
 
กฎ ก.ตร. 

ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

------------------------------- 
 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจ

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมติอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๒ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกกฎ ก.ตร. ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  กฎ ก.ตร. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

ข้อ  ๒  การสั่งให้ข้าราชการตำรวจพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟัง
ผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการ
ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎ ก.ตร. นี้ 

ข้อ  ๓  เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่กำหนด
ไว้ในระเบียบ ก.ตร. แล้วแต่กรณี จะสั่งให้ผู้นั้นพักราชการได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ผู้นั ้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้อง
คดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่า
ไว้วางใจ และผู้ที่ ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณา
เห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู ้นั ้นมีพฤติการณ์ที ่แสดงว่า ถ้าคงอยู ่ในหน้าที ่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการ
สอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

(๓) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจำคุก โดย 
คำพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๔) ผู ้นั ้นถูกตั ้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำพิพากษาถึงที ่สุดว่าเป็นผู ้กระทำ
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า
เป็นผู้กระทำความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่
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ปรากฏตามคำพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำความผิดอาญาของผู้นั้นเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ  ๔  การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่กรณีผู้ถูกสั่ง
พักได้ร้องทุกข์ และผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นว่าคำร้องทุกข์ฟังขึ้นและไม่สมควรที่จะสั่งพักราชการ ก็ให้สั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้  

ข้อ  ๕  ในกรณีที ่ข้าราชการตำรวจผู ้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงจน ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสำนวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้อง
คดีอาญาหลายคดี เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้น 
พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ถ้าจะสั่งพักราชการให้สั่งพักทุกสำนวนและทุกคดี 

ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสำนวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพัก
ราชการนั้น มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสำนวนอ่ืน  
หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก  เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือผู้ที่ถูกฟ้องนั้น พนักงานอัยการรับเป็นทนายแก้ต่างให้ ก็ให้
สั่งพักราชการในสำนวนหรือคดีอ่ืนที่เพ่ิมข้ึนนั้นด้วย 

ข้อ  ๖  การสั่งพักราชการ ห้ามมิให้สั่งพักย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่ง เว้นแต่ 
(๑)  ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขัง โดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา

หรือต้องจำคุกโดยคำพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้น ให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุมขังหรือ
ต้องจำคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคำสั่งเดิมไม่ชอบหรือ 
ไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคำสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออก
คำสั่งเดิม 

ข้อ  ๗  เมื่อได้มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดพักราชการแล้ว ให้แจ้งคำสั่งให้ผู ้นั้น
ทราบพร้อมทั้งส่งสำเนาคำสั่งให้ด้วยโดยพลัน ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู ้นั ้นทราบได้ หรือผู้นั ้นไม่ยอม
รับทราบคำสั่งให้ปิดสำเนาคำสั่งไว้ ณ ที่ทำการที่ผู้นั้นรับราชการอยู่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งสำเนา
คำสั่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้นั้น ณ ที่อยู่ของผู้นั้นซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ 
ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพ้นสิบวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบคำสั่งพักราชการ
แล้ว 

ข้อ  ๘  เมื่อข้าราชการตำรวจผู ้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั ่งพักราชการตามข้อ ๓ และผู ้มี
อำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็น
ว่าการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
ผู้มีอำนาจดังกล่าวจะ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งให้ออกตลอดเวลาที่สอบสวนพิจารณา เว้นแต่
กรณ ีผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้อุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนต่อ ก.ตร. และ ก.ตร. ได้
พิจารณาเห็นว่าคำอุทธรณ์ฟังขึ้นและไม่สมควรที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ก็ให้แจ้งผู้มีอำนาจตาม
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มาตรา ๗๒ หรือ ผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก .ตร. แล้วแต่กรณี สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได้ 

ให้นำข้อ ๕ และ ข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
ข้อ  ๙  เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดพักราชการไว้แล้ว ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ 

หรือผู้บังคับบัญชาอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. แล้วแต่กรณี จะพิจารณาตามข้อ ๘ และสั่งให้ผู้นั้น
ออกจาก ราชการไว้ก่อนอีกชั้นหนึ่งก็ได้ 

ข้อ  ๑๐  การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จะสั่งให้ออกตั้งแต่วันใด ให้นำข้อ ๖ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่สำหรับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีตามข้อ ๙ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันพัก
ราชการเป็นต้นไป 

ข้อ  ๑๑  การสั ่งให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั ้งแต่ผู ้บังคับการ พนักงานสอบสวน
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ออกจากราชการไว้ก่อน ให้นำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง
ทราบ ส่วน การสั่งให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ และรองผู้
บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่าออกจากราชการไว้ก่อน ให้นำความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน 

ข้อ  ๑๒  เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้ใดพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาเป็นประการใด
แล้วให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้สั่งลงโทษให้เป็นไปตาม
มาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๑๒๓ แล้วแต่กรณี 

(๒)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิมหรือ
ตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น  แล้วดำเนินการ
ตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๑๒๓ แล้วแต่กรณี 

(๓)  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก็ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม
หรือตำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ทั้งนี ้สำหรับ
การสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่ผู้ บังคับการ พนักงาน
สอบสวน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ หรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แล้วดำเนินการตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๑๒๓ แล้วแต่กรณี 

(๔) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้  
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
แล้ว ก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๑๒๓ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหนา้ที่
ราชการ 
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การดำเนินการตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่จะสั่งลงโทษตัดเงินเดือน การ
สั่ง ลงโทษดังกล่าวให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันสุดท้ายก่อนวันพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญ ข้าราชการ 

(๕) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการได้ 
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้ นแล้ว ก็ให้
ดำเนินการตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๑๒๓ แล้วแต่กรณี และมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน เพื่อให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจาก ราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และให้นำ (๔) 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๖)  ในกรณีทีปรากฎว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้
ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ดำเนินการตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๑๒๓ แล้วแต่กรณี แล้วสั่งให้ผู้นั้น
ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ และให้
นำ (๔) วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๗)  ในกรณีที่ปรากฎว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัยและไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการก็
ให้สั่งยุติเรื่อง และให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่
กรณ ี

(๘)  ในกรณีที่ปรากฎว่าผู้ถูกสั่งพักราชการนั้นมิได้กระทำผิดวินัยและไม่มีกรณีที่จะต้อง
ถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เนื่องจากมีอายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์และได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้ว ก็ให้สั่งยุติ
เรื่อง 

(๙) ในกรณีที่ปรากฎว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิได้กระทำผิดวินัยและไม่มี
กรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้เนื่องจากมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์นั้นแล้ว ก็ให้สั่งยุติเรื่องและมี
คำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือให้ผู้นั้นเป็นผู้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ 

(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้นั้นมิได้กระทำผิดวินัย แต่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไม่ต้องสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือกลับเข้ารับราชการ 

ข้อ ๑๓ คำสั่งพักราชการ คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือคำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ ต้องมีสาระสำคัญตามแบบคำสั่งที่ ก.ตร.กำหนดแล้วแต่กรณี 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗ 
ร้อยตำรวจเอก ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ 

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ  
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คำสั่ง …..(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง) 

ที ่…/…..(เลข พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง) 
เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพักราชการ 

------------------------------- 
 
ด้วย……………..(ระบุยศ ชื่อ สกุล ผู้ถูกพักราชการ)……..ข้าราชการตำรวจ……… (ระบุ

ประเภท)……………. ตำแหน่ง………………… ระดับ …………… สังกัด ………………….. เงินเดือน(ระดับ)……….
ขั้น……..บาท เบิกลด……..บาท มีกรณี……(ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูก ตั้งกรรมการ
ส อ บ ส ว น ห ร ื อ ถ ู ก ฟ ้ อ ง ค ด ี อ า ญ า ห ร ื อ ต ้ อ ง ห า ว ่ า ก ร ะ ท ำ ค ว า ม ผ ิ ด อ า ญ า )…..ใ น เ ร ื ่ อ ง
...…..……………….…………………………………………….…………………………….……………………………………………… 
………………………………………….…………………………….……………………………………………… 
………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………
……………….…………………………….………………………………………………และมีเหตุผลให้พักราชการได้ตามกฎ 
ก .ตร . ว ่ าด ้ วยการส ั ่ งพ ักราชการและการส ั ่ ง ให ้ออกจากราชการไว ้ก ่อน  พ .ศ….. ข ้อ ๓ (..) 
คือ…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………….…………………………….……………………………………………… 
………………………………………….…………………………….……………………………………………… 
………………………………………….…………………………….……………………………………………… 
………………………………………….…………………………….……………………………………………… 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ .ศ. ข้อ ๓ 
(..) จึงให้ …………..(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการ) ……………….พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณาทางวินัย ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ……………………..เป็นต้นไป 

อนึ่ง ผู้ถูกพักราชการตามคำสั่งนี้ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาได้ตามพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๖ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยคำร้องทุกข์
นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 
๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยคำร้องทุกข์ หรือภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 
๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยคำร้องทุกข์ 

 
  สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ...............  
 
   (ลงชื่อ) 
    (..................ชื่อเต็มผู้สั่ง...................) 
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     ..................ตำแหน่ง..................... 
 
หมายเหตุ 

๑.  การระบุยศ ชื่อ และตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้พักราชการ ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล
ตำแหน่งในการบริหารงาน และตำแหน่งในสายงาน (ข้อความใดไม่มีหรือไม่ใช้ไม่
ต้องระบุ) 

๒.  การระบุเรื่องท่ีถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำ
ความผิดอาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง 

๓.  การระบุเหตุพักราชการตามกฎ ก.ตร. ข้อ ๓ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ 
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คำสั่ง …..(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง) 

ที ่…/…..(เลข พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง) 
เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน 

------------------------------- 
 
ด้วย……(ระบุยศ ช ื ่อ สกุล ผ ู ้ถ ูกส ั ่งให ้ออกจากราชการไว ้ก ่อน )……..ข้าราชการ

ตำรวจ…………(ระบุประเภท )….……….. ตำแหน่ง………… ระดับ ……… สังก ัด ………………..เง ินเด ือน
(ระดับ)……….ขั้น……....บาท เบิกลด………..บาท มีกรณี…..…….(ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถ ูกต ั ้ งกรรมการสอบสวนหร ือต ้องหาว ่ากระทำความผ ิดอาญาหร ือถ ูกฟ ้องคด ีอาญา …ใน
เรื่อง………………………………………. 
……………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………………………………………… 
และมีเหตุผลให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน พ.ศ…. ข้อ ๓ (..) คือ…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………………………………………… 
……………………………….……………………………………………………………………………………… 
และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ… ข้อ ๘ 
(..) จึงให้…(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน)…………ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ……………………..เป็นต้นไป 

อนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ ก .ตร. ได้ตาม
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑0๕ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาล
ปกครองภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยคำร้องทุกข์ หรือภายใน ๙๐ วัน นับ
แต่วันพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
  สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ............... 
 
   (ลงชื่อ) 
    (..................ชื่อเต็มผู้สั่ง...................) 
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     ..................ตำแหน่ง..................... 
 
หมายเหตุ 

๑.  การระบุยศ ชื่อ และตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ระบุยศ ชื่อ
ตัว ชื่อสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และตำแหน่งในสายงาน (ข้อความใดไม่มี
หรือ ไม่ใช้ไม่ต้องระบุ) 

๒.  การระบุเรื ่องที ่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่า 
กระทำความผิดอาญา ถ้ามีหลายเรื่องให้ระบุทุกเรื่อง 

๓.  การระบุเหตุพักราชการตามกฎ ก.ตร. ข้อ ๓ ถ้ามีหลายเหตุให้ระบุทุกเหตุ 
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คำสั่ง …..(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง) 

ที ่…/…..(เลข พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง) 
เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ (กลับเขา้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ) 

------------------------------- 
 
ตามคำสั่ง ……………………..ที่…../…….วันที่…………………………….พ.ศ. …. สั่งให้……..(ระบุ

ยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน )………..ข้าราชการตำรวจ………(ระบุ
ป ร ะ เภท )…………..ตำแหน ่ ง ………………..ร ะด ั บ ..…………….ส ั ง ก ั ด .……………………. ร ั บ เ ง ิ น เ ด ื อ น
(ระดับ)…………….ขั้น…………..บาท เบิกลด……..บาท (พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน) ตั้งแต่วันที่ 
……………..เป็นต้นไป และ(ระบุชื่อผู้ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน )ได้ (ร้องทุกข์
หรืออุทธรณ)์ นั้น 

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฎว่า(คำร้องทุกข์หรือคำอุทธรณ์) ฟังขึ้นและไม่
สมควรที่จะให้ ….(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พักราชการหรือให้
ออกจากราชการไว้ก่อน) 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ….ข้อ ๔ 
หรือ ข้อ ๘ จึงให้ …………..(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ ราชการ(หรือกลับเข้ารับราชการ) ในตำแหน่ง ……….ระดับ ………….. สังกัด………………
ตำแหน่งเลขท่ี ……..โดยให้ได้รับเงินเดือน (ระดับ)…….ขั้น …………บาท เบิกลด …….บาท 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ ………………………………เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ............... 
 
 
   (ลงชื่อ) 
    (..................ชื่อเต็มผู้สั่ง...................) 
     ..................ตำแหน่ง..................... 

หมายเหตุ 
๑.  การระบุยศ ชื่อ และตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อ

สกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และตำแหน่งในสายงาน 
๒.  ข้อความใดไม่มีหรือไม่ใช้ไม่ต้องระบุ 
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คำสั่ง …..(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง) 

ที ่…/…..(เลข พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง) 
เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ (กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ) 

------------------------------- 
 
ต า ม ค ำ ส ั ่ ง  ……………………..ท ี ่  ..../….ว ั น ท ี ่  …………………………….พ .ศ . ……… สั่ ง

ให้……………..(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน )……. . ข้าราชการ
ตำรวจ……(ระบุประเภท)………... ตำแหน่ง……………………. ระดับ …………… สังกัด ……………………. รับ
เงินเดือน(ระดับ)…………….ขั้น…………..บาท เบิกลด……..บาท (พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน ) 
ตั้งแต่วันที่ ……………..เป็นต้นไป   

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า…..(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน)……….. มิได้กระทำผิดวินัยและไม่มีกรณีท่ีจะต้องออกจากราชการ 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ข้อ 
๑๒ (..) จึงให้ …………..(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ) กลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(หรือกลับเข้ารับราชการ) ในตำแหน่ง …ระดับ ..…สังกัด ………ตำแหน่งเลขที่ ……..
โดยให้ได้รับเงินเดือน (ระดับ)…….ขั้น …………บาท เบิกลด …….บาท 

ทั้งนี ้ตั้งแต่ ………………………………เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ............... 
 
   (ลงชื่อ) 
    (..................ชื่อเต็มผู้สั่ง...................) 
     ..................ตำแหน่ง..................... 

 
 
 
หมายเหตุ  

๑.  การระบุยศ ชื่อ และตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้ระบุยศ ชื่อตัว 
ชื่อสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และตำแหน่งในสายงาน 

๒.  ข้อความใดไม่มีหรือไม่ใช้ไม่ต้องระบุ 
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คำสั่ง …..(ระบุชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง) 

ที ่…/…..(เลข พ.ศ.ที่ออกคำสั่ง) 
เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ (กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการ) 

------------------------------- 
 
ตามคำส ั ่ ง  ……………………..ท ี ่  …./……..ว ั นท ี ่  …………………………….พ .ศ . ..…. สั่ ง

ให้……………..(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน )……. . ข้าราชการ
ตำรวจ………(ระบุประเภท)………... ตำแหน่ง………………… ระดับ ……………... สังกัด ……………………. รับ
เงินเดือน(ระดับ)…………….ขั้น…………..บาท เบิกลด……..บาท (พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อน) 
ตั้งแต่วันที่ ……………..เป็นต้นไป นั้น   

บัดนี้ ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่า….(ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน) …………….ไม่ได้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจาก
ราชการ แต่รับฟังได้ว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐาน ……………..ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา .. โดยมีพฤติการณ์คือ …….(ระบุพฤติการณ์หรือการกระทำที่ถือว่าเป็นการกระทำผิด
วินัยไม่ร้ายแรง)……………………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๙ และ มาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจ 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน พ.ศ… ข้อ ๑๒ (..) จึงให้ ……. (ระบุยศ ชื่อ ผู้ถูกสั่งพักราชการหรือผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน) 
……กล ับ เข ้ าปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ ร าชการ (หร ือกล ับ เข ้ าร ับราชการ ) ในตำแหน ่ ง………ระด ับ…….. 
สังกัด……………………ตำแหน่งเลขท่ี ……..โดยให้ได้รับเงินเดือน (ระดับ)…….ขั้น …………บาท เบิกลด ………..
บาท และ ลงโทษ………(ระบุโทษที่ลง)……….ทั้งนี ้ตั้งแต่ …………………………เป็นต้นไป 

อนึ่ง ผู้ถูกลงโทษตามคำสั่งนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาได้ตามพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๐๕ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้
ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับ
แต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
  สั่ง ณ วันที่................................................พ.ศ. ............... 
 
   (ลงชื่อ) 
    (..................ชื่อเต็มผู้สั่ง...................) 
     ..................ตำแหน่ง..................... 
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หมายเหตุ  

๑.  การระบุยศ ชื่อ และตำแหน่งของผู้ถูกสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้ระบุยศ ชื่อตัว 
ชื่อสกุล ตำแหน่งในการบริหารงาน และตำแหน่งในสายงาน 

๒.  ข้อความใดไม่มีหรือไม่ใช้ไม่ต้องระบุ  
     
 
 
 
 
 
 
 

 


