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บทนา
ปัญหาการกระทาความผิดของเจ้าพนักงานตารวจ ถือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับการ
ทางานของเจ้ าพนั ก งานตารวจ ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ข องเจ้า พนัก งานตารวจมีผ ลเสี่ ยงอย่ า งมาก
กล่าวคือเพราะในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้างานตารวจนั้นต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนใน
หน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั้นเมื่อต้องคอยควบคุมสังคมให้เป็นปกติสุขก็ต้องมีเครื่องมือในการดูแล
สังคม ซึ่งเครื่องมือนอกจากกฎหมายที่ให้อานาจหน้าที่แล้ว ยังมีเครื่องมือจาพวกอาวุธปืนที่ใช้ในการ
ควบคุ ม ดู แ ลความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เ นื่ อ งจากอาชี พ ต ารวจต้ อ งมี ก ารระงั บ ความรุ น แรง หรื อ
ควบคุมดูแลประชาชน ไม่ให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมาย จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการกระทบกระทั่งกับ
ผู้ก่อเหตุ โจรผู้ร้าย คู่กรณี หรือประชาชนทั่ วไป และในบางครั้งก็เป็นเหตุให้ผู้ไม่พอใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตารวจก็จะมีการร้องเรียนหรือ ฟ้องร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตารวจนั้น ตารวจเอง
จึงจาเป็นที่จะต้องมีระเบียบวินัย ในการควบคุมตัวเองไม่ให้กระทาการใดเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมาย
กาหนดไว้วินัยของตารวจจึงเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลความประพฤติของข้าราชการตารวจให้
อยู่ภายใต้กรอบที่วางไว้เพื่อไม่ให้ไปล่วงละเมิดกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
การใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เจ้าพนักงานตารวจกระทาความผิด ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ได้ปรากฏให้เห็นได้ชัดว่าเจนขึ้นเรื่อย ๆ ว่ามาจากวินัยของข้าราชการตารวจ จึงมีความสาคัญ
ต่อการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตารวจในอันที่จะควบคุมความประพฤติของข้าราชการตารวจ
อันจะทาให้ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติ ภายใต้วัตถุประสงค์หลักที่จะคุ้มครองรักษาความ
สงบสุขแก่ประชาชนให้เป็นไปโดยเรียบร้ อยและมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยเหตุที่งานในหน้าที่รับผิดชอบ
ของข้ า ราชการต ารวจเป็ น ในลั ก ษณะการใช้ อ านาจบั ง คั บ ในทางปกครองที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ ข อง
ประชาชน อันบังคับเอาแก่เนื้อตัวร่างกายและสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีโครงสร้างและระบบการ
บังคับบัญชาที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดอีกทั้งข้าราชการตารวจนั้นจะต้อง
มีความรับผิดชอบในชีวิตร่างกายตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจะมีอานาจในการใช้อาวุธได้
ตลอดเวลาทีป่ ฏิบัติหน้าที่ด้วยหน้าที่การงานดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าลักษณะงานของข้าราชการ
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ตารวจมีความแตกต่างกับข้าราชการพลเรือนทั่วไปดังนั้นการดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจ
จึงต้องมีพระราชบัญญัติตารวจ พ.ศ. 2547 ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนทั่วไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการลงโทษทางวินัยส่วนหนึ่งได้บังคับเอาแก่เนื้อตัวร่างกายด้วย เช่น กักยาม และกักขังเป็น
ต้นและแม้ว่าข้าราชการตารวจจะไม่ได้กระทาความผิดทางวินัยแต่เพื่อให้การปฏิบัติราชการไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษามาตรฐานความประพฤติของข้าราชการตารวจศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ
ข้าราชการตารวจและหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการคุ้มครองข้าราชการตารวจที่ไม่ได้กระทาความผิดจริง
ได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมไม่เกิดจาการกลั่นแกล้งของผู้บังคับบัญชาดังนั้นพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงได้มีการกาหนดมาตรการในการสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการ
ไว้ด้วยมาตรการที่สาคัญ
วินัยตารวจมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารราชการของสานักงานตารวจแห่งชาติและ
ของรัฐ บาลในการบริ หารประเทศเพราะข้าราชการตารวจเป็นส่ว นหนึ่งของรัฐ บาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและข้าราชการตารวจเป็นข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนให้คุณให้โทษในเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนจับ กุมคุมขังหาก
ข้าราชการตารวจไม่มีวินัยที่ดีจะทาให้ประชาชนเดือดร้อนขาดความเชื่อถือศรัทธาในตัวข้าราชการ
ตารวจรวมตลอดถึงจะทาให้ประชาชนขาดความเชื่อถือศรัทธาและไม่ให้ความร่วมมือกับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและไม่ให้ความร่วมมือกับ
รัฐบาลในการบริหารประเทศวินัยตารวจจึงเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญต่อตัวข้าราชการตารวจและวินัยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของทางราชการเพื่อให้ราชการดาเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพวินัยจึงเป็น
เครื่องนาคนไปในทางที่ดีอีกทั้งยังเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในอันที่จะส่งเสริมหรือสร้างสรรค์ให้ข้าราชการ
ตารวจตั้งใจปฏิบัติห น้าที่ร าชการอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งจะส่ งผลให้ เป็นความดีความชอบและ
ความสามารถที่จะได้เลื่อนฐานะในราชการก้าวหน้าไปตามลาดับหากข้าราชการตารวจผู้ใดไม่มีวินัยที่
ดีพอก็ย่อมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกทั้งจะไม่เป็นที่ยอมรับนับถือกัน
ในวงราชการว่าเป็นข้าราชการตารวจที่ดี
จึงมีมาตรการอย่างหนึ่งทางกฎหมาย และวินัยของตารวจ ก็คือ เมื่อตารวจกระทาผิดวินัยก็
จะต้องมีการลงโทษการกระทาผิดวินัยแบ่งเป็นสองระดับ คือ การทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการทา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ส่วนบทลงโทษที่สาหรับการกระทาผิดวินัยมี 7 ประการ คือ ภาคทัณฑ์
ทัณฑ์กรรม กักยาม ตัดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก หากแยกตามวินัยแล้ว จะมีวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
จะลงโทษ ภาคทัณฑ์ ทัณฑ์กรรม กักยาม กักขัง ตัดเงินเดือน ส่ วนวินัยอย่างร้ายแรงนั้น จะลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก
ดังนั้น หากข้าราชการตารวจมีความประพฤติไม่เหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
หรือกฎหมายที่ให้อานาจไว้แล้ว หรือต่อหน่วยงานและประเทศชาติได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
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การบัญญัติกฎหมาย เพื่อควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตารวจเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบที่เรียกว่า “วินัยตารวจ”
ในบทความนี้ได้ทาการศึกษาทฤษฏี วิวัฒนาการ เกี่ยวการการกระทาความผิดเจ้าพนักงาน
ตารวจ และปัญหาการ การดาเนินการเจ้าเจ้าพนักงานตารวจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ตารวจและมาตรการทาง กฎหมายเกี่ยวกับกระทาความผิดของเจ้าพนักงานตารวจ
ทฤษฏี วิวัฒนาการ เกี่ยวการการกระทาความผิดเจ้าพนักงานตารวจ
จากการกระทาความผิดของเจ้าพนักงานตารวจ เพื่อเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความไม่
เป็ น ธรรมกับ เจ้ าหนั กงานเจ้ าตารวจที่ปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความซื่อสั ตว์ จึงต้องนาระบบกฎหมายที่
เกี่ย วข้องกับ การปฏิบั ติห น้ าที่ของราชการตารวจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 กฎหมายอาญา หรือกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และใช้ทฤษฏีหลักการบริหารงาน
ทฤษฏีการใช้อานาจในการวินิจฉัยในการสอบสวนเจ้าพนักงานตารวจ
หลักกฎหมายเกี่ยวการการกระทาความผิดเจ้าพนักงานตารวจ
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวการการกระทาความผิดเจ้าพนักงานตารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
หาทางแนวทางในการป้องกันและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวการกระทาความวินัยของเจ้า
พนักงานตารวจ เนื่องจาก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกฎระเบียบเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตารวจ เช่น การ
ใช้ดุจพินิจในการลงโทษของเจ้าพนักงานตารวจ หรือเกี่ยวการปฏิบัติหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่มีความ
เสี่ยงในการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพราะในการปฏิบัติงานต้องใกล้ชิดประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ต้องควบคุม ใช้หลักงารบริงานบุคคลที่ยุติธรรม เพื่อ
เป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้เจ้าพนักงานตารวจที่ตั้ งใจทางานต่อไป แต่ปัจจุบันปรากฏว่าปัญหาใน
การที่ให้เจ้าพนักงานในการถูกตั้งคณะกรรมการสิบสวนนั้นมีการปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมในการใช้ดุจ
พินิจ และกฎหมายที่มีความไม่แน่นอนปรากฏอยู่นั้นเองดังต่อไปนี้
วิเคราะห์การใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เจ้าพนักงานตารวจกระทาความผิด
วินัยตารวจมิใช่จะมีความสาคัญแต่เพียงต่อทางราชการสานักงานตารวจแห่งชาติและต่อตัว
ข้าราชการตารวจเท่านั้น แต่ยังมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อผู้บังคับบัญชา เพราะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
จะต้องสั่งและมอบหมายงานให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ และต้องกากับตรวจสอบรับผิดชอบงานนั้น
รวมทั้งรับผิดชอบในการส่งเสริมและดูแลระมัดระวังให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัยด้วย หาก
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาไม่ มี วิ นั ย ที่ ดี พ อ งานก็ จ ะไม่ เ ดิ น ไปด้ ว ยดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ ง
รับผิดชอบในผลงานนั้นและรับผิดชอบในการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีวินัยด้วย
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ข้อกาหนดวินั ย ที่ใ ช้กับ ข้า ราชการตารวจในปัจจุบั นคือ มาตรา 78 และมาตรา 79 แห่ ง
พ.ร.บ.ตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จากข้อกาหนดวินัยดังกล่าวข้าราชการตารวจต้องทราบข้อกาหนด
วินัยหรือบทความผิดวินัยหรือฐานความผิดวินัย หรือข้อหาความผิดวินัย ตามมาตราต่าง ๆ ไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาวินัย หรือเพื่อประพฤติให้เป็นข้าราชการที่ดีแต่ก็ยังมีความไม่เหมาะสมบาง
ประการจึงก่อให้เกิดปัญหา
1. ปัญหาการให้ออกจากราชการเนื่องจากมีเหตุมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจถูกร้องเรียนว่าได้กระทาความผิดนั้น ว่ามีมลทินหรือมัวหมอง
นั้นในการที่เจ้าหน้าที่ตารวจถูกร้องเรียนได้นั้นต้องกระทาความผิด และถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยซึ่งการร้องเรียนนั้นตาม กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง ข้อ 4 เมื่อมีเรื่องที่เจ้าพนักงาน
ตารวจที่ถูกร้องเรียน คณะกรรมการจะทาการสอบสวนข้อเท็จ ซึ่งตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2547 มาตรา มาตรา 84 “เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตารวจผู้ใด
กระทาผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชารีบดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่
ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย หรือไม่ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาหรือถูก
ร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กาหนดถ้าเห็นว่า
กรณีไม่มีมูล ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยให้ สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยให้ดาเนินการต่อไปตาม
มาตรา 85 หรือมาตรา 86 แล้วแต่กรณีทันที ”ซึ่งตาม มาตรา 84 นั้นเมื่อดาเนินการสอบ
ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีมูลในการกระทาความผิด ก็สั่งให้ยุติเรื่องได้ทันที่เลย แต่ในกรณีที่จะเป็นมลทิน
หรือมัวหมองได้จะต้องเป็นความที่ร้ายแรงได้เท่านั้น ซึ่งมีโทษ ปลดออกกับไล่ออกเมื่อการสอบสวนได้
ข้อเท็จจริงว่ากระทาความผิดวินัยร้ายแรง คณะกรรมการก็จะทาการสอบสวน ตาม มาตรา 86 ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547มาตรา 86” เมื่อข้าราชการตารวจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหาเมื่อดาเนินการแล้วถ้าฟังได้ว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระทาผิดวินัยให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา 93 หรือมาตรา 90 แล้วแต่กรณี ถ้าฟังไม่ได้
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่อง
ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้
สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง”
ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 86 เมื่อมีความผิด
จริงตามที่ถูกกล่าวนั้น ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 จะเป็นสั่งให้ออกจากราชการ แต่ปัญหาเมื่อเจ้าหน้าที่
ตารวจที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ผลการสอบสวนนั้นไม่ได้กระทาความผิดตามที่
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ถูกกล่ าวหา แต่มีม ลทินหรือมัวหมองเพราะถูกตั้งคณะกรรมการนั้นเอง โดย ตามพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547มาตรา 102 บัญญัติว่า “เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตามมาตรา 86 คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทาการ
สอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่
จะให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและดาเนินสืบ
แก้ข้อกล่าวหา ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทาความผิดที่จะถูกลงโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ผู้มีอานาจเห็นว่า หากจะให้รับราชการต่อไปจะ
เป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จ
บานาญเหตุทดแทนได้”
เมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นควรให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงและได้มีก ารสอบสวนตาม มาตรา
86 คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทาการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหา และ
สรุปพยานหลักฐานที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อ
พยานก็ได้ เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและดาเนินสืบแก้ข้อกล่าวหา ผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดว่า
ผู้ นั้ น กระท าความผิ ดที่ จ ะถูก ลงโทษปลดออก หรือ ไล่ ออก แต่ มีมลทิน หรื อมั ว หมองในกรณี ที่ถู ก
สอบสวน ผู้มีอานาจเห็นว่า หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจ
ตามมาตรา 72 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ซึ่งเจ้าพนักงานตารวจ
ที่กระทาความผิด ผู้มีอานาจตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 72 นั้น ถ้าเจ้า
พนักงานตารวจสั งกัดอยู่ใน กองบัญชาการ หรือ กองบังคับการ ถ้าเป็นผู้ มีอานาจสั่งให้ออกจาก
ราชการได้ ตัวอย่าง เช่น ส.ต.อ. ม.สังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ผู้มีอานาจก็คือ ผู้
บัญชาการตารวจตระเวนชายแดน แต่ถ้าสังกัดอยู่ใน กองบังคับการ ก็ให้ผู้อานาจก็ คือ ผู้บังคับการ
นั้นเอง และกรณีที่มีปัญ หา พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 102 ที่ว่า “...ไม่ได้
ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทาผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูก
สอบสวนนั้นหากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอานาจสั่งให้ผู้นั้นออก
จากราชการ...”
จะเห็น ได้ว่า ตัว บทกฎหมายทั้งสองดังกล่าวนั้น มีมลทินหรือมั ว หมองในกรณีที่ถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน เลยทาให้มีมลทินหรือมัวหมองในการสอบสวน ซึ่งในข้อนี้ถือว่าไม่เป็นธรรม
แก่ข้าราชการตารวจ เพราะแค่เป็นการมีมลทินหรือมัวหมองในการสอบสวนนั้น แต่ไม่ได้กระทา
ความผิ ด ก็ต้องไปพิจ ารณาเรื่ องพยานหลั กฐานต่อไปว่า ที่เป็นการสอบสวนข้าราชการตารวจใน
ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนั้น แต่ผลการสอบสวนออกมาว่า ไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ว่า
ผู้ถูกกล่าวหานั้น ได้กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีความเห็นให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงไม่ได้
แต่ เ นื่ อ งจากการสอบสวนต่อ เนื่ องนั้ น มี เหตุ อัน ควรสงสั ย ว่า ได้ กระทาผิ ดวิ นั ยอย่ างร้ ายแรง แต่
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เนื่องจากขาดพยานหลักฐาน จึงสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้นั้นออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือ
มัว หมอง โดยที่ไ ม่ต้ องมี พยานหลั ก ฐานถึ งขนาดกระทาความผิ ดจริง ซึ่ ง พระราชบัญ ญัติ ตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 86 นั้นได้อธิบายว่าหากมีพยานหลักฐานว่าข้าราชการตารวจที่กระผิด
วินัยร้ายแรง ให้ผู้อานาจมาตรา 72 เป็นผู้สั่งให้ออกจากราชการ เพราะเหตุมีมลทินหรือมัวหมอง โดย
อาศัย พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 102 เป็นมาตราที่ให้ออกจากราชการ ซึ่งใน
การที่มีมลทินหรือมัวหมองนั้นเพราะถูกตั้งคณะกรรมการ แต่ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถลงโทษได้
แต่แค่ทาให้สานักงานตารวจแห่งชาติเสียชื่อเสียงนั้นเอง
2. ปัญหาเกี่ยวกับการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีข้าราชการ
ตารวจต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
การที่ข้าราชการตารวจมีห น้าที่สืบสวน สอบสวน จับกุมผู้ กระทาความผิด อาญา และ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร อันเป็นงานที่กระทบสิทธิหน้าที่และกระทบต่อเนื้อตัว
ร่างกายของประชาชน โอกาสที่ข้าราชการตารวจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
ย่อมมีโอกาสสู ง และในการที่ข้าราชการตารวจเป็นผู้รั กษากฎหมายมีความเชี่ยวชาญในด้านการ
สืบสวน สอบสวน นี้เอง อาจมีการนาความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าวไปกระทาความผิดอาญาใน
ฐานะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติอยู่อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานตารวจในภาพรวมก็
ได้ ดังนั้นเมื่อข้าราชการตารวจมีโอกาสสูงที่จะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาไม่ว่า
ในฐานะส่วนตัวหรือเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม เมื่อมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ผู้บังคับบัญชาย่อม
มีอานาจในการที่จะสามารถดาเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจผู้นั้นได้ และตามกฎหมายและ
ระเบี ยบของข้าราชตารวจแล้วผู้บั ง คับบัญชามีดุลพินิจ ที่แต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงในกรณีดังกล่าวได้เลย โดยไม่จาเป็นต้องทาการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อน ซึ่งเมื่อมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วผู้บังคับบัญชาก็มีอานาจสั่งพักราชการหรือ
สั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีดังกล่าวเพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัย เมื่อผู้บังคับบัญชานา
วิธีการสั่งพักราชการหรื อสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมาใช้โดย ไม่จาเป็นก็ย่อมก่อให้ เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติและบางกรณีออกจากราชการ ซึ่งถือว่าร้ายแรงเกินไปในการที่ ได้ความไม่มีความชัดเจน
ทางด้านกฎหมาย มีความซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีอานาจอยู่แล้ว เกิดความไม่เป็นธรรม และอาจมี
การกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ถูกดาเนินการทางวินัยได้
ในข้อนี้จะศึกษาวิเคราะห์ถึงกระบวนการและปัญหาตาม มาตรา 95 ข้าราชการตารวจ
ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจ
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สั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ แต่
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับถูก
ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ ออก และไม่มีก รณีที่ จะต้อ งออกจากราชการด้ว ยเหตุอื่ นก็ให้ ผู้ มีอ านาจ
ดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติ
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการตารวจผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนตามวรรค
หนึ่งแล้วหากภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอื่นอีก ผู้
มีอานาจตาม มาตรา 72 หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจดาเนินการ
สืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา 84 และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 86 ตลอดจน
ดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่ งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับคาสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือได้รับ
คาสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่เป็นการลงโทษ ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการตารวจ
ตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอื่น และการจ่ายเงินดังกล่าว
ของผู้ถูกสั่งพักราชการและผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่า
ด้วยการนั้น
ปัญหาการให้ออกจากราชการและหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การ
สั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน ระยะเวลาให้ พักราชการและให้ ออกจากราชการไว้ก่อน และการ
ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.ตร.
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน กรณีข้าราชการตารวจต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา นั้น ถื อว่าเป็นการสั่ง เนื่องมาจากข้าราชการตารวจถูก
ดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง คือ ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไว้ก่อนแล้ว และในการสั่งพัก
ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน นั้น กฎหมายให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจ
สามารถสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ และผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจในการสั่งพัก
ราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3. ปัญหาการให้ออกจากราชการเนื่องจากถูกจาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ตามปัญหาข้างต้นนั้นเป็นเพียงแค่เจ้าพนักงานตารวจได้กระความผิด โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ เป็นเหตุทาในเกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยการที่จะถือความผิดที่ได้กระทานั้นก็
ไม่สามารถรู้ได้เป็นความผิดในที่หน้าหรือเป็นความผิดที่ได้กระทาในส่วนตัว หรือเจ้าพนักงานตารวจ
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ต้องปฏิบัติที่ตลอดเวลา ซึ่งเจ้าพนักงานตารวจอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยในการให้ออกจาก
ราชการนั้น ถือว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก แต่โทษที่จะทาให้ราชการตารวจออกจากราชการโดยคา
ว่าเสียหายต่อราชการนั้น
ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 103 บัญญัติว่า “…ซึ่งยังไม่ถึงกับต้องถูก
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกหากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นเสียหายแก่ราชการ…”หากพิจารณา
เรื่องความเสีย หายต่อทางราชการแล้ ว เนื่องจากการสอบสวนทางวินัยแก่ข้าราชการตารวจ ผ่าน
กระบวนการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมาก่อน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายนั้น ก็ต้องนาเรื่อง
ความเสียหายอย่างกรณีการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้ประกอบ และใช้เป็นแนวทางในการ
วินิ จ ฉัย เรื่ องความเสี ย หายต่อราชการเป็นอย่า งเดียวกันกับ การพิจารณาสอบสวนทางวินัยอย่า ง
ร้ายแรง ดังนั้นเมื่อการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วพิจารณา จึงต้องพิจารณาต่อในเรื่องความ
เสียหายแก่ราชการต่อไปอีกว่า ราชการต้องได้รับความเสียหาย ได้รับความเสียหายในทานองเดียวกัน
กับ ความเสี ย หายที่ เกิ ดจากการกระทาผิ ด วินั ยอย่ างร้า ยแรง เพื่ อไม่ใ ห้ เกิ ดความสั บ สนในตัว บท
กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องความเสียหายไว้
ในเรื่องความเสียหายแก่ราชการ คือ ความเสียหายที่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินเป็นทองได้
เช่น ความเสียหายแก่ระบบราชการ ความเสียหายอย่างร้ายแรง มีข้อที่จะต้องพิจารณาอยู่ คือ
ความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือตีราคาเป็นเงินได้ พิจารณาจากความมากน้อยตามค่าของ
เงิน เช่น เสียหาย 1 ล้านบาท ก็เห็นว่า เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ข้อนี้ไม่มี
ข้อยกเว้นกาหนดตายตัวว่าจานวน เท่าใดที่จะถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
ความข้อนี้กาหนดเปิดช่องไว้ให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจพิจารณาตามควรแก่กรณี
ความเสียหายที่ไม่อาจตีราคาเป็นเงินได้ เป็นเรื่องที่จะพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป โดยต้อง
คานึงถึงว่าเป็นกรณีที่ได้ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อภาพพจน์ส่วนรวมของทางราชการ หรือต่อการ
บริหารราชการอย่างร้ายแรงหรือไม่ ตัวอย่าง ส.ต.ท.ก. ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวรรักษาสถานที่
ราชการ ได้นอนอ่าน หนังสือและจุดยากันยุงไว้ ต่อมาเกิดอาการง่วงนอน จึงได้เข้านอนและหลับไป
โดยลืมดับยากันยุง เป็นเหตุให้ยากันยุงที่จุดไว้ ลุกไหม้มุ้งและที่นอนทั้งหมด นอกจากนี้ไปยังลุกไหม้
ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเป็นจานวนมาก พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตาม
มาตรา 79 (6) ลงโทษปลดออก จากราชการ
จากตัวอย่างข้างต้นนั้น พิจารณาได้ว่าเป็นการกระทาที่ประมาท แต่ได้รับความเสียหายแก่
ราชการซึ่งข้อนี้กาหนดเปิดช่องไว้ให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจพิจารณาตามควรแก่กรณี ซึ่งถือร้ายแรง
เกินไป และผลกระทบที่ได้รับนั้นร้ายแรงกว่าความผิดที่จะได้รับ และผู้บังคับบัญชานั้นจะใช้ดุลพินิจ
อย่างไรก็ได้เพราะไม่ได้มีการกาหนดการใช้ดุลพินิจเอาไว้ ซึ่งเป็นปัญหาช่องทางกฎหมายด้วย
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ดังนั้น การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการ
เพราะมีกระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยนั้น จึงจาเป็นที่จะต้อง
มีการควบคุมการใช้ดุลพินิจของตน ให้ยึดหลักที่ฝ่ายปกครองต้องนามาพิจารณาในการใช้ดุลพินิจ ต้อง
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรอบรู้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ไม่ใช้ดุลพินิจของตนเองไปในทางอาเภอใจ หรือขัดต่อระเบียบและกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผลร้ายต่อ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อ านาจสั่ ง นั้ น ได้ เมื่ อ มี ก ระบวนการในการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ดั ง กล่ า ว และอาจมี ก าร
ตรวจสอบดุลพินิจได้อยู่เสมอแล้ว จึงจาเป็นที่จะต้องให้สานักงานตารวจแห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจตามหลักการ ระเบียบ และกฎหมาย ให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อที่จะทาให้
สานักงานตารวจแห่งชาติมีมาตรฐานในการสั่งให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการเพราะกระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไปในแนวทางเดียวกัน อันจะไม่เกิดข้อครหาอีกต่อไป
บทสรุป
การด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่ ข้ า ราชการต ารวจเป็ น การด าเนิ น การทางปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิหน้าที่ในสถานะทางกฎหมายของ
ข้าราชการตารวจ และอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ กระบวนการดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
จาต้องเป็นการดาเนินการที่กฎหมายให้อานาจและหน้าที่ไว้จึงจะสามรถกระทาได้ และกฎหมายที่ให้
อานาจหน้าที่ไว้ นั้น ต้องมีความชัดเจน รัดกุม ทันต่อสภาพการณ์ คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและ
ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกดาเนินการอย่างเท่าเทียมกัน มีหลักเกณฑ์ที่ป้องกันมิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกดาเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการตารวจผู้ถูกดาเนินการทางวินัยดังกล่าวด้วย
ดังนั้นการดาเนินการทางวินัยจึงมีความจาเป็นที่ทุกองค์กรต้องมีโดยเฉพาะ อย่างยิ่งสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐและถือว่าเป็นมาตรการทางปกครองที่ฝ่ายบริหารคือผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจตามที่กฎหมายให้
อานาจหน้าที่ไว้ เพื่อใช้ในการควบคุมกากับดูแลงานบริหารด้านบุคคล เพื่อให้งานในหน้าที่ขององค์กร
หรือหน่วยงานของรัฐสามารถเดินหน้าโดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ซึ่งการดาเนินการทางวินัยนั้นมีทั้งการดาเนินการทางวินั ยอย่างไม่
ร้ายแรง และการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามแต่พฤติการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาลงไป
ข้อเสนอแนะ
จากกการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เจ้าพนักงานตารวจกระทาความผิด นอกจาก
เกิดจากสภาพปัญหาในทางกฎหมาย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการสอบสวน การใช้ดุจนิจ
ของผู้บังคับปัญหาในการสินลงโทษ และเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล โดยต้องคานึงถึงหลักการปกครอง
ด้วย ไม่ใช่แต่หลักกฎหมายเพียงแต่อย่างเดียว ซึ่งผู้ศึกษาขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาการใช้
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อานาจของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เจ้าพนักงานตารวจกระทาความผิด โดยที่กฎหมายที่ใช้บังคับมีอยู่
หลายฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวินัยของเจ้าพนักงานตารวจ เช่น พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.2547 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตารวจ พ.ศ. 2551 กฎ กตร. ว่าด้ว ยการสืบสวน
ข้อเท็จ จริง พ.ศ.2546 ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่ง
เจตนารมณ์ ของกฎหมายมีค วามแต่ งต่ างกั นไป มี ความซ้ าซ้อ น และมีความไม่ชั ดเจนของตั ว บท
กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายในการปฏิบัติหน้าของเจ้าพนักงานตารวจ ให้มีความชัดเจนและ
เป็นธรรมที่สุดจึงขอเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตามลาดับดังต่อไปนี้
1. ปัญหาการให้ออกจากราชการเนื่องจากมีเหตุมลทินหรือมัวหมอง
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2547 ซึ่งมีผ ลใช้บังคับในปัจจุบัน จาก “...เมื่อข้าราชการตารวจผู้ ใดถูกกล่ าวหาว่า
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตาม มาตรา 86 แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทา
ผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หากจะให้รับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้...”
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็นว่า “…เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตาม มาตรา 86 แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้นกระทาผิดที่จะถูก
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่กระทาผิดวินัยร้ายแรงนั้น หากจะให้รับ
ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ
เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้...”
ต้องเป็นไปในทานองเดียวกับความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และต้องมีพยานหลักฐานบาง
ชิ้นในสานวนการสอบสวนทาให้มีเหตุอันสมควรอย่างยิ่งว่าข้าราชการตารวจผู้นั้นได้กระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนของการรับฟังพยานหลักฐานให้มีเหตุผลอัน
สมควรอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง จากบทกฎหมายมาตรา102 แห่งพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน จาก “...เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกกล่าวหา
ว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการสอบสวนตาม มาตรา 86 แต่ไม่ได้ความแน่ชัดว่าผู้นั้น
กระทาผิดที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้น หาก
จะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนได้...” นั้น เป็นกรณีที่ถูกสอบสวนวินัยแต่ไม่มีพยานหลักฐาน
ที่จ ะลงโทษได้ แต่มีมลทิน หรื อมั ว หมองในกรณีที่ ถูกสอบสวนนั้น ถือว่าไม่ความเป็นธรรมแก่เจ้ า
พนักงานตารวจเพราะไม่พยานหลักฐานแต่ถูกให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองแค่ถูกตั้ง
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คณะกรรมเท่านั้นเอง ควรที่จะกาหนดไว้ในกฎหมายไว้ให้ชัดเจนเลยว่า มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่
กระทาผิดวัยนัยร้ายแรง เพราะโทษวินัยร้ายแรงก็มีโทษ ปลดออก กับ ให้ออก อยู่แล้วนั้นเอง
2. ปัญหาเกี่ยวกับการสั่งพักราชการและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกรณีข้าราชการตารวจ
ต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 95 วรรคหนึ่ง “...ข้าราชการ
ตารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่า
กระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษผู้มีอานาจตามมาตรา 72 หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจสั่งพัก
ราชการหรื อสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ แต่ถ้า
ภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับถูก
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่นก็ไห้ผู้มีอานาจดังกล่าว
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาตาแหน่งนั้น
ควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็น “...ข้าราชการตารวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเว้นแต่
เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษผู้มีอานาจตามมาตรา 72 หรือผู้บังคับบัญชา
อื่นตามที่กาหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอานาจสั่งพักราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
ทางวินัยได้ แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทา
ผิดไม่ถึงกับถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่นก็ไห้ผู้มี
อานาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาตาแหน่งนั้น...”
เนื่องจากข้าราชการตารวจนั้นถูกออกจากราชไว้ก่อน ในที่รอการสอบสวนนั้น ก็ไม่ได้มี
สภาพเจ้าหน้าที่ตารวจแล้ว สิทธิและประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับนั้นก็ตรงถูกตัดสิทธิ์ออกไป ซึ่งวิธีที่หน้า
จะดีที่สุดคือ ย้ายเจ้าหน้าทีตารวจหรือแค่ให้พักราชการเท่านั้นก็หน้าจะเพียงพอแล้วที่ถูกกล่าวหาว่า
จะทาความผิด ออกจากพื้นที่ หรืองานที่รับชอบดีกล่าว เพราะเพียงแค่ถูกกล่าวหาเพียงเท่านั้นเอง ยัง
ไม่ได้มีพยานหลักฐานที่แน่นอน และถ้าผลการสอบสวนนั้นออกจากว่าไม่ได้กระทาความผิดนั้น คาสั่ง
ที่ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น ก็จะติดตัวเจ้าพนักงานตารวจนั้นตลอดไป และเสีย
ประวัติในการทางานด้วย
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3. ปัญหาการให้ออกจากราชการเนื่องจากถูกจาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 103 “…เมื่อข้าราชการตารวจ
ผู้ใดถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้รับ ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหาย
แก่ราชการ ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา ๗๒ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุ
ทดแทนได้…”
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเป็น มาตรา 103 “…เมื่อข้าราชการตารวจผู้ใดถูกจาคุกโดยคา
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งยังไม่ถึงกับ
จะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หากจะให้รับ ราชการต่อไปเป็นการเสียหายแก่ราชการเสมือน
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 72 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จ
บานาญเหตุทดแทนได้…”
เพราะความเสียหายแก่ราชการนั้นอาจจะคานวณเป็นเงินได้ หรือ อาจจะคานวณเป็นตัว
เงิน ไม่ได้แ ละไม่กาหนดไว้ให้ ชั ดเจนด้ว ยถือเป็นช่อ งทางกฎหมาย ต้องเป็น ไปในทานองเดี ยวกั บ
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนของความเสียหายที่น่าจะเกิดแก่
ทางราชการ ซึ่งหากให้อยู่รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่
บรรณานุกรม
กรมตารวจ, คณะทางานทางวินัยกรมตารวจ. คู่มือการปฏิบัติงานทางวินัยของข้าราชการตารวจ
กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์สูตรไพศาล, 2532.
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน. คาบรรยายว่าด้วยวินัยตารวจ. [ออนไลน์]. 2558. เข้าถึงได้
จาก:http://www2.bpp.go.th/bpp_st4/BPPNITIK/index/complain/police% 20law/
traning%20discipline/traning4.doc, 2552 (มีนาคม, 7).
กัมพล อรุณปลอด. คู่มือการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยสาหรับข้าราชการตารวจ
กรุงเทพมหานคร: วิศิษฎ์สรอรรถ, 2541.
ชัยธัช สุวรรณชัย . ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทาผิดวินัยของข้าราชการตารวจศึกษาเฉพาะกรณี
กองบัญชาการตารวจนครบาล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
โชคชัย สิทธิผลกุล, ร.ต.ท. ปัญหากฎหมายว่าด้วยวินัยของข้าราชการตารวจ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.

13
ปฏิญญา ผ่องวิญญาณ. การลงทัณฑ์ทางวินัยข้าราชการตารวจ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2541.
ประวีณ ณ นคร. แนวความคิดในการดาเนินการทางวินัย . ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
เรื่องการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการตารวจ. กรุงเทพมหานคร: สานักงาน ก.ตร.,
2531.
ประเสริฐ เมฆมณี.. ตารวจและกระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์บพิธ, 2523.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์,
2542, หน้า 1077.
สานักงาน ก.พ. คู่มือการดาเนินการทางวินัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สานักงาน ก.พ., 2549.
อรรถสิทธิ์ กันมล. ปัญหาการนาโทษทางปกครองมาใช้ควบคู่กับโทษทางอาญา. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
อุดม รัฐอมฤต. กฎหมายมหาชนกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม. กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงยุติธรรม, 2548.

