไม่เป็นไปตามระเบียบนี้  

ให้เสนอเรื่องต่อประธานสภาเพื่อให้มีคําสั่งไม่รับเป็นเร่ืองร้องเรียน 
ข้อ ๘ เร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๕  ผู้ร้องจะถอนในเวลาใดก็ได้  โดยให้ทําเป็นลายลักษณ์อักษร

ย่ืนต่อเลขานุการสภา 
ให้เลขานุการสภาตรวจสอบเร่ืองการขอถอนเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นโดยนําความในข้อ  ๗  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม  และเม่ือเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบนี้  ให้เสนอเรื่องการขอถอนเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 

ในกรณีขอถอนเร่ืองร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง  หรือกรณีผู้ร้องตาย  หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
หรือคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  จะพิจารณาเร่ืองร้องเรียนต่อไป
หรือยุติเร่ืองร้องเรียนนั้นก็ได้ 

กรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการจะพิจารณาตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการสอบถามผู้ถูกร้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
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ข้อ ๙ กรณีที่ผู้ร้องไม่ดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการ  
หรือไม่ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือ
คณะกรรมการอาจสั่งให้ยุติเร่ืองร้องเรียนก็ได้  โดยให้ปฏิบัติตามข้อ  ๘  วรรคสี่ด้วย 

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีเหตุให้ยุติเร่ืองร้องเรียนตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๕  วรรคสอง  
ข้อ  ๑๘  วรรคสอง  หรือด้วยเหตุอื่นใดให้เลขานุการสภาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทราบ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

การประชุมและการนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณา 
 

 

ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  และการลงมติใด ๆ  ตามระเบียบนี้ 
ให้ถือเอาเสียงข้างมากของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  หากคะแนนเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการ 
สอบข้อเท็จจริงออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๒ ให้มีการจัดทําบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุกคร้ัง 
ข้อ ๑๓ เม่ือสภาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นและ

เสนอความเห็นต่อประธานสภาในเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนตามข้อบังคับแล้ว  ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประธานสภา  หากมีความจําเป็นไม่สามารถพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขอขยายเวลาต่อประธานสภา
ได้ไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๑๔ การพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างน้อยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้อง
และผู้ถูกร้องได้รับทราบถึงการพิจารณา  และชี้แจงข้อเท็จจริงของตนในการพิจารณาของคณะกรรมการ  
สอบข้อเท็จจริงด้วย   

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานใด ๆ  มาประกอบการพิจารณาได้
ตามที่เห็นสมควร   

ข้อ ๑๕ เม่ือคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  พิจารณาเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเสร็จแล้ว   
ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อประธานสภาภายในสิบห้าวัน   

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  เห็นว่าข้อร้องเรียนไม่มีมูลให้เสนอความเห็นต่อประธานสภา  
หากประธานสภาเห็นชอบ  ให้ยุติเร่ืองและรายงานสภาทราบ   

ในกรณีที่ประธานสภาไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามวรรคสอง
ให้ประธานสภาส่งเร่ืองให้สภาชี้ขาดโดยเร็ว  หากสภาเห็นว่าข้อร้องเรียนมีมูลให้ส่งเร่ืองร้องเรียน 
ให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
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ในกรณีปรากฏหลักฐานโดยแจ้งชัดว่ามีการกระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อบังคับ  
ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเสนอต่อประธานสภาพิจารณาดําเนินการส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการจรรยาบรรณสภากรุงเทพมหานคร 

การประชุมและการนําเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณา 
 

 

ข้อ ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม  และการลงมติใด ๆ  ตามระเบียบนี้ให้ถือเอาเสียงข้างมาก
ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  หากคะแนนเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๗ ให้มีการจัดทําบันทึกการประชุมของคณะกรรมการทุกคร้ัง 
ข้อ ๑๘ เม่ือคณะกรรมการได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประธานสภา  ให้คณะกรรมการพิจารณา

เร่ืองร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเร่ืองจากประธานสภา  หากมีความจําเป็น 
ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้คณะกรรมการขอขยายเวลาต่อประธานสภา 
ไดอ้ีกสามคร้ัง  คร้ังละไม่เกินหกสิบวัน 

กรณีมีเร่ืองร้องเรียนใดที่คณะกรรมการไม่สามารถดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ทัน 
ก่อนที่สภาสิ้นอายุ  หรือมีการยุบสภา  ให้คณะกรรมการสรุปผลการสอบสวนจากพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่
เพื่อให้เลขานุการสภาบันทึกเหตุนั้นไว้ 

กรณีที่ผู้ถูกร้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  ให้ผู้ถูกร้องงดการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
ในการพิจารณาเร่ืองที่ตนถูกร้อง  และให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกร้อง 

ข้อ ๑๙ ให้ประธานคณะกรรมการจัดส่งสําเนาเร่ืองร้องเรียนแก่ผู้ถูกร้อง  และให้ผู้ถูกร้องย่ืน
คําชี้แจงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสําเนาเร่ืองร้องเรียน 

การส่งสําเนาเรื่องร้องเรียนหรือหนังสืออื่นใดแก่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง  ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสถานที่ติดต่อแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องได้แจ้งไว้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งสําเนาเร่ืองร้องเรียนและหนังสือกําหนดเวลาให้ย่ืนคําชี้แจงแก่ผู้ถูกร้องได้  
หรือผู้ถูกร้องไม่ยอมรับสําเนาเร่ืองร้องเรียนและหนังสือกําหนดเวลาให้ย่ืนคําชี้แจง  ให้ประธาน
คณะกรรมการสั่งให้ปิดประกาศ  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสถานที่ติดต่อแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ผู้ถูกร้องได้แจ้งไว้  
ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามที่กล่าวมาได้  ให้ปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานเพื่อให้ผู้ถูกร้องมารับสําเนา
เร่ืองร้องเรียนและหนังสือกําหนดเวลาให้ย่ืนคําชี้แจงภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดประกาศ 
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ข้อ ๒๐ เม่ือผู้ถูกร้องได้รับสําเนาเรื่องร้องเรียนแล้วและได้ย่ืนคําชี้แจง  หรือไม่ย่ืนคําชี้แจง
ภายในเวลาที่กําหนด  หรือไม่มารับสําเนาเรื่องร้องเรียนและหนังสือกําหนดเวลาให้ ย่ืนคําชี้แจง 
ตามประกาศข้อ  ๑๙  วรรคสาม  ให้คณะกรรมการกําหนดวันพิจารณาคร้ังแรก 

ผู้ร้องจะขอแก้ไขเพิ่มเติมเร่ืองร้องเรียนที่ย่ืนไว้แล้วก็ได้  แต่ต้องเป็นสาระสําคัญอันควรแก่การ
แก้ไขเพิ่มเติมและเกี่ยวกับเร่ืองเดิม  โดยให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อคณะกรรมการก่อนวันพิจารณาคร้ังแรก 

คําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําร้องตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร 
ให้เลขานุการสภาแจ้งกําหนดการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นหนังสือไปยังกรรมการ   

ผู้ร้องและผู้ถูกร้องทุกคนไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันพิจารณา 
ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาและสอบสวนเพื่อให้ทราบความจริงว่าผู้ถูกร้อง

กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อบังคับหรือไม่  อย่างไร  โดยมีอํานาจหน้าที่แสวงหาข้อมูล
และรวบรวมพยานหลักฐาน  เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ  อันเก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน
หรือที่ถูกกล่าวหา 

ในการพิจารณาและสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตาม
ความเหมาะสมในเร่ืองนั้น ๆ  โดยไม่ต้องผูกพันอยู่กับคําขอหรือพยานหลักฐานของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง
และในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ขอ้เท็จจริง  อาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เก่ียวข้อง 
(๒) รับฟังพยานหลักฐาน  คําชี้แจง  หรือความเห็นของผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องหรือของพยานบุคคล 

หรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องกล่าวอ้าง  เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็น  
ฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา 

(๓) ขอข้อเท็จหรือความเห็นจากผู้ร้องหรือผู้ถูกร้อง  พยานบุคคล  หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 
(๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
(๕) ออกไปตรวจสถานที่ 
ข้อ ๒๒ การพิจารณาของคณะกรรมการ  ให้สมาชิก  ผู้ถูกร้องหรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาต 

จากคณะกรรมการมีสิทธิเข้าฟังการพจิารณา   
ในกรณีเป็นการประชุมลับ  ผู้ที่จะเข้าฟังการพิจารณาของคณะกรรมการได้ต้องเป็นผู้มีส่วน

เก่ียวข้องกับการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องสามารถอ้างตนเองและพยานหลักฐานอื่น

เป็นพยานหรือขอตรวจดูเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวกับตนได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อ ๒๔ การย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการ  ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องจะย่ืนด้วยตนเอง

หรือมอบอํานาจให้บุคคลใดย่ืนต่อคณะกรรมการหรือเลขานุการสภาก็ได้ 
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การมอบอํานาจให้ผู้อื่นย่ืนเอกสารหรือพยานหลักฐานต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร 
ข้อ ๒๕ ต้นฉบับเอกสารเท่านั้นที่อ้างเป็นพยานได้  ถ้าหาต้นฉบับไม่ได้อาจรับสําเนา 

ที่รับรองความถูกต้อง  หรือพยานบุคคลที่รู้ข้อความเป็นพยานได้ 
การอ้างหนังสือราชการเป็นพยาน  แม้ต้นฉบับยังมีอยู่จะส่งสําเนาที่รับรองว่าถูกต้องก็ได้เว้นแต่

คณะกรรมการจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 
ข้อ ๒๖ พยานจะให้การด้วยวาจาหรือให้การเป็นหนังสือก็ได้  ในกรณีให้การเป็นหนังสือ

คณะกรรมการจะเรียกให้พยานมาให้ถ้อยคําประกอบก็ได้หรือพยานท่ีให้ถ้อยคําแล้วอาจถูกเรียกมาให้
ถ้อยคําอีกก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ในการพิจารณา  คณะกรรมการจะให้ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องให้ข้อเท็จจริงหรือความเห็น
เป็นหนังสือก็ได้ 

การสอบพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญให้กระทําได้เท่าที่จําเป็น 
ข้อ ๒๘ คณะกรรมการมีอํานาจซักถามพยาน  หรือเรียกพยานหลักฐานใด ๆ  มาประกอบ 

การพิจารณาตามที่เห็นสมควรก็ได้  หรือสั่งให้งดการสอบพยานหลักฐานใด ๆ   ที่เห็นว่าไม่เก่ียวกับเรื่องที่จะพิจารณา
หรือไม่มีความจําเป็นแก่การพิจารณาหรือจะทําให้การพิจารณาล่าช้าโดยไม่สมควรก็ได้ 

ข้อ ๒๙ ผู้ร้องและผู้ถูกร้องอาจทําคําแถลงการณ์เป็นหนังสือสรุปความเห็นของตนเสนอต่อ
คณะกรรมการก่อนการวินิจฉัยก็ได้  ส่วนการแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการให้กระทําได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

คําแถลงการณ์ของผู้ร้องและผู้ถูกร้องต้องกระทําหลังจากวันพิจารณานัดสุดท้ายภายในเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

ในการแถลงการณ์ด้วยวาจาให้ผู้ร้องเป็นผู้แถลงก่อน  และให้ผู้ถูกร้องแถลงในลําดับถัดไป 
ในการแถลงการณ์ด้วยวาจาของแต่ละฝ่าย  คณะกรรมการจะซักถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจาก 

ผู้แถลงในระหว่างการแถลงหรือภายหลังการแถลงก็ได้ 
ข้อ ๓๐ การพิจารณาของคณะกรรมการให้กระทําด้วยความรวดเร็วและพิจารณาต่อเนื่อง

จนกว่าจะแล้วเสร็จ  เว้นแต่มีเหตุจําเป็น  คณะกรรมการจะส่ังเลื่อนการพิจารณาออกไปก็ได้ 
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณา  คณะกรรมการ   

มีอํานาจสั่งให้บุคคลใดออกไปนอกสถานที่พิจารณาได้ 
ข้อ ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา  คณะกรรมการมีอํานาจขอเอกสารใด ๆ  ของสภา

กรุงเทพมหานครได้ 
ข้อ ๓๓ การพิจารณาของคณะกรรมการอย่างน้อยต้องเปิดโอกาสให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 

ไดรั้บทราบถึงการพิจารณา  และชี้แจงข้อเท็จจริงของตนในการพิจารณาของคณะกรรมการด้วย 
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ข้อ ๓๔ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองที่ได้รับการร้องเรียนเสร็จแล้ว  ให้รายงานต่อสภา  
ในรายงานดังกล่าวคณะกรรมการต้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง  ๆ  พร้อมทั้งความเห็นว่าสมาชิก  
ผู้ถูกร้องฝ่าฝืนข้อบังคับหรือไม่  อย่างไร  ฝ่าฝืนข้อใด  และควรดําเนินการต่อไปอย่างไร  เพื่อให้สภาพิจารณา  
โดยให้เป็นการประชุมลับ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่สภาเห็นว่ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่า  ผู้ถูกร้องฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ  ซึ่งเป็นความผิดไม่ร้ายแรง  ให้สภามีมติว่ากล่าวตักเตือน 

ในกรณีที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ  ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงและเป็นการเสื่อมเสีย
แก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง  ให้สภาพิจารณาถอดถอนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

มติของสภาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่   

ข้อ ๓๖ การดําเนินการกับผู้ถูกร้องตามระเบียบนี้ให้เป็นอันยุติ  เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิก
ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ร้อยตํารวจตรี  เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ 

ประธานสภากรุงเทพมหานคร 


