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เสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่องานด้านวินัยของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติต่อไป
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พ.ร.บ.ตำ�รวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
- ม.11(4) อำ�นาจ ผบ.ตร. ในการวางระเบียบหรือคำ�สั่ง
- ม.31 อำ�นาจ ก.ตร. ในการออกกฏ ก.ตร. ระเบียบ ก.ตร.

- ม.72 การรักษาราชการแทน นรม.สั่งสำ�หรับตำ�แหน่ง ผบ.ตร. , ผบ.ตร.สำ�หรับ จเร-รองผบ.ตร. , ผบช.สำ�หรับ
ผบก. , ผบก.สำ�หรับผกก.
- ม.75 รรท.มีอำ�นาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ที่ตนแทน/ กรณีกม., ระเบียบข้อบังคับ ,ประกาศ ,คำ�สั่ง ,มติ ครม. ตั้งผู้
ใดเป็นกก. ให้ รรท.มีอำ�นาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นระหว่างที่ รรท.
- ม.127 กรณียังมิได้ออกกฎ ,ระเบียบฯ เพื่อปฏิบัติ พรบ.นี้ ให้นำ�กฎ ,ระเบียบฯ เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ลักษณะ 6 ระเบียบข้าราชการตำ�รวจ หมวด 5 การรักษาวินัย หมวด 6 การดำ�เนินการทางวินัย หมวด 7
การออกจากราชการ หมวด 8 การอุทธรณ์ หมวด 9 การร้องทุกข์
u

รัฐธรรมนูญ

- ม.31 ทหาร, ตำ�รวจ, ข้าราชการฯย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จำ�กัดไว้ใน กม.
หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามกม. เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง ,วินัย ,จริยธรรม
- ม.279 ฝ่าฝืน, ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือเป็นทำ�ผิดวินัย
u

พ.ร.บ.ตำ�รวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ลักษณะ 6 หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย

- ม.77 ข้าราชการตำ�รวจต้องถือปฏิบัติตามกม., ระเบียบ , มติ ครม. และจรรยาบรรณของตำ�รวจตามที่กำ�หนด
ในกฎ ก.ตร. และต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้
- ม.78 (1)-(18) ประเภทของวินัยไม่ร้ายแรง
- ม.79 (1)-(7) ประเภทของกรณีวินัยร้ายแรง
- ม.80 ผบ.มีหน้าที่เสริมสร้าง,พัฒนา,ป้องกันการกระทำ�ผิดวินัยและดำ�เนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้ฯ / วิธีการ
เสริมสร้าง, พัฒนา, ป้องกันเป็นไปตามระเบียบ ก.ตร. เมื่อมีมูลให้ ผบ.ดำ�เนินการทางวินัยทันที ผบ.ละเลยถือว่าผิดวินัย
- ม.81 เพื่อบังคับปราบตำ�รวจที่ก่อการกำ�เริบหรือละทิ้งหน้าที่ให้กลับทำ�หน้าที่ ผบ.อาจใช้อาวุธหรือกำ�ลังบังคับได้
ถ้าสุจริตตามสมควรแก่เหตุไม่ต้องรับผิดทั้งแพ่งและอาญา / ให้รายงานตามลำ�ดับจนถึงผบ.ตร.โดยเร็ว
- ม.82 โทษ 7 สถาน ภาคทัณฑ์, ทัณฑกรรม, กักยาม, กักขัง, ตัดเงินเดือน, ปลด, ไล่
- ม.83 การลงโทษให้ทำ�เป็นคำ�สั่ง วิธีออกคำ�สั่งเป็นไปตามกฏ ก.ตร.
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย

1

u

หมวด 6 การดำ�เนินการทางวินัย

- ม.84 เมื่อมีการกล่าวหาหรือสงสัยให้ ผบ.รีบสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นว่ามีมูลควรกล่าวหาทำ�ผิด
วินัยหรือไม่ ให้แจ้งเรื่อง, ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง ไม่มีมูลให้สั่งยุติ ถ้ามีมูลให้ดำ�เนินการตาม ม.85 (นำ�สำ�นวนสืบฯ มาสั่งการ) หรือ
ตาม ม.86 (ตั้งกก.ร้ายแรง)
- ม.86 เมื่อถูกกล่าวหาทำ�ผิดวินัยร้ายแรงให้ตั้งคณะกก.ขึ้นสอบสวน / ผบ.ตามม.72เป็นผู้สั่งตั้ง (ผบก.สำ�หรับ
ผกก.ลงมา, ผบช.สำ�หรับ ผบก.ลงมา, ผบ.ตร.สำ�หรับ รอง ผบ.ตร.ลงมา) ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานเพื่อให้ชี้แจง
และนำ�สืบแก้ ถ้าฟังไม่ได้ให้สั่งยุติ ฟังได้ให้ดำ�เนินการตาม ม.89 (ลงโทษไม่ร้ายแรง) หรือ ม.90(ลงโทษร้ายแรง) / ผู้ถูกกล่าวหา
หลายคนตำ�แหน่งต่างกันให้ ผบ.ของผู้ที่ตำ�แหน่งสูงกว่าเป็นผู้สั่งตั้ง / ตั้งสอบตามม.101(หย่อน) ถ้าผลสอบเป็นร้ายแรง สามารถ
สั่งได้เลยไม่ต้องตั้งกก. ใหม่แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานและให้โอกาสชี้แจงนำ�สืบแก้
- ม.87 ผบ.ผู้มีอำ�นาจต้องพิจารณาสั่งการใน 240 วันนับแต่รับสำ�นวน เว้นมีเหตุจำ�เป็นตามระเบียบ ก.ตร.
ขยายได้ 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 60 วัน ไม่เสร็จให้กลับคืนสู่ฐานะเดิมและไม่ถือว่าอยู่ระหว่างสืบหรือสอบนับแต่วันครบดังกล่าว / ผิด
ชัดแจ้งตามกฏ ก.ตร.จะดำ�เนินการทางวินัยโดยไม่สืบหรือสอบก็ได้
- ม.88 กักตัวผูถ้ กู กล่าวหาได้ (จะหลบหนี, จะทำ�ร้ายข่มขู)่ ไม่เกินอำ�นาจกักขังของผูส้ ง่ั และไม่เกิน 15 วัน /
ลงโทษ กักขังกักยามหรือทัณฑกรรมให้หักออก
- ม.89 ผิดไม่ร้ายแรงให้ลงโทษภาคทัณฑ์, ทัณฑกรรม, กักยาม, กักขัง, ตัดเงินเดือน / มีเหตุลดหย่อนก็ลดโทษ
ได้ / ผบ.เห็นว่าควรได้รบั โทษสูงกว่าทีต่ นมีอ�ำ นาจสัง่ ให้รายงาน ผบ.ทีม่ อี �ำ นาจเพือ่ สัง่ / ผิดเล็กน้อยและมีเหตุควรงดโทษ จะงดโทษ
โดยทำ�ทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ / อำ�นาจลงโทษเป็นไปตามกฏ ก.ตร.
- ม.90 ผิดร้ายแรงให้ ผบ.ตาม ม.72 สั่งไล่หรือปลดออก ลดหย่อนห้ามต่ำ�กว่าปลดออก / ให้ ผบ.ม.72 ตั้งคณะ
กก.กลั่นกรองเสนอก่อนสั่ง / องค์ประกอบคณะกก.เป็นไปตามกฏก.ตร. / ผู้ถูกปลดมีสิทธิรับบำ�เหน็จบำ�นาญ
- ม.91 เมื่อดำ�เนินการทางวินัยแล้วให้รายงาน ผบ.ชั้นเหนือและ ผบ.ตร. / ผบ.ที่รับรายงานเห็นว่าไม่ถูกต้องไม่
เหมาะสม ให้มีอำ�นาจสั่งลงโทษ, เพิ่ม, ลด, งด, ยกโทษ, แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในคำ�สั่งเดิม, ดำ�เนินการอย่างใดเพิ่มเพื่อให้ได้
ความจริงและยุติธรรม ต้องไม่เกินอำ�นาจ ถ้าเกินให้รายงานผบ.ตามลำ�ดับ / ถ้าเห็นเป็นร้ายแรงให้รายงานผบ.ตร. / กรณีลงโทษ
ไม่ร้ายแรง, ยุติ, งด ถ้าผบ.ตร.เห็นว่าเป็นร้ายแรง ก็สามารถตั้งกก.ร้ายแรงหรือลงโทษร้ายแรงได้ / เพิ่ม, ลด, งด, ยกโทษ ให้ผู้มีคำ�สั่ง
ใหม่สั่งยกเลิกคำ�สั่งเดิม พร้อมระบุวิธีการรับโทษเพิ่มหรือกลับสู่ฐานะเดิมตามกฏก.ตร.
- ม.92 เมื่อผบ.ดำ�เนินการทางวินัยร้ายแรงหรือสั่งให้ออกในเรื่องใดไปแล้ว ถ้าก.ตร.เห็นสมควรต้องสอบเพิ่ม,
สอบใหม่ สามารถทำ�ได้โดยจะสอบเองหรือตั้งอนุกก.หรือให้คณะกก. สอบเพิ่ม, สอบใหม่แทนก็ได้ หรือส่งประเด็น, ข้อสำ�คัญที่
ต้องการทราบให้คณะกก.เดิมสอบเพิ่ม
- ม.93 ให้ผู้สืบ, กก.สืบ, กก.สอบฯ เป็น จพง.ตาม ป.อาญา / และให้กก.สอบฯ มีอำ�นาจเช่นเดียวกับ พงส.
ตาม ป.วิอาญา เพียงเท่าที่เกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่กก. ให้มีอำ�นาจเรียกกระทรวง, ทบวง, กรม, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานรัฐ, หจก.,
บริษัท, บุคคล มาให้ถ้อยคำ�ชี้แจง, ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
- ม.94 ถูกสอบกรณีร้ายแรงหรือมีกรณีถูกชี้มูลจาก ป.ป.ช. แม้ต่อมาจะออกจากราชการ ก็ให้สอบต่อได้ แต่
ต้องให้เสร็จใน 1 ปีนับแต่ออก / ดำ�เนินการทางวินัยเสมือนยังมิได้ออก เว้นแต่จะต้องลงโทษภาคทัณฑ์, ทัณฑกรรม, กักยาม, กักขัง
ก็ให้งดโทษเสีย
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- ม.95 ถูกตั้งกก.ร้ายแรง, ต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นประมาท, ลหุโทษ ผบ.ม.72 สั่งพัก, ออกจาก
ราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลสอบวินัยได้ ภายหลังผลสอบไม่ผิดหรือผิดไม่ถึงกับปลด, ไล่และไม่ต้องออกด้วยเหตุอื่น ก็ให้ ผบ.ม.72
สั่งกลับ / สั่งพักหรือออกไว้ก่อนแล้ว ภายหลังมีกรณีร้ายแรงอื่นอีก ผบ.ม.72 มีอำ�นาจสืบและตั้งกก.สอบได้ / ผู้ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน
เมือ่ รับคำ�สัง่ ให้กลับหรือคำ�สัง่ ให้ออกจากราชการด้วยเหตุทม่ี ใิ ช่การลงโทษ ให้มสี ถานภาพเป็นตร.ตลอดระยะเวลาทีถ่ กู สัง่ ออกไว้กอ่ น /
เงินต่างๆเป็นไปตามกม.หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น / หลักเกณฑ์วิธีการสั่งพักหรือสั่งให้ออกไว้ก่อนเป็นไปตามกฏ ก.ตร.
- ม.96 มีกรณีอาจถูกสืบหรือสอบ แต่ได้ออกก่อนดำ�เนินการสืบหรือสอบ หากภายหลังกลับเข้ารับราชการ
ใหม่ภายใน 5 ปี ผบ.ม.72 สั่งให้สืบหรือสอบได้
u

หมวด 7 การออกจากราชการ
- ม.97 (1) ตาย (2) เกษียณ (3) ลาออก(4) สั่งให้ออกตาม ม.60, 95, 98, 100, 101, 102, 103(5) ถูกปลดหรือ

ไล่ออก
- ม.98 ขาดคุณสมบัติ ม.100(1) เจ็บป่วย (2) สมัครไปปฏิบัติงานใดๆตามความประสงค์ของราชการ
- ม.100(3) ขาดคุณสมบัติ เช่น ล้มละลาย จิตฟั่นเฟือน โรคเรื้อน ติดยา สุรา
- ม.100(4) ปฏิบัติราชการไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ประเมินต่ำ�
- ม.101 หย่อนความสามารถ บกพร่องในหน้าที่ ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผกก.ขึ้นไปเห็นว่ามีมูล ถ้ารับราชการ
ต่อไปจะเสียหายให้ตั้งกก.สอบสวนโดยไม่ชักช้า / ถ้าตั้งกก.ร้ายแรงไว้แล้ว สามารถใช้สำ�นวนพิจารณาได้เลย
- ม.102 ถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง ไม่แน่ชัดว่าผิดแต่มีมลทินหรือมัวหมอง รับราชการต่อจะเสียหาย สั่งให้
ออกรับบำ�เหน็จบำ�นาญได้
- ม.103 คำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกในคดีประมาทหรือลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงปลดหรือไล่ออก รับราชการต่อจะ
เสียหาย สั่งให้ออกรับบำ�เหน็จบำ�นาญได้
u

หมวด 8 การอุทธรณ์

- ม.105 ถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให้ออก มีสิทธิอุทธรณ์ โทษไม่ร้ายแรง อุทธรณ์ต่อ ผบ.ของ ผบ. ที่สั่งลงโทษ
ถ้า ผบ.ตร. เป็นผู้สั่งให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. โทษร้ายแรงอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ต้องอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่ทราบพิจารณาอุทธรณ์
ภายใน 240 วันนับแต่ได้รับหลักเกณฑ์ วิธีการ และการพิจารณา ให้เป็นไปตามกฏ ก.ตร.
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u

หมวด 9 การร้องทุกข์

- ม.106 เมื่อเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำ�นาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หรือโดยมิชอบ
อาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ก.ตร.เพื่อขอให้แก้ไขได้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เหตุ และการพิจารณาให้เป็นไปตามกฏ ก.ตร.
u

วินัยไม่ร้ายแรงตาม ม.78
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกม. ระเบียบ มติครม. จรรยาบรรณ นโยบายรัฐบาล
2. ปฏิบัติตามคำ�สั่งผู้บังคับบัญชาฯและระเบียบของทางราชการ ไม่ดื้อขัดขืนหลีกเลี่ยง
3. รักษาระเบียบการเคารพ
4. อุทิศเวลาไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่
5. ไม่กระทำ�การข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
6. รักษาความลับ
7. สุภาพเรียบร้อย สามัคคี ไม่กลั่นแกล้งกัน
8. ต้อนรับ ให้ความสะดวกประชาชนผู้มาติดต่อ
9. ตั้งใจ อุตสาหะ ไม่เลินเล่อในหน้าที่ราชการ
10. ไม่ทำ�ให้แตกความสามัคคีระหว่างตำ�รวจ
11. ไม่รายงานเท็จหรือปกปิด
12. ไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนไม่สมควร
13. ไม่กระทำ�การอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว
14. ไม่บังคับผู้บังคับบัญชาเป็นทางเสียระเบียบแบบแผนวินัยตำ�รวจ
15. ไม่กระทำ�หรือละเว้น ทำ�ให้เสียหายแก่ราชการหรือระเบียบแบบแผน
16. ไม่กระทำ�หรือยอมให้ผู้อื่นหาผลประโยชน์ อันอาจเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ตำ�แหน่งหน้าที่
17. ไม่เป็นกก.ผู้จัดการหรือผู้จัดการใน หจก. หรือ บริษัท
18. กระทำ�หรือไม่กระทำ�การตามที่กำ�หนดในกฏ ก.ตร.

u

วินัยร้ายแรงตาม ม.79

1. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์
2. ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ในคราวเดียวติดต่อเกิน 15 วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมีพฤติการณ์แสดงถึงความ
จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
3. เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ทำ�ร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการ
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4. ผิดอาญาจนรับโทษจำ�คุก เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษ
5. ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
6. กระทำ�หรือละเว้นใดๆ รวมทั้งทำ�ผิดตาม ม.78 เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
7. กระทำ�หรือไม่กระทำ�การตามที่กำ�หนดในกฏ ก.ตร.
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ( ลงโทษได้เลย โดยไม่ต้องสืบ, สอบ หรืองดสืบ, งดสอบ )
- ทำ�ผิดไม่ร้ายแรงในกรณี (ข้อ 2)

		
m ต่อหน้าผู้บังคับบัญชาผู้มีอำ�นาจลงโทษ
		
m ผิดอาญาจนคำ�พิพากษาถึงที่สุด และผบ.เห็นว่าความประจักษ์ชัดแล้ว
		
m รับสารภาพและได้บันทึกถ้อยคำ�รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ ผบ.หรือต่อคณะกก.สืบสวน, ผู้สืบสวน
- ทำ�ผิดร้ายแรงในกรณี (ข้อ 3)
		
m ผิดอาญาจนได้รับโทษจำ�คุกหรือหนักกว่า เว้นประมาทหรือลหุโทษ
		
m ละทิ้งหน้าที่เกิน 15 วันและผบ.สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลสมควรหรือมีพฤติการณ์แสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
		
m รับสารภาพและได้บันทึกถ้อยคำ�รับสารภาพเป็นหนังสือต่อ ผบ.หรือต่อคณะกก.สืบสวน, ผู้สืบสวน, คณะ
กก. สอบสวน
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง

- หากผบ.พิจารณาเบื้องต้นแล้วไม่มีมูล หรือมีมูลเพียงพอตั้งกก.ร้ายแรง หรือฟังได้ว่าผิดวินัยและสามารถสั่งการ
ได้กรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง ให้ ผบ.สั่งการไปภายในอำ�นาจโดยไม่ต้องสืบสวน (ข้อ 3)
- การสืบสวนฯหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานฯว่ากรณีมีมูลควรกล่าวหาทำ�ผิดวินัยหรือไม่
กระทำ�ผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ (ข้อ 4)

หรือได้

- กรณีควรสืบฯ - มีเหตุอันควรสงสัย, มีผู้ร้องเรียน, หน่วยงานอื่นแจ้งมา (สืบเสร็จแจ้งให้ทราบด้วย), บัตรสนเท่ห์
เป็นข่าวในสื่อ, อื่นๆที่ผบ.เห็นควร (ข้อ 5)
ก็ได้ (ข้อ 6)

- ให้สว.ขึ้นไปสืบฯด้วยตนเองหรือจะแต่งตั้งคณะกก.หรือสั่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดสืบฯ หรือส่งประเด็นให้จพง.อื่นช่วยสืบฯ
- ห้ามสืบซ้ำ�ในเรื่องเดียวกันอีก (ข้อ 7)

- ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกก. , ผู้สั่งให้สืบเว้นนายกฯ, คณะกก.หรือผู้สืบฯต้องไม่รู้เห็นเหตุการณ์ มีส่วนได้เสีย โกรธเคือง
เป็นคู่สมรส พ่อแม่ลูก พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือเหตุอื่นที่น่าจะเสียความเป็นธรรม (ข้อ 9)
- ประธาน กก.ยศและตำ�แหน่งต้องไม่ต่ำ�กว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสัญญาบัตรคณะกก.ซึงเป็นตำ�รวจต้องเป็นสัญญา
บัตรเท่านั้น คณะกก.เป็นข้าราชการประจำ�อย่างน้อย 3 คนต้องเป็นตำ�รวจกึ่งหนึ่ง มีเลขา 1 อาจมี ผช.เลขาก็ได้ (ข้อ 10)
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- การตั้งกก.หรือสั่งให้สืบ ให้ทำ�เป็นคำ�สั่งตามแบบสส.1 / การเปลี่ยนแปลงตำ�แหน่งของกก.หรือผู้สืบ ไม่กระทบ
ถึงการได้รับแต่งตั้งหรือสั่งให้สืบ (ข้อ 11)
- ผู้สั่งตั้งฯ ให้แจ้ง-มอบคำ�สั่ง-ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อและให้ชี้แจงใน 15 วัน ถ้าไม่ยอมรับ,ไม่อาจแจ้ง ให้ส่งไปรษณีย์
15 วันแล้วถือว่าทราบ (ข้อ 12)
- เปลี่ยน, เพิ่ม, ลด กก.เมื่อมีเหตุสมควร ไม่กระทบที่สืบไปแล้ว (ข้อ 13)
- กก.สืบฯ มีหน้าที่สืบสวน, รวบรวมประวัติ, ทำ�บันทึกปฏิบัติงานทุกครั้ง, ห้ามผู้อื่นเข้าร่วมสืบสวน (ข้อ 14)
- ประธานกก. รับเรื่องแล้วต้องประชุมวางแนวทางสืบ, การประชุมสรุปแจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา (สส.2) และการประชุมลงมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดหรือไม่ (สส.5) ต้องมีกก.มาประชุมไม่น้อยกว่า 3 และไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง, ประธานเข้าร่วมไม่ได้ให้เลือก กก. ทำ�แทน, การลงมติใช้เสียงข้างมาก ถ้าเท่ากันประธานที่ประชุมชี้ขาด ให้ทำ�บันทึก
ประชุมเป็นหลักฐาน (ข้อ 15)
- ระยะเวลาสืบสวน 60 วัน นับแต่ประธานฯรับทราบคำ�สั่ง ขอขยายต่อผู้สั่งตั้งฯได้ตามจำ�เป็นแต่ห้ามเกิน 60 วัน
หากไม่เสร็จให้เป็นหน้าที่ผู้สั่งตั้งฯ เร่งรัดระยะเวลาสืบสวนเพิ่มเติม 30 วัน ขยายได้ตามความจำ�เป็นไม่เกิน 30 วันโดยขออนุมัติ
ผู้สั่งตั้งกก. หากไม่เสร็จให้เป็นหน้าที่ผู้สั่งตั้งฯเร่งรัด (ข้อ 17)
- เอกสาร,วัตถุพยาน ให้บันทึกได้มาจากไหน, จากใคร, เมื่อใด (ข้อ 18)
- สืบแล้วไม่มีมูล ให้เสนอยุติ กก.ผู้ใดเห็นแย้งให้แนบไว้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานสืบสวน (ข้อ 19)
		 m มีมูล ให้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบแจ้งเรื่อง,สรุปพยานหลักฐานตามแบบ สส.2 มอบให้ 1 ฉบับ ให้ลงชื่อรับ
ทราบ รับสารภาพหรือไม่ให้บันทึกไว้ สอบถามจะยื่นคำ�ชี้แจงหรือไม่และสามารถยื่นภายใน 15 วัน เปิดโอกาสให้การเพิ่มเติมและ
นำ�สืบแก้ข้อกล่าวหา
		 m ผู้ถูกกล่าวหามาแต่ไม่ลงชื่อหรือไม่มาส่งสส.2 (2 ฉบับ ให้ผู้ถูกกล่าวหา 1และส่งคืน 1) ทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับพร้อมส่งหนังสือขอให้ชี้แจง,นัดมาให้ถ้อยคำ�หรือนำ�สืบแก้ข้อกล่าวหา ครบ 15 วันแล้วไม่ส่งคืน, ไม่ชี้แจง, ไม่มา
ถือว่าทราบเรื่องไม่ประสงค์แก้ข้อกล่าวหา ถ้ามาให้ถ้อยคำ�, ยื่นคำ�ชี้แจง, นำ�สืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนเสนอสำ�นวนต่อผู้สั่งฯ โดยมี
เหตุอันสมควร ให้ให้โอกาสตามที่ร้องขอ (ข้อ 19)
- การสอบปากคำ�ผู้ถูกกล่าวหาและพยาน กก.ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน ก่อนสอบพยานต้องแจ้งต่อพยานว่ากก.หรือ
ผู้สืบมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกม. เรียกสอบทีละคน ห้ามมีคนอื่นอยู่ด้วยเว้นแต่ทนายหรือที่ปรึกษาหรือที่กก.เห็นว่ามีประโยชน์
ต่อการสืบสวน ห้ามล่อลวง, ขู่เข็ญ, ให้สัญญา บันทึกถ้อยคำ�ตามแบบสส.3, 4 มีหลายหน้าให้กก. 1 คนและผู้ให้ถ้อยคำ�ลงชื่อ
ทุกแผ่น (ข้อ 20-23)
- พยานมาแต่ไม่ให้ถ้อยคำ�, ไม่มา, ตามไม่ได้ หรือการสืบพยานใดจะทำ�ให้ล่าช้าโดยไม่จำ�เป็นหรือไม่ใช่พยาน
สำ�คัญ จะไม่สืบก็ได้ ให้บันทึกไว้ในบันทึกการปฏิบัติงานและรายงานการสืบสวน (ข้อ 24-25)
- สามารถส่งประเด็นไปให้หน.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบแทนได้
ก็ได้ ผู้รับมอบมีฐานะเป็นกก.หรือผู้สืบฯ (ข้อ 26)

หน.หน่วยจะสืบเองหรือสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาสืบ

- กก.ฯ สงสัยผู้ถูกกล่าวหาทำ�ผิดเรื่องอื่นอีก ให้รายงานผู้สั่งตั้งฯ โดยเร็ว จะสั่งให้สืบสวนโดยใช้คณะกก.ฯ เดิมก็ได้
โดยดำ�เนินการตามกฏก.ตร.นี้ (ข้อ 27)
- พาดพิงตำ�รวจอืน่ ให้กก.ฯ พิจารณาว่าผูน้ น้ั มีสว่ นร่วม,เกีย่ วข้องหรือไม่ ถ้าเห็นว่ามีสว่ น ให้รายงานผูส้ ง่ั ตัง่ ฯ โดยเร็ว
จะสั่งให้สืบสวนโดยใช้คณะกก.ฯเดิมก็ได้ ให้ใช้พยานหลักฐานเดิมประกอบการพิจารณาได้ กรณีแยกสำ�นวนใหม่ให้นำ�สำ�เนาพยาน
หลักฐานในสำ�นวนเดิมมาประกอบและบันทึกให้ปรากฏ (ข้อ 28)
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กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

- ถือเอาคำ�พิพากษาถึงที่สุดเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องสืบสวนต่อได้หากกก.ฯเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำ�
พิพากษาประจักษ์ชัด (ข้อ 29)
- ผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปนอกสังกัด สืบสวนต่อจนเสร็จ ทำ�รายงานการสืบสวนและเสนอสำ�นวนต่อผู้สั่งฯตรวจสอบ
ความถูกต้อง (ของกระบวนการสืบ) แล้วส่งเรื่องให้ผบ.คนใหม่ดำ�เนินการ (ข้อ 30) ถ้าย้ายไปนอกสังกัดบางคน ให้ส่งเรื่องให้ ผบ.
ผู้มีอำ�นาจพิจารณาสั่งการสำ�หรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคน
- สืบเสร็จแล้วให้ประชุมลงมติหรือพิจารณา ถ้ามีมูลร้ายแรงให้เสนอตั้งกก. ถ้ามีมูลไม่ร้ายแรง เป็นผิดกรณีใด
มาตราใด ควรรับโทษสถานใด มีมูลผิดอาญาหรือแพ่งหรือไม่อย่างไร (ข้อ 31)
- ทำ�รายงานสืบสวนตามแบบ สส.5 ถ้ามีเห็นแย้งให้ทำ�รายงานแนบไว้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานสืบสวน มี
สาระ-สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน,วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานที่สนับสนุนกับที่หักล้าง, ความเห็น ให้เสนอสำ�นวนพร้อมบัญชี
เอกสารต่อผู้สั่งและถือว่าการสืบสวนแล้วเสร็จ (ข้อ 32)
- ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านกก.ฯหรือผู้สั่งฯโดยทำ�เป็นหนังสือ คัดค้านผู้สั่งฯให้ยื่นต่อผบ.เหนือขึ้นไป คัดค้าน
กก.ฯ ให้ยื่นต่อผู้สั่งฯ ภายใน7วันนับแต่ทราบคำ�สั่งหรือทราบเหตุแห่งการคัดค้าน เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน ถ้าฟังขึ้นกรณี
คัดค้านผู้สั่งให้สั่งพ้นและสั่งให้ผบ.ที่มีอำ�นาจพิจารณาแทนหรือจะพิจารณาเองก็ได้ กรณีคัดค้านกก.ฯให้สั่งพ้นจากกก.ฯ ถ้าฟังไม่
ขึ้นให้ยกคำ�คัดค้าน การสั่งยกคำ�คัดค้านให้เป็นที่สุด แสดงเหตุผลและแจ้งผู้คัดค้านทราบ ผู้พิจารณาไม่สั่งใน 30 วัน ถือว่าผู้ถูก
คัดค้านพ้นจากการเป็นผู้สั่งหรือกก.ฯ การพ้นจากกก.ฯไม่กระทบกับการสืบสวน (ข้อ 33)
- ผู้ถูกกล่าวหาจะนำ�ทนายหรือที่ปรึกษาไม่เกิน1คนเข้าร่วมฟังก็ได้ แต่จะให้ถ้อยคำ�แทนไม่ได้ (ข้อ 35)
- เมื่อผู้สั่งฯได้รับความเห็นและผลสืบแล้ว (ข้อ 36)
		

m

ตรวจความถูกต้องตามข้อ 37-39 (การแต่งตั้งกกฯ.การสั่งสืบ, กระบวนการสืบ)

		

m

สั่งสืบเพิ่มเติม

		

m

สั่งยุติถ้าไม่มีมูล

		

m

ไม่ร้ายแรง สั่งลงโทษถ้าอยู่ในอำ�นาจ เกินอำ�นาจให้เสนอ ผบ.

		

m

ร้ายแรง ดำ�เนินการในอำ�นาจหรือเสนอ ผบ.ผู้มีอำ�นาจ

		

m

มีมูลอาญา ส่งเรื่องพงส.ดำ�เนินคดี

ให้พิจารณาสั่งการตามผลสืบฯโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 240 วัน เว้นมีเหตุจำ�เป็นก็ให้ขยายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละ
ครั้งไม่เกิน 60 วัน ไม่เสร็จให้ผู้ถูกกล่าวหากลับสู่ฐานะเดิมและให้ถือว่าไม่อยู่ระหว่างสืบฯนับแต่วันครบกำ�หนด
- การตั้งกก.หรือสั่งให้สืบไม่ถูกต้องตามข้อ 10 (องค์ประกอบ คุณสมบัติกก.) เว้นกรณีไม่มีเลขานุการ ให้ผู้มี
อำ�นาจสั่งแก้ไขให้ถูกต้อง การแก้ไขไม่ทำ�ให้การสืบสวนเสียไป (ข้อ37)
- การสืบสวนตอนใดไม่ถุกต้อง ให้ตอนนั้นเสียไปเฉพาะกรณี (ข้อ 38)
		 m การประชุมของคณะกก.ไม่ครบองค์(ไม่น้อยกว่า 3 และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกก.ทั้งหมด)ตามข้อ15(2)
(กรณีสรุป สส.2 และ สส.5)
		 m การสอบปากคำ�ไม่ถูกต้อง(มีผู้อื่นเข้าร่วม, กก.น้อยกว่า 2, ขู่เข็ญ ล่อลวง ชักจูง, ไม่เรียกสอบทีละคน, ผู้รับ
มอบหมายกรณีส่งประเด็นไปสืบดำ�เนินการไม่ถูกต้อง)
		

m

ไม่เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาและให้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามข้อ 19

สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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		 ให้ผู้สั่งฯ, ผบ.ตาม ม.86 หรือ ม.91วรรคหนึ่ง สั่งคณะกก.หรือผู้สืบดำ�เนินการใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
- การสืบสวนไม่ถูกต้อง นอกจากที่กำ�หนดในข้อ 38 ถ้าเป็นสาระสำ�คัญอันจะทำ�ให้เสียความเป็นธรรม ให้สั่ง
คณะกก.ฯ แก้ไขหรือดำ�เนินการให้ถูกโดยเร็ว ถ้ามิใช่สาระสำ�คัญอันจะทำ�ให้เสียความเป็นธรรม จะสั่งให้แก้ไขหรือดำ�เนินการให้
ถูกต้องหรือไม่ก็ได้ (ข้อ 39)
- การนับเวลา นับถัดจากวันแรกแห่งเวลานั้นเป็นวันเริ่มต้นนับ กรณีขยายเวลาให้นับต่อจากวันสุดท้าย เวลาสิ้น
สุดถ้าตรงวันหยุดให้นับวันเปิดทำ�การ (ข้อ 40)
- กรณีมกี ารแต่งตัง้ คณะกก.สืบสวนหรือสัง่ ให้ผใู้ ดสืบสวนก่อนกฏ ก.ตร.นีใ้ ช้บงั คับ ให้คณะกก.สืบสวนดำ�เนินการ
ตามหลักเกณฑ์วธิ กี ารทีใ่ ช้อยูข่ ณะนัน้ จนเสร็จ กรณีมมี ลู ทีจ่ ะสัง่ การตาม ม.89 ให้ด�ำ เนินการตามกฏ ก.ตร.นี้ (ข้อ 41)(บทเฉพาะกาล)
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา

- สอบสวนวินัยร้ายแรง,หย่อนความสามารถ,บกพร่องหน้าที่ประพฤติไม่เหมาะสมกับตำ�แหน่ง หลักเกณฑ์วิธีการ
สอบสวนตามกฏนี้ (ข้อ 2)
- ผู้สั่งตั้งและคณะกก.ต้องไม่รู้เห็น, มีส่วนได้เสีย, โกรธเคือง, คู่สมรส บุพการี สืบสันดาน พี่น้องเหตุอื่นเสียความ
เป็นธรรม (ข้อ 3)
- คณะกก.เป็นข้าราชการประจำ�อย่างน้อย 3 อย่างน้อยเป็นตร.กึ่งหนึ่ง 1 คนต้องเป็นหรือเคยเป็น พงส. หรือ
นิติกรหรือมีปริญญากม.หรือได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำ�เนินการทางวินัย ประธานตำ�แหน่งไม่ต่ำ�กว่า(ภายหลังต่ำ�กว่าก็ไม่
กระทบ)(ข้อ 4)
- คำ�สั่งตั้งกก.ตามแบบสว.1 ตำ�แหน่งกก.เปลี่ยนไม่กระทบ (ข้อ 5)
- เมื่อมีคำ�สั่ง ให้แจ้งและมอบสำ�เนาคำ�สั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อและวันรับทราบ ถ้าไม่ยอมรับหรือไม่อาจแจ้ง ให้
ส่งไปรษณีย์ฯ พ้น 15 วันแล้วถือว่ารับทราบ ส่งสำ�เนาคำ�สั่งให้คณะกก.ทราบ สำ�หรับประธานให้ส่งเอกสารเกี่ยวข้องและให้ลงชื่อ
รับทราบด้วย (ข้อ 6)
- ผู้สั่งตั้งกก. เมื่อมีเหตุสมควรหรือจำ�เป็น จะเปลี่ยน, เพิ่ม, ลดจำ�นวนกก. โดยแสดงเหตุผลไว้ ไม่กระทบการ
สอบสวนเดิม (ข้อ 7)
- สอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา แสวงหาความจริง ให้ความยุติธรรม รวบรวมประวัติความประพฤติ
บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้ง ห้ามคนอื่นเข้าร่วมสอบสวน (ข้อ 8-11)
- องค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ เว้นแต่กรณีขอ้ 18 (สรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหาและแจ้งผูถ้ กู กล่าวหา)
ข้อ 31 (ลงมติวา่ ทำ�ผิดหรือไม่อย่างไร) ต้องมีกก.ไม่นอ้ ยกว่า 3 และไม่นอ้ ยกว่ากึง่ ของกก. ทัง้ หมด เสียงเท่ากันให้ประธานชีข้ าด (ข้อ 13)
- กก.เห็นว่าตนมีเหตุอาจถูกคัดค้าน (รู้เห็น, ส่วนได้เสียฯ) ให้รายงานผู้สั่งตั้งฯ
- ระยะเวลาสอบสวน ประชุมวางแนวทาง แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ทราบ ให้ทำ�ภายใน 15 วันนับแต่
ประธานรับทราบคำ�สั่งฯ, รวบรวมหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้เสร็จใน 60 วัน, แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
สว.3 ใน 15 วันนับแต่ 60 วันที่รวบรวมหลักฐานฯ เสร็จ, รวมรวมหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างใน 60 วันนับแต่แจ้ง สว.3, จากนั้น
ภายใน 30 วันลงมติและทำ�รายงานเสนอผู้สั่งตั้งฯ หากไม่เสร็จขอขยายเวลาต่อผู้สั่งฯครั้งละไม่เกิน 60 วัน หากภายใน 270 วัน
ไม่เสร็จ ให้ผู้สั่งฯ ติดตามเร่งรัด (ข้อ 15)
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- เอกสาร วัตถุพยาน ให้ใช้ต้นฉบับ ถ้าไม่ได้จะเป็นสำ�เนาโดยผู้รับผิดชอบรับรอง หรือสูญหายถูกทำ�ลายใช้สำ�เนา
หรือบุคคลสืบแทนได้ บันทึกว่าได้มาอย่างไรจากใคร เมื่อใด (ข้อ 16)
- เรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาและแจ้งให้ทราบว่ามีสิทธิรับแจ้งสรุปพยานหลักฐาน (สว.3) จะ
ให้ถ้อยคำ�ชี้แจง อ้างหรือนำ�พยานหลักฐานมาสืบแก้ได้ บันทึกแจ้งตามแบบ สว.2 ทำ� 2 ฉบับ ให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 ลงชื่อรับทราบด้วย
แจ้งเฉพาะพฤติการณ์ไม่ต้องแจ้งฐานและมาตรา เสร็จแล้วสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำ�การตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร
(ข้อ 17)
		 m ถ้ารับสารภาพ ให้แจ้งว่าเป็นผิดวินัยกรณีใด,หย่อน,บกพร่องหรือประพฤติไม่เหมาะสมฯ อย่างไร บันทึก
ถ้อยคำ�รวมทั้งเหตุผลในการรับสารภาพและสาเหตุแห่งการกระทำ� จะสอบสวนต่อหรือไม่ก็ได้ ประชุมลงมติและทำ�รายงาน
สอบสวน สว.6 เสนอผู้สั่งฯ
		

m

ถ้าไม่รับสารภาพหรือรับบางส่วน ให้รวบรวมหลักฐานและดำ�เนินการตามข้อ 18

- ให้คณะกก.ประชุมพิจารณาว่ามีพยานหลักฐานใดสนับสนุนข้อกล่าวหาฯ ถ้าฟังไม่ได้ให้มีความเห็นยุติ ถ้าเห็น
ว่าผิดฐานใด มาตราใด หย่อน, บกพร่องหรือประพฤติไม่เหมาะฯอย่างไร ให้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบแม้จะฟังได้เพียงไม่ร้ายแรงแจ้งตามแบบ สว.3 ทำ� 2 ฉบับ ให้ผู้ถูกกล่าวหา 1
ลงชื่อรับทราบเป็นหลักฐาน ให้สอบถามจะยื่นคำ�ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าจะยื่น ให้ยื่นใน 15 วัน พร้อมให้โอกาส
ให้ถ้อยคำ� นำ�สืบ ถ้าไม่ยื่นให้จัดให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำ�และนำ�สืบแก้โดยเร็ว เสร็จแล้วประชุมลงมติและทำ�รายงานสอบสวน
สว.6 เสนอผู้สั่งฯ
		 m ผู้ถูกกล่าวหามาแต่ไม่ลงชื่อหรือไม่มา ส่ง สว.3 (2 ฉบับ ให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 และส่งคืน 1) ทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับพร้อมส่งหนังสือขอให้ชี้แจง, นัดมาให้ถ้อยคำ�หรือนำ�สืบแก้ข้อกล่าวหา ครบ 15 วันแล้วไม่ส่งคืน, ไม่ชี้แจง, ไม่มา
ถือว่า ทราบและไม่ประสงค์แก้ข้อกล่าวหา คณะกก.จะสอบต่อหรือไม่ก็ได้ แล้วประชุมลงมติและทำ�รายงานสอบสวน สว.6 เสนอ
ผู้สั่งฯ
		 m ถ้ามาขอให้ถ้อยคำ�,ยื่นคำ�ชี้แจง,ขอนำ�สืบแก้ข้อกล่าวหาก่อนเสนอสำ�นวนต่อผู้สั่งฯ โดยมีเหตุอันสมควร ให้
ให้โอกาสตามที่ร้องขอ (ข้อ 18)
- เมื่อคณะกก.รวมรวมพยานหลักฐานตามข้อ18เสร็จแล้ว แต่ก่อนเสนอสำ�นวนต่อผู้สั่ง เห็นว่าต้องรวบรวมหลัก
ฐานเพิ่มเติมก็ให้ทำ�ได้ ถ้าเป็นหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาก็ให้สรุปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ให้โอกาสให้ถ้อยคำ�หรือนำ�สืบแก้
เฉพาะพยานหลักฐานที่เพิ่ม (ข้อ 19)
- สอบปากคำ�ผู้ถูกกล่าวหาและพยาน กก.ต้องไม่น้อยกว่ากึ่ง เรียกสอบทีละคน ห้ามมีคนอื่นอยู่ด้วยเว้นแต่ทนาย
หรือที่ปรึกษาหรือที่กก. เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการสอบสวน ห้ามล่อลวง,ขู่เข็ญ,ให้สัญญา บันทึกถ้อยคำ�ตามแบบสว.4, 5 ห้ามขูด
ลบ ให้ขีดฆ่าตกเติมกก. ร่วมลงชื่อกำ�กับ (ข้อ 20, 22, 23)
- ก่อนสอบพยานต้องแจ้งว่ากก.มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกม. (ข้อ 21)
- ให้พยานมาชี้แจงให้ถ้อยคำ�ตามที่กก.เรียก หากมาแต่ไม่ให้ถ้อยคำ�หรือไม่มาหรือเห็นว่าล่าช้าไม่จำ�เป็นหรือไม่ใช่
พยานสำ�คัญ จะงดสอบก็ได้โดยบันทึกเหตุไว้ในบันทึกประจำ�วันและรายงานสอบสวน (ข้อ 24, 25)
- พยานหลักฐานอยู่ต่างท้องที่ จะมอบให้หน.หน่วยสอบสวนหรือรวบรวมหลักฐานแทนได้โดยกำ�หนดประเด็นไป
ให้ หน.หน่วยฯ เลือก ตร. 2 นายร่วมเป็นคณะทำ�การสอบสวน มีฐานะเป็นคณะกก. (ข้อ 26)
- คณะกก.เห็นว่ามีมูลผิดร้ายแรงหรือหย่อน บกพร่องหรือประพฤติไม่เหมาะฯในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุในคำ�สั่ง
ให้ประธานกก.รายงานผู้สั่งฯ ถ้าผู้สั่งฯเห็นมีมูลก็ให้สั่งตั้งกก. จะคณะเดิมหรือใหม่ก็ได้ (ข้อ 27)
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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- พาดพิงตำ�รวจอื่น ให้พิจารณาว่ามีส่วนร่วมหรือไม่ ถ้าเห็นว่ามี ให้รายงานผู้สั่งตั่งฯโดยเร็ว ถ้าผู้สั่งเห็นมีมูลร้าย
แรง,หย่อน บกพร่องฯก็ให้สั่งตั้งกก.จะคณะเดิมหรือใหม่ก็ได้ ให้ใช้พยานหลักฐานเดิมประกอบการพิจารณาได้ กรณีแยกสำ�นวน
ใหม่ให้นำ�สำ�เนาพยานหลักฐานในสำ�นวนเดิมมาประกอบและบันทึกให้ปรากฏ (ข้อ 28)
- มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดว่าทำ�ผิดหรือต้องรับผิด คณะกก.เห็นว่าประจักษ์ชัดแล้ว ให้เอาคำ�พิพากษาเป็นพยานหลัก
ฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา แจ้งสรุป สว.3 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดำ�เนินการตาม ข้อ 18 (ข้อ 29)
- ผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปนอกสังกัด สอบต่อจนเสร็จ ทำ�รายงานการสอบสวนและเสนอสำ�นวนต่อผู้สั่งฯตรวจสอบ
ความถูกต้อง (การตั้งกก., กระบวนการสอบ) แล้วส่งเรื่องให้ผบ.คนใหม่ดำ�เนินการ ถ้าย้ายไปนอกสังกัดบางคน ให้ส่งเรื่องให้ผบ.ผู้
มีอำ�นาจพิจารณาสั่งการสำ�หรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคน (ข้อ 30)
- เมื่อคณะกก.สอบเสร็จ ให้ประชุมลงมติ ผิดหรือไม่ ถ้าผิดเป็นกรณีใด มาตราใด ควรรับโทษสถานใด ถ้าผิดร้าย
แรงหรือหย่อนหรือบกพร่องหรือประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ อย่างไร ไม่แน่ชัดว่าผิดร้ายแรงหรือไม่แต่มีมลทินหากรับราชการต่อ
จะเสียหายและควรให้ออกหรือไม่ (ข้อ 31)
- ทำ�รายงานสอบสวนตามแบบ สว.6 ถ้ามีเห็นแย้งให้ทำ�รายงานแนบไว้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งฯ มีสาระ-สรุปข้อเท็จ
จริงและพยานหลักฐาน, วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานที่สนับสนุนกับที่หักล้าง,ความเห็น (ยุติ, ผิดร้ายแรงควรไล่หรือปลด, หย่อน, บก
พร่องฯ, มีมลทินฯ) ให้เสนอสำ�นวนพร้อมสารบาญต่อผู้สั่งและถือว่าการสอบสวนแล้วเสร็จ (ข้อ 32)
- ผูส้ ง่ั ตัง้ กก., ผูม้ อี �ำ นาจตาม ม.90 (คณะกก.กลัน่ กรอง), ตาม ม.91 วรรค2 (ผบ.ชัน้ เหนือ), ตามม.101 สัง่ สอบเพิม่
ได้ ถ้าคณะกก.เดิมไม่อาจสอบสวนหรือเห็นเป็นสมควรจะตั้งกก.ใหม่ทำ�การสอบเพิ่มก็ได้ ให้ทำ�ความเห็นที่ได้จากการสอบเพิ่ม
ประกอบด้วย(ข้อ34)
- กรณีผบ.ตั้งกก.ตามม.101 (หย่อน)และผลสอบผิดร้ายแรง ให้ผบ.ตาม ม.72 (ผบก.สำ�หรับผกก.ลงมา, ผบช.
สำ�หรับผบก.ลงมา, ผบ.ตร.สำ�หรับรองผบ.ตร.ลงมา) สั่งตามผลสอบโดยไม่ต้องตั้งกก.ใหม่ แต่ต้องแจ้งสว.3 (ข้อ 35)
- พิจารณาสั่งการโดยเร็ว ต้องไม่เกิน 240 วันนับแต่รับสำ�นวน เว้นมีเหตุจำ�เป็นตามระเบียบก.ตร.ขยายได้ไม่เกิน
2 ครั้งๆละไม่เกิน 60 หากไม่เสร็จให้กลับสู่ฐานะเดิมไม่ถือว่าอยู่ระหว่างสอบนับแต่วันครบ / กรณีจะไล่,ปลดให้ส่งเรื่องเข้าคณะ
กก.กลั่นกรองพิจารณาเสนอ / ให้พิจารณาจากพยานหลักฐานในสำ�นวนที่สรุปแจ้งและให้โอกาสชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วเท่านั้น
(ข้อ 36)
- ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านกก.ฯหรือผู้สั่งฯโดยทำ�เป็นหนังสือ คัดค้านผู้สั่งฯให้ยื่นต่อผบ.เหนือขึ้นไป คัดค้าน
กก.ฯให้ยื่นต่อผู้สั่งฯ ถ้านายกฯให้ยื่นต่อก.ตร. ภายใน7วันนับแต่ทราบคำ�สั่งหรือทราบเหตุแห่งการคัดค้าน เวลาพิจารณาไม่เกิน
30 วัน ถ้าฟังขึ้นกรณีคัดค้านผู้สั่งให้สั่งพ้นและสั่งให้ผบ.ที่มีอำ�นาจพิจารณาแทนหรือจะพิจารณาเองก็ได้ กรณีคัดค้านกก.ฯให้สั่ง
พ้นจากกก.ฯ กรณีคัดค้านนายกฯให้นายกฯสั่งตามมติ ก.ตร. ถ้าฟังไม่ขึ้นให้ยกคำ�คัดค้าน การสั่งยกคำ�คัดค้านให้เป็นที่สุด แสดง
เหตุผลและแจ้งผู้คัดค้านทราบ ผู้พิจารณาไม่สั่งใน 30 วัน ถือว่าผู้ถูกคัดค้านพ้นจากการเป็นผู้มีอำ�นาจ การพ้นจากกก.ฯ ไม่
กระทบกับการสอบสวน (ข้อ 37)
- จะชี้แจง, ให้ถ้อยคำ�,นำ�สืบเพิ่มเติมต่อคณะกก.ก่อนสอบเสร็จ หรือต่อผู้สั่งฯระหว่างพิจารณาก็ได้ ให้รวมไว้ใน
สำ�นวน จะนำ�ทนายหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมฟังก็ได้ แต่ให้ถ้อยคำ�แทนไม่ได้ (ข้อ 38)
- การตั้งกก.ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 (องค์ประกอบคณะกก.) เว้นกรณีไม่มีเลขา ให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป ให้ผู้มี
อำ�นาจตั้งกก.ใหม่ (ข้อ 39)
- การสอบสวนเสียไปบางตอนในกรณีองค์ประชุมไม่ครบ, มีบุคคลอื่นเข้าร่วมฯ, สอบปากคำ�มีกก. ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง,
มีการล่อลวง ขู่เข็ญ สัญญา ชักจูง,เรียกสอบเกินคราวละ1คน,หน.หน่วยที่ได้รับการส่งประเด็นไม่ตั้ง ตร. 2 คนเป็นคณะทำ�การ
สอบสวน, ทนายหรือที่ปรึกษาให้ถ้อยคำ�แทน ให้ผู้มีอำ�นาจสั่งให้คณะกก.ดำ�เนินการใหม่ให้ถูกต้อง (ข้อ 40)
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- กรณีคณะกก.ไม่เรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบ สว.3 ไม่ส่งไปรษณีย์ ไม่มีหนังสือขอให้ชี้แจงหรือนัดมาให้ถ้อยคำ�
หรือนำ�สืบ ให้ผู้มีอำ�นาจสั่งคณะกก.ดำ�เนินการให้ถูกต้องและให้โอกาสชี้แจง / กรณีลงโทษมาตราหรือฐานผิดจากที่คณะกก.แจ้ง
แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่หลงข้อต่อสู้หรือไม่เสียความเป็นธรรม ถือว่าการสอบและพิจารณานั้นใช้ได้ (ข้อ 41)
- การสอบสวนตอนใดไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นสาระสำ�คัญให้สั่งคณะกก.แก้ไขโดยเร็ว ถ้ามิใช่สาระสำ�คัญอันจะทำ�ให้เสีย
ความเป็นธรรม จะแก้หรือไม่ก็ได้ (ข้อ 42)
- การนับระยะเวลา เวลาเริ่มต้นให้นับวันถัดไปเป็นวันเริ่มนับ กรณีขยายเวลาให้นับต่อจากวันสุดท้ายเป็นวันเริ่ม
นับ กรณีเวลาสิ้นสุดถ้าวันสุดท้ายตรงวันหยุดให้นับวันเปิดทำ�การใหม่เป็นวันสุดท้าย (ข้อ 43)
- กรณีตั้งกก.ก่อนกฏก.ตร.นี้บังคับ ให้สอบสวนตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ใช้อยู่ขณะนั้นจนเสร็จ ส่วนการพิจารณา
สั่งการของผู้มีอำ�นาจให้ดำ�เนินตามกฏก.ตร.นี้ (ข้อ 44) (บทเฉพาะกาล)
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคณะกก.พิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ
- ผบ.ม.72 จะสั่งลงโทษปลดหรือไล่ออก ให้ตั้งคณะกก.กลั่นกรองก่อน (ข้อ 3)

		
m ตร. จตช.,รองผบ.ตร.และผช.ผบ.ตร.หรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบงานวินัย เป็นกก. จตช. หรือ รองผบ.ตร.
อาวุโสสูงสุดเป็นประธาน 1 พล.ต.ต.เป็นเลขา
		
m บช. รองผบช.หรือเทียบเท่าทุกคน, ผบก.อก. เป็นกก. โดยรองผบช.ฯอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน 1 พ.ต.อ.
เป็นเลขา
		
m บก. รองผบก.หรือเทียบเท่า เป็นกก. โดยรองผบก.ฯอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน 1 พ.ต.ต.เป็นเลขา
- กก.ต้องไม่น้อยกว่า 5 ถ้าไม่ครบให้แต่งตั้งผู้ดำ�รงตำ�แหน่งถัดลงไปให้ครบ (ข้อ 4)
- พิจารณาใน 30 วันนับแต่รับสำ�นวน ขยายได้ไม่เกิน 15 วัน หากไม่เสร็จให้ถือว่าเห็นชอบตามที่คณะกก.สอบสวน
เสนอ /กรณีสั่งสอบเพิ่มไม่นับเวลารวม (ข้อ 5)
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยอำ�นาจการลงโทษ อัตราโทษและการลงโทษฯ

- จะลงโทษวินัยไม่ร้ายแรงได้เพียงใด ให้เป็นไปตามตารางกำ�หนดอำ�นาจและอัตราลงโทษ / ลงโทษเกินกว่า
อำ�นาจและอัตราโทษไม่ได้ แต่ลงโทษต่ำ�กว่าได้ (ข้อ 2)
- กักยาม,กักขัง ให้นับเวลาเริ่มลงโทษเป็น 1 วันเต็มโดยไม่คำ�นึงถึงช.ม.นับติดต่อไม่เว้นวันหยุด และให้ปล่อยตัว
วันถัดไป (ข้อ 3)
- เมือ่ มีค�ำ สัง่ ลงโทษ ผบ.จัดให้รบั โทษโดยเร็ว / อุทธรณ์ค�ำ สัง่ ลงโทษไม่รา้ ยแรง ไม่เป็นเหตุทเุ ลาการรับโทษ (ข้อ 4)
- ทัณฑกรรมไม่เกินวันละ 6 ช.ม., ให้ทำ�ทุกวันจนครบ ถ้าให้อยู่เวรยามวันหนึ่งต้องไม่เกินกำ�หนดเวลาอยู่เวรยาม
ตามปกติ / สั่งทัณฑกรรมให้กำ�หนดจำ�นวนวัน,ช.ม.ให้ชัดเจน (ข้อ 5)
- กักยามใช้เฉพาะ ผกก.ลงมา กักขังใช้เฉพาะ รอง สว.ลงมา (ข้อ 6)
- กักยาม-ให้กักไว้บริเวณตามที่เห็นควร (ข้อ 7)
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย

11

- กักขัง-ให้นำ�ตัวไปรับโทษที่สถานี,หน่วยงานอื่นที่ผู้ถูกลงโทษมิได้ประจำ�อยู่ / การกักขังตร.หญิง-ห้ามกักขังรวม
กับ ตร.ชาย หากสถานที่ไม่พอจะกำ�หนดที่ใดที่เหมาะสมเป็นที่กักขังก็ได้ (ข้อ 8)
- ให้กักขังในสถานที่จัดไว้เฉพาะ ห้ามกักขังรวมกับผู้ต้องหาเว้นแต่มีเหตุจำ�เป็นเพราะไม่มีที่กักขัง ห้ามนำ�สิ่งของ
ไม่จำ�เป็นหรืออาวุธเข้าไป (ข้อ 9)
- ต้องเป็นผู้อยู่ใต้การปกครอง ไม่ว่าโดยตำ�แหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง การไปช่วยราชการ การเข้ารับการศึกษา
อบรม หรืออื่นๆในทำ�นองเดียวกัน / รองหรือผู้ช่วยที่ทำ�หน้าที่หัวหน้าหน่วย มีอำ�นาจลงโทษได้ตามอำ�นาจของหัวหน้าหน่วยที่
เหนือตนขึ้นไปหนึ่งชั้น (หมายเหตุท้ายตารางฯ)
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการออกคำ�สั่งลงโทษ
- การสั่งลงโทษไม่ร้ายแรง ห้ามสั่งลงโทษย้อนหลังไปก่อนวันออกคำ�สั่ง

		
m เว้นแต่ การสั่งภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนผู้ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งลงโทษ
ย้อนหลังไปถึงวันพักราชการหรือวันให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ 3)
- การสั่งลงโทษร้ายแรง จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการฯ (ข้อ 4)
- คำ�สั่งลงโทษ ให้ทำ�ตามแบบคำ�สั่งที่ก.ตร.กำ�หนด(ตัวอย่างท้ายกฏก.ตร. ภาคทัณฑ์-ไล่ออก)(ข้อ 3, 4)
- การแก้ไข,เพิกถอนคำ�สั่งลงโทษให้ทำ�เป็นคำ�สั่ง (ข้อ 5)
u

กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำ�เนินการให้ผู้ถูกลงโทษตามคำ�สั่งเดิมรับโทษที่เพิ่มขึ้นหรือกลับคืนสู่ฐานะเดิม
- เมื่อผบ.สั่งลงโทษแล้ว ภายหลังมีคำ�สั่งเพิ่ม ลด งดหรือยกโทษ ในคำ�สั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคำ�สั่งเดิมด้วย (ข้อ 2)
- การเพิ่ม ลด งดหรือยกโทษ คำ�สั่งลงโทษเดิมให้เป็นอันพับไป (ข้อ 3)
- โทษส่วนเกินจากการเพิ่มหรือลดโทษ ให้เป็นอันพับไป (ข้อ 4)
- เมื่อมีคำ�สั่งใหม่ดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษกลับคืนสู่ฐานะเดิมดังนี้ (ข้อ 5)
m

กรณีคำ�สั่งเดิมเป็นเหตุให้งดจ่ายเงินเดือน, งดเลื่อนขั้น,ไม่ได้รับเงินอื่น เมื่อมีคำ�สั่งใหม่ ลดงด, ยกโทษ ให้

m

กรณีคำ�สั่งใหม่ลดโทษจากกักขัง, กักยาม ซึ่งได้รับโทษไปแล้ว เป็นกักยามหรือทัณฑกรรม แล้วแต่กรณี ไม่

m

กรณีคำ�สั่งเดิมเป็นการตัดเงินเดือน

คืนเงินเท่าที่จะได้
ต้องรับโทษอีก
		
คืนเงินส่วนที่ตัดไป

v

ถ้าคำ�สั่งใหม่ให้งด, ยก, ลดโทษ เป็นสถานโทษเบาลงคือกักขัง, กักยาม, ทัณฑกรรม หรือภาคทัณฑ์ ให้

		

v

ถ้าคำ�สั่งใหม่ให้ลดโทษเป็นอัตราโทษที่เบาลงในสถานโทษเดิม ให้คืนเงินส่วนเกินซึ่งตัดไป

		

v

ถ้าคำ�สั่งใหม่ให้เพิ่มโทษเป็นสถานโทษหนักขึ้น ได้แก่ เป็นปลด, ไล่ออก ให้คืนเงินส่วนที่ตัดไป
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กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

u

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวันออกจากราชการฯ

- การสั่งให้ออกตาม ม.60 (ทดลอง) ม.98 (ขาดคุณสมบัติ) ม.100 (เจ็บป่วย, โอนย้าย ล้มละลาย เป็นโรค, ประเมิน
ตำ�) ม.101 (หย่อนสามารถ) ม.102 (มลทินมัวหมอง) ม.103 (ถูกจำ�คุก) ห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่ (ข้อ 4)
่

		
m ตาม ม.103 ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก
		
m สั่งปลดหรือไล่ออกไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นให้ออกตาม
ม.ข้างต้น ให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องออกตามกรณีนั้น
		
m กรณีมีเหตุสมควร
- การสั่งปลดหรือไล่ออก ห้ามสั่งย้อนหลัง เว้นแต่ (ข้อ 6)
		
แล้วแต่กรณี
		

m

มีคำ�สั่งให้พักราชการหรือให้ออกไว้ก่อนแล้ว

ให้สั่งปลดหรือไล่ตั้งแต่วันพักราชการหรือวันให้ออกไว้ก่อน

m

กรณีละทิ้งหน้าที่เกิน 15 วันและไม่กลับมาอีก ให้สั่งตั้งแต่วันละทิ้ง

		 m กรณีผิดอาญาคำ�พิพากษาถึงที่สุดจำ�คุก ให้สั่งตั้งแต่วันต้องรับโทษจำ�คุกหรือวันถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวัน
ต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุด
		
m กรณีสั่งให้ออกตามม.60, 98, 100, 101, 102, 103 ไปแล้ว ถ้าต้องสั่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นปลดหรือ
ไล่ออก ให้สั่งย้อนไปถึงวันที่ควรต้องปลดหรือไล่ออกตามกรณีนั้นในขณะที่ออกคำ�สั่งเดิม
		 m กรณีถูกสั่งปลดหรือไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกกรณีอื่นหรือลาออกไปแล้ว
ราชการนั้น แต่ห้ามย้อนไปถึงวันก่อนเกิดเหตุในกรณีนั้น

ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันออกจาก

		
m กรณีถูกสั่งให้พ้นจากราชการตามกม.บำ�เหน็จบำ�นาญไปแล้ว ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้น
อายุครบ 60 ปี
		
m มีเหตุสมควรย้อนหลัง
		 ต้องไม่เป็นการทำ�ให้เสียประโยชน์ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งให้ออกหรือผู้ถูกสั่งลงโทษ แล้วแต่กรณี
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ออก กรณีฯไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ตาม ม.100(4) เพื่อรับบำ�เหน็จบำ�นาญเหตุทดแทน โดยให้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก ให้ ผบ.
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฏ ก.ตร.(ข้อ 2, 3)
- ผลประเมินต�ำ่ กว่ามาตรฐานและไม่ได้เลือ่ นขัน้ -เงินเดือนติดต่อ 2 ครัง้ ในรอบปีงบประมาณ ให้โอกาสพัฒนาปรับปรุง
ตนเองใน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ผบ.มีอำ�นาจแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่น และรับการประเมินอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง (ข้อ 4)
- หากยังต่ำ�อีก ให้ผู้บังคับบัญชาทำ�ความเห็นเสนอผู้มีอำ�นาจตาม ม.72 สั่งให้ออกจากราชการต่อไป (ข้อ 6)
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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u

กฏ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำ�รวจ

“ ม.48 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น สัญชาติไทย, อายุ 18, เลื่อมใสระบอบ
ปชต., เกี่ยวข้องการเมือง , คุณสมบัติ ไม่ต้องห้ามตามกฏ ก.ตร.
ม.98 ผู้ได้รับการบรรจุ หากภายหลังขาดคุณสมบัติหรือต้องห้ามตามม.48, ม.45 (คุณสมบัติเฉพาะตำ�แหน่ง) ตั้งแต่
ก่อนบรรจุ ผบ.ตาม ม.72 สั่งให้ออก”
- ข้อ 2 ต้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้าม อยู่ระหว่างพักหรือออกไว้ก่อน, บกพร่องศีลธรรม, ล้มละลาย, เคยจำ�คุกเว้น
ประมาทลหุโทษ, เคยถูกไล่ออกปลดออก, เคยทุจริตการสอบ, ลงบ/ชทหารกองเกิน, ความสูงร่างกาย, อายุไม่เกิน 35 สายตาผิด
ปกติ บอดสี, แผลเป็น ไฝ ปานฯขนาดใหญ่, โรคตามบัญชีท้าย
- ข้อ 4 สั่งให้ออกตาม ม.100(3) เพื่อรับบำ�เหน็จบำ�นาญได้ เมื่อขาดคุณสมบัติ ต้องห้ามดังนี้ (ผบ.ม.72 เป็นผู้สั่ง)
		

m

คำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย

		

m

ทุพพลภาพจนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

		

m

โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือปรากฏอาการรังเกียจ

		

m

วัณโรคระยะอันตราย

		

m

เท้าช้างระยะปรากฏอาการรังเกียจ

		

m

ติดยาเสพติด

		

m

พิษสุราเรื้อรัง

u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
- สั่งพักหรือให้ออกไว้ก่อนได้เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย

- เมื่อถูกกล่าวหาผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกก.หรือต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นประมาทหรือลหุโทษ
ผบ.ม.72 สั่งพักได้เมื่อมีเหตุดังนี้ (ข้อ 3)
		
m เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่หรือเกี่ยวกับความประพฤติพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจและอัยการไม่รับเป็น
ทนายแก้ต่างให้ และเห็นว่าถ้ายังคงอยู่ในหน้าที่อาจเกิดเสียหายแก่ราชการ
		
m หากอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
		
m อยู่ระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาและถูกควบคุม ขัง
หรือจำ�คุกติดต่อเกิน 15 วันแล้ว
		 m ถูกตั้งกก.สอบสวนและต่อมามีคำ�พิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำ�ผิด หรือถูกตั้งกก.หลังจากมีคำ�พิพากษาถึงที่
สุดว่ากระทำ�ผิด ประจักษ์ชัดแล้วว่าเป็นผิดวินัยร้ายแรง
- ให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวน เว้นมีการร้องทุกข์และฟังขึ้น (ข้อ 4)
- ถูกตั้งกก.ร้ายแรงหลายสำ�นวน, ต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องอาญาหลายคดีเว้นประมาทลหุโทษ ถ้าจะสั่งพักให้
สัง่ พักทุกสำ�นวนทุกคดี / สัง่ พักสำ�นวนหรือคดีใดไปแล้ว ต่อมามีกรณีวนิ ยั ร้ายแรงหรือคดีอาญาเพิม่ อีกก็ให้สง่ั พักเพิม่ ขึน้ ด้วย (ข้อ 5)
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กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

- ห้ามสั่งพักย้อนหลัง เว้นแต่ ถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำ�คุกโดยคำ�พิพากษา ให้สั่ง
ย้อนไปถึงวันถูกควบคุม ขัง จำ�คุก / กรณีสั่งพักไปแล้วแต่ต้องสั่งใหม่เพราะไม่ชอบไม่ถูกต้อง ให้สั่งตั้งแต่วันตามคำ�สั่งเดิมหรือวันที่
ควรต้องพักในขณะออกคำ�สั่งเดิม (ข้อ 6)
- แจ้งคำ�สั่งพักให้ทราบโดยพลัน ถ้าไม่อาจแจ้งหรือไม่ยอมรับทราบ ให้ปิดสำ�เนาไว้ ณ ที่รับราชการพร้อมส่ง
ไปรษณีย์ฯ พ้น 10 วัน ถือว่าทราบ (ข้อ 7)
- เห็นว่าการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุสั่งพักจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผบ.ม.72 สั่งให้ออกไว้ก่อนได้ /
ให้สั่งให้ออกไว้ก่อนตลอดเวลาเว้นแต่มีอุทธรณ์ต่อก.ตร.และฟังขึ้น / นำ�ข้อ5, 7มาใช้ด้วยโดยอนุโลม (ข้อ 8)
- สั่งพักไว้แล้ว เห็นว่าการสอบสวนฯจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จะสั่งให้ออกไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ (ข้อ 9)
- จะสั่งให้ออกไว้ก่อนวันใดให้เป็นไปตามข้อ 6 เว้นแต่กรณีตามข้อ9ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพัก (ข้อ 10)
- การสั่งผบก.ขึ้นไปให้ออกไว้ก่อน ให้นำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ ผบ.ตร.,จตช.,รองผบ.ตร.ให้กราบ
บังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำ�แหน่งตั้งแต่วันออกไว้ก่อน (ข้อ 11)
- ข้อ12 ผลสอบสวนเสร็จ (1) ผิดร้ายแรงให้ลงโทษ / (2) ผู้ถูกสั่งพัก ถ้าผิดไม่ร้ายแรงและไม่มีกรณีต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการ ให้สั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำ�แหน่งเดิมหรือระดับเดียวกันฯ / (3) ผู้ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ถ้าผิดไม่ร้ายแรงฯ ให้สั่ง
กลับเข้ารับราชการฯ สำ�หรับผบก.ขึ้นไปให้กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้ง / (4) ผู้ถูกสั่งพัก ถ้าผิดไม่ร้ายแรงฯ
แต่เกษียณให้ดำ�เนินการตามม.89 โดยไม่ต้องสั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ กรณีจะตัดเงินเดือนให้สั่งย้อนไปถึงวันก่อนเกษียณ / (5) ผู้
ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ผิดไม่ร้ายแรงฯ แต่เกษียณ ดำ�เนินการเหมือน (4) และให้ยกเลิกคำ�สั่งให้ออกไว้ก่อน / (6) ทำ�ผิดไม่ร้ายแรง แต่
มีกรณีต้องถูกสั่งให้ออก ดำ�เนินการตาม (4) และสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่ต้องสั่งกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้ารับราชการ /
(7) มิได้ทำ�ผิดวินัยและไม่มีกรณีต้องสั่งให้ออก ให้สั่งยุติและให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้ารับราชการ / (8) ผู้ถูกสั่งพัก ไม่ผิด
วินัยฯ แต่เกษียณ ให้สั่งยุติ / (9) ผู้ถูกสั่งให้ออกไว้ก่อน ไม่ผิดวินัยฯ แต่เกษียณ ให้สั่งยุติและให้ยกเลิกคำ�สั่งให้ออกไว้ก่อน / (10)
มิได้ทำ�ผิดวินัย แต่มีกรณีต้องสั่งให้ออก ให้สั่งให้ออกโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือกลับเข้ารับราชการ
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์ฯ

- ถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่ทราบ หากตายก่อน ทายาทผู้มีสิทธิรับบำ�เหน็จ
ตกทอดอุทธรณ์แทนได้ในเวลา30วันระยะเวลาพิจารณาและแจ้งผู้อุทธรณ์ใน 240 วัน มีเหตุจำ�เป็นตามระเบียบก.ตร.ฯ ขอขยายได้
ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 60 วัน (ข้อ 3)
- โทษไม่ร้ายแรง รองผบก.เป็นผู้สั่งลงโทษให้อุทธรณ์ต่อผบก. /รองผบช.,ผบก.ฯอุทธรณ์ต่อผบช. / ผบก.หน่วย
ขึ้นตรง อุทธรณ์ต่อผบ.ตร. /จตช.,รองผบ.ตร.,ผบช.อุทธรณ์ต่อผบ.ตร. / ผบ.ตร. อุทธรณ์ต่อก.ตร. /นอกเหนือจากนี้อุทธรณ์ต่อ
ผบ.สูงสุดของหน่วยหรือกลุ่มตำ�แหน่ง (ข้อ 4)
- โทษร้ายแรงหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ให้อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. และสามารถขอแถลงวาจาประกอบได้หาก
ก.ตร.อนุญาต โดยยื่นเป็นหนังสือใน 30 วันนับแต่อุทธรณ์ (ข้อ 5)
- อุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือระบุไม่ถูกต้อง,เหมาะสม,เป็นธรรมอย่างไร (ข้อ 7)
- มีสิทธิขอตรวจ, คัดรายงานการสืบสวนสอบสวน ส่วนถ้อยคำ�บุคคล พยานหลักฐานหรือเอกสารเกี่ยวข้องอื่นอยู่
ในดุลยพินิจ ผบ.ผู้สั่งลงโทษ (ข้อ 8)
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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- มีสิทธิคัดค้านผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์หรือก.ตร.ผู้พิจารณาอุทธรณ์ รู้เห็น, ส่วนได้เสีย, โกรธเคือง, เป็นผู้
กล่าวหา-ผบ.ผู้สั่งลงโทษ คู่สมรส บุพการี สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดาร่วมมารดากับผู้กล่าวหา, เหตุอื่นอาจเสียความเป็นธรรม / ถ้า
ผู้ถูกคัดค้านไม่ถอนตัว ให้ส่งคำ�คัดค้านให้ ผบ.เหนือขึ้นไป ถ้าคัดค้านประธานก็ให้คณะกก.ที่เหลือพิจารณา (ข้อ 9)
- การนับระยะเวลาอุทธรณ์ ให้ถือวันที่ได้รับแจ้งคำ�สั่งเป็นวันทราบคำ�สั่ง วิธีการแจ้งคำ�สั่ง (1) บุคคลแจ้งที่ทำ�งาน,
ที่อยู่ที่ให้ไว้, ภูมิลำ�เนา ลงชื่อ,วันที่รับทราบมอบให้ 1 ฉบับ / ถ้าไม่ยอมรับ ให้วาง, ปิดไว้ที่เห็นได้ง่ายต่อหน้าตร., ข้าราชการอื่น,
พนักงาน, กำ�นัน, แพทย์ตำ�บล, ผญบ., ผช.ผญบ.ฯลฯ ที่ไปเป็นพยาน / ขณะส่งไม่พบตัว จะส่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำ�งาน
ในที่นั้นก็ได้ ถือว่าได้รับแจ้งในวันนั้น เว้นแต่เป็นผู้ถูกสั่งพัก, ออกไว้ก่อนหรือกรณีละทิ้งหน้าที่แล้วไม่กลับให้แจ้งตาม (2) ส่ง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อใบตอบรับปรากฏผู้นั้นได้รับหรือมีผู้รับแทนถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ 7 วัน (ในประเทศ) หรือ 15
วัน (ต่างประเทศ) (3) จำ�เป็นเร่งด่วนจะส่งแฟกซ์ก็ได้ ต้องมีหลักฐานส่งจากหน่วยงานผู้จัดบริการฯและต้องส่งตัวจริงในทันทีที่
ทำ�ได้ ถือว่ารับแจ้งตามวันเวลาที่ปรากฏในหลักฐานของหน่วยงานผู้จัดบริการ (ข้อ 10)
- อุทธรณ์ให้ทำ�เป็นหนังสือถึงผบ.ผู้รับอุทธรณ์,ประธานหรือเลขานุการ ก.ตร.โดยยื่นผ่านผบ.ก็ได้ / กรณีมายื่นเอง
ให้ออกใบรับและลงทะเบียนรับ ถือวันรับตามหลักฐานเป็นวันยื่นอุทธรณ์ / กรณีส่งไปรษณีย์ ถือวันที่ต้นทางออกใบรับหรือประทับ
ตราที่ซองเป็นวันส่งอุทธรณ์ (ข้อ 11)
- อุทธรณ์ที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่น,ส่งในกำ�หนดเวลา / ต้องแนะนำ�ให้แก้ไขเพิ่มเติมสาระให้ถูกต้องครบถ้วน
/ ถือวันยื่นครั้งแรกเป็นวันรับ / คำ�สั่ง,มติไม่รับอุทธรณ์ต้องแจ้งผู้อุทธรณ์เป็นหนังสือโดยเร็วโดยมีสาระ-เหตุผล,สิทธิอุทธรณ์ต่อ
ผบ.หรือต่อศาลปกครอง ฯลฯ (ข้อ 12)
- จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนพิจารณาวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ได้ (ข้อ 13)
- ย้าย,โอนสังกัดใหม่ให้ยื่นต่อผบ.หรือองค์กรใหม่ / ย้าย, โอนหลังจากยื่นอุทธรณ์แล้ว แต่ยังมิได้สั่งหรือมีมติ ให้ส่ง
เรื่องไป ผบ.หรือองค์กรใหม่ (ข้อ 14)
- กรณีอุทธรณ์ที่ยื่นผ่าน ผบ. ให้ผบ.ส่งต่อไปยัง ผบ.ผู้สั่งลงโทษ, สั่งให้ออกใน 3 วัน และให้ผบ.ผู้สั่งลงโทษ, สั่งให้
ออกส่งหนังสือเกี่ยวข้อง, สำ�นวนฯลฯไปยัง ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณา หรือ ก.ตร.ใน 15 วัน (ข้อ 15)
- ให้พิจารณาอุทธรณ์จากสำ�นวนสืบหรือการพิจารณาเบื้องต้นและสำ�นวนสอบ อาจขอเอกสารหลักฐานคำ�ชี้แจง
เพิ่มจากหน่วยงาน, บุคคลหรือขอให้ผู้อุทธรณ์, ผู้แทนหน่วยงานมาให้ถ้อยคำ�ชี้แจง / มีอำ�นาจสืบสอบใหม่, เพิ่มเติม จะสืบ, สอบ
เองหรือมอบผู้ใดหรือตั้งกก.สืบ, สอบแทนหรือกำ�หนดประเด็นส่งให้ผู้สืบ, สอบเดิม หรือส่งไปหน.หน่วยซึ่งอยู่ต่างท้องที่ได้ (ข้อ 16)
- ให้พิจารณาอุทธรณ์พร้อมรายงานการดำ�เนินการทางวินัย,การให้ออกของผู้อุทธรณ์หรือของผู้อื่นที่เป็นกรณี
เกี่ยวเนื่องกันไปด้วย (ข้อ 17)
- วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ดำ�เนินการดังนี้ (ข้อ 18)
		

m

ถูกต้องเหมาะสม ให้สั่งยกอุทธรณ์

		 m ไม่ถูกต้อง,ไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่ม,ลด,งด / ไม่ผิดให้สั่งยกโทษ / มีมูลร้ายแรงให้เสนอตร.ตั้งกก. ผิดปรากฏ
ชัดแจ้งตามกฏก.ตร.หรือมีตง้ั กก.ไว้แล้วให้เสนอ ตร.เพิม่ โทษเป็นไล่, ปลด / ควรให้ออกตามม.100(1)(3)(4),101,102เสนอ ตร.ตัง้ กก.
		

m

แก้ไขข้อความในคำ�สั่งเดิมให้ถูกต้องเหมาะสม

		

m

เพื่อความถูกต้องตามกม.และเป็นธรรมสามารถสั่งได้ตามควรแก่กรณี

		 m การออกจากราชการของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุยุติการพิจารณา แต่จะเพิ่มโทษ (กรณีทำ�ผิดวินัยไม่ร้ายแรง)
หรือตั้งกก.เพื่อสั่งให้ออกจากราชการไม่ได้ แต่ถ้าตายโดยเห็นว่ามีมูลร้ายแรงจะเสนอตั้งกก.หรือถ้าตั้งกก.ไว้แล้วจะเพิ่มโทษเป็น ไล่,
ปลด ไม่ได้ด้วย
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m แม้ผู้ถูกลงโทษอื่นจะไม่ได้อุทธรณ์ แต่ผลการพิจารณาเป็นคุณ เรื่องและพฤติการณ์เดียวกัน ให้มีผลเป็นคุณ
เช่นเดียวกับผู้อุทธรณ์
- สัง่ ยกอุทธรณ์, ลดโทษ, งดโทษ จะอุทธรณ์ตอ่ ไม่ได้ แต่ถา้ สัง่ เพิม่ โทษหรือสัง่ ให้ออกในทางทีเ่ ป็นโทษ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์
ได้อีกชั้นหนึ่ง (ข้อ 19)
- เมื่อดำ�เนินการตามข้อ 18 (วินิจฉัยอุทธรณ์) แล้ว ให้ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็น
หนังสือโดยเร็ว โดยมีสาระ-เหตุผลในข้อเท็จจริงข้อกม., สิทธิอุทธรณ์ต่อกรณีอุทธรณ์ต่อได้หรือสิทธิฟ้องศาลปกครองกรณีอุทธรณ์
ต่อไม่ได้ (ข้อ 20)
- กรณีอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ให้นำ�ข้อ16-18 มาใช้โดยอนุโลม กรณีสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้นำ� ม.95 มาใช้โดย
อนุโลม (ข้อ 21)
- ก.ตร.วินิจฉัยอุทธรณ์มีมติแล้วจะอุทธรณ์ต่อมิได้ / กรณีก.ตร.มีมติตั้งกก.สอบ เมื่อคณะกก.สอบเสร็จให้เสนอ
ตร. (หรือผู้รับมอบอำ�นาจ) พิจารณา (ข้อ 22)
- ก.ตร.วินิจฉัยมีมติแล้ว ให้สง.ก.ตร.แจ้งหน่วยเกี่ยวข้องทราบหรือดำ�เนินการตามมติและแจ้งผู้อุทธรณ์ทราบเป็น
หนังสือโดยเร็ว มีสาระ-เหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกม., สิทธิฟ้องศาลปกครอง (ข้อ 23)
- การแจ้งผลพิจารณาอุทธรณ์ ให้นำ�ข้อ 10 (วิธีการแจ้ง)มาใช้ (ข้อ 24)
u

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเหตุจำ�เป็นในการขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์
- พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จใน 240 วัน นับแต่ได้รับอุทธรณ์ เว้นแต่

m เลื่อนออกไปตามที่ผู้อุทธรณ์ร้องขอ
		

		
m ผูส
้ ง่ั ลงโทษ, ผูส้ ง่ั ให้ออกจากราชการ หรือผบ.อืน่ ไม่สง่ เอกสารสำ�นวน, เอกสารสำ�คัญให้ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด
		
m สั่งหรือมีมติให้ดำ�เนินการเพิ่มเติม เช่น
			v ให้สืบ-สอบใหม่หรือสืบ-สอบเพิ่มเติม
			v ขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
			

v

ขอคำ�ชี้แจงจากบุคคล , หน่วยงาน , องค์กร

			v เชิญผู้อุทธรณ์ , บุคคลหรือผู้แทนหน่วย , องค์กร มาชี้แจง
			v รอฟังผลการพิจารณาของศาล , หน่วย , องค์กร
- ผบ.ผู้มีอำ�นาจหรือ ก.ตร. ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 60 วัน
u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการร้องทุกข์

- เมื่อเห็นว่าผบ.ใช้อำ�นาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ กม. หรือเกิดจากการปฏิบัติโดยมิชอบ
ของ ผบ.ต่อตน (ข้อ 2)
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย

17

- เมื่อผู้ใต้ฯมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำ�นาจหน้าที่ฯของ ผบ. และแสดงความประสงค์จะปรึกษา ให้ ผบ.ให้โอกาส
และรับฟังสอบถามเพื่อความเข้าใจและแก้ปัญหาในชั้นต้น (ข้อ 3)
- มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ผบ.หรือ ก.ตร.ได้ภายใน 30 วันนับแต่ทราบ (ข้อ 4)
- เหตุร้องทุกข์เกิดจาก รอง ผกก.ลงมา ให้ร้องทุกข์ต่อ ผกก.ที่เป็น ผบ.ของผู้ทำ�ให้เกิดเหตุร้องทุกข์ ..... ผกก.,
รอง ผบก. ร้องต่อ ผบก.ฯ .... รอง ผบช.,ผบก.ร้องต่อ ผบช.ฯหรือ ก.ตร. ....ผบช.,จตช.หรือ รอง ผบ.ตร.ร้องต่อ ผบ.ตร.หรือ ก.ตร.
....นรม., รมต., ผบ.ตร.ร้องต่อ ก.ตร. จาก ผบ.อืน่ นอกเหนือจากข้างต้นให้รอ้ งต่อผบ.สูงสุดทีผ่ รู้ อ้ งทุกข์สงั กัด จากปรท.หรือ รรท. ให้
ถือว่าเหตุเกิดจากผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น ให้ใช้สิทธิร้องต่อผบ.หรือก.ตร.เฉพาะทางหนึ่งทางใดเท่านั้น (ข้อ 5)
- ระยะเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 90 วันนับแต่รับหนังสือและเอกสารหลักฐาน เว้นมีเหตุ
จำ�เป็นขยายได้ 2 ครั้งๆละไม่เกิน 30 วัน (ข้อ 6)
(ข้อ 7)

- ร้องทุกข์ต้องทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชื่อและที่อยู่ แสดงข้อเท็จจริง, เหตุผลและความประสงค์ของการร้องทุกข์

- มีสิทธิคัดค้านผบ.หรือก.ตร.ผู้มีอำ�นาจพิจารณา มีส่วนได้เสีย, เป็นผู้ทำ�ให้เกิดเหตุร้องทุกข์, มีเหตุโกรธเคือง, เป็น
คู่สมรส บุพการี สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดาฯ กับ ผบ.ผู้ซื่งเป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์, เหตุอื่นอาจเสียความเป็นธรรม / ต้องแสดงข้อ
เท็จจริงก่อนผบ.หรือก.ตร.เริ่มพิจารณา / ผบ.หรือก.ตร.ที่ถูกคัดค้านจะถอนตัวก็ได้ ถ้าไม่ถอน ให้ส่งคำ�คัดค้านให้ ผบ.ผู้มีอำ�นาจ
พิจารณาที่อยู่ลำ�ดับเหนือขึ้นไป, ป.กก.หรือป.อนุกก.แล้วแต่กรณีพิจารณา ถ้าคัดค้านประธานก็ให้กก.ที่เหลืออยู่พิจารณา ถ้าน่า
เชื่อให้ดำ�เนินการดังนี้
		

m

ร้องต่อ ผบ. ให้ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�คัดค้านเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์แทน

		 m ร้องต่อ ก.ตร. ให้ป.กก., ป.อนุกก., กก.ที่เหลือ แจ้งผู้ถูกคัดค้านมิให้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์นั้น / ผบ.ตร.ถูก
คัดค้าน ให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ก.ตร. (ข้อ 8)
- การนับระยะเวลา (ข้อ 9)
		 1. เหตุเกิดจาก ผบ.มีคำ�สั่งเป็นหนังสือ ให้ถือวันรับแจ้งเป็นวันทราบคำ�สั่ง
		

การแจ้งคำ�สั่งให้แจ้งโดยเร็ว ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

			q ให้บุคคลเป็นผู้แจ้งแก่ผู้ถูกสั่งที่ที่ทำ�งาน หรือตามที่อยู่ที่ให้ไว้,ภูมิลำ�เนา ให้ลงชื่อวันที่รับทราบและ
มอบสำ�เนาให้ 1 ฉบับ / ถ้าไม่ยอมรับ หากวาง,ปิดคำ�สั่งในที่เห็นง่ายต่อหน้าตร., ข้าราชการ, จพง., ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบพท. เช่น
กำ�นัน, แพทย์ตำ�บล, พนง.ท้องถิ่นฯ ที่ไปเป็นพยาน ถือว่ารับทราบแล้ว / กรณีไม่พบขณะส่ง จะส่งคำ�สั่งแก่ผู้บรรลุนิติภาวะที่อยู่
หรือทำ�งานในที่นั้นก็ได้ ถือว่าได้รับแจ้งวันนั้น ยกเว้นผู้ถูกสั่งพัก, ออกไว้ก่อน, ขาดราชการแล้วไม่กลับมาอีกเลย ให้ดำ�เนินการแจ้ง
ตามข้อถัดไป (ทางไปรษณีย์)
			q ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามภูมิลำ�เนา, ที่อยู่ให้ไว้กับจนท. เมื่อผู้นั้นได้รับ, มีผู้รับแทน ให้
ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ 7 วันนับแต่ส่งสำ�หรับในประเทศ หรือ 15 วันสำ�หรับต่างประเทศ เว้นพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือรับก่อนหลัง
จากนั้น
			q เหตุเร่งด่วน ส่งแฟกซ์ได้ ต้องมีหลักฐานจากหน่วยงานผู้จัดบริการและต้องส่งตัวจริงโดยวิธีใดก็ได้ตาม
ข้างต้นในทันทีที่ทำ�ได้ ถือว่ารับแจ้งตามวันเวลาที่ปรากฏตามหลักฐานของหน่วยฯ เว้นพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือรับก่อนหลังจากนั้น
		 2. กรณีผบ.ไม่มีคำ�สั่งเป็นหนังสือ ให้ถือวันมีหลักฐานว่าผู้ร้องทุกข์ทราบ, ควรทราบ
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		 3. กรณี ผบ.ใช้อำ�นาจฯไม่ถูกต้อง, ไม่ตามระเบียบกม.ฯ หรือโดยมิชอบต่อผู้ร้องทุกข์โดยไม่มีคำ�สั่ง ให้ถือวันที่
ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทราบถึงการใช้อำ�นาจ
		 การร้องทุกข์ต่อ ผบ.ที่มีตำ�แหน่งเหนือ ผบ.ผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ ให้ทำ�หนังสือพร้อมสำ�เนารับรองถูกต้อง 1 ฉบับ
ยื่นที่ส่วนราชการของผบ.นั้น / ร้องทุกข์ ต่อ ก.ตร. ให้ทำ�หนังสือถึงป.ก.ตร.หรือเลขา ก.ตร. พร้อมสำ�เนาฯ1ฉบับ ยื่นสง.ก.ตร. /
การยื่น, ส่งหนังสือร้องทุกข์ จะยื่นผ่าน ผบ.หรือ ผบ.ผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ก็ได้ และให้ผบ.นั้นดำ�เนินการตามข้อ 14 (แจ้งและส่งสำ�เนา
หน้งสือร้องทุกข์ให้ ผบ.ผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ใน 3 วันทำ�การ) / ให้ผู้รับหนังสือออกใบรับและลงทะเบียน ถือว่าวันที่รับหนังสือเป็นวัน
ยื่นร้องทุกข์ ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ ถือวันทีไปรษณีย์ต้นทางออกใบรับฝากหรือประทับรับฝาก / ยื่นหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมก่อน
พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วันนับแต่ยื่นหนังสือร้องทุกข์ เว้นเป็นพยานหลักฐานที่เกิดภายหลัง (ข้อ 10)
- เรื่องที่จะรับไว้พิจารณาได้ต้องยื่นหรือส่งภายในกำ�หนดเวลา เรื่องเกินกำ�หนดหากเห็นเป็นประโยชน์แก่ราชการ,
การคุ้มครองเป็นธรรม จะรับไว้ก็ได้ / สาระสำ�คัญไม่ครบถ้วน ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบหรือ สง.ก.ตร.แนะนำ�ผู้ร้องให้แก้ไข ให้ถือวัน
ที่ยื่นครั้งแรกเป็นหลักในการนับระยะเวลายื่นเรื่องหากไม่แก้ภายในกำ�หนด ให้พิจารณาได้โดยไม่ต้องรอ / มีปัญหาว่าเรื่องใดจะรับ
ไว้พิจารณาได้หรือไม่ ให้ ผบ.ผู้มีอำ�นาจหรือ ก.ตร. วินิจฉัย หากมีคำ�สั่ง, มติไม่รับ ให้แจ้งผู้ร้องทราบเป็นหนังสือ มีสาระ-เหตุผลใน
ข้อเท็จจริง-ข้อกม., สิทธิร้องทุกข์ต่อ ผบ.ผู้มีอำ�นาจหรือสิทธิฟ้องศาลปกครองกรณีมติ ก.ตร. / ร้องทุกข์คำ�สั่งที่ไม่รับพิจารณาต่อ
ผบ.ชั้นเหนือขึ้นไปหรือต่อ ก.ตร.กรณี ผบ.ตร.เป็นผู้มีคำ�สั่ง ภายใน 15 วันนับแต่ทราบ สามารถยื่นผ่านผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาเรื่อง
ร้องทุกข์ได้ หากมีมติรับหรือยืนตาม ให้แจ้งผู้ร้องและ ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว กรณียืนตาม
หนังสือแจ้งมีสาระ-เหตุผลในข้อเท็จจริง-ข้อกม., สิทธิฟ้องศาลปกครอง (ข้อ 11)
- ถอนเรื่องก่อนวินิจฉัยเสร็จสิ้นก็ได้ การพิจารณาเป็นอันระงับ หากเห็นเป็นประโยชน์หรือเกิดเสียหายราชการ
จะดำ�เนินการต่อหรือส่งให้ ผบ.ผู้มีอำ�นาจหน้าที่ดำ�เนินการต่อไปได้ (ข้อ 12)
- โอน, ย้ายสังกัดใหม่ ให้ยน่ื ต่อ ผบ.ผูม้ อี �ำ นาจหรือองค์กรบริหารงานบุคคลทีม่ อี �ำ นาจของหน่วยทีโ่ อน, ย้ายไป / โอน,
ย้าย หลังจากยืน่ ร้องทุกข์แล้วและ ผบ.เดิมหรือ ก.ตร.ยังไม่สง่ั การหรือมีมติ ให้สง่ เรือ่ งให้ ผบ.ฯ หรือองค์กรใหม่เป็นผูพ้ จิ ารณา (ข้อ 13)
- ให้ผบ.หรือก.ตร.มีหนังสือแจ้งพร้อมสำ�เนาหนังสือร้องทุกข์ให้ผบ.ผู้เป็นเหตุร้องทุกข์ทราบโดยเร็ว และให้ส่ง
เอกสาร-คำ�ชี้แจง (หากมี)ใน 7 วันทำ�การนับแต่วันได้รับหนังสือ (ข้อ 14)
- การพิจารณาเรื่องฯ ให้พิจารณาการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของ ผบ.ผู้เป็นเหตุ อาจขอเอกสารหลัก
ฐานคำ�ชี้แจงจากหน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ, หจก., บริษัท, บุคคลฯ หรือขอให้ผู้ร้องทุกข์, ผู้แทนหน่วยฯ, บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ�
หรือชี้แจงได้ (ข้อ 15) เมื่อวินิจฉัยแล้ว ให้ดำ�เนินการ
m

ถูกต้องตามระเบียบ, กม., เป็นไปโดยชอบ ให้สั่งยกคำ�ร้องทุกข์

		

m

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ, กม., มิชอบ ให้สั่งแก้ไขโดยเพิกถอน, ยกเลิกหรือให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

		

m

ไม่ถูกต้องฯ บางส่วน ถูกต้องบางส่วนให้สั่งแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องฯ

		

m

สมควรดำ�เนินการใดเพื่อถูกต้องเป็นธรรม ให้สั่งได้ตามควรแก่กรณี

		 ให้ ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เป็นผู้สั่ง เว้นกรณีระเบียบ,กม.กำ�หนดให้เป็นอำ�นาจของ ผบ.ผู้เป็นเหตุ
ร้องทุกข์ต้องสั่งหรือเป็นการเฉพาะตัว ก็ให้ ผบ.ฯ สั่งให้ผบ.ผู้เป็นเหตุฯดำ�เนินการ (ข้อ 16)
- ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาฯสั่งการประการใดแล้ว ให้เป็นที่สุด จะร้องทุกข์ต่อมิได้ (ข้อ 17)
- ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาฯดำ�เนินการอย่างใดแล้ว ให้แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว มีสาระ-เหตุผลใน
การวินิจฉัยทั้งข้อเท็จจริง-ข้อ กม., สิทธิในการฟ้องศาลปกครอง (ข้อ 18)
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย

19

- การพิจารณาวินิจฉัยกรณีร้องทุกข์ต่อก.ตร. ให้นำ�ข้อ 15-16 มาใช้โดยอนุโลม / ก.ตร.วินิจฉัยประการใด ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการตามและจะร้องทุกข์ต่อมิได้ แจ้งผู้ร้องทราบเป็นหนังสือโดยเร็วมีสาระ-เหตุผลในการวินิจฉัยทั้งข้อ
เท็จจริง-ข้อกม., สิทธิฟ้องศาลปกครอง (ข้อ 19-21)

ระดับการลงโทษ

u

- มาตรฐานการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ตร. 3 พ.ย.52
- มาตรฐานการลงโทษวินัยร้ายแรง ตามมติก.ตร.ครั้งที่ 8/2548 15 มิ.ย.48
- ระดับการลงโทษกรณีบกพร่องเกีย่ วกับการพิมพ์ลายนิว้ มือ, ตรวจสอบประวัตผิ ตู้ อ้ งหาและการจัดส่งสำ�เนาหมายจับ
มาจัดเก็บหรือประกาศสืบจับ ตามหนังสือ ตร. 23 ม.ค.45
- ระดับการลงโทษตร.ที่มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการตรวจจับกุมผู้ใช้รถใช้ถนน ตามหนังสือ วน. 21 ธ.ค.49
- ผบ.1212/37 ปล่อยปละละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำ�ผิดวินัย
่
m วินัยไม่ร้ายแรง ผบ.อย่างตำ�ภาคทัณฑ์
		
่
m วินัยร้ายแรง ผบ.อย่างตำ�กักยาม (หนังสือตร. 2 ธ.ค.40)
		

- การจับกุมคดีละเมิดลิขสิทธิ์ หนังสือตร.23 ม.ค.49 ห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมเข้าดำ�เนินการไม่ว่า
จะมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อ พงส. หรือไม่ / การตกลงเจรจายอมความแล้วปล่อยผู้ถูกจับโดยไม่ส่ง พงส.ถือเป็นผิดวินัยร้ายแรง
แล้วแต่กรณี

- ปล่อยปละละเลยฯตามคำ�สั่ง ตร.234/48 (อบายมุข) ประทวนกักขัง สัญญาบัตรกักยาม กักขังหรือตัดเงินเดือน

- เรียกเก็บเงินค่าตู้จุดตรวจ (ตู้แดง) หนังสือ ตร. 10 มี.ค.48 แจ้งข้อสังเกตอนุก.ตร.อุทธรณ์ ว่า ป.ป.ช.ไต่สวนแล้ว
วินิจฉัยว่าเป็นผิดวินัยร้ายแรง ฐานอาศัยอำ�นาจหน้าที่หาประโยชน์ฯ
- ละเลยหรือขาดปฏิบัติหน้าที่ กรณีไม่เข้าร่วมแผนต่างๆ เช่นแผนกวาดล้าง, แผนการถวายอารักขา หนังสือตร.
30 พ.ย.32 ให้พิจารณาลงโทษกักขัง 30 วัน
- พงส.รับแจ้งความแล้วไม่รับคำ�ร้องทุกข์ หนังสือตร. 29 ม.ค.47 แจ้งมติอนุก.ตร.วินัยเมื่อ 12 ม.ค.47 ที่ให้กำ�ชับ
พงส.ทราบทั่วกันว่าป.ป.ช.มีมติเอกฉันท์ทุกเรื่องว่าเป็นความผิดฐานทุจริตหน้าที่ฯ
วินัยร้ายแรง

- ม.20 พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยกกต. ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งกกต.เป็นผลให้เกิดเสียหายแก่การเลือกตั้ง ถือเป็นผิด

- หนังสือ ตร.13 ม.ค.47 ได้รับจัดสรรหรือโอนงบฯรายจ่ายในงบลงทุนเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่สามารถดำ�เนินการ
ได้ตามระเบียบ จนเป็นเหตุให้งบฯ พับไป
		

m

ทุจริต จงใจ ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุเสียหายร้ายแรง ไล่หรือปลด

		

m

บกพร่อง เสียหายไม่ร้ายแรง อย่างต่ำ�กักยาม

		

m

ไม่เสียหาย ภาคทัณฑ์
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กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

u

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเหตุจำ�เป็นในการขยายระยะเวลาการพิจารณาสั่งการทางวินัย

- การพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำ�นาจสั่งทั้งกรณีร้ายแรง, ไม่ร้ายแรง ให้สั่งให้เสร็จใน 240 วัน นับแต่วันรับ
สำ�นวน เว้นแต่
m ให้สืบ, สอบ ใหม่ หรือสืบ, สอบ เพิ่มเติม
		

		
m ขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		
m ขอคำ�ชี้แจงจากบุคคล, หน่วยงาน หรือองค์กร
		
m รอผลการพิจารณาของศาล หรือของหน่วยอื่น
- ขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่ละครั้งไม่เกิน 60 วัน
- หากไม่เสร็จให้กลับสู่ฐานะเดิม ไม่ถือว่าอยู่ระหว่างสืบหรือสอบ
u

หลักการพิจารณาความผิด กำ�หนดโทษและลงโทษฯ

- หลักการพิจารณาความผิด กำ�หนดโทษและลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง ประกอบหนังสือตร. 3 พ.ย.52 แจ้งเวียน
ระดับโทษ ตร.
		 2. ......การใช้ดุลพินิจพิจารณาของผบ. ต้องคำ�นึงถึงหลักนิติธรรม มโนธรรม ความเป็นธรรมและนโยบายของ
ทางราชการ ทั้งนี้ตามระเบียบก.ตร.ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำ�รวจมีวินัยฯ พ.ศ.2549 กำ�หนดให้ในการ
ดำ�เนินการทางวินัยต้องคำ�นึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความประพฤติและการปฏิบัติที่ผ่านมาของผู้กระทำ�ผิด มูลเหตุจูงใจ สภาพ
แวดล้อม ความรูส้ �ำ นึกในการกระทำ�และการแก้ไขเยียวยาผลร้ายหรือผลกระทบหรือความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำ�ประกอบกัน
และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการลงโทษ
- หนังสือ กพ. 29 พ.ค.51 หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกผลงานและคุณงามความดี
		 2. .......เป็นเครื่องมือบริหารภายในฯที่ส่วนราชการนำ�ไปใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องการพัฒนา การแต่งตั้งฯ
และการบริหารงานบุคคลด้านอื่นๆ....
			 การนำ�ไปใช้ 1. ให้ส่วนราชการนำ�ไปใช้ประกอบการประเมินฯและพิจารณาเรื่องการพัฒนา การเลื่อนขั้นฯ
การแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลอื่นๆ
u

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยการรายงานการดำ�เนินการทางวินัย

- ข้อ 3 กรณีไม่ร้ายแรง เมื่อสั่งยุติ งดหรือลงโทษแล้ว ให้รายงานผบ.ชั้นเหนือ (พร้อมสำ�นวน) และ ผบ.ตร. (เฉพาะ
คำ�สั่ง) ตาม ม.91 ใน 10 วันนับแต่สั่ง / ข้อ 5 หาก ผบ.ชั้นเหนือเห็นว่าเป็นร้ายแรง ให้รายงานความเห็น (พร้อมสำ�นวน) ยัง ผบ.ตร.
ใน 10 วันนับแต่พิจารณามีความเห็น / ข้อ 6 ผบ.ตร.หรือผู้รับมอบอำ�นาจพิจารณาภายในอำ�นาจ
- ข้อ 4 กรณีร้ายแรง เมื่อสั่งยุติ งดหรือลงโทษแล้ว ให้รายงานผบ.ชั้นเหนือ (พร้อมสำ�นวน) และ ผบ.ตร.ใน 10
วันนับแต่สั่ง / ข้อ 7 เมื่อผบ.ตร.หรือผู้รับมอบอำ�นาจได้รับรายงาน ให้รายงาน(ความเห็นพร้อมสำ�นวน)ยัง ก.ตร.ใน 10 วัน นับแต่มี
ความเห็น
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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- ข้อ 8 เมื่อมีการสั่งให้ออกจากราชการ(ม.60, 98, 100, 101, 102, 103) ให้รายงาน ก.ตร.
- ข้อ 9 การดำ�เนินการทางวินัยถึงที่สุดในกรณี
		 กรณีไม่ร้ายแรง
		

m

เมื่อ ผบ.ชั้นเหนือพิจารณาเห็นชอบแล้ว เว้นแต่ ผบ.ตร.เห็นว่าเป็นร้ายแรง

		

m

กรณี ผบ.ตร.เป็นผู้ดำ�เนินการทางวินัย

			 หากมีอุทธรณ์ ให้ถือว่าถึงที่สุดตามผลพิจารณาอุทธรณ์
		 กรณีร้ายแรงและกรณีการสั่งให้ออกจากราชการ
		

m

ถึงที่สุดที่ ก.ตร.

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำ�รวจประจำ�ฯ หรือสำ�รองราชการ

u

- สั่งประจำ�เมื่อมีความจำ�เป็นและเพื่อประโยชน์ราชการในกรณี (ข้อ 2)
		

m

อีกไม่เกิน 6 เดือน จะเกษียณและได้รับอนุมัติจาก ก.ตร.

		

m

ไปราชการนอก ตร.หรือต่างประเทศเกิน 1 ปี

		

m

ไปศึกษาหรืออบรมเกิน 1 ปี

		

m

ไปทำ�งานส่วนราชการที่ตั้งใหม่หรือที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เป็นการชั่วคราวตามคำ�สั่งผู้บังคับบัญชา

		

m

ได้รับอนุญาตให้ลาตามคู่สมรสที่ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

		

m

ได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

		

m

ยุบเลิกส่วนราชการหรือตำ�แหน่ง

		 m อื่น ๆ (ก.ตร., ศาลปกครองหรือโดยผลกม.ให้กลับเข้ารับราชการหรือกลับสู่ฐานะเดิม โดยต้องแต่งตั้งใน
โอกาสแรกที่ตำ�แหน่งว่างภายใน 6 เดือน ขอขยายต่อก.ตร.ได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี -หนังสือ สง.ก.ตร. 2 ก.พ.52 )
- สั่งสำ�รองราชการ ในกรณี (ข้อ 3)
		 m ถูกตั้งกรรมการฯร้ายแรงหรือต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
ปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังไม่ถึงขั้นถูกสั่งพักหรือออกไว้ก่อนตาม ม.95
		
กับตำ�แหน่ง)

m

เว้นแต่ประมาทหรือลหุโทษหรือสืบเนื่องจาก

อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการฯตาม ม.101 (หย่อนความสามารถ บกพร่องหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม

		 m ไม่เคร่งครัดตามระเบียบ คำ�สั่ง ข้อบังคับหรือนโยบายสำ�คัญของ ตร. กรณีนี้ให้ผู้มีอำ�นาจตาม ม.61 (ผบ.ตร.
สำ�หรับทุกตำ�แหน่ง, ผบช.สำ�หรับใน บช.)ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นใน 15 วัน หากฟังได้ให้สั่งสำ�รองฯ กันตำ�แหน่งไว้ 3 เดือน
หากยังไม่หมดเหตุให้แต่งตั้งผู้อื่นแทน (ข้อ 4)
- วิธีดำ�เนินการระหว่างสำ�รองฯและเงื่อนไขแต่งตั้งหลังหมดเหตุสำ�รอง ให้เป็นไปตาม ตร.กำ�หนด โดย ก.ตร.
เห็นชอบ (ข้อ 5)
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- ให้สั่งประจำ�,สำ�รองได้ในส่วนราชการที่มีอัตราประจำ�หรือสำ�รองตามที่ก.ตร.กำ�หนด (ข้อ 6)
ไป (ข้อ 7)

- ให้ ตร.มีอำ�นาจตัดโอนอัตราประจำ�หรือสำ�รองจากส่วนราชการหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งได้ตั้งแต่ระดับ บก.ขึ้น

- การสั่งประจำ�หรือสำ�รอง ผบก.ขึ้นไป ให้นำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ / ผบ.ตร., จตช.หรือรองผบ.ตร.
ให้กราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำ�แหน่ง
- ม.61 สั่งประจำ�ตร.หรือส่วนราชการใด หรือสำ�รองในส่วนราชการใดโดยพ้นตำ�แหน่งเดิมและโดยจะให้ขาดจาก
อัตราเงินเดือนตำ�แหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ 1. นายกฯสำ�หรับผบ.ตร. 2. ผบ.ตร.สำ�หรับทุกตำ�แหน่ง 3. ผบช.สำ�หรับตร.ในบช. (ข้อ 8)
u

การมอบอำ�นาจการดำ�เนินการทางวินัย คำ�สั่ง ตร.436/48
- เงื่อนไขการมอบอำ�นาจ ตั้งแต่ รอง ผบก.ลงมาถูกดำ�เนินการทางวินัย
- กรณีไม่ร้ายแรง
- ผบ.ต่ำ�กว่า ผกก.เป็นผู้ดำ�เนินการฯไม่ร้ายแรง (ข้อ 2.1)

m ผกก.พิจารณาสั่งตาม ม.91 วรรค 2 (เหมาะสม หรือแก้ไขโดย ลด เพิ่มหรืองดโทษ)
		
m ผบก.พิจารณาสั่งตาม ม.91 วรรค 3 ว่าร้ายแรงหรือไม่
		

			

v

เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมและไม่ร้ายแรง-ถึงที่สุดนับแต่ผกก.เห็นชอบ รายงาน วน.เป็นสถิติ

			v เห็นว่าร้ายแรง ให้สั่งตั้งกก. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้ว รายงานก.ตร.(สำ�นวน)และ ตร.
- ผกก.เป็นผู้ดำ�เนินการฯไม่ร้ายแรง (ข้อ 2.2)
m ผบก.พิจารณาสั่งตามม.91 วรรค 2 (เหมาะสม หรือแก้ไขโดย ลด เพิ่มหรืองดโทษ)
		
m ผบช.พิจารณาสั่งตามม.91 วรรค 3 ว่าร้ายแรงหรือไม่
		

			v เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมและไม่ร้ายแรง-ถึงที่สุดนับแต่ผบก.เห็นชอบ รายงาน วน.เป็นสถิติ
			v เห็นว่าร้ายแรง ให้สั่งตั้งกก. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้ว รายงานก.ตร.(สำ�นวน) และ ตร.
- ผบก.เป็นผู้ดำ�เนินการฯไม่ร้ายแรง(ข้อ 2.3)
m ผบช.พิจารณาสั่งการตาม ม.91 วรรค 2, 3
		

			v เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมและไม่ร้ายแรง-ถึงที่สุด รายงานวน.เป็นสถิติ
		

v

เห็นว่าร้ายแรง ให้สั่งตั้งกก. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้วรายงาน ก.ตร.(สำ�นวน) และ ตร.

- ผบช. เป็นผู้ดำ�เนินการฯไม่ร้ายแรง (ข้อ 2.4)
m ตร.พิจารณาสั่งการตาม ม.91 วรรค 2, 3
		

			

v

เห็นว่าถูกต้องเหมาะสมและไม่ร้ายแรง – ถึงที่สุด

			v เห็นว่าร้ายแรง จะสั่งตั้งกก. เมื่อพิจารณาสั่งการแล้ว รายงาน ก.ตร. (สำ�นวน)
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- กรณีร้ายแรง
- ผบก.เป็นผู้ดำ�เนินการฯร้ายแรง
		

m

ข้อ3.1 ลงโทษปลด, ไล่, มลทิน รายงานก.ตร.พร้อมสำ�นวน, บช.และตร.

		

m

ข้อ3.2 ยุติหรือลงโทษไม่ร้ายแรง ให้เสนอ ผบช.พร้อมสำ�นวน พิจารณาสั่งตาม ม.91 วรรค 2, 3

			

v

ผบช.เห็นว่าถูกต้องเหมาะสม รายงานก.ตร.พร้อมสำ�นวน, ตร.

			

v

ผบช.เห็นว่าร้ายแรง ให้สั่งลงโทษปลด, ไล่, มลทิน รายงาน ก.ตร.พร้อมสำ�นวน, ตร.

- ผบช.เป็นผู้ดำ�เนินการฯร้ายแรง
		
m ข้อ 3.3 ลงโทษปลด, ไล่, มลทิน รายงานก.ตร.พร้อมสำ�นวน, ตร.
		
m ข้อ 3.4 ยุติหรือลงโทษไม่ร้ายแรง ให้เสนอตร.พร้อมสำ�นวน พิจารณาสั่งตาม ม.91 วรรค 2, 3
- ข้อ 5 ผกก.ลงมาทำ�ผิดวินัยร้ายแรง ให้ผบก.ในส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งตั้งกก. / ผบก.ลงมาทำ�ผิดวินัยร้ายแรง
ให้ ผบช.ในส่วนราชการนั้นเป็นผู้สั่งตั้งกก. / หากละเลย ให้ ผบ.ชั้นเหนือดำ�เนินการ และให้พิจารณาโทษ ผบ.ที่ละเลยนั้น
- ข้อ 6 ผู้ร่วมกระทำ�ผิดอยู่ต่างสังกัด ให้ผบ.ตาม ม.72 เสนอเรื่องให้ผบ.ผู้มีอำ�นาจพิจารณาสั่งการสำ�หรับผู้ถูก
กล่าวหาทุกคน เป็นผู้พิจารณาสั่งหรือเป็นผู้สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวน
- ข้อ 7 กรณีผิดวินัยหรืออาญาและอยู่ในเกณฑ์ถอดยศ ให้ผบ.ซึ่งมีอำ�นาจ พิจารณาสั่งถอดยศตามระเบียบ
- ข้อ 8 เรื่องเกี่ยวเนื่องกับวินัยหรือสิทธิประโยชน์หลังถูกดำ�เนินการทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออก เช่น เงินเดือน
ระหว่างพักหรือออกไว้ก่อน , บำ�เหน็จตกทอด ให้ ผบ.ม.72 แล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำ�เนินการ
- ข้อ 9 เมื่อผบ.สั่งให้ดำ�เนินการทางวินัยหรือมีคำ�สั่งเรื่องใดแล้ว เช่น คำ�สั่งตั้งกก.สืบฯ, ให้สืบ, ตั้งกก.สอบ,
พัก-ออกไว้ก่อน, ลงโทษ, ยุติ, ว่ากล่าว-ทัณฑ์บน ให้รายงาน 3 ฉบับไป ผบ.ตร.(ผ่าน วน.) ใน 10 วัน
- ข้อ 12 กรณีต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา ให้ผบ.พิจารณาพฤติการณ์ว่าเป็นคดีร้ายแรงหรือไม่ตามข้อ
เท็จจริงเป็นรายไป / หากมิได้เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์หรือถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาและมีเหตุพัก-ออกไว้ก่อน ให้พิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบตามกฏก.ตร / หากเป็นพลาด-สุดวิสัย ให้ใช้มาตรการทางปกครองเช่น ช่วยราชการ, ประจำ�, สำ�รอง
- ข้อ 13 กรณีถูกดำ�เนินการทางวินัยเนื่องจากต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือถูกไต่สวนตามกม.ป.ป.ช. หากผล
สืบหรือสอบฟังได้ชัดแจ้งว่ากระทำ�ผิดหรือไม่ ให้พิจารณาสั่งการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องรอฟังผลคดีอาญาหรือผลการชี้มูลป.ป.ช./
หากเห็นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญหรือยังฟังได้ไม่ชัดแจ้ง จะรอฟังฯก็ได้
- ข้อ 15 ผู้รับมอบอำ�นาจปฏิบัติไม่สมควรหรือไม่ถูกต้องเหมาะสม ตร.จะแนะนำ� กำ�กับ และติดตามให้ปฏิบัติให้
ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากไม่ปฏิบัติถือว่าขัดคำ�สั่ง ตร.จะแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
u

ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการถอดยศตำ�รวจ
- ทั้งผู้ที่อยู่ในราชการและพ้นจากราชการไปแล้ว เมื่อมีเหตุดังนี้

		
m ต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุด ว่าทุจริตต่อหน้าที่ แม้รอการกำ�หนดโทษหรือกำ�หนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ก็ตาม
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m ต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำ�คุก หรือหนักกว่าจำ�คุก เว้นแต่ลหุโทษหรือประมาท
m ต้องคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลายเพราะก่อหนี้สินโดยทุจริต
		

		
m ผิดวินัยร้ายแรงและมีคำ�สั่งไล่ออก
		
m ประพฤติชั่วร้ายแรง สำ�หรับผู้มิได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานรัฐ
		

m

ต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนีไป สำ�หรับผู้มิได้อยู่ในราชการหรือหน่วยงานรัฐ

		
m ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เพราะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ก่อนบรรจุ
- หน้าที่ในการพิจารณาดำ�เนินการถอดยศ
		
m สัญญาบัตร ให้ วน.พิจารณา กพ.รวบรวมเสนอตร.
		
m ประทวน ให้ ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งยศพิจารณาสั่งถอดยศ รายงานตร.(ผ่านกพ.)ทราบ
m ผูพ
้ น้ จากราชการไปแล้วหรือรับราชการหน่วยอืน่ ของรัฐ ให้ทกุ หน่วยทีท่ ราบหาข้อมูลส่งเรือ่ งให้ วน. พิจารณา
		
กพ.รวบรวมเสนอ ตร.

u

ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำ�รวจมีวินัย
- ผบ.ทุกชั้นมีหน้าที่เสริมสร้าง พัฒนาและป้องกันมิให้ผู้ใต้ฯทำ�ผิดวินัย (ข้อ 3)
- วิธีการเสริมสร้าง ให้ผบ.ดำ�เนินการ (ข้อ 4)

่
		
m ทำ�ตนเป็นแบบอย่างที่ดี, จัดฝึกอบรมอย่างสมำ�เสมอ, สร้างขวัญกำ�ลังใจ, ปกครองเที่ยงธรรมเสมอหน้า เน้น
ส่งเสริมคนดี งดเว้นช่วยผู้ผิดวินัย, จูงใจเสริมสร้างพัฒนาทัศนคติ จิตสำ�นึก พฤติกรรมให้มีวินัย

- วิธีป้องกันมิให้ทำ�ผิดวินัย (ข้อ 5)
		
m เอาใจใส่ สังเกต รายงานเหตุ ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดผิดวินัยในเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่จะป้องกันได้, กวดขัน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบ, ดำ�เนินการทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยคำ�นึงข้อเท็จจริง ความ
ประพฤติ การปฏิบัติที่ผ่านมา มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดล้อม ความรู้สำ�นึก การแก้ไขเยียวยาผลร้าย ผลกระทบ ความเสียหาย
ประกอบกัน และมุ่งเน้นแก้ไขปัญหามากกว่าการลงโทษ
- เพื่อส่งเสริมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงให้ ตร.ดำ�เนินการ (ข้อ 6)
		
m ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เหตุการทำ�ผิดวินัยนำ�มาเป็นแนวทางการเสริมสร้างพัฒนาฯ
		
m จัดทำ� เผยแพร่คู่มือ วีดีทัศน์ สื่อต่างๆในเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาฯ
		
m จัดพิมพ์ เผยแพร่คำ�สั่ง แนวทางการลงโทษ
		
m บรรจุวิชาการเสริมสร้างและพัฒนาฯ ในหลักสูตรของสถานศึกษา
่
		
m จัดศึกษาอบรมพัฒนาความรู้ผู้รับผิดชอบงานวินัยอย่างสมำ�เสมอต่อเนื่อง
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คำ�สั่ง ตร.1212/37 มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัย

u

- ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
m เสริมสร้างพัฒนาให้มีวินัย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง จัดฝึกอบรม จูงใจ พัฒนาทัศนคติ
		
m ป้องกันมิให้กระทำ�ผิดวินัย โดยกวดขันเอาใจใส่
		
m ดำ�เนินการทางวินัยทันที กรณีถูกฟ้องอาญาหรือต้องหาคดีอาญาเว้นแต่ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตถูกแกล้ง
		
กล่าวหา ต้องดำ�เนินการทางวินัยอย่างเฉียบขาดรวดเร็วทันเหตุการณ์
m ปกครองดูแลเสมอหน้า บำ�เหน็จความชอบ , การแต่งตั้งต้องเป็นธรรม
		
m หน.หน่วยผู้มอบหมายต้องร่วมรับผิดชอบกับ ผบ.ระดับรองหรือผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดด้วย
		
m การมอบหมายการปกครองให้ท�ำ เป็นคำ�สัง่ ระบุให้ชด
ั เจน ผบ. คนใดรับผิดชอบผูใ้ ต้บงั คับบัญชาคนใดลดหลัน่
		
กันลงไป
m ผบ.ที่ละเลย นอกจากถูกพิจารณาข้อบกพร่อง งดเลื่อนขั้น ความชอบ เลื่อนตำ�แหน่ง ให้พิจารณาปรับ
		
เปลี่ยนตำ�แหน่งหน้าที่หรือเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้เหมาะสมในโอกาสแรกตามควรด้วย
m เมื่อมีกรณีต้องพิจารณาข้อบกพร่องแก่ ผบ.ที่ละเลย
		

			 v ให้ผบ.ชัน้ เหนือผบ.ใกล้ชดิ พิจารณาข้อบกพร่องและรายงาน ตร. โดยเครือ่ งมือสือ่ สารทีเ่ ร็วสุดใน 24 ชม.
รายงานลายลักษณ์อักษรใน 3 วัน
			

v

ผบ.ชั้นเหนือไม่ดำ�เนินการ ผบ.ชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณาข้อบกพร่องผบ.ชั้นเหนือ และรายงานตร.

			

v

หากผบ.ชั้นเหนือทุกระดับข้างต้นไม่ดำ�เนินการ ตร.จะพิจารณาข้อบกพร่องทุกระดับ

m กรณีประพฤติไม่เหมาะสม บกพร่องอยู่เสมอ หย่อนความสามารถ แต่ยังไม่ถึงขั้นดำ�เนินวินัย, อาญา, หรือ
		
ให้ออกเพราะหย่อน เนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่พอ ให้ส่งเข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาจิตใจทัศนคติ จิตสำ�นึก หากไม่ดีขึ้น ให้
ดำ�เนินการให้ออกฐานหย่อนฯ
m ให้ทุกหน่วยคัดเลือกผู้ประพฤติและมีวินัยดีเด่น ประกาศยกย่องมอบรางวัลทุกปี เพื่อเป็นตัวอย่าง
		
m ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง, ถูกฟ้องหรือต้องหาคดีอาญาเว้นประมาทลหุโทษ หาก ผบ.พึงรู้,
		
มีเหตุควรรู้ ป้องกันได้แต่ละเลย ให้งดเลื่อนเกิน 1 ขั้น และงดเลื่อนตำ�แหน่งแก่ผบ.ใกล้ชิดและ ผบ.ผู้รับผิดชอบ
m กรณีข้างต้น หาก ผบ.ใดรู้เห็นหรือสนับสนุน แต่ไม่มีหลักฐานพอดำ�เนินการทางวินัย, อาญา ให้งดความ
		
ชอบและงดเลื่อนตำ�แหน่ง
m หนังสือ ตร. 2 ธ.ค.40 ระดับโทษ ผบ.
		

			

v

วินัยไม่ร้ายแรง ผบ.อย่างต่ำ�ภาคทัณฑ์

			

v

วินัยร้ายแรง ผบ.อย่างต่ำ�กักยาม

m หนังสือ ตร. 4 ม.ค.56 การจัดทำ�คำ�สั่งมอบหมายในแต่ละกลุ่มให้มีจำ�นวนไม่มากเกินไปประมาณ 4-5 คน
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พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. พ.ศ.2542 , 2554
- ม.19 คณะกก.ป.ป.ช.มีอำ�นาจ

		
m (4) ไต่สวนและวินิจฉัยจนท.รัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือตั้งแต่ผอ.กองฯ ทุจริตฯ
- ม.84 ภายใต้ ม.19 การกล่าวหาจนท.รัฐว่าทุจริต ให้กล่าวหาต่อป.ป.ช.ในขณะเป็น จนท.รัฐหรือพ้นจากการเป็น
จนท.รัฐไม่เกินห้าปี
- ม.87 ป.ป.ช.อาจไม่รับหรือยกเรื่องที่มีลักษณะต่อไปนี้ขึ้นพิจารณาก็ได้
		
m (3) เรื่องที่เห็นว่าการดำ�เนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกม.อื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุ
สงสัยว่าดำ�เนินการไม่เที่ยงธรรม
- ม.89 ผู้เสียหายร้องทุกข์,กล่าวโทษต่อพงส.ให้ดำ�เนินคดีจนท.รัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามม.66 (ข้าราชการการเมือง)
อันเนื่องจากทุจริต, ผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ,ผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ให้ พงส.ส่งเรื่องให้ป.ป.ช.ใน 30 วัน
- ม.89/1 กรณีมีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอำ�นาจศาลเนื่องจากมีการจับระหว่างดำ�เนินคดีตาม ม.89 ให้
พงส.มีอำ�นาจขอให้ศาลควบคุมต่อ และให้ พงส.แจ้ง ป.ป.ช.ทราบ เพื่อดำ�เนินคดีต่อไปโดยไม่ต้องส่งเรื่องมา ป.ป.ช.ดำ�เนินการ
m กรณี พงส. หรืออัยการสั่งไม่ฟ้อง ให้รายงาน ป.ป.ช. ป.ป.ช. อาจเรียกสำ�นวนจาก พงส. หรืออัยการมา
		
พิจารณาหรือไต่สวนใหม่ได้
m การดำ�เนินการของ พงส.ตามวรรคหนึ่ง ไม่ตัดอำ�นาจ ป.ป.ช.ที่จะไต่สวนเองหรือมอบให้พนักงานไต่สวนเข้า
		
ร่วมสอบสวนกับพงส.
m ให้ พงส.แจ้ง ผบ.ของผู้ถูกกล่าวหาดำ�เนินการทางวินัย
		

- ม.89/2 กรณี ป.ป.ช. เห็นสมควร อาจส่งเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการให้ ผบ.ดำ�เนินการทางวินัยหรือส่งเรื่องให้
พงส.ดำ�เนินการตาม ป.วิอาญาต่อไปก็ได้
- ม.89/3 เมื่อพงส.รับเรื่องแล้ว ให้สอบสวนต่อไปตาม ป.วิอาญา แล้วรายงาน ป.ป.ช.ทราบ โดยให้พงส.แจ้ง
ผบ.ดำ�เนินการทางวินัย
m กรณี ป.ป.ช.ไม่เห็นด้วยกับความเห็น พงส. หรืออัยการ ให้สง่ั การอย่างใดอย่างหนึง่ หรือเรียกสำ�นวนมาไต่สวน
		
ใหม่ได้ ถือว่าการดำ�เนินการของ พงส.ไม่เสียไปและอาจถือเป็นสำ�นวนไต่สวนของ ป.ป.ช.ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
m กรณี ผบ.ดำ�เนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง และได้มีคำ�สั่งลงโทษ ในการลงโทษทางวินัยให้บังคับตาม
		
ม.89/4

- ม.89/4 กรณี ผบ.รับเรื่องจาก ป.ป.ช.เพื่อให้ดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ ให้ผบ.สอบสวนความผิดไปตาม กม.
ระเบียบที่ใช้บังคับสำ�หรับการดำ�เนินการทางวินัย แล้วรายงานผลให้ ป.ป.ช.พิจารณาดำ�เนินการและให้มีผลบังคับตาม ม.92
m เมื่อรับทราบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากป.ป.ช.เห็นว่าการดำ�เนินการทางวินัยไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจ
		
ดำ�เนินการตาม ม.95 ได้

- ม.90 ในการไต่สวน ป.ป.ช.เห็นว่าหากผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่อาจเสียหายต่อราชการหรือเป็นอุปสรรค
ให้ส่งเรื่องให้ ผบ.สั่งพักราชการ
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ดังนี้

- ม.91 เมื่อ ป.ป.ช.ไต่สวนมีมติไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหานั้นตกไป ข้อกล่าวหาใดมีมติว่ามีมูลความผิดให้ดำ�เนินการ

		 1. มีมูลผิดวินัย ให้ดำ�เนินการตาม ม.92
		 2. มีมูลผิดอาญา ให้ดำ�เนินการตาม ม.97
- ม.92 ป.ป.ช.ไต่สวนแล้วมีมูลผิดวินัย ให้ส่งรายงาน,เอกสารและความเห็นไปผบ.เพื่อพิจารณาโทษโดยไม่ต้องตั้ง
กก.สอบอีก ให้ถือรายงาน, เอกสารและความเห็น ป.ป.ช.เป็นสำ�นวนสอบวินัย
- ม.93 ให้ผบ.ลงโทษภายใน 30 วันนับแต่ได้รับเรื่อง และให้ส่งสำ�เนาคำ�สั่งลงโทษให้ ป.ป.ช.ทราบใน 15 วัน
นับแต่ออกคำ�สั่ง
- ม.94 ผบ.ละเลยไม่ดำ�เนินการตาม ม.93 ถือว่าผิดวินัยหรือผิด กม.
- ม.95 ป.ป.ช.เห็นว่าผบ.ไม่ดำ�เนินการตาม ม.93 หรือการดำ�เนินการทางวินัยของผบ.ตาม ม.93 ไม่ถูกต้อง,
เหมาะสม ให้ป.ป.ช.เสนอความเห็นยังนายกฯ และให้นายกฯสั่งการตามที่เห็นสมควร
- ม.96 ผู้ถูกลงโทษตาม ม.89/4 หรือ ม.93 จะใช้สิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับทราบคำ�สั่ง
- ม.97 ป.ป.ช.มีมติผิดอาญา ให้ส่งรายงาน, เอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำ�เนินคดีอาญา
- รัฐธรรมนูญปี 50 ม.250(3) ป.ป.ช.มีอำ�นาจหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยจนท.รัฐตั้งแต่ ผอ.กอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป,
หรือขรก.ระดับต่ำ�กว่าแต่ร่วมทำ�ผิดกับผอ.ฯ, หรือทำ�ผิดในลักษณะที่ ป.ป.ช.เห็นสมควรดำ�เนินการ
- คำ�สั่งตร.436/48 ข้อ 13 ถูกไต่สวนโดยป.ป.ช. หากผลสอบสวนวินัยรับฟังได้ชัดแจ้งว่าทำ�ผิดหรือไม่ ให้ ผบ.
พิจารณาสั่งการทางวินัยให้เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องรอฟังผลการชี้มูล / หากผบ.เห็นว่าเป็นเรื่องสำ�คัญหรือยังฟังไม่ได้ชัดแจ้ง จะรอผล
การชี้มูลก็ได้
- คำ�วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/46 ลง 6 ก.พ.46
		
m เพื่อดำ�เนินการตามกม.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อ ป.ป.ช.ไต่สวน
และวินิจฉัยว่าจนท.รัฐกระทำ�ผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จึงเป็นอันยุติ ดังนั้น องค์กรที่มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์จึงไม่อาจพิจารณา
เปลี่ยนแปลงฐานความผิดทางวินัยให้เป็นประการอื่นได้อีก
- การรายงานของพงส.และผู้ถูกกล่าวหา
		
m เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพงส.ให้ดำ�เนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาตาม ม.89 ถือว่าตกเป็นผู้ถูก
กล่าวหาทางอาญาแล้ว พงส.ต้องรายงานเหตุให้ผบ.ทราบตามป.ระเบียบไม่เกี่ยวฯ โดยอนุโลม และเมื่อผู้ถูกกล่าวหาถูกแจ้งหรือ
ได้รับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องรายงานตนกรณีต้องหาคดีอาญา (หนังสือ ตร. 13 ม.ค.47 ตอบข้อหารือ ภ.7 )
- ผบ.ลงโทษไม่ร้ายแรงสิ้นสุดแล้ว ต่อมาป.ป.ช.มีมติผิดร้ายแรง
		
m แม้เป็นการดำ�เนินการตามกม.คนละฉบับ ก็ต้องนำ�เรื่องเข้าสู่กระบวนการดำ�เนินการทางวินัย โดยถือว่าการ
ไต่สวนของป.ป.ช.เป็นการสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิม่ เติม การลงโทษใหม่ตามฐานความผิดของป.ป.ช.เป็นลักษณะการเพิม่ โทษ
ซึ่งมีผลให้โทษเดิมยกเลิกไป และไม่เป็นการลงโทษ 2 ครั้งในเรื่องเดียวกันแต่อย่างใด (หนังสือ กพ. 1 มี.ค.48 ตอบข้อหารือกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
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พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551

- ม.30 กรณีมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพงส.อันเนื่องจากการทุจริตในภาครัฐ ให้ พงส. ส่งเรื่องให้คณะ
กก.ป.ป.ท. ภายใน 30 วันนับแต่ร้องทุกข์ฯเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริง ในการนี้คณะกก.ป.ป.ท.อาจแจ้งให้พงส.สอบสวนเสียก่อนและ
ส่งสำ�นวนให้ตามเวลาที่กำ�หนดโดยจะถือสำ�นวนดังกล่าวเป็นสำ�นวนการไต่สวนฯของคณะ กก.ป.ป.ท.ก็ได้
- ม.37 ก่อนคณะกก.ป.ป.ท.มีมติ ถ้ามีมติว่าผู้ถูกกล่าวหายังอยู่ในหน้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนฯ สมควรสั่ง
พักราชการหรือพ้นจากตำ�แหน่งหน้าที่ให้ส่งเรื่องให้ ผบ.สั่งพักฯหรือพ้นจากตำ�แหน่งฯตามกฏระเบียบการบริหารที่ใช้บังคับกับผู้ถูก
กล่าวหานั้น / กรณี ผบ.ไม่เห็นด้วยกับมติ ให้เสนอเรื่องต่อนายกฯ วินิจฉัย / กรณีผลไต่สวนไม่มีมูล ให้คณะกก.ป.ป.ท.แจ้งผบ.ใน
7 วันนับแต่มีมติ ให้ ผบ.สั่งกลับเข้ารับราชการหรือกลับเข้าทำ�งานฯ
- ม.40 เมื่อคณะกก.ป.ป.ท.มีมติว่าทุจริตและมีมูลผิดวินัย ให้ ป.กก.ส่งรายงาน, เอกสารและความเห็นไปยัง ผบ.
เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกก.ป.ป.ท.มีมติโดยไม่ต้องตั้งคณะกก.สอบสวนอีก ให้ถือรายงานฯ ของคณะ
กก.ป.ป.ท.เป็นสำ�นวนสอบสวนทางวินัย
- ม.41 ให้ผบ.พิจารณาลงโทษใน 30 วันนับแต่รับเรื่อง และให้ส่งสำ�เนาคำ�สั่งลงโทษให้คณะกก.ป.ป.ท.ทราบใน
15 วันนับแต่วันออกคำ�สั่ง
- ม.42 ผบ.ละเลยไม่ดำ�เนินการตาม ม.41 ถือว่าผิดวินัยหรือกม.
- ม.43 ผบ.ไม่ดำ�เนินการตาม ม.41 หรือคณะกก.ป.ป.ท.เห็นว่าการดำ�เนินการทางวินัยของ ผบ.ไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม ให้เสนอความเห็นไปยังนรม.และให้นรม.สั่งการตามที่เห็นควร
คำ�สั่ง

- ม.44 ผู้ถูกลงโทษจะใช้สิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำ�หนดโทษของ ผบ.ได้ ต้องใช้สิทธิภายใน 30 วันนับแต่ทราบ

- ม.45 กรณีผิดอาญาด้วย ให้คณะกก.ป.ป.ท.ส่งเรื่อง-สำ�นวนไต่สวน-ความเห็นให้อัยการดำ�เนินคดี ให้ถือว่าการ
ดำ�เนินการและสำ�นวนไต่สวนเป็นการสอบสวนและสำ�นวนของพงส.ตามป.วิอาญา
u

เงินของผู้ถูกดำ�เนินการทางวินัย
- พ.ร.บ.เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502

		
m ให้งดจ่ายตัง้ แต่วน
ั พักราชการ กรณีรบั ราชการล่วงเลยวันพักเพราะไม่ทราบคำ�สัง่ หรือจำ�เป็นต้องส่งมอบงาน
ให้จ่ายถึงวันทราบคำ�สั่งหรือวันส่งมอบงาน
		
m ถ้าไม่ผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายเต็ม
		
m ถ้าไม่ผิดแต่มีมลทินฯ หรือผิดแต่ถูกลงโทษไม่ถึงไล่, ปลด ให้จ่ายไม่เกินครึ่ง เฉพาะค่าเช่าบ้านให้จ่ายเต็ม
		
m ทำ�ผิดและถูกไล่,ปลด ห้ามมิให้จ่าย
		
m ตายก่อน ให้เจ้ากระทรวงพิจารณาวินิจฉัยตามหลักข้างต้น
- ระเบียบการจ่ายเงินเดือนฯ ผู้ถูกสั่งให้ออก, ปลด, ไล่โดยไม่ชอบด้วยกม. และผู้ถูกสั่งให้ออกปลด, ไล่ แล้ว ต่อมา
ได้รับการยกโทษ พ.ศ.2523 (ออกโดยครม.ตามพรฏ.ฯ พ.ศ.2522)
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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		 เป็นกรณีผู้มีอำ�นาจพิจารณาวินิจฉัยว่าคำ�สั่งไม่ชอบด้วยกม.หรือกรณีวินิจฉัยว่าไม่ได้ทำ�ผิดจึงสั่งยกโทษและให้
กลับฯครอบคลุมข้าราชการทุกประเภทที่ได้รับเงินเดือนจากงบฯหมวดเงินเดือน
		
m ถ้าไม่ผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายเต็ม
		
m ถ้าผิด หรือมีมลทินฯ ให้จ่ายไม่เกินครึ่ง
		
m ตายก่อน ให้รมต.เจ้าสังกัดวินิจฉัยตามหลักข้างต้น
		
m ให้จ่ายภายใน 1 ปี นับแต่วันวินิจฉัยว่าคำ�สั่งไม่ชอบ,วันยกโทษหรือวันที่รมต.วินิจฉัย
ถ้ามีปัญหาก.คลัง
เป็นผู้วินิจฉัย
- หนังสือก.คลัง 12 ก.ย.03 เมื่อผบ.นำ�คำ�สั่งไปให้รับทราบ แต่เจ้าตัวไม่ยอมลงชื่อรับทราบ โดยอ้างกำ�ลังอุทธรณ์
ขอความเป็นธรรม ถือได้ว่ารับทราบแล้ว หมดสภาพการเป็นข้าราชการ
- หนังสือเลขาครม. 16 ม.ค.15 การจ่ายเงินเดือนระหว่างควบคุมตัวตามคำ�พิพากษาของศาลคดีอาญา
		 1. ถ้าไม่มีการสั่งพักหรือออกไว้ก่อน
			v ถ้าผิด ศาลพิพากษาลงโทษ ห้ามมิให้จ่าย
			v ถ้าไม่ผิด
			

R

ไม่ตั้งกก. หรือตั้งกก.แต่ไม่มีมลทินฯ ให้จ่ายเต็ม

				R มีตั้งกก.และมีมลทินฯ ให้จ่ายไม่เกินครึ่ง
		 2. ถ้ามีการสั่งพักหรือออกไว้ก่อน ซึ่งไม่มีผลย้อนหลังไปถึงวันถูกจับกุมคุมขังหรือควบคุมตัวตามคำ�พิพากษา
ศาล ให้จ่ายตามเกณฑ์เงินเดือนระหว่างพักฯโดยอนุโลม
- หนังสือกรมบัญชีกลาง 29 ก.ย.49 ศาลปกครองเพิกถอนคำ�สั่งไล่,ปลด เนื่องจากไม่ชอบด้วยกม.และกำ�หนดให้
มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำ�สั่ง ถือว่าผู้นั้นมีฐานะเป็นข้าราชการต่อเนื่องตลอดมา พรฏ.การจ่ายเงินเดือนฯ พ.ศ.2535 ให้เป็น
อำ�นาจของอธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาตาม ม.16 วรรคสอง
- หนังสือ ก.คลัง 25 พ.ค.20 ตายก่อนได้รับการวินิจฉัยผิดวินัยร้ายแรง คณะกก.ต้องสอบสวนต่อและสรุปความ
เห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยของกระทรวงเจ้าสังกัดตาม ม.53 พ.ร.บ.บำ�เหน็จบำ�นาญฯ โดยเร็วที่สดุ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ทายาทที่มีสิทธิ
- หนังสือก.คลัง 17 ก.ย.22 การจะจ่ายเงินเดือน ต้องพิจารณาว่าคดีหรือกรณีที่เป็นเหตุสั่งพักถึงที่สุดหรือยัง
กรณีถูกลงโทษทางวินัยได้ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คำ�สั่ง จะจ่ายได้ต่อเมื่อร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ถึงที่สุดเท่านั้น
- พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือนฯ พ.ศ.2535
		
m ละทิง้ หน้าทีร่ าชการโดยไม่มเี หตุสมควรหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จา่ ยสำ�หรับวันละทิง้ ฯหรือหนีราชการ (ม.16)
		
m ให้ออก, ไล่ออก, ปลดออก ให้จ่ายถึงวันก่อนวันที่ระบุในคำ�สั่ง ถ้ายังไม่ได้รับทราบคำ�สั่งและยังคงทำ�งาน
ต่อ ให้จ่ายถึงวันรับทราบคำ�สั่งหรือวันที่ควรได้รับทราบคำ�สั่ง (ม.19)
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กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

u

กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ

- ให้ถือว่า ป.จริยธรรมและจรรยาบรรณท้ายกฎ เป็นป.จริยธรรมตำ�รวจตามรธน. ม.279 และเป็นจรรยาบรรณ
ตำ�รวจตามม.77 (ข้อ 3)
(ข้อ 4)

- การแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำ�แหน่ง, เงินเดือน ลงโทษ ควรคำ�นึงถึงพฤติกรรมการปฏิบัติตามป.จริยธรรมฯด้วย

- บช.ศ. ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริม รณรงค์ ปชส. กำ�หนดหลักสูตร พัฒนาฝึกอบรม กำ�หนดตัวชี้วัดเกณฑ์การ
ประเมินเพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานและตำ�รวจที่ประพฤติดีเยี่ยม (ข้อ 5)
- ให้ ตร.ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและตำ�รวจทุกปี (ข้อ 6)
- ให้ จตช.มีอำ�นาจหน้าที่ให้คำ�ปรึกษา ทำ�คู่มืออธิบายแนวทางปฏิบัติ สอดส่องดูแลในภาพรวม หากตรวจพบ
หน่วยหรือตำ�รวจฝ่าฝืนฯ ให้รายงานผบ.ตร.และแจ้ง ผบ.ระดับ บช.สอบข้อเท็จจริงหรือกำ�กับติดตามการสอบข้อเท็จจริงหรือตัง้
คณะกก. สอบอิสระจาก บช. / ให้ จตช.จัดให้มีศูนย์ให้คำ�ปรึกษาและประสานหน่วยจัดตั้งศูนย์ฯ (ข้อ 8)
- ให้ผบ.ทุกระดับมีอำ�นาจหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใต้ฯปฏิบัติตามป.จริยธรรมฯ สอดส่องดูแลมิให้ฝ่าฝืน
m ให้คณะกก.ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำ�รวจภาคปชช.เข้ามีส่วนร่วมในการสอดส่องด้วย
		

		
m กรณีฝ่าฝืนมาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณและ
วินัย หากไม่เจตนาและไม่เสียหาย ให้ ผบ.ดำ�เนินการทางปกครองโดยอบรมชี้แนะเพื่อปรับปรุงตน หากยังหลีกเลี่ยงขัดขืนให้ว่า
กล่าวตักเตือน
m ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณทีเ่ ป็นข้อห้ามในการรักษาวินย
ั ให้ ผบ.ดำ�เนินการทางวินยั ภายใน
		
อำ�นาจ (ข้อ 9)

- กรณีตำ�รวจพบ ผบ.ของตน, ตำ�รวจอื่น, หน่วยใด ฝ่าฝืนฯ สามารถรายงาน ผบ.เหนือหน่วยที่ตนสังกัดอย่างน้อย
3 ลำ�ดับชั้น และหาก ผบ.ที่รับรายงานไม่ดำ�เนินการ ให้สามารถรายงานจตช.หรือผบ.ตร.ได้ ไม่ถือเป็นการกระทำ�ข้าม ผบ.เหนือตน
(ข้อ 10)
- จตช.มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ ก.ตร.แก้ไขปรับปรุงกฎ / ตำ�รวจหรือหน่วยมีสิทธิเสนอปัญหาอุปสรรค, แก้ไขฯ
ต่อจตช. (ข้อ 11)
- ตำ�รวจทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม ป.จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพใดเป็นการเฉพาะ ต้องถือปฏิบตั ติ าม ป.จริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นด้วย (ข้อ 12)
u

ป.จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำ�รวจ พ.ศ.2553
เป็นกรอบการประพฤติปฏิบัติฯให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีและเป็นมาตรฐาน
- ข้อ 1 ป.จริยธรรมฯประกอบด้วย

		 ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติ เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้อยู่ในกรอบศีลธรรม, แนวทางชี้นำ�ให้บรรลุ
ปณิธาน ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย

31

ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
		 1. มาตรฐานทางจริยธรรมคือคุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ฯ
2. จรรยาบรรณ คือ ป.ความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องยึดถือ
- ข้อ 2 นิยาม
		
m การไม่เลือกปฏิบัติ - ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวจากชาติกำ�เนิด, เพศ, ศาสนา, การเมือง, ฐานะฯลฯ
		
m ประโยชน์ - ทรัพย์สิน, บริการ, ตำ�แหน่ง, ประโยชน์อื่นใด, คำ�มั่นสัญญาในอนาคต ฯลฯ
		
m ทารุณกรรม - ต่อร่างกายหรือจิตใจ โหดร้ายไร้มนุษยธรรม, ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ฯ
- ข้อ 3 เมือ่ ตนละเมิดฝ่าฝืน ต้องรายงาน ผบ.เป็นหนังสือทันที / หากไม่แน่ใจให้ปรึกษาผบ.หรือศูนย์ให้ค�ำ ปรึกษาฯ
ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำ�รวจ

หน้าที่

- ข้อ 4 พึงยึดถือคุณธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติ

		 1. รักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองฯ
		 2. รู้จักข่มใจ ฝึกตนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี
		 3. อดทน อดกลั้น อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต
		 4. รู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต สละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อบ้านเมือง
- ข้อ 5 พึงยึดถืออุดมคติ เป็นแนวทางชี้นำ�การประพฤติและปฏิบัติเพื่อบรรลุปณิธานการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
		 1. เคารพเอี้อเฟื้อต่อหน้าที่
		 2. กรุณาปราณีต่อปชช.
		 3. อดทนต่อความเจ็บใจ
		 4. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำ�บาก
		 5. ไม่มักมากในลาภผล
		 6. มุ่งบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ปชช.
		 7. ดำ�รงตนในยุติธรรม
		 8. กระทำ�การด้วยปัญญา
		 9.รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
- ข้อ 6 พึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันโลกทันเหตุการณ์ มีความชำ�นาญในงาน
ที่รับผิดชอบ รวมทั้งต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกม. ระเบียบ ธรรมเนียมในกระบวนการยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เพื่อ
สามารถประสานงานได้อย่างกลมกลืน
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ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(1) มาตรฐานทางจริยธรรมของตำ�รวจ
- ข้อ 7 ต้องเคารพ ศรัทธา ยึดมั่น ปชต.
		 1. จงรักภักดีและเทิดทูนฯ และไม่ยอมให้ผู้ใดละเมิด
		 2. สนับสนุนการเมืองปชต. เป็นกลาง ไม่เป็นผู้บริหารหรือกก. ไม่ทำ�การเป็นคุณหรือโทษแก่พรรคหรือผู้สมัคร
- ข้อ 8 ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพปชช.ตามรธน., กม.อื่นไม่เลือกปฏิบัติ
- ข้อ 9 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ราชการ ปชช.
ชุมชนชาติ
		 1. รวดเร็วกระตือรือร้นรอบคอบโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรม
		 2. วิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ ใช้ปฏิภาณไหวพริบ กล้าหาญและอดทน
		 3. เต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่ ไม่หลีกเลี่ยงปัดความรับผิดชอบ
		 4. ดูแลรักษาใช้ทรัพย์สินราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า ระวังมิให้เสียหายสิ้นเปลืองเยี่ยงทรัพย์สินตนเอง
		 5. รักษาความลับราชการและความลับที่ได้จากหน้าที่หรือจาก ปชช. ผู้มาติดต่อ เว้นแต่เป็นไปตามกระบวน
ยุติธรรมหรือกม.
- ข้อ 10 ต้องมีจิตสำ�นึกผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
		 1. ท่าทีเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ สุภาพอ่อนโยนปชช.ผู้รับบริการ เต็มใจ รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
		 2. เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ ปชช. ไม่เบียดเบียน ไม่แสดงกริยาท่าทางไม่สุภาพหรือไม่ให้เกียรติ ไม่ใช้ถ้อยคำ� กริยา
ท่าทางหยาบคาย ดูหมิ่น เหยียดหยามปชช.
		 3. เอื้อเฟื้อ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ ปชช.เมื่ออยู่ในฐานะจำ�เป็นต้องได้รับความช่วยเหลือหรือประสบอุบัติเหตุ
การละเมิด กม.หรือภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำ�ผิด กม.
		 4. ปฏิบัติตาม กม.และระเบียบว่าด้วยข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลแก่ ปชช.ที่ร้องขออย่างรวดเร็วไม่
ถ่วงเวลาและไม่เป็นเท็จ
- ข้อ 11 ต้องซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในศีลธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ตน
		 1. ไม่ใช้ตำ�แหน่งอำ�นาจหน้าที่หรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ตำ�แหน่งอำ�นาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์สำ�หรับตนเอง
หรือผู้อื่น
		 2. ไม่ใช้ตำ�แหน่งฯหรือไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ฯไปในทางจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ การกระ
ทำ�ของตำ�รวจอื่นหรือจนท.รัฐอื่น อันเป็นผลให้การตัดสินใจฯเสียความเป็นธรรม
		 3. ไม่รับของขวัญนอกโอกาสและประเพณี มูลค่าต้องตามที่ ปปช.กำ�หนด
		 4. ไม่ใช้เวลา, ทรัพย์ราชการเพื่อธุรกิจ, ประโยชน์ตน
		 5. ไม่ทำ�อาชีพเสริมซึ่งทับซ้อนหรือขัดประโยชน์ส่วนรวม
		 6. ชีวิตส่วนตัวไม่เกิดมลทินมัวหมองต่อตำ�แหน่ง ไม่ทำ�ผิดกม.แม้เล็กน้อย ไม่หมกมุ่นอบายมุข ไม่ฟุ้งเฟ้อ
หรูหรา ใช้จ่ายประหยัดตามฐานะ
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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- ข้อ 12 ต้องภาคภูมิใจในวิชาชีพ กล้ายืนหยัดทำ�สิ่งถูกต้อง
		 1. ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาอย่างเคร่งครัด
		 2. ไม่สั่งผู้ใต้ฯทำ�สิ่งไม่ชอบด้วยกม.หรือขัดคุณธรรมศีลธรรม
		 3. ไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่ชอบกม. ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้สั่ง
		 4. ไม่เลี่ยงกม. ใช้หรือแนะนำ�ช่องโหว่เพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น หรือทำ�ให้เสียความเป็นธรรม
- ข้อ 13 ในฐานะ ผบ. ต้อง
		 1. เป็นผู้นำ� เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ปรึกษาที่พึ่งผู้ใต้ฯ
		 2. หมั่นอบรมผู้ใต้ฯให้ยึดถือป.จริยธรรม ว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตาและให้ความรู้งานในหน้าที่
		 3. ปกครองด้วยหลักการเหตุผลถูกต้องตามทำ�นองคลองธรรม รับฟังความคิดเห็น ไม่ผลักความรับผิดชอบให้ผใู้ ต้ฯ
		 4. ใช้หลักคุณธรรมบริหารงานบุคคล ไม่ลำ�เอียง
- ข้อ 14 ในฐานะผู้ใต้ฯและเพื่อนร่วมงาน ต้อง
		 1. เคารพเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำ�สั่ง ผบ.ที่ชอบด้วย กม.
		 2. รักษาวินัยและสามัคคีในหมู่คณะ
		 3. ปฏิบัติต่อ ผบ., เพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพมีน้ำ�ใจ รักใคร่ สมานฉันท์ มีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังความคิดเห็น
เพื่อนร่วมงาน
		 4. อุทิศตนไม่หลีกเลี่ยงเกี่ยงงาน ร่วมมือร่วมใจโดยยึดความสำ�เร็จของงานและชื่อเสียงหน่วยเป็นที่ตั้ง
ดังนี้

- ข้อ 15 ต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำ�หรับเจ้าหน้าที่รัฐตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำ�หนด

		 1. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 3. ยึดประโยชน์ชาติเหนือว่า
ประโยชน์ตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 4. ยืนหยัดทำ�สิ่งถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกม. 5. บริการปชช.รวดเร็ว มีอัธยาศัย ไม่
เลือกปฏิบัติ 6. ให้ข้อมูลปชช.ครบถ้วน ถูกต้องไม่บิดเบือน 7. มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน 8. ยึดมั่นปชต. 9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์การ
(2) จรรยาบรรณของตำ�รวจ
- ข้อ 16 ต้องสำ�นึกในการให้บริการปชช.
		 1. อำ�นวยความสะดวกปชช.ในการร้องทุกข์ กล่าวโทษ ขออนุญาต ขอข้อมูลข่าวสารหรือราชการอื่น ด้วย
ความเต็มใจเป็นมิตรไม่เลือกปฏิบัติและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ ปชช.เสียสิทธิเสรีภาพตาม กม.
		 2. สุภาพ อ่อนน้อม ให้เกียรติ ไม่ใช้ถ้อยคำ� กริยา ท่าทางที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม
		 3. ขณะอยู่ในหรือนอกเครื่องแบบ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมและเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความน่าเชื่อ
ถือและน่าไว้วางใจ
		 4. พกพาอาวุธตามระเบียบ ไม่จับหรือถือหรือเล็งไปยังบุคคลโดยไม่มีเหตุอันควร
		 5. พกพาเอกสาร, ตราประจำ�ตัวและแสดงเมื่อมีบุคคลร้องขอ
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- ข้อ 17 เมื่อเข้าจับกุมหรือระงับการกระทำ�ผิด
		 1. ต้องแสดงถึงการอุทิศตนและจิตใจอย่างกล้าหาญมีสติปัญญา
		 2. ยืนหยัดเจตนารมณ์รักษากม.ให้ถึงที่สุด ต้องคำ�นึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
		 3. ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่มาตรการปกติไม่เพียงพอหยุดยั้งผู้กระทำ�ผิดหรือผู้ต้องสงสัยได้
- ข้อ 18 ต้องตระหนักว่าการใช้อาวุธ กำ�ลัง ความรุนแรง เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด อาจใช้ได้เมื่อจำ�เป็นตาม
กม.หรือมีการต่อสู้ขัดขวางหรือเพื่อช่วยบุคคลที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิตเมื่อมีการใช้อาวุธฯ ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือไม่ ต้องรายงาน
เป็นหนังสือต่อผบ.
- ข้อ 19 ต้องเป็นมืออาชีพ ใช้ปฏิภาณไหวพริบสติปัญญาในการสืบสวนสอบสวน สอบปากคำ� ซักถามผู้เสียหาย
ผู้ต้องหา พยาน
		 1. ไม่ทำ�การทารุณ 2. ไม่ใช้ จ้าง วาน ยุยงส่งเสริมหรือปล่อยให้มีการทารุณ 3. ไม่ข่มขู่รังควาน ใช้อำ�นาจไม่
ชอบ แนะนำ�เสี้ยมสอนบุคคลให้ถ้อยคำ�เท็จหรือปรักปรำ�ผู้อื่น 4. ไม่กักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ถูกจับเพื่อสอบปากคำ� 5. ไม่
ใช้อำ�นาจมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
- ข้อ 20 ต้องควบคุมดูแลบุคคลในควบคุมตามกม.และมีมนุษยธรรม
		 1. ไม่ผ่อนปรนให้มีสิทธิ, ประโยชน์ที่ไม่ชอบกม., ระเบียบ
		 2. ไม่รบกวนการสื่อสารกับทนายตามสิทธิแห่ง กม.
		 3. จัดให้รักษาหรือดูแลทางแพทย์เมื่อเจ็บป่วยหรือร้องขอ
		 4. ไม่ควบคุมเด็ก, เยาวชนร่วมกับผู้ใหญ่ หรือหญิงร่วมกับชาย เว้นแต่ตาม กม., ระเบียบ
- ข้อ 21 ข้อมูลที่ได้มาจากปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 19 หรือจากปฏิบัติหน้าที่อื่น ต้องรักษาเป็นความลับ เพราะอาจ
เป็นอันตราย, คุณ, โทษต่อผู้เสียหาย, ผู้ต้องหา / จะเปิดเผยได้เมื่อจำ�เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือตามกระบวนการยุติธรรม
u

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- ม.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกม.ต่างๆให้เป็นไปตามที่กำ�หนดใน พรบ.นี้ เว้นแต่ กม.ใดกำ�หนดวิธีฯ
เรื่องใดไว้เฉพาะและมีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานไม่ต่ำ�กว่า
ทางปกครอง

- ม.5 การพิจารณาทางปกครอง หมายความว่า การเตรียมการและการดำ�เนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำ�สั่ง

		 คำ�สั่งทางปกครอง หมายความว่า การใช้อำ�นาจตามกม.ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ ในอันที่จะ
ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล
- ม.13 เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้จะทำ�การพิจารณาทางปกครองไม่ได้ เป็นคู่กรณี, คู่หมั้นคู่สมรส, ญาติ บุพการี ผู้สืบ
สันดาน พี่น้องฯ
- กฏกระทรวงฉบับที่ 6 การคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้จะทำ�การพิจารณาทางปกครอง
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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ให้ทำ�เป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ระบุข้อเท็จจริง ข้อกม.ที่เป็นเหตุ / ต้องกระทำ�ก่อนได้รับแจ้งคำ�สั่งทาง
ปกครอง จะยื่นเองหรือส่งไปรษณีย์ตอบรับก็ได้ จ่าหน้าซองถึงเจ้าหน้าที่ฯหรือ ผบ.ของเจ้าหน้าที่ฯ เจ้าหน้าที่สารบรรณ หรือเจ้า
หน้าที่คนหนึ่งในหน่วยงานนั้นก็ได้ / เมื่อรับหนังสือแล้วให้จัดให้มีการลงรับ ออกใบรับ / ถ้าผู้รับไม่ใช่ผู้ถูกคัดค้าน ให้แจ้งการรับ
พร้อมหนังสือให้ผู้ถูกคัดค้านโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ภายในวันทำ�การรุ่งขึ้น
- ม.23 ในการพิจารณาทางปกครอง คู่กรณีมีสิทธินำ�ทนายความหรือที่ปรึกษาเข้ามาได้
- ม.27 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิและหน้าที่ให้คู่กรณีทราบตามความจำ�เป็นแก่กรณี
- ม.28 เจ้าหน้าทีอ่ าจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรือ่ งนัน้ โดยไม่ตอ้ งผูกพันอยูก่ บั คำ�ขอหรือพยาน
หลักฐานของคู่กรณี
- ม.29 เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำ�เป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง รวมถึงแสวงหาพยานหลัก
ฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง / รับฟังพยานหลักฐาน คำ�ชี้แจงหรือความเห็นของคู่กรณีหรือพยานหรือผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวอ้าง เว้นแต่
เห็นว่าไม่จำ�เป็นฟุ่มเฟือย / ขอให้ผู้ครอบครองส่งเอกสาร / ออกไปตรวจสถานที่
- ม.30 คำ�สั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิ เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและ
มีโอกาสโต้แย้งแสดงหลักฐานของตน เว้นแต่จำ�เป็นเร่งด่วน เนิ่นช้าอาจเสียหายร้ายแรงหรือกระทบสาธารณะประโยชน์, จะมีผล
ทำ�ให้ระยะเวลาที่ กม.กำ�หนดในการทำ�คำ�สั่งล่าช้า, เป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้, โดยสภาพชัดเจนว่าการให้โอกาสไม่อาจกระทำ�
ได้, เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง, อื่นๆตามกฏกระทรวง (การบรรจุ, แต่งตั้ง,เลื่อนขั้นเงินเดือน, สั่งพักงาน, สั่งให้ออกจาก
งานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตำ�แหน่ง / แจ้งผลสอบ / ไม่ออกหนังสือเดินทาง / ไม่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว /
ไม่ออกหรือไม่ต่อใบอนุญาตทำ�งานคนต่างด้าว / การสั่งให้เนรเทศ)
- ม.31 คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำ�เป็นต้องรู้เพื่อการโต้แย้งหรือชี้แจง แต่ถ้ายังไม่ได้ทำ�คำ�สั่งทางปกครอง
คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างคำ�วินิจฉัย / ม.32 เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาต หากเป็นกรณีต้องรักษาไว้เป็นความลับ
- ม.40 คำ�สั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้ ให้ระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์ฯ การยื่นคำ�อุทธรณ์ฯและระยะ
เวลาการอุทธรณ์ / กรณีฝ่าฝืน ให้ระยะเวลาเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันได้รับแจ้ง ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลา
สั้นกว่า 1 ปี ให้ขยายเป็น 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งทางปกครอง
- ม.41 คำ�สั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้ไม่สมบูรณ์
m คำ�สั่งที่ออกโดยยังไม่มีผู้ยื่นคำ�ขอกรณีที่เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการเองไม่ได้นอกจากจะมีผู้ยื่นคำ�ขอ ถ้าต่อมามี
		
การยื่นคำ�ขอภายหลัง

		
m คำ�สั่งที่ต้องจัดให้มีเหตุผล(ข้อเท็จจริง., ข้อกม., ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุน) ถ้าจัดให้มีเหตุผลภายหลัง
		
m การรับฟังคู่กรณีที่จำ�เป็นต้องกระทำ�ดำ�เนินการไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ภายหลัง
		
m คำ�สั่งที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าได้ให้ความเห็นในภายหลัง
- ม.42 คำ�สัง่ ทางปกครองให้มผี ลยันตัง้ แต่ขณะผูน้ น้ั ได้รบั แจ้งเป็นต้นไป ย่อมมีผลตราบเท่าทีย่ งั ไม่มกี ารเพิกถอน
หรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลาหรือเหตุอื่น
- ม.43 คำ�สั่งทางปกครองที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ
- ม.44 กรณีคำ�สั่งทางปกครองไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกม.กำ�หนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้
เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณียื่นอุทธรณ์ต่อจนท.ผู้ทำ�คำ�สั่งใน 15 วันนับแต่รับแจ้ง
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กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

		 อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคำ�สั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาตาม ม.56 วรรคหนึ่ง
- ม.54 เมื่อคู่กรณีมีคำ�ขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขคำ�สั่งทางปกครองที่พ้นกำ�หนดอุทธรณ์ ได้ในกรณี
		 1. มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำ�ให้ข้อเท็จจริงที่ฟังได้เป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำ�คัญ
		 2. คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาหรือเข้ามาในครั้งก่อนแล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมใน
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
		 3. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำ�นาจที่จะทำ�คำ�สั่งทางปกครองในเรื่องนั้น
		 4. คำ�สั่งฯออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อ กม.ใดและต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกม.นั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระ
สำ�คัญในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี
		 การยืน่ คำ�ขอตาม 1-3 ทำ�ได้เฉพาะเมือ่ คูก่ รณีไม่อาจทราบถึงเหตุนน้ั ในการพิจารณาครัง้ ก่อนโดยไม่ใช่ความผิดตน
		 การยื่นคำ�ขอให้พิจารณาใหม่ต้องทำ�ใน 90 วันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้
- ม.55 การบังคับทางปกครองไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกัน
- ม.56 จนท.ผู้ทำ�คำ�สั่งมีอำ�นาจที่จะพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำ�สั่งของตน เว้น
แต่จะมีการสั่งทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยจนท.ผู้ทำ�คำ�สั่งเองหรือผู้มีอำ�นาจพิจารณาอุทธรณ์ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพียง
เท่าที่จำ�เป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยกระทบกระเทือนผู้อยู่ในบังคับน้อยที่สุด
- ม.57 คำ�สั่งฯที่กำ�หนดให้ชำ�ระเงิน ถ้าถึงกำ�หนดแล้วไม่ชำ�ระ ให้มีหนังสือเตือนให้ชำ�ระในเวลาที่กำ�หนดแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจยึดอายัดหรือขายทอดตลาดเพื่อชำ�ระเงินให้ครบ
- ม.60 ผู้อยู่ในบังคับของคำ�สั่งทางปกครองต่อสู้ขัดขวาง เจ้าหน้าที่อาจใช้กำ�ลังเข้าดำ�เนินการโดยสมควรแก่เหตุ
หากจำ�เป็นอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้
- ม.62 ผู้ถูกบังคับทางปกครองอาจอุทธรณ์การบังคับได้ / การอุทธรณ์การบังคับทางปกครองให้ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการเดียวกับการอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครอง
u

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
- ม.9 ศาลปกครองมีอำ�นาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำ�สั่งในเรื่อง

		 1. คดีที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ�การโดยไม่ชอบด้วย กม. ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำ�สั่งหรือ
การใดที่ไม่มีอำ�นาจ นอกเหนืออำ�นาจหรือไม่ถูกต้องตาม กม. หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำ�คัญ
หรือโดยไม่สุจริตหรือเลือกปฏิบัติหรือสร้างขั้นตอนโดยไม่จำ�เป็นหรือสร้างภาระเกินสมควรหรือใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
		 2. คดีที่ฯหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร
		 3...4...5..6...
- ม.42 วรรคสอง กรณี กม.กำ�หนดขั้นตอนหรือวิธีการสำ�หรับแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ
การฟ้องคดีปกครองจะทำ�ได้ต่อเมื่อมีการดำ�เนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตาม กม.นั้น
- ม.46 คำ�ฟ้องอาจยื่นต่อพนง.เจ้าหน้าที่ ในการนี้อาจยื่นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้ถือวันส่งคำ�ฟ้อง
แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันยื่นฟ้องศาลปกครอง
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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- ม.47 ให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องมีภูมิลำ�เนาหรือที่มูลคดีเกิดในเขตศาลนั้น
- ม.49 ต้องยื่นฟ้องภายใน 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี หรือนับแต่วันที่พ้นกำ�หนด 90 วัน
นับแต่วันที่ผู้ฟ้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองฯ
- ม.50 คำ�สั่งที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคำ�สั่งระบุวิธีการยื่นฟ้องและระยะเวลาสำ�หรับยื่นฟ้องไว้ในคำ�
สั่งด้วย / หากไม่ระบุให้ดำ�เนินการแจ้งข้อความอันพึงระบุให้ผู้รับทราบคำ�สั่งทราบโดยไม่ชักช้า ให้ระยะเวลาสำ�หรับยื่นคำ�ฟ้องนับ
ใหม่นับแต่วันรับแจ้ง
- ม.52 วรรคสอง การฟ้องคดีที่ยื่นเมื่อพ้นกำ�หนด ถ้าศาลเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำ�เป็นโดย
ศาลเห็นเองหรือคู่กรณีมีคำ�ขอ ศาลจะรับไว้พิจารณาก็ได้
- ม.55 การชี้แจงต้องทำ�เป็นหนังสือ เว้นแต่ศาลอนุญาตให้ชี้แจงด้วยวาจาต่อศาล / คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูพยาน
หลักฐานที่แต่ละฝ่ายยื่นไว้ในสำ�นวน เว้นกรณีที่ กม.คุ้มครองไม่ต้องเปิดเผยฯ / ศาลอาจตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตาม
ความเหมาะสม
- ม.57 กรณีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ไม่แสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนให้คู่กรณีตามที่ตุลาการเจ้าของสำ�นวน
กำ�หนดหรือพฤติกรรมประวิงเวลาให้ล่าช้า ศาลจะรายงานผบ.หรือนายกฯเพื่อสั่งการหรือลงโทษทางวินัยก็ได้ ทั้งนี้ไม่ตัดอำ�นาจ
ศาลจะมีคำ�สั่งลงโทษฐานละเมิดอำ�นาจศาล
- ม.66 ศาลมีอำ�นาจกำ�หนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์แก่คู่กรณีชั่วคราวและออกคำ�สั่งไปยังหน่วยงาน
หรือเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติก่อนการพิพากษาคดี
- ม.70 คำ�พิพากษาศาลปกครองให้ผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำ�บังคับนับแต่วันที่กำ�หนดจนถึงวันที่คำ�
พิพากษาถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสีย
		 กรณีเป็นคำ�พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ให้รอการปฏิบัติตามคำ�บังคับไว้จนกว่าจะพ้นเวลาอุทธรณ์ หรือกรณีมี
การอุทธรณ์ให้รอการบังคับจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
- ม.71 การคัดค้านคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งศาลปกครองชั้นต้น ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำ�พิพากษา
หรือคำ�สั่งใน 30 วันนับแต่วันมีคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่ง
u

เรื่องเกี่ยวเนื่องวินัยและสิทธิประโยชน์
การแต่งตั้งยศ
- กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ.2554

		 ข้อ 5 (วรรคสี่) ผู้ถูกสั่งพักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ออกหรือถูกปลดออกหรือไล่ออก และทาง
ราชการสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้นับเวลารับราชการระหว่างนั้นตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินเดือน
		
(วรรคห้า) ผู้ถูกลงโทษสูงกว่าภาคทัณฑ์หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษเว้นประมาทหรือลหุโทษ ให้งดนับ
จำ�นวนปีรับราชการกำ�หนดหนึ่งปีต่อการถูกลงโทษหนึ่งครั้ง
- แนวทางปฏิบัติฯเรื่องยศตำ�รวจแนบท้ายหนังสือ ตร.17 มิ.ย.54
		 1. การแต่งตั้งยศ
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			 1.8 ตามกฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ
				 (2) กรณีมีการงดนับจำ�นวนปีที่รับราชการ ให้เริ่มงดนับตั้งแต่วันที่มีคำ�สั่งลงโทษหรือวันที่ศาลมีคำ�
พิพากษาลงโทษ
				 (3) กรณีศาลมีคำ�พิพากษาหรือหน่วยมีคำ�สั่งลงโทษวินัยแล้ว ให้นำ�ผลแห่งคดีหรือวินัยนั้นมาพิจารณา
เลื่อนยศโดยไม่ต้องรอให้คดีหรือวินัยถึงที่สุด หากมีเปลี่ยนแปลงก็ให้แก้ไข
				 (4) ผู้ถูกสั่งพักหรือออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมากลับสู่ฐานะเดิมและกลับเข้ารับราชการ ให้แต่งตั้ง
ยศไปพลางก่อนโดยนับจำ�นวนปีช่วงพักหรือออกไว้ก่อนต่อเนื่องรวมกันได้หากภายหลังวินัยถึงที่สุดรับเงินเดือนไม่เต็มก็ให้แก้ไข
โดยนับเวลาตามสัดส่วนการจ่ายเงินเดือน
		 .........................
		 5. อื่นๆ
			 (4) ยกเลิกเหตุรอการเลื่อนยศ กล่าวคือ ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา , อยู่ระหว่างถูกตั้งกก.สอบสวน
ทางวินัย , อยู่ระหว่างถูกตั้งกก.หย่อนความสามารถฯ
- ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 7 บทที่ 2 การขอพระราชทานยศ ข้อ 2 ผู้ไม่สมควรขอพระราชทานยศ
		 อยู่ระหว่างสืบสวนกรณีผิดวินัยร้ายแรงตามกฏ ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดปรากฏชัดแจ้ง, อยู่ระหว่างถูก
ตั้งกก. วินัยร้ายแรง, อยู่ระหว่างต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาซึ่งศาลประทับฟ้อง เว้นประมาทลหุโทษหรือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง
อัยการรับแก้ต่าง, อยู่ระหว่างถูกตั้งกก.หย่อนความสามารถฯ, ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ, ถูกลงโทษสูงกว่าภาคทัณฑ์หรือถูก
ศาลพิพากษาลงโทษ เว้นประมาทลหุโทษ ในวงรอบที่จะเสนอขอพระราชทานยศ
		 บทที่ 4 การขอพระราชทานยศ ร.ต.ต. ให้ จ.ส.ต. และด.ต.ที่จะเกษียณ
			 ข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่ต้องห้าม ดังนี้ - ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าภาคทัณฑ์หรือถูกศาล
พิพากษาลงโทษ เว้นประมาทลหุโทษในรอบปีงบฯก่อนปีงบฯที่จะเกษียณ 1 ปี, ไม่อยู่ระหว่างสืบสวนกรณีวินัยร้ายแรงตามกฏ
ก.ตร.ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดปรากฏชัดแจ้ง, ไม่อยู่ระหว่างตั้งกก.วินัยร้ายแรง, ไม่อยู่ระหว่างต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาซึ่ง
ศาลประทับรับฟ้อง เว้นประมาทหรือลหุโทษหรือเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอัยการรับแก้ต่าง ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้ง กก.หย่อนความ
สามารถฯ
			 ให้รอการเสนอขอพระราชทานยศไว้ก่อน หากผลภายหลังไม่ผิดและ ตร.เสนอขอพระราชทานไปแล้ว ให้นำ�
ไปพิจารณาปีถัดไป
เข้ารับการอบรมหลักสูตร
- หนังสือ สง.ก.ตร. 1 ธ.ค.54 ด้วย พ.ต.ท....ร้องทุกข์กรณี ว.ตร.ส่งตัวผู้ร้องกลับต้นสังกัดในขณะอบรมหลักสูตร
ผกก. เนื่องจากอยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
		 อ.ก.ตร.ร้องทุกข์พิจารณาแล้วการกำ�หนดคุณสมบัติห้ามผู้อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีอาญาเข้าอบรม ไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ม.39 วรรคสอง “ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำ�เลยไม่มีความผิด” และวรรคสาม “ก่อนมี
คำ�พิพากษาจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำ�ความผิดมิได้” จึงมีมติให้ ตร. แก้ไขคุณสมบัติผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผกก.ให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญ
สรุปย่อสาระสำ�คัญของกฏหมาย ระเบียบฯที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวินัย
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- หนังสือ ตร. 23 ก.ย.56 การคัดเลือกฯ ด.ต.อายุ 53 ปีฯเป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.ฯประจำ�ปีงบ 57
		 กำ�หนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ดังนี้
			 (4) ประพฤติเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่ราชการ (ให้
พิจารณาความประพฤติทั่วไปโดยไม่ให้นำ�กรณีถูกตั้งกก.สอบสวนวินัยหรือต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญามาประกอบการพิจารณา)
			 (6) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ
แต่งตั้งโยกย้าย
- กฏ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้าย สว. - รอง ผบ.ตร. พ.ศ.2549
		 ข้อ 14 การแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนระดับ สว.-รอง ผบก.จะต้องดำ�รงตำ�แหน่ง ครั้งสุดท้ายมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี เว้นแต่
			 (2) มีเหตุผลความจำ�เป็นเพื่อมิให้เกิดเสียหายแก่ราชการ หรือถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกตั้งกก.สอบสวน
วินัยร้ายแรง หรือเหตุผลจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ราชการโดยได้รับเห็นชอบจาก ผบ.ตร.ก่อน
- ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำ�รวจไปปฏิบัติราชการภายใน ตร. พ.ศ.2552
		 ข้อ 6 การสั่งให้ข้าราชการตำ�รวจไปปฏิบัติราชการต้องเป็นไปด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
			 (1) เพื่อประโยชน์หรือเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วย
			 (2) เพราะเหตุที่ข้าราชการตำ�รวจผู้นั้นประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่หรือกระทำ�ความผิดทางวินัยหรืออาญา
หากให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเดิมอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
		 ข้อ 8 ให้ผบ.ต่อไปนี้เป็นผู้สั่งฯ

		

			 (2) ผบช.สำ�หรับตำ�รวจทุกตำ�แหน่งในสังกัด
			 (3) ผบก.สำ�หรับตำ�รวจทุกตำ�แหน่งในสังกัด
เลื่อนขั้นเงินเดือน
- กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำ�รวจ พ.ศ.2556
		 ข้อ 6 จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนครึ่งขั้นในแต่ละครั้ง ต้อง 		
			 (3) ครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ถูกปลดออก ถูกไล่ออกหรือ
ออกจากราชการด้วยเหตุใดๆ เกิน 2 เดือน
			 (4) ครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งลงโทษวินัยถึงที่สุดสูงกว่าภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่หรือความผิดที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ซึ่งมิใช่ประมาทหรือลหุโทษ
		 ข้อ 13 ข้าราชการตำ�รวจทีถ่ กู สัง่ ประจำ�หรือสำ�รองราชการ ให้เลือ่ นเงินเดือนได้เสมือนดำ�รงตำ�แหน่งสุดท้ายก่อน
ถูกสั่งให้ประจำ�หรือสำ�รองราชการ
- หนังสือตร. 20 ต.ค.53
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		 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามนัยข้อ 19 ของกฏ ก.ตร.ฯ ให้กับข้าราชการ
ตำ�รวจที่กลับเข้ารับราชการกรณีถูกให้ออกหรือถูกลงโทษไล่หรือปลด ต่อมามีการอุทธรณ์และฟังขึ้น ต้นสังกัดจึงยกเลิกคำ�สั่งและ
เรียกตัวกลับเข้ารับราชการ หรือกรณีศาลปกครองมีคำ�พิพากษาเพิกถอนคำ�สั่งลงโทษไล่หรือปลดและให้ข้าราชการตำ�รวจที่ถูก
ลงโทษได้รับสิทธิต่างๆเสมือนไม่เคยถูกออกจากราชการ แต่ในแต่ละรอบปีที่แล้วมาหรือรอบครึ่งปีที่แล้วมาไม่มีผลการปฏิบัติงาน
จะไม่สามารถขอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายได้
u

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

		 มาตรา 5 หน่วยงานรัฐต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่จนท.ของตนกระทำ�ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายอาจฟ้อง
หน่วยโดยตรง แต่ฟ้องจนท.ไม่ได้
		 มาตรา 6 ถ้าการละเมิดของจนท.มิใช่ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
		 มาตรา 8 หน่วยงานรัฐต้องรับผิดใช้คา่ สินไหมแก่ผเู้ สียหายเพือ่ การละเมิดของ จนท. ให้หน่วยงานรัฐเรียกให้ จนท.
ชดใช้แก่หน่วยงานรัฐได้ถ้าเป็นการกระทำ�โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
		 มาตรา 10 กรณีจนท.กระทำ�ละเมิดต่อหน่วยงานรัฐ ถ้าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกค่าสินไหมทดแทนให้นำ�
ม.8 ใช้บังคับ ถ้าไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามป.แพ่ง
		 มาตรา 12 กรณีจนท.ต้องชดใช้ที่หน่วยงานรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตาม ม.8 หรือกรณีจนท.ต้องชดใช้เพราะทำ�
ละเมิดต่อหน่วยงานรัฐตาม ม.10 ประกอบกับ ม.8 ให้หน่วยงานรัฐมีอำ�นาจออกคำ�สั่งเรียกให้จนท.ชำ�ระเงินภายในกำ�หนด
- ระเบียบสำ�นักนายกฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
หมวด 1 กรณีจนท.กระทำ�ละเมิดต่อหน่วยงานรัฐ
			 ข้อ 7 เมื่อเกิดความเสียหาย ให้ จนท.เกี่ยวข้องแจ้งผบ.โดยไม่ชักช้า และให้รายงานตามลำ�ดับชั้นถึง หน.
หน่วยงานรัฐ
			 ข้อ 8 เมื่อเกิดความเสียหายและหน.หน่วยงานรัฐมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำ�ของจนท. ให้ หน.
หน่วยงานรัฐแต่งตั้งคณะกก. คณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้น
ต้องชดใช้
		

หมวด 2 กรณีจนท.กระทำ�ละเมิดต่อบุคคลภายนอก

			 ข้อ 31 จนท. กระทำ�ละเมิดต่อบุคคลภายนอก ถ้าเห็นว่าเกิดเนื่องจากตนปฏิบัติหน้าที่ ให้แจ้ง ผบ.โดยไม่
ชักช้าและให้มีการรายงานตามลำ�ดับชั้นถึงหน.หน่วยงานรัฐ
			 ข้อ 32 -34 ผู้เสียหายยื่นคำ�ขอให้ชดใช้ ให้แต่งตั้งคณะกก. โดยไม่ชักช้า ในกรณีต้องชดใช้ให้ปฏิบัติตาม
ก.คลัง กำ�หนด ให้คิดดอกเบี้ยตามอัตราผิดนัดนับแต่วันกระทำ�ละเมิด
			 ข้อ 35 - 36 ผู้เสียหายฟ้องศาล ให้แต่งตั้งคณะกก. โดยไม่ชักช้าเว้นแต่มีการแต่งตั้งไว้แล้ว ให้ประสาน
อัยการสูงสุดเพื่อสู้คดี รายงาน ก.คลัง ทราบ ถ้าผู้แต่งตั้งเห็นว่าความเสียหายเกิดจากจนท.มิได้กระทำ�ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อ
ได้ฟังความเห็นคณะกก. หรือรับทราบผลการพิจารณา ก.คลังแล้ว เห็นว่า เกิดจากจนท.มิได้กระทำ�ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เรียก
จนท.เข้าเป็นคู่ความในคดีด้วย
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			 ข้อ 37 ถ้าผลการพิจารณายุติเป็นที่สุดว่าความเสียหายเกิดจาก จนท.ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไม่มีการเรียก
จนท.เข้ามาเป็นคู่ความ ถ้าผู้เสียหายฟ้องศาลหรือมีการเรียกจนท.มาเป็นคู่ความก่อนแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้อัยการเพื่อ
แถลงศาลเพื่อให้ จนท.พ้นจากการเป็นคู่ความ
			 ข้อ 38 กรณีหน่วยงานรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายทีเ่ กิดจาก จนท.ปฏิบตั หิ น้าที่ จนท.
จะมีความรับผิดหรือไม่และเพียงใดเป็นกรณีหน่วยงานรัฐจะพิจารณาไล่เบี้ยเอกจาก จนท.ภายหลัง โดยพิจารณาว่าจะไล่เบี้ยหรือ
ไม่ หรือจะไล่เบี้ยให้ชดใช้เพียงใด

กฏ ก.พ.ว่าด้วย...การกันเป็นพยาน การลดโทษและการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553

u

หมวด 1 บททั่วไป
- ข้อ 3 ข้าราชการผู้ใดให้ข้อมูลต่อ ผบ.ต่อผู้สืบสวนสอบสวนตรวจสอบตาม กม.หรือระเบียบ ให้ถือว่าผู้นั้น
ปฏิบัติราชการ
- ข้อ 4 มีส่วนร่วมทำ�ผิดวินัย ถ้าให้ข้อมูลต่อ ผบ.ต่อผู้สืบฯ จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่ง
การทำ�ผิด อาจได้รับการกันเป็นพยาน การลดโทษหรือการให้ความคุ้มครองพยาน
- ข้อ 5 ตามข้อ3-4 ไม่ถือเป็นการเปิดเผยความลับราชการและไม่เป็นการข้าม ผบ.เหนือตน
หมวด 3 การกันเป็นพยาน และการลดโทษ
- ข้อ 13 ก่อนมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาว่าทำ�ผิดวินัย ถ้าผู้ให้ข้อมูลตามข้อ 4 ไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุและเป็นกรณีไม่อาจ
แสวงหาข้อมูลได้นอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น ผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจกันผู้นั้นเป็นพยานได้
- ข้อ 16 ผู้ให้ข้อมูลตามข้อ 4 จนเป็นเหตุให้ลงโทษวินัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุได้ และผู้นั้นต้องถูกลงโทษวินัยเพราะ
ร่วมกระทำ�ผิดด้วย ถ้าผู้มีอำ�นาจฯเห็นว่าผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุหรือทำ�ผิดเพราะตกอยู่ในอำ�นาจบังคับหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจ
พิจารณาลดโทษต่ำ�กว่าที่ควรได้รับจริง ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่าตามที่อาจทำ�ได้ตาม กม.

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

u

หมวด 7 การอำ�นวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- ม.37 ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ปชช.หรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
ให้ส่วนราชการกำ�หนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
- ม.38 เมื่อได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจาก ปชช.หรือส่วนราชการ ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการต้องตอบ
คำ�ถามหรือแจ้งใน 15 วัน หรือในเวลาที่กำ�หนดไว้ตาม ม.37
u

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- ม.7 หน่วยงานรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
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กองวินัย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ

		 (4) กฏ มติครม. ข้อบังคับ คำ�สั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ ตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัด
ให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฏเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
- ม.8 ข้อมูลตาม ม.7(4) ถ้ายังไม่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำ�มาบังคับในทางเป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นผู้นั้น
จะได้รู้ตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร
- ม.9 ภายใต้บังคับ ม.14, 15 หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ ปชช.เข้าตรวจดู
		 1. ผลการพิจารณาหรือคำ�วินจิ ฉัยทีม่ ผี ลโดยตรงต่อเอกชน รวมทัง้ ความเห็นแย้งและคำ�สัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องในการวินจิ ฉัย
		 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงราชกิจจาฯ
		 3. แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
		 4. คู่มือหรือคำ�สั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
		 .........................
- ม.11 นอกจากข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจาฯหรือที่จัดให้ปชช.เข้าตรวจดูหรือค้นคว้าได้ ถ้าบุคคลใดขอ
ข้อมูลอื่น ระบุข้อมูลในลักษณะอาจเข้าใจได้ตามควร ให้จัดหาให้ผู้ขอในเวลาอันควร เว้นแต่จำ�นวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุ
อันควร / ข้อมูลที่อาจบุบสลายอาจขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำ�สำ�เนา / ข้อมูลที่จัดหาให้ต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วใน
สภาพพร้อมที่จะให้ มิใช่ต้องไปจัดทำ�หรือวิเคราะห์ จำ�แนกหรือรวบรวมขึ้นใหม่ / แต่ไม่ห้ามที่จะจัดให้มีข้อมูลขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้อง
หากเป็นการสอดคล้องอำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว
- ม.12 แม้ข้อมูลจะอยู่ในความควบคุมของหน่วยงานกลาง,หน่วยงานสาขาหรือหน่วยงานอื่น ให้หน่วยที่รับคำ�ขอ
แนะนำ�เพื่อไปยื่นคำ�ขอหน่วยที่ควบคุมข้อมูลนั้นโดยไม่ชักช้า
หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้
- ม.14 ข้อมูลข่าวสารราชการที่อาจก่อเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเปิดเผยมิได้
- ม.15 ข้อมูลมีลักษณะดังนี้ หน่วยงานรัฐอาจมีคำ�สั่งมิให้เปิดเผย โดยคำ�นึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตาม กม. ประโยชน์
สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน
		 1. จะก่อให้เกิดเสียหายต่อความมั่นคงประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือ
การคลัง
		 2. จะทำ�ให้การบังคับใช้ กม.เสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการ
ฟ้องคดี การป้องกันปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ
		 3. ความเห็นหรือคำ�แนะนำ�ภายในหน่วยในการดำ�เนินการเรือ่ งหนึง่ เรือ่ งใด ทัง้ นีไ้ ม่รวมรายงานวิชาการ รายงาน
ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการทำ�ความเห็นหรือคำ�แนะนำ�ภายในดังกล่าว
		 4. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
		 5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลที่รุกล้ำ�สิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร
		 6. ข้อมูลราชการที่ กม.คุ้มครองมิให้เปิดเผยหรือที่ผู้ให้ไม่ประสงค์ให้ราชการเปิดเผย
		 คำ�สั่งมิให้เปิดเผยต้องระบุเพราะเป็นข้อมูลประเภทใดและเพราะเหตุใด ถือเป็นดุลพินิจของ จนท.ตามลำ�ดับ
สายการบังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกก.วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลฯได้
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u

ระเบียบก.ตร.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำ�รวจ

- ข้อ 2 ประสงค์จะลาออก ให้ยื่นหนังสือต่อผบ.เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง ตามแบบท้ายระเบียบ ก่อนวันขอลาออกไม่
น้อยกว่า 30 วัน
- ข้อ 4 เมื่อผู้มีอำ�นาจอนุญาตรับหนังสือแล้ว ให้พิจารณาว่าจะสั่งอนุญาตหรือสั่งยับยั้ง
		 (1) เห็นควรอนุญาต ให้มีคำ�สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก แจ้งให้ผู้ขอ ลาออกและหน่วยเกี่ยวข้อง
ทราบ
		 (2) เห็นควรยับยั้ง ให้เรียกมาพบสอบถามเหตุผลความจำ�เป็น ให้มีคำ�สั่งยับยั้งเป็น ลายลักษณ์อักษรก่อนวัน
ขอลาออก แจ้งผู้ขอลาออกทราบ ยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวไม่เกิน 3 เดือนขยายเวลาไม่ได้
		 ถ้าผู้ขอลาออกมิได้ขอระงับหรือยกเลิกก่อนการลาออกมีผล ให้การลาออกมีผลนับแต่วันครบกำ�หนดเวลายับยั้ง
		 ผู้ขอลาออกอยู่ระหว่างถูกตั้งกก.สอบวินัยหรือต้องหาคดีอาญาหรือมีหนี้สินค้างกับราชการ ไม่ถือเป็นเหตุเพื่อ
ประโยชน์ราชการที่จะยับยั้ง หากปรากฏกรณีดังกล่าวให้แจ้งหน่วยเกี่ยวข้องทราบก่อนการลาออกมีผล
- ข้อ 5 ผู้มีอำ�นาจไม่มีคำ�สั่งอนุญาตให้ลาออกก่อนวันขอลาออกและไม่มีคำ�สั่งยับยั้ง ให้ถือว่าผู้ขอลาออกได้ออก
จากราชการไปนับแต่วันขอลาออก / กรณีหนังสื่อยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน ให้ถือว่าได้ออกจากราชการใน
วันถัดจากครบ 30 วันนับแต่วันยื่นหนังสือขอลาออก
- ข้อ 7 ถ้าผู้ขอลาออกมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัย ให้ ผบ.ตรวจสอบพิจารณาว่าเป็นกรณีมีมูลควรกล่าว
หาว่ากระทำ�ผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ หากมีมูลให้ตั้งคณะกก. สอบวินัยก่อนการลาออกมีผล
- ข้อ 8 นอกจากผบ.ตาม ม.72 เป็นผู้มีอำ�นาจอนุญาตหรือยับยั้งแล้ว ให้ ผบ.ต่อไปนี้มีอำ�นาจอนุญาตหรือยับยั้ง
(1) รอง ผบก.ที่ทำ�หน้าที่หน.ส่วนราชการ สำ�หรับรอง ผกก.ลงมา
		 (2) ผกก.ที่ทำ�หน้าที่หน.ส่วนราชการ สำ�หรับสารวัตรลงมา
		 (3) รอง ผกก.ที่ทำ�หน้าที่หน.ส่วนราชการ สำ�หรับรอง สว.ลงมา
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