โทษทางวินัย

แนวทางการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
ความผิด

ระดับโทษ

เหตุผล

๑. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมิ ช อบเพื อ ให้ ต นเองหรื อ ผู ้ ไ ด้ ร ั บ
ประโยชน์ที่มิควรได้ (ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ)

ไล่ออก

มติ ค.ร.ม. เมื่อ 21 ธ.ค. 2536
(หนังสือสำนักเลขาธิการ ค.ร.ม.
ที่ น.ร.0205/ว 234 ลง 24 ธ.ค.
2536) โทษไล่ออก

ไล่ออก

มติ ค.ร.ม. เมื่อ 21 ธ.ค. 2536

๒. ละทิ้งหน้าที่ราชการ
๒.๑ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียว
กันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มเี หตุผล
อันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่
อีกเลย
2.2 ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียว
กันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มเี หตุ
ผลอั น สมควรหรื อ โดยมี พ ฤติ ก ารณ์
อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มี
เหตุอนั สมควร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ
อย่างร้ายแรง
2.4 ละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลาหลายครั้ง
ในเวลาใกล้เคียงกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
2.5 ละทิง้ หน้าทีเ่ วรยามและเกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
๒.๖ ละทิง้ หรือทอดทิง้ หน้าทีร่ าชการหลายครัง้ โดย
ไม่มเี หตุอนั สมควรและลงโทษไปแล้วแต่ยงั
ไม่เข็ดหลาบ กระทำผิดซ้ำอีก
ข้อสังเกต
“ละทิง้ ” หมายถึง ไม่อยูป่ ฏิบตั งิ านตามหน้าทีซ่ ง่ึ อาจ
เป็นกรณีไม่มาปฏิบตั งิ านเลยหรือมาลงชือ่ ปฏิบตั งิ านแล้ว
แต่ตวั ไม่อยูป่ ฏิบตั งิ านโดยออกไปนอกสำนักงานหรือไป
ณ จุดอื่นนอกจุดที่ให้ประจำทำงาน

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออก
ปลดออก
ให้ออกหย่อน
ความสามารถ

ความผิด
“ทอดทิ้ง” หมายถึง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอาใจใส่
ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน
*ละทิ้งหน้าที่ราชการ มี 4 ระดับ คือ
- วินัยอย่างไม่ร้ายแรง เช่น ละทิ้งฯ 1-2 วัน
- ลงโทษไปแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่เข็ดหลาบ
กระทำผิดซ้ำอีก ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถสอบสวน
เพราะหย่อนความสามารถตาม ม.101
- ละทิ้งฯ หลายครั้ง แต่ยังไม่ได้มีการลงโทษใน
แต่ละครั้ง ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลยพินิจ
รวมเรื่องพิจารณาในคราวเดียวกัน
- วินัยอย่างร้ายแรง คือ ลำดับ 2.1-2.5
*การนับวันละทิ้งหน้าที่ราชการ
- ละทิง้ ฯ ไม่เกิน 15 วัน ให้พจิ ารณาถึงเจตนา เช่น
ละทิ้งฯ ตั้งแต่วันพุธของสัปดาห์ปัจจุบันถึง
วันอังคารของสัปดาห์ถัดไปนับวันเสาร์และ
อาทิตย์ด้วย
- ละทิ้งฯ ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่าสิบห้าวัน ต้องนับวันละทิง้ ฯ ติดต่อกันทุกวัน
รวมทั้งวันหยุดราชการด้วย ส่วนการปฏิบัติ
หน้าที่ตามสถานตำรวจไม่มีระยะเวลาปฏิบัติ
หน้าทีแ่ น่นอน ต้องเข้าเวรเป็นผลัด เช่น เข้าเวร
3 ชม. พัก 24 ชม. เวลาพักถือเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
3. เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทำร้ายประชาชนผูม้ า
ติดต่อราชการหรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
4. ซ้อมผู้ต้องหา เพื่อให้กระทำการใด ไม่กระทำ
การใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด

ระดับโทษ

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

เหตุผล

การกระทำที ่ เ ป็ น ความผิ ด
วินัยอย่างร้ายแรงควรเป็นการ
กระทำโดยเจตนาแสดงอำนาจ
ทารุณบังคับขู่เข็ญผู้ต้องหาเพื่อให้
กระทำการใด ไม่กระทำการใด
หรือจำยอมต่อสิ่งใด

ความผิด

ระดับโทษ

5. เป็นผูบ้ งั คับบัญชาช่วยเหลือหรือปกปิดในความผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาได้ก่อขึ้น
เพือ่ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาพ้นผิดหรือผ่อนหนักเป็นเบา
ด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการอย่างร้ายแรง
6. เกี่ยวกับการสอบ
6.1 ทุจริตในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

ปลดออก

6.2 มีหน้าที่เกี่ยวกับการสอบและการทำการ
ทุจริตเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบ
6.3 เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อน่ื ใดจากผูส้ มัครสอบหรือบุคคลอืน่
โดยอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้

7. เกี่ยวกับสุรา
7.1 เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม
หรือเมาสุราเสียราชการ หรือเมาสุราในที่
ชุ ม ชน เกิ ด เรื ่ อ งเสี ย หายหรื อ เสี ย
เกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ไล่ออก

เหตุผล

มติ ค.ร.ม. เมื ่ อ 9 เม.ย.
2511 ลงโทษสถานหนั ก
(หนังสือสำนักเลขาธิการ ค.ร.ม.
ที่ สร 0401/ว 50 ลง 12 เม.ย.
2511)
มติ ค.ร.ม. เมื่อ 21 ธ.ค. 2536

ไล่ออก

อาศัยทีต่ นเป็นตำรวจไปหลอกลวงว่า
จะช่วยเหลือให้สอบได้โดยตนไม่มหี
น้าทีเ่ กีย่ วกับการสอบระดับโทษเช่น
เดียวกับทุจริต (หนังสือสำนักงาน
ก.พ. ที่ นร 0709.3/ว 2 ลง 28
ก.พ. 2538)

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

มติ ค.ร.ม. เมื่อ 28 ส.ค. 2496
ควรลงโทษถึงให้ออก ปลดออก
หรือไล่ออก (หนังสือกรมเลขาธิการ
ค.ร.ม.ที ่ น.ว.208/2496
ลง 3 ก.ย. 2496) สำหรั บ
การเสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่
ควรมุง่ หมายถึงเฉพาะการเสพสุรา
ในขณะปฏิบตั หิ น้าทีซ่ ง่ึ จะทำให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
โดยแท้จริง

ความผิด

ระดับโทษ

เหตุผล

7.2 เมาสุราก้าวร้าว ท้าทายผู้บังคับบัญชา

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

มติ ค.ร.ม. เมื่อ 28 ส.ค. 2496

7.3 เมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนอง

8. เกี่ยวกับอาวุธปืน
8.1 มีอาวุธปืนหรือลูกระเบิดผิดกฎหมายไว้ใน
ความครอบครอง
8.2 ยิงปืนในเมือง หมู่บ้าน หรือชุมนุมชน
โดยใช่เหตุ
8.3 ยิงปืนด้วยความคึกคะนอง
8.4 นำอาวุธปืนของทางราชการไปจำนำหรือ
ขาย
9. เกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุม
9.1 เจตนาปล่อยผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุม
9.2 ประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูก
ควบคุมหลบหนีหลายครั้ง
10. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
10.1 เป็นชู้หรือมีชู้ หรือมีพฤติการณ์เป็น
ชู้ หรือมีชู้กับภรรยาหรือสามีของผู้อื่น
10.2 ปลุกปล้ำกระทำอนาจารภรรยาของผู้อื่น

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ไล่ออก

ไล่ออก
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

มติ ค.ร.ม. เมื่อ 28 ส.ค. 2496

มติ ค.ร.ม. เมื่อ 21 ธ.ค. 2536

มติ ค.ร.ม. เมื่อ 21 ธ.ค. 2536

ความผิด
๑๑. เกี่ยวกับงานสอบสวน
๑๑.๑ ขาดผัดฟ้องฝากขัง (พนักงานสอบสวนหรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย) เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
     ๑๑.๒ เกียจคร้าน ทําสํานวนคดีอาญาล่าช้า
ค้างจํานวนมาก และผู้บังคับบัญชา
เร่งรัดแล้วยังไม่ดําเนินการตามคําสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
๑๑.๓ ทําสํานวนคดีอาญาล่าช้า และเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
๑๑.๔ ทําสํานวนการสอบสวนสูญหาย และ
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๑๑.๕ เปลี่ยนตัวผู้ต้องหาหรือช่วยเหลือ
ผู้ต้องหาโดยมิชอบ
๑๑.๖ เลินเล่อปล่อยให้ผู้ต้องหาที่มีการ
อายัดตัวพ้นไปจากการควบคุมเป็นเหตุ
ให้ทอ้ งทีอ่ ายัดตัวผูต้ อ้ งหาไปดําเนินคดี
ไม่ได้ เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๑๑.๗ ไม่สง่ มอบสํานวนทีม่ อี ยูใ่ นความรับผิดชอบ
เมือ่ ได้รบั การแต่งตัง้ พ้นหน้าทีส่ อบสวน
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๑๑.๘ เบิกความเท็จต่อศาลหรือคลาดเคลื่อน
จากข้อเท็จจริง เป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง 

หรือลงโทษน้อยลง เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
๑๑.๙ มิได้มีหนังสือแจ้งงดสืบจับไปยัง ทว. 

หรือหน่วยงานวิทยาการในภูมิภาค 

เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาได้ หรือโดย
ประการอื่น ซึ่งไม่ประสงค์จะจับกุม
บุคคลที่ต้องการแล้ว เกิดความเสียหาย 

อย่างร้ายแรง
๑๑.๑๐ ไม่ส่งหมายจับไปยัง ทว. เพื่อประกาศ
สืบจับเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง

ระดับโทษ
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ให้ออกหย่อน
ความสามารถ
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ไล่ออก
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

เหตุผล

ความผิด
๑๒. เกี่ยวกับการพนัน
๑๒.๑ จัดให้มีการเล่นการพนันหรือมีส่วนได้
เสียกับการพนันผิดกฎหมาย
๑๒.๒ เข้าไปมั่วสุมเล่นการพนันผิดกฎหมาย
๑๒.๓ เข้าไปในสนามม้าโดยจะได้รับอนุญาต
หรือไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม และเล่น
การพนันบุคเมคกิ้ง (โต๊ดเถื่อน)
๑๓. เกี่ยวกับงานสวัสดิการ
- ได้รับสิทธิอาศัยในอาคารบ้านพักของทาง
ราชการ แล้วเอาไปให้ผู้อื่นเช่า
๑๔. เกี่ยวกับงานการเงิน
๑๔.๑ เจ้าหน้าที่ยักยอกเงินของทางราชการ
เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี
๑๔.๒ เป็นเจ้าหน้าที่กระทําการโดยทุจริต 

ปลอมหรือใช้เอกสารปลอม หรือจัด
ทํารายงานอันเป็นเท็จเพื่อเบิกเงิน 

หรือเบียดบังเอาเงินของทางราชการ
ไปเป็ น ประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ผู้ อื่ น 

ทําให้เงินขาดบัญชี
๑๔.๓ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ มี ห น้ า ที่ จั ด การหรื อ
ดูแลเงินของทางราชการเบียดบังเอา
เงินเป็นของตนหรือผู้อื่นโดยทุจริต 

และเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
โดยทุจริตเป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี
๑๔.๔ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ โ ดยมิ ช อบเป็ น เหตุ ใ ห้
เงินขาดบัญชี
๑๔.๕ เป็นเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับเงิน
และออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับแล้ว 

โดยมีเจตนาไม่นําส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 

เป็นเหตุให้เงินขาดบัญชี

ระดับโทษ

เหตุผล

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ไล่ออก
ไล่ออก
ไล่ออก

ไล่ออก

ไล่ออก
ไล่ออก

- เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ข้ อ มู ล ของ ตร. ซึ่ ง รายงาน 

สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายก
รัฐมนตรี ตามระเบียบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการ
เร่ ง รั ด ติ ด ตามเกี่ ย วกั บ กรณี
เงิ น ขาดบั ญ ชี ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐทุจริต พ.ศ.๒๕๔๖

ความผิด

ระดับโทษ

๑๔.๖ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยว
กับการเงินที่ไม่ใช่เงินของทางราชการ เบียดบังไป
เป็นประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบถือว่า
เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

๑๕. เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
๑๕.๑ ให้ความคุ้มครองผู้ทําไม้ผิดกฎหมาย

๑๕.๒ ขนไม้ ผิ ด กฎหมาย หรื อ มี ไ ม้ ผิ ด
กฎหมายไว้ในความครอบครอง
๑๕.๓ ทําไม้หรือค้าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

หรือให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
การกระทํ า ดั ง กล่ า วไม่ ว่ า ทางตรง
หรือทางอ้อม
๑๕.๔ บุกรุกแผ้วถางป่าโดยผิดกฎหมาย
เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ 

หรือให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือ
การกระทํ า ดั ง กล่ า วไม่ ว่ า ทางตรง
หรือทางอ้อม
๑๖. เกี่ยวกับการเสพหรือติดยาเสพติด
๑๖.๑ กรณี ไ ด้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตาม 

พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

พ.ศ.๒๕๔๕  
๑๖.๑.๑ ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เป็ น ที่
พอใจของคณะอนุกรรม 

การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี
ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

เหตุผล

- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๙ มี.ค. ๒๔๙๖ 
( ห นั ง สื อ ก ร ม เ ล ข า ธิ ก า ร 

ค.ร.ม. ด่วนมากที่ น.ว.๖๙/
๒๔๙๖ ลง ๑๒ มี.ค. ๒๔๙๖) 

ลงโทษสถานหนัก
- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๙ มี.ค. ๒๔๙๖
- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๙ มี.ค. ๒๔๙๖

- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๑๓  ธ.ค. ๒๕๓๑ 

(หนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร 

ค.ร.ม.ที่ น.ร.๐๒๐๓/ว.๑๙๔ 

ลง ๑๕ ธ.ค. ๒๕๓๑)
- มติ ค.ร.ม. เมื่อ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖
เรื่ อ งการให้ โ อกาสผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด
ยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้
ยาเสพติดเข้าทำงานหรือรับการ
ศึ ก ษาต่ อ ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
โดยมี ม ติ ใ ห้ ด ำเนิ น การตาม
หนังสือศูนย์อำนวยการต่อสู้ เพื่อ
เอาชนะยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ
สำนั ก งาน ป.ป.ส. ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ศตส./๑๕๑๒ ลงวันที่ ๑

ความผิด
- ก ร ณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า สุ่ ม
ตรวจร่ า งกายและผลการ
ตรวจพบสารเสพติด
- ก ร ณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
สื บ สวนพบหรื อ ตรวจพบ
ว่ า กระทํ า ความผิ ด ฐาน
เสพยาเสพติด เสพและมีไว้
ในครอบครอง เสพและมีไว้
ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย 

หรื อ เสพ และจำหน่ า ย
ยาเสพติ ด หรื อ ถู ก จั บ กุ ม
ตามข้อกล่าวหาดังกล่าว
๑๖.๑.๒ ผลการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ไม่ เ ป็ น ที่
พอใจของคณะอนุ ก รรมการ
ฟื้ น ฟู ส ม ร ร ถ ภ า พ ผู้ ติ ด
ยาเสพติด
- กรณีผู้บังคับบัญชาสุ่ม
ตรวจร่างกายและผลการ
ตรวจพบสารเสพติด
- ก ร ณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
สื บ สวนพบหรื อ ตรวจ
พบว่ากระทําความผิด
ฐานเสพยาเสพติด เสพ
และมีไว้ในครอบครอง 

เสพและมีไว้ในครอบครอง
เพื่ อ จํ า หน่ า ยหรื อ เสพ
และจําหน่ายยาเสพติด 

หรื อ ถู ก จั บ กุ ม ตามข้ อ
กล่าวหาดังกล่าว
๑๖.๒ กรณี ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการฟื้ น ฟู
ส ม ร ร ถ ภ า พ ผู้ ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ต า ม 

พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

พ.ศ.๒๕๔๕  

ระดับโทษ

เหตุผล

ปลดออก

สิ ง หาคม ๒๕๔๖ เรื่ อ งการให้
โอกาสผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ซึ่ ง
พ้ น จากสภาพการใช้ ย าเสพติ ด
เข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อ
ในหน่วยงานภาครัฐ (ด่วนที่สุดที่
นร ๐๕๐๔/ว ๒๐๘ ลงวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๔๖)

ไล่ออก

ไล่ออก
ไล่ออก

ความผิด
- เสพหรือติดยาเสพติด เสพ
และมีไว้ในครอบครอง เสพ
และมี ไ ว้ ใ นครอบครอง
เพื่อจำหน่ายหรือเสพ และ
จำหน่ายยาเสพติด
๑๖.๓ มี พ ฤติ ก ารณ์ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพ
ติ ด ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายก
รั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒

ระดับโทษ

เหตุผล

ไล่ออก

ปลดออกหรือ
ไล่ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐ มิ ใ ห้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
พ.ศ.๒๕๔๒
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
(๑) สนับสนุนหรือช่วยเหลือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ผู้ นั้ น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ยาเสพติดเฉพาะในการ
กระทํ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ยาเสพติดนั้น
(๒) จั ด หาหรื อ ให้ เ งิ น หรื อ
ทรัพย์สิน ยานพาหนะ
สถานที่ ห รื อ วั ต ถุ ใ ดๆ 

เพื่ อ ประโยชน์ ห รื อ ให้
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่ ผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ผู้ นั้ น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ยาเสพติดเฉพาะในการ 

กระทํ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ยาเสพติดนั้น
(๓) รั บ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด 

โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ผู้ นั้ น เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ยาเสพติด

ความผิด

ระดับโทษ

เหตุผล
(๔) คบค้าสมาคมเป็นอาจิณ
กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ยาเสพติ ด โดยรู้ ห รื อ 

ค ว ร จ ะ ไ ด้ รู้ ว่ า ผู้ นั้ น
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(๕) เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือ
จําเลย โดยใช้หลักทรัพย์
หรื อ สถานะการเป็ น
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในชั้ น
พ นั ก ง า น ส อ บ ส ว น 

พนั ก งานอั ย การหรื อ
ศาลในความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในข้อหา ผลิต
นําเข้า ส่งออก จําหน่าย 

หรือมีไว้ในความครอบครอง 

เพื่อจําหน่ายซึ่งยาเสพติด 

หรื อ ในข้ อ หามี ไ ว้ ใ น
ค ร อ บ ค ร อ ง ซึ่ ง วั ต ถุ
ออกฤทธิ์ในประเภท ๑ 

หรื อ ๒ เกิ น ปริ ม าณที่
รั ฐ ม น ต รี ป ร ะ ก า ศ 

กําหนดอันเป็นความผิด 
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต
ประสาท
ให้ ถื อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
รั ฐ นั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด 

เว้ น แ ต่ เ ป็ น ก า ร ก ร ะ ทํ า ข อ ง
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น ตาม (๓)
หรือ (๔) อันเป็นการกระทําตาม
หน้าที่ในกฎหมายหรือตามธรรม
จรรยาหรื อ เป็ น การกระทํ า ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นตาม (๕)

ความผิด

๑๗. ประพฤติผิดวินัยอื่นๆ
๑๗.๑ เขียนบัตรสนเท่ห์กล่าวหาผู้บังคับบัญชา 

หรือผู้บังคับบัญชาเขียนบัตรสนเท่ห์
กล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชา สอบสวน
แล้วไม่เป็นความจริง
๑๗.๒ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และ
เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๑๗.๓ ยอมให้บุคคลต่างชาติเข้าเมืองผิด
กฎหมายเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
๑๗.๔ ช่ ว ยซ่ อ นเร้ น หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ย
ประการใดๆ แก่บุคคลต่างด้าวที่เข้า
มาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย      

ระดับโทษ

เหตุผล
ทั้ ง นี้ กั บ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น สามี ห รื อ
ภรรยา   บุพการี หรือผู้สืบสันดาน
ไม่ ว่ า ชั้ น ใดๆ ของเจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐนั้น

ปลดออก

ปลดออก
ปลดออก
ปลดออกหรือไล่
ออกตามความ
ร้ายแรงแห่งกรณี

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ       
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๓๙๗
ที่ ๐๐๐๖.๓/ว ๐๐๙๕
วันที่   ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง แนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ผบช., ผบช. และ ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
ตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๕๒๒.๔๑/๗๓๖๖ ลง ๖ มิ.ย. ๓๘ แจ้งระดับการลงทัณฑ์ขา้ ราชการตำรวจ
ให้ถือเป็นแนวทางในการพิจารณาลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจผู้กระทำผิดวินัยไปแล้วนั้น
บัดนี้ ตร. ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษเฉพาะในส่วนการ
กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสามารถใช้เป็นแนวทาง
การพิจารณาลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับอำนาจ
หน้าทีต่ าม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยวิธกี ารเสริมสร้างและพัฒนาให้
ข้าราชการตำรวจมีวนิ ยั และป้องกันมิให้ขา้ ราชการตำรวจกระทำผิดวินยั พ.ศ.๒๕๔๙ จึงให้ยกเลิกหนังสือ
ตร. ที่ ๐๕๒๒.๔๑/๗๓๖๖ ลง ๖ มิ.ย. ๓๘ และให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักการพิจารณา
ความผิด กำหนดโทษและลงโทษวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง มาตรฐานการลงโทษวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงและแนวทาง
การลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือนี้
อนึ่ง สำหรับแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงให้ยึดถือ
แนวทางปฏิบัติตามที่ ก.ตร. กำหนด
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
พล.ต.ท.

(สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.ปรท.ผบ.ตร.

หลักการพิจารณาความผิด กำหนดโทษและลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๑. ตามแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงที่ได้กำหนด
ไว้น้ี นอกจากเป็นเรือ่ งตามนโยบายของทางราชการแล้ว บางเรือ่ งเป็นความผิดทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ซ้ำๆ กัน
จนสามารถกำหนดระดับโทษเป็นมาตรฐานกลาง สำหรับเป็นแนวทางให้ผบู้ งั คับบัญชาใช้พจิ ารณาลงโทษ
แก่ผอู้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชาอาจใช้ดลุ พินจิ ปรับระดับโทษให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้
แต่ตอ้ งประกอบด้วยเหตุผลและอยูภ่ ายในขอบเขตของกฎหมาย ส่วนลักษณะความผิดใดทีไ่ ม่ได้กำหนด
ไว้ตามมาตรฐานการลงโทษวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงนี้ ตามมาตรา ๘๙ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตามควรแก่
กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
๒. การพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด
และลงโทษในสถานใด ผู้พิจารณาสั่งการต้องเป็นผู้บังคับบัญชาที่กฎหมายให้อำนาจไว้ หรือเป็นผู้ได้รับ
มอบอำนาจตามกฎหมาย โดยในการใช้ดุลพินิจพิจารณาของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจต้องคำนึงถึง
หลักนิติกรรม มโนธรรม ความเป็นธรรมและนโยบายของทางราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วย
วิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัยและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิด
วินัย พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้ ในการดำเนินการทางวินัยต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความประพฤติ
และการปฏิบัติที่ผ่านมาของผู้กระทำผิด มูลเหตุจูงใจ สภาพแวดล้อม ความรู้สำนึกในการกระทำ
และการแก้ไขเยียวยา ผลร้าย หรือผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำประกอบกัน
และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามากกว่าการลงโทษ
๓. กรณีที่มีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและสมควรได้รับโทษ
ตามลักษณะความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ต้องปรับบทได้ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใดบ้าง ตามมาตรา ๗๘(๑)-(๑๘) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งกรณีที่ไม่มีมูลว่ากระทำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่อง ตามมาตรา ๘๔ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
๔. การลงโทษทางวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงนัน้ เป็นไปตามมาตรา ๘๙ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ กล่าวคือ ผูบ้ งั คับบัญชาจะมีอำนาจสัง่ ลงโทษผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษ
ได้เพียงใดนัน้   ให้เป็นไปตามตารางกำหนดอำนาจและอัตราการลงโทษข้าราชการตำรวจที่ ก.ตร. กำหนด
หากมีเหตุอันควรปราณีลดหย่อนผ่อนโทษจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ และถ้าเห็นว่า
ผู้กระทำผิดวินัยควรได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอำนาจสั่งลงโทษ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของตน
ที่มีอำนาจพิจารณา
๕. การลงโทษให้ทำเป็นคำสัง่ การแก้ไขหรือเพิกถอนคำสัง่ เกีย่ วกับการลงโทษก็ให้ทำเป็นคำสัง่
เช่นกัน แบบและวิธกี ารออกคำสัง่ ให้เป็นไปตามที่ ก.ตร. กำหนด ตามมาตรา ๘๓ แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ และกฎ ก.ตร.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.๒๕๔๗

๖. ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตราโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์
ทัณฑกรรม กักยาม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖ ที่กำหนดไว้ว่า โทษกักยามให้ใช้ได้
แต่เฉพาะข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับการหรือเทียบเท่าลงมา และสำหรับโทษกักขังให้
ใช้ได้แต่เฉพาะข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่รองสารวัตรลงมา ดังนั้น การพิจารณาโทษสำหรับ
ข้าราชการตำรวจตำแหน่งดังกล่าวตามสถานโทษในมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษตามสถานโทษที่ใช้ได้แต่เฉพาะข้าราชการตำรวจตำแหน่งดังกล่าว
ในโทษระดับถัดไปให้เท่ากับจำนวนวันที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้
ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะความผิดที่มีระดับโทษกักขัง ๓ วัน สำหรับผู้กระทำผิดที่มีตำแหน่งสารวัตร
ให้ลงโทษกักยาม ๓ วัน

มาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ความผิด
๑. ละทิ้งหน้าที่ราชการ
๑.๑ ละทิ้งหน้าที่ราชการ
๑.๒ ละทิ้งหน้าที่ราชการ
๑.๓ ละทิ้งหน้าที่ราชการ
๑.๔ ละทิ้งหน้าที่ราชการ

ระดับโทษ
๑-๒
๓-๕
๖-๙
๑๐-๑๕

วัน
วัน
วัน
วัน

๒. เป็นผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือ หรือปกปิดใน
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ก่อขึ้น เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพ้นผิด หรือ
ผ่อนหนักเป็นเบาด้วยประการใดๆ
๓. เกี่ยวกับการสอบ
๓.๑ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่
๓.๑.๑ จัดทำปัญหาข้อสอบตามเวลาที่
กำหนด
๓.๑.๒ คุมสอบตามเวลาที่กำหนด
๓.๒ มาปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ และบกพร่อง
๓.๒.๑ ในการตรวจพิสูจน์บุคคลและ
ลายมือชื่อ ทำให้ผู้อื่นเข้าสอบ
แทนผู้สมัครสอบ
๓.๒.๒ เป็นอนุกรรมการคุมสอบ แจก
กระดาษคำตอบไม่ตรงกับรหัส
ของผู้เข้าสอบ
๓.๒.๓ ไม่ตรวจนับกระดาษคำตอบให้
ครบตามจำนวนทำให้ก ระดาษ
คำตอบของผู้ขาดสอบปะปน
อยู่ในซองอุปกรณ์และไม่ส่งคืน
บช.
๔. เกี่ยวกับการพนัน
๔.๑ ปล่อยปละละเลยให้มกี ารเล่นการพนันที่
บ้านพักของตนเอง
๔.๒ ปล่อยปละละเลยให้คสู่ มรสเล่นการพนัน
ทีบ่ า้ นพักของตนเอง  เป็นเจ้ามือการพนัน
สลากกินรวบ หรือคนเดินโพย

กักขัง 3 วัน
กักขัง 7 วัน
กักขัง 15 วัน
กักขัง 30 วัน
ภาคทัณฑ์ หรือ
กักยาม 3 วัน หรือ
กักขัง 3 วัน
ตามควรแก่กรณี

กักยาม 3 วัน
กักยาม 3 วัน
กักยาม 3 วัน
กักยาม 3 วัน
กักยาม 3 วัน

กักขัง 30 วัน
กักขัง 30 วัน

หมายเหตุ
กรณีละทิง้ หน้าทีห่ รือเวรยามไม่ถงึ 1
วัน และเกิดความเสียหายไม่รา้ ยแรง
ให้พิจารณาโทษตามควรแก่กรณี

ความผิด
๔.๓ เข้าไปในสนามม้า โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ได้เล่นการพนัน หรือเล่นการพนัน
ตามที่สนามจัดให้มีขึ้น (ถูกต้องตาม
กฎหมาย)
๕. เสพสุรามึนเมา ไม่สามารถครองสติได้ จนเกิด
เรื่องเสื่อมเสียหรือเสียหาย
๖. เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิด
๖.๑ ทำอาวุธปืน เครื่องกระสุนหรือวัตถุ
ระเบิดของทางราชการสูญหาย
๖.๑.๑ ยินยอมชดใช้ราคา
๖.๑.๒ ไม่ยนิ ยอมชดใช้ราคา ผลคดีแพ่ง
ถึงที่สุดต้องรับผิดชดใช้
๖.๒ ขาดการบำรุงรักษาอาวุธปืน
๖.๒.๑ ทำให้ลำกล้องเป็นสนิมใช้การไม่ได้
และยินยอมชดใช้ราคา
๖.๒.๒ ตามข้อ ๖.๒.๑ หากอาวุธปืนมี
การใช้งานเกิน ๘ ปี
๖.๒.๓ ทำให้ลำรางปืนหักหรือส่วน
ประกอบอาวุธปืนอย่างอืน่ ชำรุด
เสียหายใช้การไม่ได้และยินยอม
ชดใช้ราคา
๖.๒.๔ ตามข้อ ๖.๒.๑ และข้อ ๖.๒.๓
หากไม่ยินยอมชดใช้ราคา ทาง
วินัยให้รอฟังผลการพิจารณา
หากผลคดีแพ่งถึงทีส่ ดุ ต้องรับผิด
ชดใช้
๖.๓ ครอบครองอาวุธปืนของผู้อื่นที่ได้รับ
อนุญาตแล้ว
๖.๔ ประมาททำปืนลั่นไม่ว่าถูกผู้ใดหรือไม่ก็ตาม
๖.๕ ประมาททำปืนลั่นไม่ว่าถูกผู้ใดหรือไม่ก็ตาม
๖.๖ ประมาททำปืนลั่นถูกผู้อื่นจนต้องคำ
พิพากษาถึงที่สุดมีความผิด และโดยไม่
ได้รับโทษจำคุกจริง

ระดับโทษ
ภาคทัณฑ์

หมายเหตุ

กักขัง 15 วัน

กักขัง 5 วัน
กักขัง 30 วัน
กักยาม 5 วัน
ภาคทัณฑ์
ภาคทัณฑ์

กักขัง 30 วัน

กักยาม 15 วัน
กักขัง 15 วัน
กักขัง 15 วัน
กักขัง 30 วัน

ความผิดอาญาที่ได้กระทำโดย
ประมาท หากศาลลงโทษจำคุกจริง
ให้พิจารณาตามมาตรา 103 แห่ง
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ความผิด

ระดับโทษ

๗. เกี่ยวกับรถยนต์
๗.๑ ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทาง
ภาคทัณฑ์
ราชการ โดยไม่มีใบอนุญาต
๗.๒ ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ไม่จด
กักยาม 3 วัน
ทะเบียนตามกฎหมาย
๗.๓ ขับขีร่ ถยนต์ รถจักรยานยนต์โดยประมาท
เป็นเหตุให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บถึงแก่ความตาย ภาคทัณฑ์ หรือ
หรื อ ทรั พ ย์ ส ิ น ของผู ้ อ ื ่ น เสี ย หาย กักยาม ตามควรแก่
จนต้องคำพิพากษาถึงทีส่ ดุ มีความผิด และ
กรณี
โดยไม่ได้รับโทษจำคุกจริง
๗.๔ ประมาทเลินเล่อทำให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ของทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
๗.๔.๑ ยินยอมชดใช้ราคา
ภาคทัณฑ์
๗.๔.๒ ไม่ ย ิ น ยอมชดใช้ ร าคาให้ ร อ
กักยาม 30 วัน
การพิจารณาทางวินัยไว้ก่อน
และให้ดำเนินการฟ้องศาลเมื่อ
ผลคดีถึงที่สุดปรากฏว่าต้อง
รับผิดชดใช้
8. เกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการ
๘.๑ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน
ของทางราชการเสียหายและยินยอมชดใช้
ราคา
๘.๒ จงใจทำให้ทรัพย์สินของทางราชการ
เสียหาย และยินยอมชดใช้ราคา

ภาคทัณฑ์
กักขัง 30 วัน

๙. เกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมหลบหนี
๙.๑ ประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูก
ควบคุมหลบหนี
๙.๒ ประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูก
ควบคุมหลบหนี และมีการติดตามจับกุม
ได้ภายใน ๓ เดือน

กักขัง 30 วัน

๑๐.เกี่ยวกับงานสอบสวน
๑๐.๑ ขาดผัดฟ้องฝากขัง (พนักงานสอบสวน
และผู้ที่ได้รับมอบหมาย) และเกิด
ความเสียหายไม่ร้ายแรง
๑๐.๒ ยอมให้นายประกันผ่อนชำระเบี้ยปรับ
10.3 รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษแล้วไม่
ลงเลขคดีตามระเบียบ

กักยาม 3 วัน

ภาคทัณฑ์

กักยาม 7 วัน
กักยาม 3 วัน

หมายเหตุ

ความผิดอาญาที่ได้กระทำโดย
ประมาท หากศาลลงโทษจำคุกจริง
ให้พิจารณาตามมาตรา 103 แห่ง
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ความผิด
๑๐.๔ ทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาล่าช้า
โดยไม่มีเหตุอันสมควร
๑๐.๕ สอบสวนเพิ่มเติมล่าช้า จนพนักงาน
อัยการมีหนังสือเตือนหลายครั้ง หรือ
เตือนถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูง โดย
ไม่มีเหตุอันสมควร
๑๐.๖ ทำสำนวนการสอบสวน หรือสำเนา
สำนวนการสอบสวนสูญหาย และ
เกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง
๑๐.๗ เลินเล่อทำให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา
๑๐.๘ ทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา โดย
ไม่สอบสวนรายละเอียด หรือรวบรวม
พยานหลักฐานให้เพียงพอ เป็นเหตุ
ให้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง
๑๐.๙ เป็นพนักงานสอบสวนหรือผู้บังคับ
บัญชายอมลดเบี้ยปรับให้นายประกัน
หรือปรับต่ำกว่าสัญญาประกัน
๑๐.๑๐ เป็นพนักงานสอบสวนหรือผู้มีอำนาจ
ให้ประกันตัวผู้ต้องหา อนุญาตหรือ
ไม่อนุญาตให้ประกันล่าช้า โดยไม่มี
เหตุอันสมควร
๑๐.๑๑ เป็นพนักงานสอบสวนไม่ไปตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ หรือไปตรวจที่เกิด
เหตุล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร
๑๐.๑๒ เลินเล่อปล่อยให้ผู้ต้องหาที่มีการ
อายัดตัวพ้นไปจากการควบคุม เป็น
เหตุให้ท้องที่อายัด นำตัวผู้ต้องหาไป
ดำเนินคดีและเกิดความเสียหายไม่รา้ ยแรง
๑๐.๑๓ ไม่ส่งมอบสำนวนที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้พ้น
หน้าทีส่ อบสวน และเกิดความเสียหาย
ไม่ร้ายแรง

ระดับโทษ
กักยาม 3 วัน
ภาคทัณฑ์ หรือ
กักยาม 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี
ภาคทัณฑ์ หรือ
กักยาม 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี
กักขัง 30 วัน
ภาคทัณฑ์ หรือ
กักยาม 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี
กักยาม 7 วัน
กักยาม 3 วัน

ภาคทัณฑ์ หรือ
กักยาม 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี
กักยาม 3 วัน

กักยาม 3 วัน

หมายเหตุ

ความผิด
๑๐.๑๔ เป็นผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบไม่
ยิ น ยอมรั บ มอบสำนวน หรื อ ไม่
ติดตามทวงถามสำนวนจากพนักงาน
สอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งให้พ้น  
หน้าทีส่ อบสวน และเกิดความเสียหาย
ไม่ร้ายแรง

ระดับโทษ
กักยาม 3 วัน

๑๑. เป็ น นายทะเบี ย นคนต่ า งด้ า วบกพร่ อ ง
เป็น เหตุ ให้เสมียนคนต่างด้าวรับเงินค่าธรรมเนียม
แล้วนำไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

กักยาม 3 วัน

๑๒. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
๑๒.๑ ข้าราชการตำรวจเกีย่ วข้องกับหญิงอืน่
กักขัง 30 วัน
หรือชายอื่น โดยที่ตนเองมีภรรยา
หรือสามีอยูแ่ ล้ว และเกิดเรือ่ งเสือ่ มเสีย
หรือเสียหาย
๑๒.๒ ได้หญิงหรือชายเป็นภรรยาหรือสามี
กักขัง 30 วัน
แล้วไม่เลี้ยงดู และเกิดเรื่องเสื่อมเสีย
หรือเสียหาย
๑๒.๓ จดทะเบียนสมรสซ้อน
กักขัง 30 วัน
๑๒.๔ ไม่เลี้ยงดูคู่สมรสและบุตร และไม่
กักขัง 30 วัน
ยกย่องตามฐานานุรูป
๑๒.๕ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในใบสำคัญ
การหย่าเกี่ยวกับการอุปการะบุตร
๑๒.๕.๑ ความผิดครั้งแรก
ภาคทัณฑ์
๑๒.๕.๒ ความผิดครั้งที่สอง ไม่ว่า
กักยาม 3 วัน
เป็นการหย่ารายเดียวกัน
หรือไม่ก็ตาม
๑๒.๕.๓ ความผิดครั้งที่สามและ
กักยาม 3 วัน
ครั้งต่อไป
และพิจารณาตัง้ กรรมการ
สอบสวนตาม ม.101
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2547
๑๓. เกี่ยวกับอาคารบ้านพักของทางราชการ
๑๓.๑ กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืน
ระเบียบการพักอาศัยในอาคารบ้าน
พักของทางราชการ และไม่ปฏิบัติ
ตามหนังสือ แจ้งเตือ นของผู้ป กครอง
อาคาร

ภาคทัณฑ์
หรือกักยาม 3 วัน
ตามควรแก่กรณี

หมายเหตุ

ความผิด
๑๓.๒ นำห้องพักไปใช้ในกิจการอืน่ นอกจาก
การพักอาศัยตามปกติ
๑๓.๓ ไม่ ส ่ ง คื น อาคารบ้ า นพั ก ของทาง
ราชการ เมื่อมีบ้านพักเป็นของตัวเอง
หรือของคู่สมรส
๑๓.๔ มีทพ่ี กั อาศัยเป็นกรรมสิทธิข์ องตนเองแล้ว
รายงานว่าไม่มี เพื่อขอรับสิทธิเข้าพัก
อาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการ
๑๓.๕ รายงานเท็จในกรณีผู้พักอาศัย หรือ
ผู้พักอาศัยร่วม หรือคู่สมรส ใช้สิทธิ
พักอาศัยในอาคารบ้านพักของทาง
ราชการเกินกว่าหนึ่งแห่งในจังหวัด
เดียวกัน
๑๓.๖ ไม่ใช้น้ำประปา ไฟฟ้า เฉพาะเพื่อ
การพัก อาศัย ในครัว เรือ น เช่น ต่อ ให้
ผู้อื่นใช้นอกห้องพัก
๑๓.๗ ได้ร ับ สิท ธิเข้า พัก อาศัย ในอาคารบ้า น
พักของทางราชการ เมื่อได้รับการ
แต่งตั้งโยกย้ายสังกัด แต่ไม่ส่งคืน
ห้องพัก เมื่อหมดสิทธิเข้าพักอาศัย
ตามระเบียบ
๑๓.๘ ได้รับสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพัก
ของทางราชการแล้ว
๑๓.๘.๑ ไม่เข้าพักอาศัยประจำ
๑๓.๘.๒ ให้ผู้อื่นพักอาศัยแทน
๑๓.๙ มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารบ้านพัก
ของทางราชการไม่แจ้งผู้อาศัยที่จะ
เกษียณอายุราชการทราบถึงวันหมด
สิทธิพักอาศัยตามระเบียบ
๑๓.๑๐ มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารบ้านพัก
ของทางราชการ เมื่อมีห้องพักว่างไม่
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อ
จัดให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย หรือเมื่อมี
ผู้บังคับบัญชาอาคารอนุญาตให้ผู้มี
สิทธิเข้าพักอาศัยแล้วไม่รีบแจ้ง
เจ้าตัวทราบทันที

ระดับโทษ
ภาคทัณฑ์ หรือ
กักยาม 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี
ภาคทัณฑ์ หรือ
กักยาม 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี
กักยาม 3 วัน
กักยาม 3 วัน

กักยาม 3 วัน
กักยาม 3 วัน

กักยาม 3 วัน
กักขัง 30 วัน
ภาคทัณฑ์

กักยาม 3 วัน หรือ
กักขัง 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี

หมายเหตุ

ความผิด
๑๓.๑๑ มีหน้าที่รับผิดชอบอาคารบ้านพัก
ของทางราชการ ไม่ ร ายงานให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้พักอาศัยทราบ
เพื่อพิจารณาทางวินัยและตัดสิทธิ
การเข้าพักอาศัย เนื่องจากฝ่าฝืน
ระเบียบโดยได้ว่ากล่าวตักเตือนให้
แก้ไขและปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว แต่
ผู้พักอาศัยไม่ปฏิบัติตาม
๑๓.๑๒ ประวิงเวลาหรือ ไม่ค ืน เงิน ประกัน แก่
ผูห้ มดสิทธิพกั อาศัยในอาคารบ้านพัก
พักของทางราชการ
๑๔. เดินทางออกนอกประเทศโดยไม่ได้รบั อนุญาต
๑๕. ประพฤติผิดวินัยอื่นๆ
๑๕.๑ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบตำรวจที่ต้อง
โทษกักขัง ปล่อยให้ผู้ต้องโทษออก
ไปภายนอกสถานที่ก ัก ขังโดยไม่ช อบ
ด้วยระเบียบ
๑๕.๒ กู้ยืมเงิน เมื่อถึงกำหนดแล้วไม่ชำระ
จนถูกฟ้องเป็นคดี แล้วไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือ
คำพิพากษาของศาล
๑๕.๓ ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญในอาคาร
บ้า นพัก ของทางราชการหรือ สถานที่
ราชการ

ระดับโทษ
กักยาม 3 วัน หรือ
กักขัง 3 วัน ตาม
ควรแก่กรณี

กักขัง 3 วัน

ภาคทัณฑ์
กักยาม 3 วัน

ภาคทัณฑ์หรือ
กักยาม 3 วัน
ตามควรแก่กรณี
ภาคทัณฑ์หรือ
กักยาม 3 วัน
ตามควรแก่กรณี

หมายเหตุ

แนวทางการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
แนวทางการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงนี้ เป็นกรณีที่ ตร. ได้พิจารณาลงโทษ
ผู้กระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงในอดีต โดยจัดทำแบบย่อเรื่องและนำมาปรับบทกับมาตรา ๗๘
(๑)-(๑๘) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗  เพือ่ ให้สอดคล้องกับบทกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั
สำหรับผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจใช้เป็นกรณีศึกษาประกอบกับหลักการพิจารณาความผิด กำหนดโทษ
และมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงข้างต้น
๑. ละทิ้งหน้าที่ราชการ ละทิ้งหน้าที่เวรยาม ไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการลา
๑.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง พงส.(สบ ๒) ระหว่างเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาเข้าเวร
สอบสวน มีผบู้ งั คับบัญชามาตรวจ สน. ไม่พบผูถ้ กู กล่าวหาอยูป่ ฏิบตั หิ น้าที่ และไม่ปรากฏว่าได้มกี ารลง
ปจว. ไว้วา่ ไปทีใ่ ด ผูถ้ กู กล่าวหารายงานชีแ้ จงว่าไปเยีย่ มเพือ่ นซึง่ ป่วย โดยข้ออ้างไม่สมเหตุผล พฤติการณ์
การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ หรือทำให้เสียระเบียบแบบแผน
ของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๔) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ภาคทัณฑ์
๑.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง พงส. (สบ ๓) ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น.
ผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่เข้าเวรสอบสวน แต่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่เวลา ๒๐.๔๐ น. เนื่องจากเดินทาง
ออกจากบ้านพักเมื่อเวลา ๑๗.๕๐ น. ก่อนเวลาปฏิบัติหน้าที่เวรเพียง ๑๐ นาที เป็นเหตุให้มา
เข้าเวรล่าช้าประมาณ ๒ ชัว่ โมงเศษ ถือได้วา่ ขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
เวรสอบสวน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องสัมผัสกับประชาชนโดยตรง และอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ได้ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้ง
หน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตาม
มาตรา ๗๘ (๔) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ภาคทัณฑ์
๑.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวป. มีหน้าที่ตั้งจุดตรวจสัมพันธ์ ระหว่างเวลา
๑๒.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ซึง่ เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารของตำรวจภูธรภาค เมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
ได้ไปตรวจเมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ไม่พบการปฏิบัติและในจุดที่ต้องตั้งจุดตรวจก็ไม่มีเหตุฝนตก
ดังนั้นตามที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าฝนตกและไปเตรียมการแข่งขันกีฬาโดยไม่ตั้งจุดตรวจสัมพันธ์
ตามแผน จึงไม่อาจรับฟังได้ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่
ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการ หรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๔) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗

โทษ กักยาม ๓ วัน
๑.๔ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์
ทั้งหมด ๑๐ ครั้ง ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ขออนุญาตให้ผู้อื่นเข้าเวรแทนมาโดยตลอด ในการ
ขออนุญาตตั้งแต่ครั้งที่ ๑ - ๙ ผู้บังคับบัญชาให้แทนเวรกันได้ แต่ในครั้งที่ ๑๐ ผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาต
แต่ไม่ได้ติดตามตรวจสอบว่าผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่
เวรยามรักษาการณ์ในวันดังกล่าว พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการ หรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๔) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๗ วัน
๑.๕ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด
ตรวจ ปรากฏว่าในวันที่ ๙, ๑๓, ๑๕ และ ๒๑ ส.ค. ๔๔ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่แต่ให้ผู้อื่นปฏิบัติหน้าที่แทน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้น
การกระทำใดๆ ทำให้ เ สี ย ระเบี ย บแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๒) (๔) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๗ วัน
๑.๖ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สว. ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนมีกำหนด ๓ วัน โดย
ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๔๓ เมื่อครบกำหนดกลับไม่มาปฏิบัติหน้าที่ แต่ได้โทรศัพท์
แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาขออนุญาตลาพักผ่อนต่อไปอีก โดยแจ้งว่ายังทำธุระไม่เสร็จ แต่ผู้บังคับบัญชา
ให้ผู้ถูกกล่าวหามาปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วเสนอใบขออนุญาตลาพักผ่อนตามระเบียบ แต่เมื่อถึง
วันที่ ๒๘ ก.พ. ๔๓ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาปฏิบัติหน้าที่ จนถึงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๔๓ จึงมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามปกติ แต่ก็ไม่ได้เสนอใบลาตามระเบียบในวันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันแรก
และระหว่างที่ผู้ถูกกล่าวหาหยุดราชการไปก็ไม่ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงสาเหตุที่ไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมระยะเวลาที่ขาดราชการไป ๙ วัน พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ หรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๔) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๑๕ วัน (ปัจจุบันตามกฎ ก.ตร. ลงโทษกักขัง สว. ไม่ได้)

๑.๗ ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติราชการรับผิดชอบงานสอบสวน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ที่ ภ.จว. ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้ตรวจพบว่าผู้ถูกกล่าวหาขาดราชการโดยไม่ได้มาลงชื่อทำงาน
บางวันลงชื่อทำงานแต่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ขาดราชการในวันที่ ๕ และ ๙ ก.ค. ๔๒,
๑๖ - ๒๘ ก.ค. ๔๒ และ ๒ ส.ค. ๔๒ รวม ๑๖ วัน พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ
อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ หรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๔) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
หมายเหตุ หากเป็นกรณี ๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลา
เกินกว่า ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกัน โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร ๔) ละทิง้ หน้าทีเ่ วรยาม และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานลงโทษวินยั อย่างร้ายแรง
ของ ก.ตร. ข้อ ๒ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๒. เสพสุรามึนเมา ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
๒.๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ และ ๒ ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ใน ภ.จว. เดียวกัน ได้ไปดื่ม
สุราจนมีอาการมึนเมา แล้วทะเลาะวิวาทกันจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวผู้ถูกกล่าวหาไปสถานี
ตำรวจเพื่อปรับความเข้าใจ เมื่อถึงสถานีตำรวจผู้ถูกกล่าวหาก็ยังโต้เถียงกันอยู่อีก จากนั้นจึงได้ออก
จากสถานีตำรวจไป โดยไม่รอพนักงานสอบสวนที่ออกไปตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีอื่น ถือเป็น
ความผิดดื่มสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง
หน้าที่ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินยั ฐาน กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่าง
ข้าราชการตำรวจ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสีย
ระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๐) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง คนละ ๑๕ วัน
๒.๒ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ - ๓ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. ไปรับประทานอาหารและดื่มสุรา
ที่ร้านอาหาร ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. จนถึง ๐๓.๐๐ น. ของวันใหม่ เมื่อเรียกพนักงานมาเก็บค่าอาหาร
ได้พูดกับพนักงานว่า “ไม่จ่ายได้มั๊ย โต๊ะนี้มีตำรวจกิน” จากการสอบสวนทางวินัย ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง
๓ นาย ยอมรับว่าพูดจริง และพูดด้วยเสียงดังเพราะมีอาการมึนเมา แต่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง ๓ นาย

ก็ได้ชำระค่าอาหารไปทั้งหมด การที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กล่าวข้อความดังกล่าวนั้นเป็นคำกล่าวที่
ไม่เหมาะสม ทำให้ผู้พบเห็นหรือได้ยิน เกิดความรู้สึกเกลียดชังต่อข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวมว่า
ชอบใช้อำนาจ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง คนละ ๓ วัน
หมายเหตุ
หากเป็นกรณี  ๑) เสพสุราในขณะปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเมาสุราเสียราชการ
หรือเมาสุราในที่ชุมชนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ๒) เมาสุรา
ก้าวร้าวท้าทายผู้บังคับบัญชา ๓) เมาสุรายิงปืนด้วยความคึกคะนอง ตามมาตรฐานลงโทษวินัย
อย่างร้ายแรงของ ก.ตร. ข้อ ๗ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๓. เกี่ยวกับอาวุธปืน
๓.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในข้อหา
พกพาอาวุธปืน (ของทางราชการ) ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร
(ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ) พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ประพฤติตนในลักษณะที่
ไม่สมควรกระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘
(๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
หมายเหตุ หากเป็นกรณีมีอาวุธปืนหรือลูกระเบิดผิดกฎหมายไว้ในครอบครอง
ตามมาตรฐานลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร. ข้อ ๘.๑ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๓.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ได้เบิกอาวุธปืน ปลย. เอ็ม ๑๖ ของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่น ได้ส่งมอบอาวุธปืนคืน
ปรากฏว่า อาวุธปืนดังกล่าว ลำกล้องมีรอยสนิมลึกบนสันเกลียวหลายแห่ง สาเหตุเกิดจากผู้ถูก
กล่าวหาทำความสะอาดและบำรุงรักษาไม่ดีเท่าที่ควร ผู้ถูกกล่าวหายินยอมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน
๔,๐๕๐ บาท ให้กับทางราชการตามกำหนด พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ภาคทัณฑ์

๔. เกี่ยวข้องกับหญิงอื่นในทางชู้สาว
๔.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สว. มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีบุตร ๑ คน
ผู้ถูกกล่าวหากับภรรยาแยกกันอยู่ เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกภูมิลำเนาของ
ภรรยาแต่มิได้หย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยา ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาไปได้หญิงอื่นเป็นภรรยา และมี
บุตรด้วยกันอีก ๑ คน ภายหลังมีเรื่องทะเลาะกันอย่างรุนแรง ภรรยาคนใหม่ของผู้ถูกกล่าวหา ได้
ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พฤติการณ์การกระทำเป็น
ความผิดวินัยฐานประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสีย
ระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๔) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน (ปัจจุบันตามกฎ ก.ตร. ลงโทษกักขัง สว. ไม่ได้)
๔.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สว. มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว
ต่อมาได้รู้จักสนิทสนมกับหญิงอื่น จนได้เสียเป็นสามีภรรยากัน ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับเลี้ยงดู
จึงถูกร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ผลการสอบสวนทางวินัย ฝ่ายหญิงให้การยืนยันว่า ได้เสียเป็นสามี
ภรรยากับผู้ถูกกล่าวหาจริง ต่อมาภายหลังได้กลับคำให้การใหม่ เป็นว่าไม่เคยได้เสียกับผู้ถูกกล่าวหา
อ้างว่าผู้ถูกกล่าวหาขอร้องเกรงว่าจะถูกลงทัณฑ์ จึงกลับคำให้การเพื่อช่วยเหลือและถอนคำร้อง
พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้น
การกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
๔.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สว. มีภรรยาโดยพฤตินัย (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส)
อยู่แล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาได้ไปยุ่งเกี่ยวหญิงอื่นในทางชู้สาวอีก โดยสนิทสนมกันและไปไหนมาไหน
ด้วยกันตลอดในช่วงที่ไปราชการ โดยผู้ใต้บังคับบัญชาที่เดินทางไปด้วยกันให้การยืนยันว่า ได้พักที่
ห้องพักหรือบ้านพักเดียวกัน พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ประพฤติตนในลักษณะที่
ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘
(๔) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
๔.๔ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สว. มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้ว
ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับหญิงอื่น โดยพาออกสังคมอยู่เป็นประจำ
พานอนค้างที่บ้านพัก เป็นเหตุให้ผู้ถูกกล่าวหาและภรรยามีปากเสียงกัน ในเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาไปมี
ความสัมพันธ์กับหญิงอื่น ทำให้เกิดความเสียหายภายในครอบครัว และครอบครัวแตกแยก
จนเกิดเรื่องเสื่อมเสียเสียหาย พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ประพฤติตนในลักษณะที่

ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘
(๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน (ปัจจุบันตามกฎ ก.ตร. ลงโทษกักขัง สว. ไม่ได้)
๔.๕ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง พงส. (สบ ๒) ได้ถูก น.ส. ป. ร้องเรียนกล่าวหาว่า
ได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ถูกกล่าวหา หลังจากนั้นได้มีเพศสัมพันธ์กันเรื่อยมา ระหว่างที่มีความสัมพันธ์กัน
ผู้ถูกกล่าวหาได้เลี้ยงดู และพาไปฉีดยาคุมกำเนิดที่คลินิก ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เลี้ยงดู เป็นเหตุ
ให้ได้รับความเดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียง พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผน
ของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน (ปัจจุบันตามกฎ ก.ตร. ลงโทษกักขัง สว. ไม่ได้)
หมายเหตุ หากเป็ น กรณี ๑) เป็ น ชู ้ ห รื อ มี ช ู ้ ก ั บ ภรรยาหรื อ สามี ข องผู ้ อ ื ่ น
๒) ปลุกปล้ำกระทำอนาจารภรรยาของผู้อื่น ตามมาตรฐานลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร.
ข้อ ๑๐ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๕. จดทะเบียนซ้อน ไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตร ไม่กำกับดูแลความประพฤติของภรรยา
๕.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สว. มีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีบุตร ๒
คน ต่อมาได้รู้จักชอบพอกับหญิงอื่นโดยบอกว่าเป็นโสด ทำให้หญิงดังกล่าวหลงเชื่อ และยินยอม
จดทะเบียนสมรสด้วย ในการยื่นขอจดทะเบียนสมรส ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งต่อนายทะเบียนว่าไม่เคย
จดทะเบียนสมรสมาก่อน ซึ่งไม่เป็นความจริง และผู้ถูกกล่าวหาได้ถูกดำเนินคดีอาญากรณีดังกล่าว
ภายหลังผู้ถูกกล่าวหาได้หย่าขาดกับภรรยาคนใหม่ที่มีบุตรด้วยกันอีก ๑ คน แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่รับ
อุปการะ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินยั ฐาน ประพฤติตนในลักษณะทีไ่ ม่สมควร กระทำหรือละเว้น
การกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กรณีจดทะเบียนซ้อน กักขัง ๓๐ วัน
กรณีไม่รับอุปการะเลี้ยงดูบุตร กักขัง ๓๐ วัน (ปัจจุบันตามกฎ ก.ตร. ลงโทษ
กักขัง สว. ไม่ได้)
๕.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สว. ได้จดทะเบียนสมรสกับนาง ว. เมื่อปี ๒๕๑๘ มี
บุตรด้วยกัน ๒ คน ต่อมาทั้งสองได้จดทะเบียนหย่าเมื่อปี ๒๕๒๖ โดยบันทึกสัญญาการหย่าระบุว่า
จะต้องส่งเงินค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท และค่าเล่าเรียนตามใบเสร็จของทางโรงเรียน
จนกว่าอายุครบ ๒๕ ปี แต่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้จดทะเบียนสมรสกับนาง ส. อีกเมื่อปี ๒๕๒๔

เป็นการจดทะเบียนซ้อน และมิได้ส่งค่าเล่าเรียนบุตรทั้งสองตามสัญญา พฤติการณ์การกระทำเป็น
ความผิดวินัยฐาน ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสีย
ระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน (ปัจจุบันตามกฎ ก.ตร. ลงโทษกักขัง สว. ไม่ได้)
๕.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวป. โดยนาง ช. ภรรยาของผู้ถูกกล่าวหาได้
ร่วมเล่นแชร์และก่อหนี้สินผูกพันจำนวนมาก จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ แต่ไม่มีพยานหลักฐานระบุ
หรือยืนยันได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาร่วมเล่นแชร์หรือสนับสนุนให้ภรรยาเล่นแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงรับฟังได้
เพียงว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่กำกับดูแลความประพฤติของภรรยาโดยเคร่งครัด เป็นเหตุให้ภรรยาไป
เล่นแชร์ แล้วล้มและก่อหนีส้ นิ จำนวนมาก จนไม่สามารถชำระหนีส้ นิ ได้ ประชาชนหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมด้วยพฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ประพฤติตน
ในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ
ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓ วัน
๖. เกี่ยวกับอาคารบ้านพัก
๖.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผกก. เป็นผู้บังคับบัญชาของ จ.ส.ต. ช. และได้พัก
อาศัยอยู่ในห้องพักของ สน. ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาต้องทราบว่า จ.ส.ต. ช. พักอาศัยอยู่ที่ห้องพักของ สน.
การที่ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อรับรองท้ายคำร้องของสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลางของ ตร.
ว่า จ.ส.ต. ช. ยังไม่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารบ้านพักส่วนกลางของ ตร. และยังไม่ได้รับสิทธิ
เข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของหน่วยงานใด ฟังได้ว่ามีเจตนารายงานเท็จ พฤติการณ์การกระทำ
เป็นความผิดวินัยฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๑) (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ภาคทัณฑ์
๖.๒ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ - ๔ ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ โดยผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิอาศัย
ในบ้านพักของทางราชการ ได้ก่อสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่พักข้าราชการตำรวจส่วนกลาง โดยมิได้
รับอนุญาต เมื่อผู้ปกครองอาคารได้แจ้งให้ทำการรื้อถอนแล้วไม่ดำเนินการ จนเมื่อรายงานต่อ ตร.
จึงได้รื้อถอนพฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการประพฤติตนในลักษณะ
ที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘
(๒) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

โทษ กักยาม คนละ ๓ วัน
๖.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักของ
สน. ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหมดสิทธิที่จะพักอาศัย
ในอาคารบ้านพักของ สน. ดังกล่าว และได้มีการผ่อนผันให้พักอาศัยมาโดยตลอด และเมื่อครบ
กำหนดขอผ่อนผันผู้บังคับบัญชาสั่งให้คืนบ้านพัก ผู้ถูกกล่าวหาไม่ขนย้ายครอบครัวและไม่ปฏิบัติ
ตามพฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่
ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
กระทำ หรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๒) (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
หมายเหตุ หากเป็นกรณีได้สิทธิอาศัยในอาคารบ้านพักของทางราชการ แล้ว
เอาไปให้ผู้อื่นเช่า ตามมาตรฐานลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร. ข้อ ๑๓ ถือเป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง
๗. รับคำร้องทุกข์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
๗.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สวส. เมื่อมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ถูก
กล่าวหา  ให้ดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ เมือ่ รับแจ้งแล้ว ผูถ้ กู กล่าวหาไม่ได้รบั คำร้องทุกข์ หรือลง ปจว.
ไว้ทำการสอบสวน ต่อมาผู้เสียหายได้ร้องเรียนพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ถูกกล่าวหาจึง
ได้ลง ปจว. และรับคำร้องทุกข์ ทำการสอบสวนต่อไป พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ
ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
๗.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สวส. ได้รับแจ้งอุบัติเหตุจราจร และได้ออกไปตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ แต่ไม่ดำเนินการรับคำร้องทุกข์ และสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ แต่ได้รับคำร้องทุกข์
หลังจากเวลาผ่านไปแล้ว ๑ เดือน พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๒)  (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
๗.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวส. เมื่อมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อ
ผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องคนร้ายลักทรัพย์ แต่ผู้ถูกกล่าวหาปล่อยให้ผู้เสียหายรอแจ้งความเป็นเวลานาน
โดยไม่่มีเหตุอันสมควร ออกไปสถานที่เกิดเหตุล่าช้า และไม่รับคำร้องทุกข์ลงเลขคดีไว้ทันที ทั้งที่ได้
ทราบแน่ชัดแล้วว่ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พฤติการณ์การกระะทำเป็น
ความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ประพฤติตน
ในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ
ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
๗.๔ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวส. รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีจราจร
ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินการสอบสวนหลังจากเกิดเหตุแล้วประมาณ ๓ เดือน จึงทำการขออนุมัติ
ออกหมายจับ และเป็นการดำเนินการภายหลังจากถูกร้องเรียน นอกจากนี้ยังได้คืนรถยนต์ของกลาง
ให้กับเจ้าของ โดยไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีอำนาจคืน ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาทำงาน
ด้านสอบสวนมานาน ๒ ปีเศษ ย่อมมีความรู้ความสามารถเพียงพอ การอ้างว่าคืนรถยนต์ของกลาง
เพราะเข้าใจผิด จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๗ วัน
๗.๕ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวส. เมื่อมีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์ ผู้ถูกกล่าวหา
ได้สอบสวนปากคำผู้แจ้งและลง ปจว. ไว้เป็นหลักฐาน แต่มิได้ลงเลขรับคดี และทำการสอบสวนให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย เมื่อได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่น ก็ไม่ได้ส่งมอบเอกสาร
หลักฐานทางคดีให้หัวหน้าของสถานีตามระเบียบ ต่อมาผู้แจ้งได้มีหนังสือขอทราบผลการดำเนินคดี

จึงมีการตรวจสอบหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหาจึงส่งมอบเอกสารให้ พงส. ดำเนินการต่อไป พฤติการณ์
การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของ
ตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๕ วัน
๘. ทำสำนวนสอบสวนล่าช้า
๘.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวส. เมื่อมีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ให้
ดำเนินคดีในความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ผู้ถูกกล่าวหาได้รับคำร้องทุกข์ไว้และสอบสวนตาม
ระเบียบและกฎหมาย ผู้ถูกกล่าวหาสอบสวนนาน ๑๗ เดือน แต่ยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ อ้างว่า
ผู้เสียหายไม่นำเอกสารหลักฐานสำคัญในคดีมามอบให้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่น
ได้มอบสำนวนการสอบสวนให้กับ รอง สวส. คนอื่น แต่ไม่ส่งมอบให้ผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ
พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อ
ในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้
เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๕ วัน
๘.๒ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สถานี ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ดำรง
ตำแหน่ง สวส. ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ เป็น พงส. รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีอาญา ไม่ดำเนิน
การสืบสวนสอบสวนคดีด้วยความละเอียดรอบคอบ และเร่งรัดในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานทางคดี โดยไม่เร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีในทันทีหลังจากเกิดเหตุ
กลับปล่อยปละละเลยให้หลบหนีไปประมาณ ๑ เดือน ผู้ต้องหาจึงเข้ามอบตัว พร้อมอาวุธปืนของกลาง
ต่อมาผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๒ จึงส่งอาวุธปืนและปลอกกระสุนไปทำการพิสจู น์ ซึง่ กระทำด้วยความล่าช้านาน
ถึง ๔๒ วัน สำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนบกพร่องที่ไม่ควบคุม
กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย จนเป็นเหตุให้
เกิดการร้องเรียนขึ้น พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิด
ผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้
เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ กักยาม ๓ วัน
  ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ยุติเรื่อง เนื่องจากถึงแก่กรรม
หมายเหตุ หากเป็นกรณีทำสำนวนคดีอาญาล่าช้า ค้างจำนวนมาก และเกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร. ข้อ ๑๑.๓ ถือเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๙. ขาดผัดฟ้อง ฝากขัง
๙.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวส. รับผิดชอบคดีอาญาความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค ทำสำนวนสอบสวนล่าช้า โดยผัดฟ้องผู้ต้องหาถึง ๕ ครั้ง และผู้บังคับบัญชาได้เร่งรัดคดี
ตลอดมาแต่การสอบสวนไม่เสร็จสิ้น ทั้งที่เป็นคดีไม่มีประเด็นยุ่งยากซับซ้อน จนเป็นเหตุให้ขาดผัดฟ้อง
แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะยอมรับผิด และคดีอาญาสามารถนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องขาดได้ ไม่เกิดความเสียหาย
แก่ราชการก็ตาม พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิด
ผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาท
เลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตาม
มาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
๙.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สวส. ได้รับคำร้องทุกข์คดีอาญาไว้ ทำการสอบสวน
จนแล้วเสร็จ มีความเห็นควรสั่งฟ้อง แต่ผู้ต้องหาหลบหนี ได้ออกหมายจับและตำหนิรูปพรรณไว้
ต่อมาจับกุมผู้ต้องหาได้ ผู้ถูกกล่าวหารับตัวผู้ต้องหาไว้ทำการสอบสวน แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่สามารถ
ส่งตัวผู้ต้องหาให้พนักงานอัยการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่ขอผัดฟ้องไว้ต่อศาล เป็นเหตุ
ให้พนักงานอัยการต้องนำเรื่องขออนุมัติฟ้อง พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ตั้งใจอุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบ
แบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

โทษ กักยาม ๓ วัน
๙.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวส. รับผิดชอบสำนวนคดีอาญาเรื่องปล้นทรัพย์
ทำสำนวนการสอบสวนล่าช้าจนครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่ ๗ ยังทำการสอบสวนไม่แล้วเสร็จ
เป็นเหตุให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาไป พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะเพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑) (๙)
(๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
หมายเหตุ หากเป็นกรณีขาดผัดฟ้องฝากขัง (พนักงานสอบสวนหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย) เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงของ ก.ตร.
ข้อ ๑๑.๑ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑๐. ผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบงานสอบสวน
๑๐.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สวส. เป็นผู้รับผิดชอบงานสอบสวน และมีหน้าที่
ตรวจสอบแนะนำสั่งการให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ของสำนวนการสอบสวน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของรอง สวส. จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
เป็นเหตุให้สำนวนการสอบสวนทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ รอง สวส. บกพร่องล่าช้า และไม่สามารถฟ้อง
ผู้ต้องหาได้ภายในกำหนด เกิดความเสียหายต่อทางราชการ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัย
ฐาน ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผน
ของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ภาคทัณฑ์
๑๐.๒ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดำรงตำแหน่ง ผกก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.
(สส.) ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ดำรงตำแหน่ง สวส. ผู้ถูกกล่าวหาบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ควบคุมและตรวจ
สอบการปฏิบัติหน้าที่ของ รอง สวส. เป็นเหตุให้การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบล่าช้า รวม
๑๕ คดี เป็นเหตุให้ครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหา และศาลปล่อยตัวไป เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดยอมรับความบกพร่อง พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการด้วยความตัง้ ใจ อุตสาหะ เพือ่ ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผน
ของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

โทษ ภาคทัณฑ์ ทั้ง ๓ นาย
๑๐.๓ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดำรงตำแหน่ง ผกก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก.
เป็นผู้บังคับบัญชาของ ร.ต.อ. ว ทราบดีอยู่แล้วว่า ร.ต.อ. ว  มีปัญหาในการทำงานอยู่เสมอ ไม่ได้
ตรวจ สอบเร่งรัดการปฏิบตั งิ านของ ร.ต.อ. ว อย่างจริงจัง เป็นเหตุให้ ร.ต.อ. ว ไม่สง่ สำนวนการสอบสวน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบคืนก่อนย้าย จำนวน ๘ สำนวน ในจำนวนนั้นเป็นคดีมีตัวผู้ต้องหาขาดฝากขัง
เป็นเหตุให้ศาลปล่อยตัวไป และไม่สามารถติดตามตัวผูต้ อ้ งหามาดำเนินคดีได้ เกิดความเสียหายแก่ราชการ
พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้
เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ
ตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ภาคทัณฑ์ ทั้ง ๒ นาย
๑๑. ไม่ไปเป็นพยานศาล เบิกความต่อศาลแตกต่างจากคำให้การชั้นสอบสวน
๑๑.๑ ผูถ้ กู กล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. ต้องไปเป็นพยานศาลเพือ่ สืบพยานโจทก์ แต่ผถู้ กู
กล่าวหาขอผัดการไปเป็นพยานศาลรวม ๓ ครัง้ ครัง้ ที่ ๔ ผูถ้ กู กล่าวหาอ้างว่า การจราจรติดขัดจึงไปไม่ทนั
ทั้งๆ ที่การไปเป็นพยานศาลตามปกติต้องไปก่อนเวลานัด เพื่อพบปะซักซ้อมกับพนักงานอัยการ
ประกอบกับผูถ้ กู กล่าวหาเป็นตำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ การเป็นพยานศาลในคดีอาญาถือเป็นราชการต้องปฏิบตั แิ ละ
ให้ความร่วมมือ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
๑๑.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวป. ได้เบิกความต่อศาลแตกต่างจากคำให้การ
ในชั้นสอบสวนว่า ไม่เห็นเหตุการณ์ในขณะที่สายลับไปล่อซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหา ทั้งนี้ได้ให้การใน
ชั้นสอบสวนว่า เห็นเหตุการณ์ในขณะที่สายลับไปล่อซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหาอย่างชัดเจน พฤติการณ์
การกระทำเป็นความผิดวินยั ฐาน กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ
ตามมาตรา ๗๘ (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๕ วัน

๑๒. ผู้ต้องหาหลุดพ้นจากการควบคุม
๑๒.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สวส. ได้รับตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าว
เพื่อนำส่ง พงส.สตม. ดำเนินการตามกฎหมาย แต่ระหว่างที่รอการส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาประมาท
เลินเล่อ ปล่อยให้ผู้ต้องหานั่งรอตามลำพังโดยไม่ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุม เป็นเหตุให้ผู้ต้องหา
หลบหนีไป จนล่วงเลยเกินกว่า ๓ เดือน ยังจับกุมตัวผู้ต้องหาไม่ได้ ผู้ถูกกล่าวหาจึงถูกดำเนินคดีอาญา
ถึงที่สุดศาลพิพากษาปรับ ๒,๐๐๐ บาท พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำ
ใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
๑๒.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปฏิบัติหน้าที่สิบเวรสถานี ไม่เคร่งครัดในการ
ปฏิบัติหน้าที่ยามสถานี และตรวจตรามิให้สิ่งของต้องห้ามปะปนเข้าไปในห้องควบคุมตามระเบียบ
เป็นเหตุให้ผตู้ อ้ งหาคดีจำหน่ายและมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
หลบหนีไปจากห้องควบคุม โดยใช้ใบเลื่อยที่ซุกซ่อนมากับอาหารตัดลูกกรงเหล็กห้องควบคุมขาดแล้ว
หลบหนีไป พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินยั ฐาน ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความตัง้ ใจ อุตสาหะ
เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ
ตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
หมายเหตุ หากเป็ น กรณี ๑) เจตนาปล่ อ ยผู ้ ต ้ อ งหาหรื อ ผู ้ ถ ู ก ควบคุ ม
๒) ประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ต้องหาหรือผู้ถูกควบคุมหลบหนีหลายครั้ง ตามมาตรฐานลงโทษวินัยอย่าง
ร้ายแรงของ ก.ตร. ข้อ ๙ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑๓. สอบสวนวินัยล่าช้า
๑๓.๑ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ ดำรงตำแหน่ง
สว. ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ ดำรงตำแหน่ง รอง สว. ได้รับคำสั่งจากผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ ให้เป็นคณะกรรมการ
สอบสวนทางวินยั ปรากฏว่าใช้เวลาในการสอบสวนนาน ๑ ปี ๑๑ เดือน ถือเป็นการสอบสวนล่าช้าโดยไม่มี
เหตุอนั สมควร ส่วนผูถ้ กู กล่าวหาที่ ๔ ไม่ควบคุมเร่งรัดและกำกับดูแลการสอบสวน พฤติการณ์การกระทำ
เป็นความผิดวินยั ฐาน ไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความตัง้ ใจ อุตสาหะ เพือ่ ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้า

แก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่
ราชการประพฤติตนในลักษณะทีไ่ ม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผน
ของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ - ๓ คนละ ๓ วัน
ภาคทัณฑ์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔
๑๓.๒ ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ ดำรงตำแหน่ง ผกก. ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๒ และ ๓ ดำรงตำแหน่ง
รอง ผกก. ได้รับการแต่งตั้งจาก ตร. ให้เป็นกรรมการสอบสวนทางวินัย ใช้เวลาในการสอบสวนเกือบ
๒ ปี โดยไม่มีการขอขยายเวลาสอบสวน ตร. ได้แจ้งเตือนและกำชับให้รายงานผลการสอบสวน
อีกหลายครั้ง ก็ไม่ได้รายงานหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผน
ของตำรวจตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๑ - ๓ คนละ ๓ วัน
๑๔. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ก่อให้แตกความสามัคคี
๑๔.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สว. เกิดความไม่พอใจและพูดว่า ผกก.
ต่อหน้าข้าราชการตำรวจในปกครองของ ผกก. ว่า “ผกก. ไม่มีน้ำยาไม่สามารถปกครองผู้ใต้บังคับ
บัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยได้” อันเป็นการก้าวร้าวนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พฤติการณ์การกระทำเป็น
ความผิดวินัยฐานไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
ตามมาตรา ๗๘ (๓) (๑๒) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
๑๔.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ มีหนังสือร้องเรียนผู้บังคับบัญชาต่อ
หน่วยงานนอก ตร. โดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งคำร้องเรียนไม่มีมูลความจริง
ทำให้ผู้บังคับบัญชา และ ตร. เสื่อมเสียชื่อเสียง พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน
กระทำการอันเป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ  ประพฤติตนในลักษณะทีไ่ ม่สมควร
มาตรา ๗๘ (๑๐) (๑๒) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๗ วัน
๑๔.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่า ผู้เสียหายเป็น
ตำรวจไม่มีวินัย ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร และเมื่อทำการสอบสวนผู้ใดต้องให้เขาเลี้ยงเบียร์และ

อาหารเป็นการให้ร้ายผู้ใต้บังคับบัญชา จนเกิดการโต้เถียง และใช้กิริยาวาจาไม่สมควร และบกพร่องใน
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปราชการ เป็นการกระทำผิดหลายกรณี พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิด
วินยั ฐานไม่ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการด้วยความตัง้ ใจ อุตสาหะ เพือ่ ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ
เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ประมาทเลินเล่อในหน้าทีร่ าชการ กระทำการอัน
เป็นเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ ประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
ตามมาตรา ๗๘ (๙) (๑๐) (๑๒) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๑๐ วัน
๑๕. วิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
๑๕.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ได้ไปเที่ยวงานวัดกับพี่ชาย จนถึงเวลา
๐๑.๐๐ น. ได้เกิดเหตุชุลมุนทำร้ายร่างกายกันระหว่างฝ่ายพี่ชายผู้ถูกกล่าวหากับพวก กับฝ่ายนาย บ.
กับพวก พี่ชายผู้ถูกกล่าวหาและนาย บ. กับพวก ได้รับบาดเจ็บ และพี่ชายของผู้ถูกกล่าวหาได้นำ
อาวุธปืนของนาย บ. ไป ทางคดีอาญาต่างฝ่ายต่างแจ้งความดำเนินคดีซึ่งกันและกัน โดยนาย บ.
แจ้งความดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาและพี่ชาย กับพวก ในข้อหาปล้นทรัพย์ (อาวุธปืน) โดยใช้กำลัง
ประทุษร้าย ผลคดีอัยการสูงสุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด พฤติการณ์การกระทำเป็น
ความผิดวินัยฐาน ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือละเว้น
การกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๗ วัน
๑๕.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ได้เดินทางไปพบ น.ส. ถ. ซึ่งเป็นภรรยาที่
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ทีห่ อ้ งเช่าแล้วได้ทะเลาะมีปากเสียงกับ น.ส. ถ. เกีย่ วกับเรือ่ งเงิน เกิดบันดาลโทสะ
จึงได้ชกต่อย น.ส. ถ. จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย น.ส. ถ. ได้ร้องทุกข์ต่อ พงส. ให้ดำเนินคดี
ผู้ถูกกล่าวหา ผลคดีถึงที่สุด โดยศาลพิพากษาปรับผู้ถูกกล่าวหาเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท พฤติการณ์การ
กระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร กระทำหรือ
ละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
๑๕.๓ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง รอง สว. นาง ว. ภรรยาของผู้ถูกกล่าวหา ก่อเหตุ
วิวาททำร้ายร่างกายกับนาย พ. เมื่อผู้ถูกกล่าวหาเห็นเหตุการณ์จึงเข้าไปห้ามปรามและกอดปล้ำกับ
นาย พ. เป็นเหตุให้นาย พ. ได้รับบาดเจ็บ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าห้ามปรามและแยกออก

จากกัน หลังจากเกิดเหตุคู่กรณีต่างไปแจ้งความดำเนินคดีต่อกัน ผลคดีถึงที่สุด โดยศาลชั้นต้นและ
อุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหากับพวกคนละ ๖ เดือน และศาลฎีกาได้พิพากษาปรับ
ผู้ถูกกล่าวหาเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง ส่วนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๓ ปี
พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐานใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน
๑๕.๔ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง สวส. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหา
กำลังยืนคุยกับนาง บ. ที่บริเวณถนนหน้าบ้าน ได้มีนาย ส. ขับรถมาถึงและเดินเข้ามาหาคนทั้งสอง
และได้พดู จากันสักพักหนึง่ ผูถ้ กู กล่าวหาเกิดโมโหเดินไปใช้มอื ทุบรถของตนเองทีจ่ อดอยูแ่ ละเดินกลับมา
สักครู่จึงเข้าชกต่อยนาย ส. จากนั้นทั้งคู่ได้กอดปล้ำกัน และสักพักหนึ่งได้แยกจากกัน นาย ส. ได้รับ
บาดเจ็บฟกช้ำและมีแผลถลอก สร้อยคอและเสื้อที่สวมใส่อยู่ขาด สาเหตุมาจากนาย ส. ได้ยั่วโมโห
ผู้ถูกกล่าวหาจนโมโห และเข้าชกต่อยนาย ส. ต่อมานาย ส. ได้แจ้งความต่อ พงส. ผลคดีศาลพิพากษา
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดจริงในข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
และทำให้เสียทรัพย์ ให้จำคุก ๓ เดือน และปรับ ๔,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด
๑ ปี พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๒) (๑๕)
แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักขัง ๓๐ วัน (ปัจจุบันตามกฎ ก.ตร. ลงโทษกักขัง สว. ไม่ได้)
๑๖. เกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
๑๖.๑ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง พงส. (สบ ๒) มีหน้าที่รับแจ้งความร้องทุกข์จาก
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีที่พิพาทกัน และเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน
ที่ประสบปัญหา แต่ผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ไม่ใส่ใจการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ จนเป็นเหตุให้ได้รับการร้องเรียนด้วยวาจาจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาได้เคยมีการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจามาหลายครั้งแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหายังมี
การกระทำผิดอยู่อีก ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงการปฏิบัติหน้าที่ พงส. ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติ
หน้าทีท่ ต่ี อ้ งใกล้ชดิ สัมผัสกับประชาชนโดยตรง และอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ พฤติการณ์
การกระทำเป็นความผิดวินัยฐาน กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของ
ตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗

โทษ กักยาม ๓ วัน
๑๖.๒ ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ ตามวันเวลาเกิดเหตุ ขณะที่ นาย ศ. ขับขี่
รถจักรยานยนต์มาถึงสามแยก ผู้ถูกกล่าวหาได้เดินเข้ามาจับกุมเนื่องจากจอดรถล้ำเส้นทางร่วม
ทางแยกแสดงกิริยาไม่สุภาพ โดยกระชากผ้าปิดปากผู้ร้อง พูดจาไม่สุภาพใช้คำว่า มึง, กู ส่อกิริยาว่า
จะทำร้ายร่างกายแต่ยังไม่ทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติกับประชาชนเช่นนี้
เป็นพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมอย่างยิง่ พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินยั ฐาน ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
เกี่ยวกับหน้าที่ของตนด้วยความสุภาพเรียบร้อย ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร
กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๘) (๑๒)
(๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ กักยาม ๓ วัน
๑๗. รายงานตนต้องคดีล่าช้า
ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่ง ผกก. ได้เข้ามอบตัวกับ พงส. เพื่อสู้คดี กรณีถูกแจ้งความ
ร้องทุกข์กล่าวหาว่า พยายามฆ่าผู้อื่น แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รายงานตัวต้องหาคดีอาญาตามระเบียบ
โดยอ้างว่าหลงลืม พฤติการณ์การกระทำเป็นความผิดวินยั ฐาน กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ ทำให้
เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ ตามมาตรา ๗๘ (๑๕) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗
โทษ ภาคทัณฑ์

