
 
คาํส่ังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ที่ 436/2548 
เร่ือง มอบอาํนาจการดําเนินการทางวินัย การส่ังให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ 

และกาํหนดแนวทางปฏิบัติ 
------------------------------- 

 
ตามคาํสั่งสํานักงานตาํรวจแห่งชาติท่ี 231/2547 ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2547  เร่ือง มอบอาํนาจ

การดาํเนินการทางวินัย  การสั่งให้ข้าราชการตาํรวจออกจากราชการและกาํหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ              
ดาํเนินการทางวินยัไวแ้ลว้ นั้น 

เน่ืองจากไดมี้ กฎ ก.ตร. และระเบียบ ก.ตร. ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการทางวินยั มีผลใชบ้งัคบั
เพิ่มเติมอีกหลายฉบับ  และได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ พ .ศ.2548  กับ                 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบงัคบัการหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ 
พ .ศ.2548  ใช้บังคับ  ประกอบกับข้อความในคําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติท่ี  231/2547 ลงวนัท่ี  5 เมษายน 
พ.ศ.2547  ยงัไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุมถึงหวัหนา้หน่วยงานบางระดบัท่ีเกิดข้ึนตามโครงสร้างใหม่ ดงันั้น  เพื่อให้
การบริหารงานและการปฏิบัติราชการของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมี            
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  อีกทั้งเป็นการกระจายอาํนาจการดาํเนินการทางวินยั  จึงให้ยกเลิกคาํสั่งสาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติท่ี 231/2547  ลงวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2547  และอาศยัอาํนาจตามมาตรา 74 มาตรา 89 วรรคส่ี มาตรา 91 
และมาตรา 102 แห่งพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กฎ ก.ตร. ว่าดว้ยอาํนาจการลงโทษ อตัราโทษ และ
การลงโทษภาคทณัฑ์ ทณัฑกรรม กกัยาม กกัขงั หรือตดัเงินเดือน พ.ศ.2547 และระเบียบ ก.ตร.ว่าดว้ยการรายงาน
การดาํเนินการทางวินยั และการออกจากราชการของขา้ราชการตาํรวจ พ.ศ.2547  จึงมอบอาํนาจการดาํเนินการทาง
วนิยั  การส่ังใหข้า้ราชการตาํรวจออกจากราชการและกาํหนดแนวทางปฏิบติัข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

1. รองผูบ้ ัญชาการตาํรวจแห่งชาติ (ซ่ึงรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล)  ผูช่้วยผูบ้ัญชาการ
ตาํรวจแห่งชาติ  (ซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นวินัย)  มีอาํนาจดาํเนินการทางวินัย  การส่ังให้ขา้ราชการตาํรวจออกจาก         
ราชการและการดาํเนินการท่ีเก่ียวข้องตามพระราชบญัญัติตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 สําหรับข้าราชการตาํรวจ
ตาํแหน่งตั้งแต่รองผูบ้งัคบัการและพนกังานสอบสวนผูเ้ช่ียวชาญหรือตาํแหน่งเทียบเท่าลงมาในทุกหน่วยงาน 

2.  การดาํเนินการทางวินยัอยา่งไม่ร้ายแรง 
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 2.1 กรณีผูบ้งัคบับญัชาผูด้าํเนินการทางวินยัซ่ึงดาํรงตาํแหน่งตํ่ากวา่ผูก้าํกบัการหรือตาํแหน่ง
เทียบเท่าลงมา  ไดด้าํเนินการทางวินยัอย่างไม่ร้ายแรงแก่ขา้ราชการตาํรวจผูใ้ดโดยสั่งยุติเร่ือง งดโทษ หรือลงโทษ
ไปภายในอาํนาจ และไดร้ายงานผลการดาํเนินการทางวินัยดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีมี
ตาํแหน่งเหนือผูด้าํเนินการทางวินยั (ผูก้าํกบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า)  พิจารณาส่ังการตามมาตรา 91 วรรคสอง 
แลว้  ให้ผูก้าํกบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่ารายงานผลการดาํเนินการทางวินยัต่อผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า
พร้อมสาํนวนการสืบสวนและหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาภายใน 10 วนันบัแต่วนัสั่งและให้ผูบ้งัคบัการ
หรือตาํแหน่งเทียบเท่าพิจารณาตามมาตรา 91 วรรคสาม     ว่าการดาํเนินการทางวินัยดงักล่าวเป็นความผิดวินัย      
อยา่งร้ายแรงหรือไม่ 

  2.1.1  หากผู ้บังคับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยของ            
ผูก้าํกบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรงให้ถือวา่การดาํเนินการทาง
วินัยถึงท่ีสุด  นับแต่ผูก้าํกบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าเห็นชอบ  แลว้ให้รายงานผลการพิจารณาให้กองวินัยทราบ  
เพื่อเป็นขอ้มูลสถิติดา้นวินยั 

  2.1.2  หากผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 86 เม่ือดาํเนินการแลว้ไดส้ั่งยติุเร่ืองงดโทษหรือลงโทษในความผิดวินยั
อย่างไม่ร้ายแรงหรือได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา 90 หรือได้สั่งให้ออกจากราชการ
เพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามมาตรา 102 ไปแลว้  ให้รายงาน ก.ตร. และผูบ้ญัชาการตาํรวจ
แห่งชาติทราบ 

 2.2  กรณีผู ้บังคับบัญชาผู ้ดาํเนินการทางวินัยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูก้ ํากับการหรือตาํแหน่ง         
เทียบเท่า หรือผูด้าํรงตาํแหน่งตํ่ากว่าผูก้ ํากับการหรือตําแหน่งเทียบเท่าท่ีข้ึนตรงต่อผูบ้ังคับการหรือตาํแหน่ง           
เทียบเท่า  ไดด้าํเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ขา้ราชการตาํรวจผูใ้ดโดยส่ังยุติเร่ือง  งดโทษ หรือลงโทษไป                    
ภายในอาํนาจ  และได้รายงานผลการดาํเนินการทางวินัยดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีมี
ตาํแหน่งเหนือผูด้าํเนินการทางวินยั  (ผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า)  พิจารณาสั่งการตามมาตรา 91 วรรคสอง 
แลว้  ให้ผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่ารายงานผลการดาํเนินการทางวินยัต่อผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า  
พร้อมสํานวนการสืบสวนและหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาภายใน  10 วนันับแต่วนัสั่ง  และให ้                
ผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าพิจารณาตามมาตรา 91 วรรคสาม วา่การดาํเนินการทางวินยัดงักล่าวเป็นความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 

  2.2.1  หากผู ้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยของ                    
ผูก้ ํากับการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า หรือผูด้าํรงตาํแหน่งตํ่ากว่าผูก้ ํากับการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีข้ึนตรงต่อ                  
ผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  ให้ถือว่าการดาํเนินการ
ทางวินัยถึงท่ีสุด  นับแต่ผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าเห็นชอบ  แลว้ให้รายงานผลการพิจารณาให้กองวินัย
ทราบ  เพื่อเป็นขอ้มูลสถิติดา้นวินยั 
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  2.2.2  หากผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรงให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 86 เม่ือดาํเนินการแลว้ไดส้ั่งยติุเร่ือง งดโทษหรือลงโทษในความผิดวินยั
อย่างไม่ร้ายแรงหรือได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา 90 หรือได้สั่งให้ออกจากราชการ
เพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามมาตรา 102 ไปแลว้  ให้รายงาน ก.ตร. และผูบ้ญัชาการตาํรวจ
แห่งชาติทราบ 

 2.3  กรณีผูบ้ ังคบับัญชาผูด้าํเนินการทางวินัยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ังคับการหรือตาํแหน่ง         
เทียบเท่า หรือผูด้าํรงตาํแหน่งตํ่ากว่าผูบ้ ังคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีข้ึนตรงต่อผูบ้ัญชาการหรือตาํแหน่ง            
เทียบเท่า  ไดด้าํเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ขา้ราชการตาํรวจผูใ้ดโดยส่ังยุติเร่ือง  งดโทษ หรือลงโทษไป
ภายในอาํนาจ  และได้รายงานผลการดาํเนินการทางวินัยดงักล่าว  พร้อมสํานวนการสืบสวนและหรือเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาภายใน 10 วนั นบัแต่วนัสั่ง  ต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีตาํแหน่งเหนือ
ผูด้ ําเนินการทางวินัย (ผูบ้ัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่า)  พิจารณาสั่งการตามมาตรา 91 วรรคสองแล้ว  ให ้           
ผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าพิจารณาตามมาตรา 91 วรรคสาม  ว่าการดาํเนินการทางวนิยัดงักล่าวเป็นความผิด
วนิยัอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 

  2.3.1  หากผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าเห็นวา่การดาํเนินการทางวินยัของผูบ้งัคบั
การหรือตาํแหน่งเทียบเท่า  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งตํ่ากว่าผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าท่ีข้ึนตรงต่อผูบ้ญัชาการ
หรือตาํแหน่งเทียบเท่าถูกต้องเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ถือว่าการดาํเนินการทางวินัย              
ถึงท่ีสุด  แลว้ให้รายงานผลการพิจารณาใหก้องวินยัทราบ  เพื่อเป็นขอ้มูลสถิติดา้นวินยั 

  2.3.2  หากผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรงให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 86 เม่ือดาํเนินการแลว้ไดส้ั่งยุติเร่ือง งดโทษหรือลงโทษในความผิดวินยั
อย่างไม่ร้ายแรงหรือได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา 90 หรือได้สั่งให้ออกจากราชการ
เพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามมาตรา 102 ไปแลว้  ให้รายงาน ก.ตร. และผูบ้ญัชาการตาํรวจ
แห่งชาติทราบ 

 2.4  กรณีผูบ้ ังคบับัญชาผูด้าํเนินการทางวินัยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ ัญชาการหรือตาํแหน่ง         
เทียบเท่า  ได้ดาํเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงแก่ขา้ราชการตาํรวจผูใ้ดโดยสั่งยุติเร่ือง  งดโทษหรือลงโทษไป
ภายในอาํนาจแลว้  ให้รายงานผลการดาํเนินการทางวินยัพร้อมสาํนวนการสืบสวนและหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพิจารณาภายใน 10 วนันบัแต่วนัสั่งต่อผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

 2.5  กรณีท่ีผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติไดรั้บรายงานการดาํเนินการทางวินยัตามขอ้ 2.4 แลว้
เห็นวา่ถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  ใหถื้อวา่การดาํเนินการทางวินยัถึงท่ีสุด 

 หากผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเห็นวา่เป็นความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา 86 เม่ือดาํเนินการแลว้ไดส้ั่งยติุเร่ือง  งดโทษหรือลงโทษในความผิดวินยัอยา่งไม่ร้ายแรงหรือ
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ได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการตามมาตรา 90 หรือได้สั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือ          
มวัหมอง  ในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามมาตรา 102 ไปแลว้  ใหร้ายงาน ก.ตร. ทราบ 

 การรายงาน  ก .ตร . ตามข้อ  2.1.2  2.2.2  2.3.2  และ  2.5  ให้ ร ายงานพ ร้อมสํ าน วน               
การสอบสวนและหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณา  ส่วนการรายงานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ  ให้รายงาน
เฉพาะสาํเนาคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3 ฉบบั  ทั้งน้ีใหร้ายงานภายใน 10 วนันบัแต่วนัสั่ง 

3.  การดาํเนินการทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
 3.1  กรณีผูบ้ ังคบับัญชาผูด้าํเนินการทางวินัยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ังคับการหรือตาํแหน่ง         

เทียบเท่า  ได้ดาํเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ขา้ราชการตาํรวจผูใ้ด  โดยสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก        
ราชการตามมาตรา 90 หรือไดส้ั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามมาตรา 
102 ไปแลว้ ใหร้ายงาน ก.ตร. ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติและผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าทราบ 

 3.2  กรณีผูบ้ ังคบับัญชาผูด้าํเนินการทางวินัยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ังคับการหรือตาํแหน่ง        
เทียบเท่า  ได้ดาํเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการตาํรวจผูใ้ด โดยสั่งลงโทษตามมาตรา 89 สั่งยุติเร่ือง          
สั่งงดโทษไปภายในอาํนาจแลว้  และไดร้ายงานผลการดาํเนินการทางวินยัดงักล่าว  พร้อมสาํนวนการสอบสวนและ
หรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาภายใน 10 วนันบัแต่วนัสั่ง  ต่อผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานท่ีมี
ตาํแหน่งเหนือผูด้าํเนินการทางวินยั (ผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า)  พิจารณาส่ังการตามมาตรา 91 วรรคสอง  
แลว้ให้ผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าพิจารณาตามมาตรา 91 วรรคสาม  ว่าการดาํเนินการทางวินยัดงักล่าวเป็น
ความผิดวนิยัอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 

  3.2.1  หากผู ้บัญชาการหรือตําแหน่งเทียบเท่าเห็นว่าการดําเนินการทางวินัยของ                  
ผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าถูกตอ้งเหมาะสม  ใหร้ายงาน ก.ตร. และผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติทราบ 

  3.2.2  หากเห็นว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า
ดาํเนินการตามมาตรา 90 และเม่ือได้สั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือได้สั่งให้ออกจากราชการ
เพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามมาตรา 102 ไปแลว้  ให้รายงาน ก.ตร. และผูบ้ญัชาการตาํรวจ
แห่งชาติทราบ 

 3.3  กรณีผูบ้ ังคบับัญชาผูด้าํเนินการทางวินัยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ ัญชาการหรือตาํแหน่ง           
เทียบเท่า  ได้ดาํเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ขา้ราชการตาํรวจผูใ้ด  โดยสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจาก          
ราชการตามมาตรา 90 หรือไดส้ั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวนตามมาตรา 
102 ไปแลว้  ใหร้ายงาน ก.ตร. และผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติทราบ 

 3.4  กรณีผูบ้ ังคบับัญชาผูด้าํเนินการทางวินัยซ่ึงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ ัญชาการหรือตาํแหน่ง         
เทียบเท่า  ได้ดาํเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ขา้ราชการตาํรวจผูใ้ด  โดยสั่งลงโทษตามมาตรา 89 สั่งยุติเร่ือง         
สั่งงดโทษไปภายในอาํนาจแลว้  ให้รายงานผลการดาํเนินการทางวินยัพร้อมสาํนวนการสอบสวนและหรือเอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาภายใน 10 วนันบัแต่วนัสั่งต่อผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 
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 การรายงาน ก.ตร. ตามขอ้ 3.1  3.2 และ 3.3 ให้รายงานพร้อมสาํนวนการสอบสวนและหรือ
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณา  ส่วนการรายงานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติและผูบ้ัญชาการหรือตาํแหน่ง         
เทียบเท่า  ใหร้ายงานเฉพาะสาํเนาคาํสั่งท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 3 ฉบบั ทั้งน้ีให้รายงานภายใน 10 วนั นบัแต่วนัส่ัง 

4.   การลงโทษข้าราชการตาํรวจท่ีกระทาํผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้รองผูบ้ญัชาการตาํรวจ          
แห่งชาติ (ซ่ึงรับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล)  หรือผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ  (ซ่ึงรับผิดชอบงานดา้นวินยั)  
สัง่ลงโทษไดเ้ต็มตามอาํนาจของผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ 

5.   กรณีขา้ราชการตาํรวจท่ีดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ผูก้าํกบัการ  พนกังานสอบสวนผูท้รงคุณวฒิุหรือ
ตาํแหน่งเทียบเท่าลงมากระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าในส่วนราชการนั้นเป็น            
ผูส่ั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ส่วนขา้ราชการตาํรวจท่ีดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่ผูบ้งัคบัการ  พนักงานสอบสวน          
ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษหรือตาํแหน่งเทียบเท่าลงมาให้ผูบ้ัญชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าในส่วนราชการนั้นเป็นผูส้ั่ง          
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีท่ีผูบ้งัคบัการหรือตาํแหน่งเทียบเท่าหรือผูบ้ญัชาการหรือตาํแหน่งเทียบเท่า             
ละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86  ให้ผู ้บังคับบัญชาชั้ นเหนือข้ึนไปเป็นผู ้ด ําเนินการ   และให้ พิจารณาโทษ
ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นตามควรแก่กรณีดว้ย 

6.  การดาํเนินการทางวินัยกบัขา้ราชการตาํรวจท่ีร่วมกระทาํผิดดว้ยกนัแต่อยู่ต่างสังกดักนั  ให ้          
ผูบ้ ังคบับัญชาหรือผูมี้อาํนาจตามมาตรา 72 เสนอเร่ืองให้ผูบ้ังคับบัญชาผูมี้อาํนาจพิจารณาสั่งการสําหรับผูถู้ก             
กล่าวหาทุกคน  เป็นผูพิ้จารณาสั่งหรือเป็นผูส้ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว้แต่กรณี 

7.  กรณีขา้ราชการตาํรวจกระทาํผิดวินัยหรือกระทาํผิดอาญาและอยู่ในเกณฑ์ถอดยศตาํรวจ            
ให้ผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงมีอาํนาจพิจารณาส่ังการถอดยศตาํรวจทุกรายตามระเบียบสํานกังานตาํรวจแห่งชาติว่าดว้ยการ
ถอดยศตาํรวจ พ.ศ.2547 

8.  การดาํเนินการท่ีเก่ียวเน่ืองกับทางวินัยหรือสิทธิประโยชน์หลงัถูกดาํเนินการทางวินัยหรือ    
ถูกสั่งให้ออกจากราชการ เช่น  การพิจารณาเงินเดือนระหว่างพกัราชการ  หรือส่ังให้ออกจากราชการไวก่้อน              
การพิจารณาเร่ืองบาํเหน็จตกทอด เป็นตน้  ให้ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจตามมาตรา 72 (2) (3) (4)  หรือผูไ้ดรั้บมอบ
อาํนาจตามขอ้ 1 แลว้แต่กรณีเป็นผูด้าํเนินการ 

9.  เม่ือผูบ้งัคบับญัชาได้สั่งให้ดาํเนินการทางวินัยตามอาํนาจหน้าท่ี หรือไดมี้คาํส่ังในเร่ืองใด
เรียบร้อยแลว้ เช่น คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง หรือคาํส่ังให้สืบสวนขอ้เท็จจริง  คาํส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  คาํส่ังพกัราชการ คาํส่ังให้ออกจากราชการไวก่้อน คาํส่ังลงโทษ คาํสั่งยุติเร่ือง  รวมทั้ง
หนังสือว่ากล่าวตกัเตือนหรือทัณฑ์บนให้รายงานคาํสั่งหรือหนังสือดังกล่าวจาํนวน 3 ฉบับ  ไปยงัผูบ้ ัญชาการ
ตาํรวจแห่งชาติ  (ผา่นผูบ้งัคบัการกองวินยั)  โดยตรงภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีมีคาํสั่งหรือหนงัสือนั้น 

10. เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณี เป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการตํารวจผู ้ใดกระทําผิดวินัย ให้                  
ดาํเนินการตามมาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ประกอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวน           
ขอ้เทจ็จริง พ.ศ.2547 
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11. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขา้ราชการตาํรวจผูใ้ดในกรณีกระทาํผิดวินยัอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา 86 ให้ผูมี้อาํนาจพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบตามเหตุท่ีบัญญติัไวใ้นมาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติั
ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

12. กรณีข้าราชการตํารวจต้องหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา  ให้ผู ้มีอ ํานาจพิจารณาว่า            
พฤติการณ์และการกระทาํของขา้ราชการตาํรวจท่ีตอ้งหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญานั้น  เป็นคดีอาญาร้ายแรง
หรือไม่  โดยพิจารณาขอ้เท็จจริงเป็นรายกรณีไป  หากเป็นกรณีตอ้งหาคดีหรือถูกฟ้องคดีอาญาร้ายแรง  ซ่ึงมิไดมี้         
ผลสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตหรือถูกกลัน่แกลง้กล่าวหา  และมีเหตุท่ีจะสั่ง         
พกัราชการหรือให้ออกจากราชการไวก่้อน  ให้ผูมี้อาํนาจพิจารณาดว้ยความละเอียดรอบคอบ  ตามเหตุท่ีกาํหนดไว้
ตามกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยการสั่งพกัราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไวก่้อน พ.ศ.2547 

หากเป็นกรณีการปฏิบติัหน้าท่ีราชการแต่กระทาํโดยพลาดหรือเป็นเหตุสุดวิสัยให้ผูมี้อาํนาจใช้
มาตรการทางปกครองตามความเหมาะสม เช่น สัง่ให้ไปช่วยราชการ ประจาํส่วนราชการ หรือสาํรองราชการ 

13. กรณีขา้ราชการตาํรวจถูกดาํเนินการทางวินยั  เน่ืองจากตอ้งหาคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
หรือถูกไต่สวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  หากผลการสืบสวน
หรือสอบสวนมีพยานหลกัฐานรับฟังไดช้ดัแจง้วา่ผูถู้กกล่าวหากระทาํผิดหรือไม่ไดก้ระทาํผิดแลว้  ให้ผูบ้งัคบับญัชา
ผู ้มีอาํนาจพิจารณาสั่งการทางวินัยให้ เสร็จส้ิน   โดยไม่ต้องรอฟังผลคดีอาญาหรือผลการช้ีมูลความผิดของ               
คณะกรรมการ ป .ป .ช . หากภายหลังผลคดีอาญาถึงท่ีสุดเป็นประการใดหรือได้รับแจ้งผลการพิจารณาจาก               
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหผู้บ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจพิจารณาดาํเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรณีตามวรรคแรก  หากผูบ้ ังคับบัญชาผู ้มีอาํนาจพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคัญหรือ
พยานหลกัฐานยงัรับฟังไดไ้ม่ชดัแจง้  จะให้รอฟังผลคดีอาญาหรือรอผลการช้ีมูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก็ได ้

14. การพิจารณาของผูบ้ ังคับบัญชาผู ้มีอาํนาจ  ให้เร่งรัดพิจารณาส่ังการให้แล้วเสร็จภายใน          
สองร้อยส่ีสิบวนันับแต่วนัไดรั้บสํานวน  เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นตามระเบียบ ก.ตร.ว่าดว้ยเหตุจาํเป็นในการขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาส่ังการทางวินยั พ.ศ.2547  ก็ให้ขยายระยะเวลาไดอี้กไม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินหกสิบวนั  
หากยงัพิจารณาไม่แลว้เสร็จ  ผูบ้งัคบับญัชาผูมี้อาํนาจตอ้งดาํเนินการให้ขา้ราชการตาํรวจผูถู้กกล่าวหากลบัคืนสู่
ฐานะเดิมตามมาตรา 87 แห่ง พ.ร.บ.ตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

15. การพิจารณาของผูรั้บมอบอาํนาจให้พิจารณาส่ังการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและ           
ขอ้เท็จจริง โดยวินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหากบัพยานหลกัฐานท่ีหักลา้งขอ้กล่าวหา
ดว้ยความเป็นธรรมและพิจารณาพฤติกรรมโดยคาํนึงถึงคุณลกัษณะของการเป็นขา้ราชการตาํรวจท่ีดีของสังคม 

ในกรณีท่ีผูรั้บมอบอาํนาจปฏิบติัในเร่ืองใดโดยไม่สมควรหรือไม่ถูกตอ้งเหมาะสม สํานักงาน
ตาํรวจแห่งชาติจะแนะนาํ กาํกบั และติดตามให้ผูรั้บมอบอาํนาจปฏิบติัให้ถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปในแนวทาง



 7 

เดียวกนั  หากผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจไม่ปฏิบติัตามจะถือว่าขดัคาํสั่งและสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจะพิจารณาแกไ้ขให้
ถูกตอ้งเหมาะสม 

16. สําหรับสํานวนการสืบสวนหรือสอบสวนท่ีสํานักงานตาํรวจแห่งชาติได้รับไวด้าํเนินการ
ก่อนวนัท่ีคาํสั่งน้ีมีผลใชบ้งัคบั  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจะพิจารณาต่อไปจนแลว้เสร็จ 

17. ในคาํส่ังน้ี 
 "ไม่ถูกตอ้ง"  หมายถึง  ความไม่ชอบดว้ยกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัอาํนาจตามกฎหมายของ       

ผูด้าํเนินการทางวินัย  และความไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีเก่ียวกับรูปแบบขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการ
ดาํเนินการทางวินยัตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 "ไม่เหมาะสม" หมายถึง  ความไม่เหมาะสมในการใช้ดุลพินิจของผูมี้อาํนาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายของผูด้าํเนินการทางวินยั  ทั้งดุลพินิจในการวิเคราะห์ขอ้เท็จจริง ดุลพินิจในการตีความขอ้กฎหมาย และ              
ดุลพินิจในการปรับบทขอ้กฎหมาย  กบัขอ้เท็จจริงอนัเป็นดุลพินิจในการกาํหนดขอ้ยติุเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงรวมถึงดุลพินิจ
ในการเลือกมาตรการลงโทษทางวินยัและให้รวมถึงการใชดุ้ลพินิจโดยไม่สุจริตดว้ย 

 "การดาํเนินการทางวินัย"  หมายถึง  กระบวนการดาํเนินการทางวินัยและการดาํเนินการ
ต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมวดวา่ดว้ยการดาํเนินการทางวินยั ตามพระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 

 "ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ"  หมายถึง  ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจตามขอ้ 1 ดว้ย 
 "ผูบ้งัคบับญัชาผูด้าํเนินการทางวินัย"  หมายถึง  ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ท่ีเร่ิมดาํเนินการทาง

วนิยัแก่ขา้ราชการตาํรวจท่ีมีกรณีถูกกล่าวหาหรือสงสยัวา่เป็นผูก้ระทาํผิดวินยั 
 "ผูบ้ังคับบัญชาท่ีมีตาํแหน่งเหนือผูด้าํเนินการทางวินัย"  หมายถึง  ผูบ้ังคบับัญชาซ่ึงเป็น          

หวัหนา้หน่วยงานท่ีมีตาํแหน่งเหนือผูด้าํเนินการทางวินยัข้ึนไปหน่ึงชั้นและผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติหรือผูไ้ดรั้บ
มอบอาํนาจ 

18. ขอ้ความในระเบียบหรือคาํส่ังใดท่ีขดัหรือแยง้กบัคาํสั่งน้ี  ใหถื้อปฏิบติัตามคาํสั่งน้ี 
 
ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2548  เป็นตน้ไป 
 
   สัง่ ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน  พ.ศ.2548 
 
     พลตาํรวจเอก    โกวทิ   วฒันะ 
                         (โกวิท   วฒันะ) 
         ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ  
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