
 

                                                                      บนัทกึข้อความ 
  

ส่วนราชการ        สง.ก.ตร.     โทร  ๐ ๒๒๐๕ ๓๘๕๒ 
ที่     ๐๐๑๒.๓๑/๑๒๒๔                      วันที่     ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ว่าการกระทําผิดอย่างใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
        ตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙ (๕) 
 

 

เรียน  ผบ.ตร. (ผ่าน ผบก.วน.) 
 
    ด้วย อ.ก.ตร.อุทธรณ์ เห็นว่า ท่ีผ่านมามีการพิจารณาช้ีมูลความผิดข้าราชการตํารวจท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการแต่กระทําโดยพลาดหรือเป็นเหตุสุดวิสัยว่ามีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติช่ัวอย่าง
ร้ายแรง ซ่ึงคําว่า “ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง” มีผลกระทบต่อขวัญกําลังใจของข้าราชการตํารวจอย่างย่ิง 
โดยเฉพาะทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อช่ือเสียง เกียรติยศของข้าราชการตํารวจผู้ถูกพิจารณาหรือช้ี
มูลความผิดดังกล่าว จึงได้ทําการศึกษาและพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าว โดย อ.ก.ตร.อุทธรณ์  ใน
การประชุมครั้งท่ี ๔๓/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสํานักงานตํารวจแห่งชาติทําการพิจารณา แล้วได้ผลสรุปว่า 
  หลักเกณฑ์ว่าการกระทําผิดอย่างใดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติช่ัวอย่าง
ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๗๙(๕) ต้องพิจารณาโดยยึดถือ
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบดังนี้ 

๑.  ยึดถือตามแนวทาง ก.พ. ท่ีได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความผิดฐาน
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงไว้กล่าวคือ 

๑.๑  เกียรติของข้าราชการ พิจารณาโดยคํานึงถึงตําแหน่งหน้าที่ราชการของ
ผู้กระทําประกอบกับพฤติการณ์ในการกระทําของข้าราชการผู้น้ันว่าเป็นการกระทําท่ีผิดแบบธรรมเนียมของ
ข้าราชการท่ีดี  ซ่ึงบุคคลในฐานะและตําแหน่งเช่นน้ันควรประพฤติปฏิบัติเพียงใด หรือไม่ เป็นการกระทําท่ีอาจ
ทําให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน่ง หน้าที่ราชการหรือไม่ 

๑.๒  ความรู้สึกของสังคม พิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนโดยท่ัวไปว่ามีความ
รังเกียจต่อการกระทํานั้น ๆ โดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

๑.๓  เจตนา  พิจารณาโดยคํานึงว่าผู้กระทํารู้สํานึกในการกระทําและประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทําน้ันหรือไม่ 

๒.  แนวทางการพิจารณาของศาลปกครอง ก็ได้ยึดแนวทางการพิจารณาที่ ก.พ. วางไว้
เช่นกันปรากฏตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

                              



                                -๒- 
คําพิพากษาศาลปกครองสูงสดุที่ อ.๖๓/๒๕๔๙  วินิจฉัยไว้ว่า “การกระทําอันได้ช่ือว่า

เป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงเป็นคําที่บัญญัติไว้อย่างกว้าง ๆ มิได้ให้นิยามความหมายเฉพาะเจาะจงไว้ ดังน้ัน 
จึงต้องพิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนโดยท่ัวไปหรือความรู้สึกรังเกียจต่อการกระทํานั้น ๆ ว่าเป็นการ
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงหรือไม่  ท้ังน้ีโดยพิจารณาจากตําแหน่งหน้าท่ีราชการ หน้าท่ีความรับผิดชอบและ
ความรู้สึกหรือเจตนาในการกระทํากล่าวคือ กระทําโดยประสงค์ต่อผลหรอืย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํา
หรือไม่” 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ.๓๔๐/๒๕๔๙  วินิจฉัยไว้ว่า “การพิจารณาว่าการ
กระทําอ่ืนใดอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการผู้น้ัน และความรู้สึกของสังคมที่มีต่อ
การกระทําของข้าราชการผู้นั้นประกอบกับเจตนาในการกระทําโดยคํานึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้น้ันว่า
ได้กระทําการอันทําให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ช่ือเสียงหรือไม่” 

คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดท่ี อ.๓๓๒/๒๕๔๙  วินิจฉัยไว้ว่า “ข้าราชการซ่ึงเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการใด ๆ อันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวไม่ว่าจะเป็นการกระทําในฐานะส่วนตัวหรือใน
ตําแหน่งหน้าที่ราชการย่อมจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติศักด์ิของตําแหน่งหน้าท่ีราชการของ
ตนทั้งสิ้น” 

๓.  แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีท่ีเป็นความผิดฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติ อาทิเช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ชู้สาว เสพสุรา เป็นต้น 

๔.  ในกรณีการปฏิบัติราชการตามหน้าท่ีหากเกิดความผิดไม่น่าจะเป็นความผิดฐาน
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงตามองค์ประกอบความผิดท้ังสามประการที่มีการวางไว้ เว้นแต่เป็นการใช้ตําแหน่ง
หน้าท่ีไปกระทําการโดยมิชอบซ่ึงไม่เป็นการปฏิบัติราชการตามหน้าที่จึงจะมีความผิดฐานประพฤติช่ัวอย่าง
ร้ายแรงน้ีได้ ตัวอย่างเช่น กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจร่วมกับบุคคลอ่ืนท่ีแสดงตนเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจไปทวงหน้ี
เงินกู้โดยมีการนําหมายค้นปลอมไปค้นบ้านผู้อ่ืน  

ก.ตร. ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓  มีมติรับทราบและ
ให้แจ้ง ตร. แจ้งหน่วยงานในสังกัดนําไปเป็นกรอบแนวทางการพิจารณาต่อไป พร้อมนี้ได้ส่งตัวอย่างแนว
ทางการลงโทษของ ก.ตร. ในความผิดฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง จํานวน ๖ แผ่น มาด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
      
 
                              พล.ต.ท.   อาจิณ  โชติวงศ์ 
                         ( อาจิณ  โชติวงศ์ ) 
               เลขานุการ ก.ตร. 



           ตัวอย่างแนวทางการลงโทษของ ก.ตร.ในความผิดฐานประพฤติช่ัวร้ายแรง 
  

           เก่ียวกับละทิ้งหน้าที่ราชการ 
           ส.ต.ต. ส   ผบ.หมู่   สังกัด  บก.อก.ภ.๑  ขาดราชการหลายครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกันโดย
ไม่มีเหตุอันควร (๒๑ มิ.ย.- ๑ ก.ค.๔๕  (๑๑ วัน) , ๖-๙ ก.ค.๔๕  (๔ วัน) ,  ๑๑-๑๗ ก.ค.๔๕  (๗ วัน) , 
๕-๑๙ ส.ค.๔๕  (๑๕ วัน) ) แสดงถึงเจตนาท่ีจะละท้ิงหน้าท่ีราชการหลายครั้งในระยะเวลาใกล้เคียงกัน  
แม้การละท้ิงหน้าท่ีดังกล่าวจะไม่ติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันก็ตาม      พฤติการณ์และการ 
กระทําเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            

           เก่ียวกับการสอบ 
           ด.ต. ป    ผบ.หมู่   สังกัด รร.ภ.๓  กรณีเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตํารวจโดย
อ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้  พฤติการณ์และการกระทําเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 

           เก่ียวกับสุรา       
           ๑. จ.ส.ต. ส    ผบ.หมู่ (ทล.) ปฏิบัติหน้าท่ีตู้ยามทางหลวงและมีหน้าที่ประจํารปฏิบัติหน้าท่ีตู้ยามทาง
หลวงและมีหน้าท่ีประจํารถสายตรวจไม่ออกปฏิบัติหน้าท่ีเน่ืองจากเมาสุรา  เม่ือผู้บังคับบัญชาตักเตือนกลับท้า
ทายโดยพูดว่า “ถ้านายเห็นว่าผมเมา ผมผิด ก็สั่งขงัหรอืจะย้ายก็ได้ แต่หากย้ายตนตนก็จะย้ายผู้บงัคับบัญชา
ดังกล่าวเช่นกัน” พฤติการณืรับฟังได้ว่าเสพสุราขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือเมาสุราเสียราชการ เป็นการ
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            ๒. ด.ต.  บ  ผบ.หมู่ (ป.)  กรณีเข้าร่วมประชุมสัมมนา ลุกขึ้นพูดจารบกวนการสัมมนาด้วยถ้อยคําวก
ไปวนมา  และทรงตัวไม่อยู่ด้วยความมึนเมาสุรา กรณีจึงรับฟังได้ว่าเป็นการเมาสุราเสียราชการ  เมาสุราในท่ี
ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหาย หรือเสียเกียรต์ิศักด์ิของตําแหนง่หน้าท่ี เป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            ๓. ส.ต.ท. ส  ผบ.หมู่ (ป.)  กรณีเมาสุรายิงปืนขึ้นฟ้าด้วยความคึกคะนองในงานศพราษฎร  
พฤติการณ์เป็นประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
 

            เก่ียวกับอาวุธปืน 
            ส.ต.ต. ณ    ผบ.หมู่  (นปพ.)  ภ.จว.  กรณีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นาย
ทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง 
 

            เก่ียวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว 
            ส.ต.อ. ว   และ ส.ต.ท.หญิง น    ข้าราชการตํารวจสังกัด  ภ.จว.เดียวกันซ่ึงต่างมีภรรยา
และสามีอยู่แล้ว  ลักลอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน  กรณีรับฟังได้ว่าเป็นชู้หรือมีชู้กับภรรยาหรือ
สามีของผู้อ่ืน  เป็นความผิดฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 



-๒- 
 

           เก่ียวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว 
            ส.ต.อ. ว   และ ส.ต.ท.หญิง น    ข้าราชการตํารวจสังกัด  ภ.จว.เดียวกันซ่ึงต่างมีภรรยา
และสามีอยู่แล้ว  ลักลอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน  กรณีรับฟังได้ว่าเป็นชู้หรือมีชู้กับภรรยาหรือ
สามีของผู้อ่ืน  เป็นความผิดฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
       

                       เก่ียวกับการพนัน 
                  ๑. ด.ต. ส     ผบ.หมู่ (ป.)   กรณีร่วมกับภรรยาขายสลากกินรวบพฤติการณ์และการ
กระทําเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            ๒. พลฯ สมัคร  ณ   ลูกแถว  (ตชด.)      กรณีลักลอบเล่นการพนัน (ฟุตบอล)  พนันเอา
ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต  และมั่วสุมในวงการพนันผิดกฎหมาย พฤติการณ์และการกระทํา
เป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            ๓. ร.ต.อ. บ    รอง สวป.      กรณีมีส่วนรู้เห็นให้มีการเปิดการเล่นพนันชนไก่พนันเอา
ทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต       พฤติการณ์และการกระทาํเป็นการประพฤติช่ัวร้ายแรง  
 

           เก่ียวกับฉ้อโกง 
            ๑. ร.ต.อ. ส   รอง  สว.  สังกัด บก.ทท.  กรณีรว่มกันกับภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรส 
หลอกลวงผู้เสียหายในคดีพิพาทกับคู่กรณีเกี่ยวกบัทีดิ่นว่าสามารถช่วยช่วยเหลือทางคดี    และ
แนะนําทนายความเพ่ือติดต่อว่าคดีให้โดยเรียกคา่ใช้จ่ายจากผู้เสียหายหลายคร้ัง รวมเป็นเงิน  
๔๓๐,๐๐๐ บาท  โดยภรรยาของนายตํารวจผู้น้ีแจ้งกับผู้เสยีหายว่า สามขีองตนเป็นนายตํารวจ  
และรู้จักกับนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่หลายคนและรับปากจะช่วยว่ิงเต้นคดีให้และเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว   ขณะท่ีมีการจ่ายเงินกันนายตํารวจผู้น้ีก็ร่วมอยู่ด้วยทุกครั้ง  พฤติการณ์และการกระทํา
นับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง 
           ๒. พ.ต.ท. ส   รอง ผกก. (สอบสวน)  กรณีร่วมกับภรรยาท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 
ฉ้อโกงผู้อื่นด้วยการนํารถยนต์ท่ีตนเองและภรรยาไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิไปขายให้แก่
ผู้เสียหาย   ผู้เสียหายหลงเช่ือว่าเป็นรถยนต์ท่ีหลักฐานทางทะเบียนเรียบรอ้ย และสามารถโอน
กรรมสิทธ์ิให้แก่ผู้เสียหายได้   แต่ระหว่างผู้เสียหายผ่อนชําระค่ารถให้แก่บุคคลท้ังสองไปแล้ว
จํานวน  ๘๔,๕๐๐ บาท      ได้ถูกเจ้าหน้าท่ีตํารวจยึดรถไปตรวจสอบ   จึงทราบว่ารถเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษัทโตโยต้า     มีช่ือบคุคลอ่ืนเป็นผู้เช่าซ้ือจากบริษัทฯ   และแผ่นป้ายวงกลมการ 
เสียภาษีประจําปีที่ติดไว้กับรถเป็นของปลอม    พฤติการณ์และการกระทําของตํารวจผู้น้ีซ่ึงเป็นนายตํารวจช้ัน 
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สัญญาบัตร  มียศ  “ พ.ต.ท.”  แต่กลับมีพฤติการณต์ามที่ถูกกล่าวหา  อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ภาพพจน์ของข้าราชการตํารวจโดยส่วนรวม และนําความเสื่อมเสียมาสู่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ 
จึงเป็นการกระทําอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            เก่ียวกับยาเสพติด 
           ๑. พ.ต.ต. ฉ   และ  จ.ส.ต.  ธ    สว.และ ผบ.หมู่  สังกัด  บก.ปส.  กรณีอ้างว่าร่วมกัน
วางแผนนํายาบ้า จํานวน ๑๘๕  เม็ด ไปให้นาย ฮ.ล่อขาย   เพ่ือจับกุมผู้มาซ้ือยาเสพติดอันเป็น
การปฏบิัติหน้าท่ีจับกุมผู้ซ้ือยาเสพติด  ซ่ึงกรณีดังกล่าวไม่มีเหตุให้ควรรับฟัง  เน่ืองจากข้อเท็จจริง
รับฟังได้ว่าขา้ราชการตํารวจท้ังสองร่วมกับนาย ฮ.นํายาบา้ไปขาย และการใช้วิธีล่อขายไมใ่ช่
วิธีการปฏบิัติงานของหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด และเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
และการปฏบิัติหน้าท่ีของข้าราชการตํารวจท้ังสองก็ไม่ปฏบิัติตามวิธีของหน่วยงานปราบปราม 
ยาเสพติด เน่ืองจากเมื่อทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ตํารวจ ตชด.    มาล่อซ้ือยาเสพติดแล้วได้กลับไปโดย
ไม่แสดงตัวเพื่อตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นการล่อซ้ือและล่อขายระหว่างเจ้าหน้าท่ีด้วยกัน   จึงเช่ือ
ว่าเป็นการอาศัยอํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบและมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตโดยร่วมกับ  นาย ฮ. 
นํายาบ้าไปขายเพื่อประโยชน์ของตนเอง  พฤติการณ์และการกระทํานับได้ว่า     เป็นการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ  เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ท่ีมิควรได้ เป็น
การทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ และเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
             ๒.  ส.ต.ท.  อ   ผบ.หมู่ (ป.)    กรณีอยูก่ินฉันสามีภรรยามานานประมาณ ๕ – ๖ เดือน  
กับนางสาว  ต.  ซ่ึงมีพฤติการณ์จําหน่ายยาเสพติด โดยท่ีบุคคลท้ังสองต่างรู้จักกันมาก่อนจะมาอยู่
กินด้วยกัน    ซึ่งช่วงเวลาน้ันท้ังนางสาว  ต. และญาติของนางสาว ต. ก็มีพฤติการณ์ในการ
จําหน่ายยาเสพติดอยู่แล้ว      แต่ข้าราชการตํารวจผู้น้ีก็ยังไปมาหาสู่จนกระทั่งพามาอยู่กนิฉันสามี
ภรรยาท่ีบ้านพักของสถานีตํารวจ      ผู้น้ีเป็นข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ งานป้องกัน
ปราบปราม ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุจึงน่าจะต้องรู้ว่านางสาว  ต. และญาติ มีพฤติการณ์จําหน่ายยาเสพติด 
แต่ยังเข้าไปเกี่ยวพัน และอยู่กินฉันสามีภรรยากัน    จึงรับฟังได้ว่ากระทําผิดกรณีเปน็เจ้าหน้าที่
ของรัฐคบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้ หรือควรจะได้รู้ว่าผู้น้ันเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด  เป็นกาประพฤติตนขัดต่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๒ (๔)  แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบสํานักนายก 
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด      (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. 
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๒๕๔๔ ข้อ ๑๒  (๔)  พฤติการณ์และการกระทําเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
             เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ 
                   ๑. ด.ต. ส      ผบ.หมู่  (ป.)       กรณีร่วมกับพวกเข้าลักลอบตัดไม้หวงห้าม    (ไม้ยาง) 
ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์   โดยขณะถูกเข้าจับกุมข้าราชการตํารวจผู้น้ีเป็นผู้ยืนควบคุมพวกท่ีกําลัง
ตัดไม้ดังกล่าวอยู่   พฤติการณ์และการกระทําเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
             ๒. ด.ต. ส   ผบ.หมู่  งานสืบสวน         กรณีร่วมกบัพวกทําไม้และมีไม้แปรรปูหวงห้าม 
(ไม้ตะเคียน)  ไว้ในครอบครองเกินกว่า  ๐.๒๐ ลบ.ม.  โดยไม่ได้รับอนุญาตพฤติการณ์และการ
กระทําเป็นการประพฤติขัว่อย่างร้ายแรง 
 

             ประพฤติผิดวินัยอ่ืน ๆ 
            ๑. ด.ต.   ฉ    ผบ.หมู่  (ป.)  กรณีนําใบเสร็จรับเงินปลอมมาใช้เบิกค่าเช่าบ้านกับทาง
ราชการโดยที่ไม่ได้ชําระค่าเช่าซ้ือบ้านจริง     จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิในอันท่ีจะเบิกค่าเช่าบ้านได้   
เพราะการจะนําค่าเช่าซ้ือบ้านมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านกับทางราชการได้ก็ต่อเม่ือได้ชําระค่าเช่าซ้ือบ้าน
ไปจริงเท่าน้ัน    พฤติการณ์จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็น
การกระทําโดยทุจริตด้วยการแสดงใบเสร็จรับเงินปลอมอันเป็นเท็จ ซ่ึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงเงิน
ของทางราชการ    และจากพฤติการณ์ที่ฉ้อโกงเงินของทางราชการเป็นเวลาถึง ๔ ปีเศษ    ทําให้ได้
เงินไปจํานวน  ๑๑๒,๕๐๐  บาท     พฤติการณแ์ละการกระทําจึงเข้าลักษณะมีเจตนาทุจริตฉ้อโกง
เงินของทางราชการ  ซ่ึง มติ ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๐๗๐๙.๒/ว ๘  ลงวันท่ี ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๓๖   กรณีข้าราชการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเบิกเงินค่าเบี้ยเล้ียง   ค่าพาหนะเดินทาง    
และเงินอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกันเป็นเท็จ ให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดเป็น
ราย ๆ ไป       หากกรณีมีเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการอย่างแน่ชัดเป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงฐานประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
             ๒. จ.ส.ต.  ส    ผบ.หมู่ งานจราจร     กรณีช่วยเหลือ    ซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการ
ใดๆ  แก่บุคคลต่างด้าวสัญชาติพม่าที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายโดยมี
พฤติการณ์ชักชวนให้บุคคลต่างด้าวดังกล่าวไปรับจ้างทํางานท่ี  จว.นครปฐม  แล้วใช้รถยนต์รถยนต์
กระบะนําบุคคลต่างด้าวดังกล่าวโดยสารเข้ามา      และถกูตรวจค้นจับกุมได้  พฤติการณ์และการ
กระทํานับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
             ๓. จ.ส.ต. ต  ผบ.หมู่ (ป.)   กรณีเป็นตํารวจปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณอําเภอชายแดน มี 
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ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างด้าว  (ชาวมอญหลบหนีเข้าเมืองจากพม่า)        จนถึงขั้นอยู่กินฉันสามี
ภรรยาและมีบุตรด้วยกัน   พฤติการณ์และการกระทําเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            ๔.  พ.ต.ท. ร   สว. (สกพ.)  ช่วยราชการ  ส.๑   กรณียื่นเอกสารอันเป็นเท็จต่อศาลเมือง 
ออสนาบรูกค์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน        เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานของจําเลยในคดี 
ข่มขืนกระทําชําเราเด็กหญิง        และใช้อุบายรบัตัวเด็กหญิงดังกล่าวออกจากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
มูลนิธิเด็ก เพ่ือไม่ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ      นําตัวเด็กไปเบกิความต่อศาลได้ โดยมีเจตนาช่วยจําเลยใน 
คดีดังกล่าว  พฤติการณ์และการกระทําเป็นการประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
            ๕. ด.ต. ส    ผบ.หมู่ (ตชด.)         กรณีเบียดบังเงินของข้าราชการตํารวจ  รวม  ๗  ราย 
ผ่อนชําระเงินกู้ของธนาคารออมสิน  เน่ืองจากทําหน้าท่ีเสมียนการเงินของกองร้อยฯ     มหีน้าที่หัก
เงินเดือนข้าราชการตํารวจท่ีผ่อนชําระให้กับธนาคารเป็นรายเดือน   แต่ไม่ได้นําส่งให้กับธนาคารทํา
ให้ข้าราชการตํารวจดังกล่าวตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหน้ีแก่ธนาคาร  พฤติการณ์และการกระทําเป็นการ
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง  
            ๖. พ.ต.ท.  ม    สวป.      นําระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา 
เทคนิค (ปวท.)  ซ่ึงกระทําปลอมขึ้นทั้งฉบับไปใช้เป็นหลักฐานในกาสมัครเข้าศึกษาต่อสถาบันราชภัฏ   
ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว   พบว่าผู้น้ีไม่ได้จบการศึกษาดังกล่าว และสถาบันราชภัฏ
ได้ถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาของสถาบัน       พฤติการณ์นับได้ว่ากระทําการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้
ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
             ๗. ด.ต.  ธ  ผบ.หมู่ (ป.) ปลอมเอกสารการขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ ในนามของ
เพ่ือนข้าราชการตํารวจผู้หน่ึง     จํานวน   ๕,๐๐๐ บาท    ทําให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หลงเช่ือว่าเป็น
เอกสารขอกู้เงินของข้าราชการตํารวจผู้น้ัน  และอนุมัติจ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้ แม้ข้าราชการตํารวจผู้น้ี
จะผ่อนชําระเงินค่างวดเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ครบถ้วน แล้วก็ตาม       ผลคดีถึงท่ีสุดโดยศาลพิพากษา
ลงโทษจําคุกในความผิดฐานใช้เอกสารสิทธิปลอม ๒ ปี  ปรบั ๑๐,๐๐๐  บาท    โทษจําคุกให้รอ
การลงโทษไว้    พฤติการณ์และการกระทํานับได้ว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
             ๘.  จ.ส.ต.  บ   ผบ.หมู ่ (ป.)   ในฐานะพยานผู้จับกุมผู้ต้องหาคดีจําหน่ายยาบ้า เบกิ
ความต่อศาลแตกต่างในสาระสําคัญที่เคยให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนเป็นเหตุให้ศาลฟ้องจําเลย  
พฤติการณข์องผู้น้ีท่ีเป็นประจักษ์พยานสําคัญแต่กลับเบิกความอันเป็นเท็จ ในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษอันเป็นคดีนโยบายสําคัญ       แม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานยืนยันได้ว่ากระทําไปโดยทุจริต   



                                                        -๖- 
 

แต่เป็นการกระทําที่เป็นการเสื่อมเสียช่ือเสียงและต่อเกียรติศักดข์องตําแหน่งหน้าท่ีอย่างร้ายแรง   
พฤติการณ์และการกระทําเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


