คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ ๔๓๖/๒๕๔๘
เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ
และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
------------------------------ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ ๒๓๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เรื่อง มอบอํานาจ
การดําเนิ นการทางวินัย
การสั่ งให้ ข้ าราชการตํารวจออกจากราชการและกํ าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ ย วกับการ
ดําเนินการทางวินัยไว้แล้ว นั้น
เนื่องจากได้มี กฎ ก.ตร. และระเบียบ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการทางวินัย มีผลใช้บังคับเพิ่มเติม
อีก หลายฉบับ และได้มี พระราชกฤษฎี กาแบ่ งส่ว นราชการสํานัก งานตํารวจแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘
กั บ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๘ ใช้บังคับ ประกอบกับข้อความในคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ ๒๓๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมถึงหัวหน้าหน่วยงานบางระดับที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานและ
การปฏิบัติราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
เป็นการกระจายอํานาจการดําเนินการทางวินัย จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ ๒๓๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๕
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๔ มาตรา ๘๙ วรรคสี่ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๐๒ แห่ง
พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์
ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการรายงานการดําเนินการทางวินัย
และการออกจากราชการของข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมอบอํานาจการดําเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการ
ตํารวจออกจากราชการและกําหนดแนวทางปฏิบัติขึ้นใหม่ ดังนี้
๑. รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ซึ่งรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ (ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวินัย) มีอํานาจดําเนินการทางวินัย การสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการและการ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ สําหรับข้าราชการตํารวจตําแหน่งตั้งแต่รองผู้บังคับ
การและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญหรือตําแหน่งเทียบเท่าลงมาในทุกหน่วยงาน
๒. การดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๒.๑ กรณี ผู้ บังคับบั ญชาผู้ ดําเนินการทางวิ นัยซึ่ งดํ ารงตําแหน่ งต่ํ ากว่ าผู้ กํากับการหรื อตําแหน่ ง
เทียบเท่าลงมา ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใดโดยสั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษไปภายใน
อํานาจ และได้รายงานผลการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีตําแหน่งเหนือ
ผู้ดําเนินการทางวินัย (ผู้กํากับการหรือตําแหน่งเทียบเท่า) พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง แล้ว ให้ผู้กํากับการ
หรือตําแหน่งเทียบเท่ารายงานผลการดําเนินการทางวินัยต่อผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าพร้อมสํานวนการสืบสวนและ
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่งและให้ผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าพิจารณาตาม
มาตรา ๙๑ วรรคสาม ว่าการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
๒.๑.๑ หากผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยของผู้กํากับการ
หรือตําแหน่งเทียบเท่าถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ถือว่าการดําเนินการทางวินัยถึงที่สุด นับ
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แต่ผู้กํากับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นชอบแล้วให้รายงานผลการพิจารณาให้กองวินัยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสถิติด้านวินัย
๒.๑.๒ หากผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ เมื่อดําเนินการแล้วได้สั่งยุติเรื่องงดโทษหรือลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
หรือได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๙๐ หรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไปแล้ว ให้รายงาน ก.ตร. และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบ
๒.๒ กรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ กํ า กั บ การหรื อ ตํ า แหน่ ง
เที ย บเท่ า หรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ํ า กว่ า ผู้ กํ า กั บ การหรื อ ตํ า แหน่ ง เที ย บเท่ า ที่ ขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ บั ง คั บ การหรื อ ตํ า แหน่ ง
เทียบเท่า ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใดโดยสั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษไป
ภายในอํานาจ และได้รายงานผลการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีตําแหน่ง
เหนือผู้ดําเนินการทางวินัย (ผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่า) พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง แล้ว ให้ผู้
บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่ารายงานผลการดําเนินการทางวินัยต่อผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า พร้อมสํานวนการ
สืบสวนและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่ง และให้ผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า
พิจารณาตามมาตรา ๙๑ วรรคสาม ว่าการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
๒.๒.๑ หากผู้ บั ญ ชาการหรื อ ตํ า แหน่ ง เที ย บเท่ า เห็ น ว่ า การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ของ
ผู้ กํ า กั บ การหรื อ ตํ า แหน่ ง เที ย บเท่ า หรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ํ า กว่ า ผู้ กํ ากั บ การหรื อ ตํ า แหน่ งเที ย บเท่ า ที่ ขึ้ น ตรงต่ อ
ผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าการดําเนินการทางวินัย
ถึงที่สุด นับแต่ผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นชอบ แล้วให้รายงานผลการพิจารณาให้กองวินัยทราบ เพื่อเป็น
ข้อมูลสถิติด้านวินัย
๒.๒.๒ หากผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ เมื่อดําเนินการแล้วได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษหรือลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
หรือได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๙๐ หรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไปแล้ว ให้รายงาน ก.ตร. และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบ
๒.๓
กรณี ผู้ บังคั บบั ญ ชาผู้ ดําเนินการทางวิ นัย ซึ่งดํ ารงตําแหน่ งผู้ บังคั บการหรื อตํ าแหน่ ง
เที ย บเท่ า หรื อ ผู้ ดํ ารงตํ าแหน่ งต่ํ า กว่ า ผู้ บัง คั บ การหรื อ ตํ า แหน่ ง เที ย บเท่ า ที่ ขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ บั ญ ชาการหรื อ ตํ าแหน่ ง
เทียบเท่า ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใดโดยสั่งยุติเรื่อง งดโทษ หรือลงโทษไปภายใน
อํานาจ และได้รายงานผลการดําเนินการทางวินัยดังกล่าว พร้อมสํานวนการสืบสวนและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พิจารณาภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสั่ง ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีตําแหน่งเหนือผู้ดําเนินการทางวินัย (ผู้
บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า) พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๙๑ วรรคสองแล้ว ให้ผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า
พิจารณาตามมาตรา ๙๑ วรรคสาม ว่าการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่
๒.๓.๑ หากผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยของผู้บังคับการ
หรือตําแหน่งเทียบเท่า หรือผู้ดํารงตําแหน่งต่ํากว่าผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าที่ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการหรือ ตําแหน่ง
เทียบเท่าถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าการดําเนินการทางวินัยถึงที่สุด แล้วให้รายงาน
ผลการพิจารณาให้กองวินัยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสถิติด้านวินัย
๒.๓.๒ หากผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๘๖ เมื่อดําเนินการแล้วได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษหรือลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
หรือได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๙๐ หรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไปแล้ว ให้รายงาน ก.ตร. และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบ
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๒.๔ กรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการหรื อ ตํ า แหน่ ง
เทียบเท่า ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใดโดยสั่งยุติเรื่อง งดโทษหรือลงโทษไปภายใน
อํานาจแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพร้อมสํานวนการสืบสวนและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่งต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๒.๕ กรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้รับรายงานการดําเนินการทางวินัยตามข้อ ๒.๔ แล้วเห็น
ว่าถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าการดําเนินการทางวินัยถึงที่สุด
หากผู้ บัญชาการตํ ารวจแห่งชาติเ ห็นว่าเป็นความผิ ดวินัย อย่างร้ายแรงจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๘๖ เมื่อดําเนินการแล้วได้สั่งยุติเรื่อง งดโทษหรือลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือได้สั่ง
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา ๙๐ หรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือ มัวหมอง ในกรณี
ที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไปแล้ว ให้รายงาน ก.ตร. ทราบ
การรายงาน ก.ตร. ตามข้อ ๒.๑.๒ ๒.๒.๒ ๒.๓.๒ และ ๒.๕ ให้รายงานพร้อมสํานวน
การสอบสวนและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา ส่วนการรายงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้รายงานเฉพาะ
สําเนาคําสั่งที่เกี่ยวข้องจํานวน ๓ ฉบับ ทั้งนี้ให้รายงานภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่ง
๓. การดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
๓.๑ กรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การหรื อ ตํ า แหน่ ง
เทียบเท่า ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใด โดยสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการตามมาตรา ๙๐ หรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไป
แล้ว ให้รายงาน ก.ตร. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าทราบ
๓.๒ กรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ง คั บ การหรื อ ตํ า แหน่ ง
เทียบเท่า ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใด โดยสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง สั่งงด
โทษไปภายในอํานาจแล้ว และได้รายงานผลการดําเนินการทางวินัยดังกล่าว พร้อมสํานวนการสอบสวนและหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่ง ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีตําแหน่งเหนือ
ผู้ดําเนินการทางวินัย (ผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า) พิจารณาสั่งการตามมาตรา ๙๑ วรรคสอง แล้วให้ผู้บัญชาการ
หรือตําแหน่งเทียบเท่าพิจารณาตามมาตรา ๙๑ วรรคสาม ว่าการดําเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงหรือไม่
๓.๒.๑ หากผู้ บั ญ ชาการหรื อ ตํ า แหน่ ง เที ย บเท่ า เห็ น ว่ า การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ของ
ผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าถูกต้องเหมาะสม ให้รายงาน ก.ตร. และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบ
๓.๒.๒ หากเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่ า
ดําเนินการตามมาตรา ๙๐ และเมื่อได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมี
มลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไปแล้ว ให้รายงาน ก.ตร. และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบ
๓.๓ กรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการหรื อ ตํ า แหน่ ง
เทียบเท่า ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใด โดยสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก
ราชการตามมาตรา ๙๐ หรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนตามมาตรา ๑๐๒ ไป
แล้ว ให้รายงาน ก.ตร. และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทราบ
๓.๔ กรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการหรื อ ตํ า แหน่ ง
เทียบเท่า ได้ดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการตํารวจผู้ใด โดยสั่งลงโทษตามมาตรา ๘๙ สั่งยุติเรื่อง สั่งงด
โทษไปภายในอํานาจแล้ว ให้รายงานผลการดําเนินการทางวินัยพร้อมสํานวนการสอบสวนและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาภายใน ๑๐ วันนับแต่วันสั่งต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
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การรายงาน ก.ตร. ตามข้อ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๓ ให้รายงานพร้อมสํานวนการสอบสวนและหรือเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา ส่วนการรายงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า ให้
รายงานเฉพาะสําเนาคําสั่งที่เกี่ยวข้องจํานวน ๓ ฉบับ ทั้งนี้ให้รายงานภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันสั่ง
๔. การลงโทษข้าราชการตํารวจที่กระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้รองผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ (ซึ่งรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล) หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ซึ่งรับผิดชอบงานด้านวินัย) สั่ง
ลงโทษได้เต็มตามอํานาจของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
๕. กรณีข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้กํากับการ พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ตําแหน่งเทียบเท่าลงมากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าในส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ส่วนข้าราชการตํารวจที่ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือ
ตําแหน่งเทียบเท่าลงมาให้ผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าในส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนในกรณีที่ผู้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าหรือผู้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า
ละเลยไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๖ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเป็นผู้ดําเนินการ และให้พิจารณาโทษผู้บังคับบัญชาซึ่งละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
นั้นตามควรแก่กรณีด้วย
๖. การดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการตํารวจที่ร่วมกระทําผิดด้วยกันแต่อยู่ต่างสังกัดกัน ให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ เสนอเรื่องให้ผู้บังคั บบัญ ชาผู้มีอํานาจพิ จารณาสั่งการสําหรับผู้ถู ก
กล่าวหาทุกคน เป็นผู้พิจารณาสั่งหรือเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่กรณี
๗. กรณี ข้ า ราชการตํ า รวจกระทํ า ผิ ด วิ นั ย หรื อ กระทํ า ผิ ด อาญาและอยู่ ใ นเกณฑ์ ถ อดยศตํ า รวจ
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจพิจารณาสั่งการถอดยศตํารวจทุกรายตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศ
ตํารวจ พ.ศ.๒๕๔๗
๘. การดําเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับทางวินัยหรือสิทธิประโยชน์หลังถูกดําเนินการทางวินัยหรือ ถูกสั่งให้
ออกจากราชการ เช่น การพิจารณาเงินเดือนระหว่างพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การ
พิจารณาเรื่องบําเหน็จตกทอด เป็นต้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจตามมาตรา ๗๒ (๒) (๓) (๔) หรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ตามข้อ ๑ แล้วแต่กรณีเป็นผู้ดําเนินการ
๙. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ดําเนินการทางวินัยตามอํานาจหน้าที่ หรือได้มีคําสั่งในเรื่องใดเรียบร้อย
แล้ว เช่น คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือคําสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน คําสั่งพักราชการ คําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน คําสั่งลงโทษ คําสั่งยุติเรื่อง รวมทั้งหนังสือว่ากล่าวตักเตือน
หรือทัณฑ์บนให้รายงานคําสั่งหรือหนังสือดังกล่าวจํานวน ๓ ฉบับ ไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (ผ่านผู้บังคับการกอง
วินัย) โดยตรงภายใน ๑๐ วันนับแต่วันที่มีคําสั่งหรือหนังสือนั้น
๑๐. เมื่ อ มี ก ารกล่ า วหาหรื อ มี ก รณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า ข้ า ราชการตํ า รวจผู้ ใ ดกระทํ า ผิ ด วิ นั ย ให้
ดําเนินการตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวน
ข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๔๗
๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตํารวจผู้ใดในกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา ๘๖ ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบตามเหตุที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
๑๒. กรณี ข้าราชการตํารวจต้องหาคดีอาญาหรื อถูก ฟ้องคดีอาญา
ให้ผู้มี อํานาจพิ จารณาว่ า
พฤติการณ์และการกระทําของข้าราชการตํารวจที่ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญานั้น เป็นคดีอาญาร้ายแรงหรือไม่
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป หากเป็นกรณีต้องหาคดีหรือถูกฟ้องคดีอาญาร้ายแรง ซึ่งมิได้มี ผลสืบเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือถูกกลั่นแกล้งกล่าวหา และมีเหตุที่จะสั่งพักราชการหรือให้ออกจาก
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ราชการไว้ก่อน ให้ผู้มีอํานาจพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ ตามเหตุที่กําหนดไว้ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพัก
ราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๔๗
หากเป็นกรณีการปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่กระทําโดยพลาดหรือเป็นเหตุสุดวิสัยให้ผู้มีอํานาจใช้มาตรการ
ทางปกครองตามความเหมาะสม เช่น สั่งให้ไปช่วยราชการ ประจําส่วนราชการ หรือสํารองราชการ
๑๓. กรณีข้าราชการตํารวจถูกดําเนินการทางวินัย เนื่องจากต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือ
ถูกไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หากผลการสืบสวนหรือสอบสวน
มีพยานหลักฐานรับฟังได้ชัดแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดหรือไม่ได้กระทําผิดแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจพิจารณาสั่ง
การทางวินัยให้เสร็จสิ้น โดยไม่ต้องรอฟังผลคดีอาญาหรือผลการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากภายหลังผล
คดีอาญาถึงที่สุดเป็นประการใดหรือได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรณีตามวรรคแรก หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญหรือพยานหลักฐาน
ยังรับฟังได้ไม่ชัดแจ้ง จะให้รอฟังผลคดีอาญาหรือรอผลการชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ได้
๑๔. การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจ ให้เร่งรัดพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันได้รับสํานวน เว้นแต่มีเหตุจําเป็นตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเหตุจําเป็นในการขอขยายระยะเวลา
การพิจารณาสั่งการทางวินัย พ.ศ.๒๕๔๗ ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน หากยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจต้องดําเนินการให้ข้าราชการตํารวจผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิมตาม
มาตรา ๘๗ แห่ง พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
๑๕. การพิจารณาของผู้รับมอบอํานาจให้พิจารณาสั่งการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
ข้อเท็จจริง โดยวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหากับพยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหาด้วยความ
เป็นธรรมและพิจารณาพฤติกรรมโดยคํานึงถึงคุณลักษณะของการเป็นข้าราชการตํารวจที่ดีของสังคม
ในกรณีที่ผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติในเรื่องใดโดยไม่สมควรหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติจะแนะนํา กํากับ และติดตามให้ผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากผู้
ได้รับมอบอํานาจไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าขัดคําสั่งและสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
๑๖. สําหรับสํานวนการสืบสวนหรือสอบสวนที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับไว้ดําเนินการก่อนวันที่
คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะพิจารณาต่อไปจนแล้วเสร็จ
๑๗. ในคําสั่งนี้
"ไม่ถูกต้อง" หมายถึง ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายของ
ผู้ดําเนินการทางวินัย และความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการดําเนินการทาง
วินัยตามที่กฎหมายกําหนด
"ไม่เหมาะสม" หมายถึง ความไม่เหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
ผู้ดําเนินการทางวินัย ทั้งดุลพินิจในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ดุลพินิจในการตีความข้อกฎหมาย และดุลพินิจในการปรับบท
ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงอันเป็นดุลพินิจในการกําหนดข้อยุติเรื่องนั้นๆ ซึ่งรวมถึงดุลพินิจในการเลือกมาตรการลงโทษทาง
วินัยและให้รวมถึงการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตด้วย
"การดําเนินการทางวินัย" หมายถึง กระบวนการดําเนินการทางวินัยและการดําเนินการต่างๆ
ตามที่กําหนดไว้ในหมวดว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
"ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ" หมายถึง ผู้ได้รับมอบอํานาจตามข้อ ๑ ด้วย
"ผู้บังคับบัญชาผู้ดําเนินการทางวินัย" หมายถึง ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่เริ่มดําเนินการทางวินัยแก่
ข้าราชการตํารวจที่มีกรณีถูกกล่าวหาหรือสงสัยว่าเป็นผู้กระทําผิดวินัย

-๖-

"ผู้บังคับบัญชาที่มีตําแหน่งเหนือผู้ดําเนินการทางวินัย" หมายถึง ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงานที่มีตําแหน่งเหนือผู้ดําเนินการทางวินัยขึ้นไปหนึ่งชั้นและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
๑๘. ข้อความในระเบียบหรือคําสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ
(โกวิท วัฒนะ)
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

