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สาระสําคัญเกี่ยวกับ  “การดําเนินการทางวินัย” 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

(มาตรา  90 - มาตรา  106) 
1.1 ความหมาย 
 การดําเนินการทางวินัย  หมายถึง  การดําเนินการหรือกระบวนการทั้งหลายที่จะตองกระทําเปนพิธี
การตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน  หรือตามกฎ  ก.พ.  ที่เกีย่วของ  กับการดําเนินการทาง
วินัย เมื่อขาราชการพลเรือนกระทําผิดวนิัยหรือมีกรณีถูกลาวหาวากระทําผิดวินยัและผูมีอํานาจตามกฎหมาย
ไดพิจารณาเหน็วากรณีมีมูลแลว 

วินัย  หมายถึง  แบบแผนความประพฤติที่กําหนดใหขาราชการพลเรือนพงึควบคุมตนเอง  และ
ควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชาใหประพฤติหรือปฏิบัติตามที่กําหนดไว 
 จุดมุงหมายของการดําเนนิการทางวินัย  คือ  เพื่อใหไดความจริงวาขาราชการพลเรือนที่ถูกกลาวหา
วากระทําผิดวนิัยไดกระทําผิดวินยัในกรณใีดหรือไม  อยางไร  โดยดาํเนินการอยางรวดเร็ว  ยุติธรรม  และ
โดยปราศจากอคติ  เพื่อใหผูกระทําผิดไดรับการลงโทษที่เหมาะสมกบัความผิดและไมใหผูไมมีความผิดถูก
ลงโทษ 
 

ความสําคัญของวินัย 
  ในฐานะที่ขาราชการเปนตวัแทนของรัฐในการบริหารราชการและติดตอประชาชน  
ขาราชการจึงตองประพฤติและปฏิบัติตนใหประชาชนเชือ่ถือ  ไววางใจ  และเปนตวัอยางที่ดีของประชาชน  
เมื่อขาราชการมีวินยัดี  ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือศรัทธาผูนั้น  และสงผลใหประชาชนศรัทธาใน
หนวยงานและรัฐบาลโดยสวนรวมอีกดวย 
  โดยที่ขาราชการจะตองเปนแบบอยางที่ดี  เปนที่ศรัทธาของประชาชน  ขาราชการจึงตอง
รักษาวนิัยโดยเครงครัดยิ่งกวาลูกจางของเอกชน  เชน  พนักงานของธนาคารหรือบริษัทตางๆ  โดยจะตอง
รักษาชื่อเสียง  ไมกระทําการอันเปนที่เสื่อมเสียช่ือเสียงและตําแหนงหนาที่ราชการของตน  เปนตน 
 

จุดมุงหมายและขอบเขตของวินัย  เพื่อ 
  1.  ประสิทธิภาพและประสทิธิผลของราชการ 
  2.  ความเจริญของประเทศ 
  3.  ความมั่นคงของชาติ 
  4.  ความผาสุกของประชาชน 
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ผลดีของวินัยตอราชการ 
  1.  เพิ่มพลังงาน  เมื่อขาราชการมีวินัยดี  ก็จะปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  และมีความ
มุงมั่นที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  เมื่อขาราชการตั้งใจทํางานดวยความ
ซ่ือสัตยแลว  ก็จะทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จอยางคุมคาและอยางประหยัด 
  3.  ทําใหประชาชนศรัทธา  นอกจากประชาชนจะศรัทธาตอตัวขาราชการเองแลวยังสงผล
ใหประชาชนศรัทธาตอราชการอีกดวย 
 

ผลดีของวินัยตอตัวขาราชการ 
  1.  มีความภูมิใจที่ไดกระทําความดี  มีวินัย  ซ่ือสัตยสุจริต  และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.  ทําใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  เมื่อขาราชการมีวินัยแลวจะทํางานอะไรก็สําเร็จ
ลุลวงดวยดี  เปนที่เชื่อถือของผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน  และผูพบเห็น 
  3.  ทําใหมีความเจริญในหนาที่การทํางาน  เมื่อมีวินัยดี  ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงเปนที่เชื่อถือ
ของผูบังคับบัญชา  ยอมไดรับความไววางใจในการมอบหมายงานใหปฏิบัติ  ไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปน
พิเศษ  และรับการเลื่อนตําแหนงอีกดวย 
 

ผลดีภายนอกที่ทําใหวินัยเสื่อม 
  1.  อบายมุข 
  2.  ตัวอยางไมดี 
  3.  ขวัญไมด ี
  4.  งานลนมือ/งานไมพอมือ 
  5.  โอกาสเปดชองลอใจ 
  6.  ความจําเปนในการครองชีพ 
  7.  การปลอยปละละเลยของผูบังคับบัญชา 
 

สาเหตุทางใจที่กอใหเกิดการกระทําผิดวินยั 
  1.  ไมเขาใจ  6.  ลอใจ 
  2.  ตามใจ  7.  ไมมีจิตใจ 
  3.  ไมใสใจ  8.  จําใจ 
  4.  ชะลาใจ  9.  เจ็บใจ 
  5.  เผลอใจ  10. ตั้งใจ 
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โทษทางวินัย  (มาตรา  88) 
  โทษทางวินยัมี  5  สถาน  โดยแบงเปนความผิดวินยัอยางไมรายแรง  3  สถาน  คือ 
   1.  ภาคทัณฑ 
   2.  ตัดเงินเดือน 
   3.  ลดเงินเดือน 
  ความผิดวนิัยอยางรายแรง  2  สถาน  คือ 
   4.  ปลดออก 
   5.  ไลออก 
   
1.2 ขอกําหนดวินัย 
  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2551  หมวด  6  ไดบญัญัติขอกําหนดวนิัย
ใหขาราชการพลเรือนยึดถือเปนแบบแผนในการควบคุมความประพฤติ  ดังนี ้
มาตรา  80 
  “ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวนิัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่บญัญัติไว
ในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 
  ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากจะตองรักษาวินัยตามที่
บัญญัติไวในหมวดนี้แลว  ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ดวย” 
  จากบทบัญญัติดังกลาว  ขาราชการพลเรือนทุกคนจึงจําเปนตองทราบขอกําหนดวินัยตาม
มาตราตางๆ  เพื่อประโยชนในการรักษาวินัย  หรือประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดีและสําหรับผูมี
หนาที่ปฏิบัติงานวินัยจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจใหลึกซึ้ง  เพราะเปนพื้นฐานที่จะตองนําไปใช
วินิจฉัยใหเปนการถูกตอง 

ผูซ่ึงอยูในบังคับที่จะตองรักษาวินัยและรับผิดทางวินัยตามกฎหมายนี้ตองเปนผูมีฐานะเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญแลว การกระทําใดๆในขณะที่ยังไมไดเปนขาราชการพลเรือนสามัญจะนํา 
มาลงโทษทางวินัยไมได 
  สําหรับกรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในตางประเทศนั้น  นอกจากจะตอง
รักษาวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้แลว ยังจะตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่
กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  อีกดวย 
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มาตรา  81 
  “ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ” 
  โดยที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ดังนั้น  ขาราชการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐจึงตองสนับสนุนการปกครองดังกลาวดวยความบริสุทธิ์ใจ  หาก
ขาราชการผูใดกระทําการอยางใดที่เปนการไมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยดังกลาวก็จะมี
ความผิดตามมาตรานี้  ซ่ึงเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง และหากถึงขนาดเปนผูไมเล่ือมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ดวยความบริสุทธิ์ใจแลว  ถือวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะรับราชการตามมาตรา  36  ก.(3)  และ
จะตองถูกดําเนินการสั่งใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  110(3) 
 
มาตรา  82 
  “ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดงัตอไปนี้ 
มาตรา  82 (1) “ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม” 
  คําวา  “ซ่ือสัตย”  หมายถึง  ปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา  ไมคดโกง  ไมหลอกลวง 
  คําวา  “สุจริต”  หมายถึง  ปฏิบัติดวยความมุงหมายในทางที่ดีที่ชอบตามทํานองคลองธรรม 
  คําวา  “เท่ียงธรรม”  หมายถึง  ปฏิบัติโดยไมลําเอียง 
  กรณีจะเปนความผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยไมซ่ือสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรมนี้จะตองเขา
องคประกอบดังนี้ 
  1.  มีหนาที่ราชการ 
  2.  ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความไมซ่ือสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม 
  หนาท่ีราชการ  ตามมาตรานี้หมายความเฉพาะหนาที่ที่เปนเรื่องราชการโดยตรงซึ่งหมายถึง
หนาที่ราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินและกฎหมายที่ใหอํานาจไวโดยเฉพาะ 

หนาท่ีราชการพิจารณาจาก 
  1.  กฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 
  2.  มาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือแบบบรรยายลักษณะงาน 
  3.  คําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติราชการ  ไมวาจะเปนการสั่งดวย
วาจาหรือเปนลายลักษณอักษร 
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  4.  พฤตินัยที่สมัครใจเขาผูกพันตนเองยอมรับเปนหนาที่ราชการที่ตนตองรับผิดชอบ 
ตัวอยาง  กรณีไมซ่ือสัตยสุจริต 
  *เจาหนาที่ราชทัณฑรับฝากแตงโมจากญาติผูตองขังเพื่อนําไปใหนักโทษเมื่อทราบวามีสุรา
เจือปนอยูแทนที่จะทิ้งกลับไปนําไปฝากที่ประตูเรือนจํา  เมื่อเขาไปในเรือนจําแลวไดบอกนักโทษวามีผูฝาก
แตงโมมาให  แตไมกลานําเขาเรือนจําเพราะแตงโมไมบริสุทธิ์  ตอมาไดบอกกับเจาหนาที่เวรผูหนึ่งที่
ออกไปนอกเรือนจําใหชวยหิ้วแตงโมเขามาดวย  (ภาคทัณฑ) 
  *เจาหนาที่พยาบาลไดทําแผลใหกับราษฎรผูมารับการรักษาเนื่องจากถูกสามีทํารายรางกาย  
เมื่อทําแผลเสร็จไดส่ังใหคนไขออกไปรับยานอกหอง  และรักษาคนอื่นตอไป  ระหวางนั้นคนไขกลัวสามีจะ
ตามมาทําราย  จึงวางเงิน  20  บาท  ไวบนโตะหนาหองพยาบาลแลวออกจากโรงพยาบาลไป  เจาหนาที่
พยาบาลนั้นไดเก็บเงินไวโดยไมไดตรวจสอบวาเงินดังกลาวเปนของคนไขรายใดและไมไดรายงานให
ผูบังคับบัญชาทราบ  (ภาคทัณฑ) 
 
มาตรา  82(2) 
  “ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของ
คณะรัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาล  และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ” 
  บทบัญญัติตามมาตรานี้มีจุดมุงหมายถึงวิธีปฏิบัติงาน  โดยใหขาราชการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของคณะรัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาล  และระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
  นอกจากนี้การที่จะผิดวินัยตามมาตรานี้หรือไมนั้น  ไมตองคํานึงวาจะตองเปนกรณีที่ทําให
เกิดความเสียหายแกราชการ  หากขอเท็จจริงฟงไดวาเปนการไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติคณะรัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาล  และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
แลว  แมไมเกิดความเสียหายก็เปนความผิดตามมาตรานี้แลว 
 
ตัวอยาง 
  *นายอําเภอ  ไมตรวจตราสอดสองดูแลสถานบริการมิใหมีผูที่มีอายุต่ํากวา  20  ปเขาไปใช
บริการสถานบริการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล  และเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
และเจาหนาที่ตํารวจกองปราบปราม  เขาไปตรวจสถานบริการแหงหนึ่งในทองที่ที่นายอําเภอผูนี้รับผิดชอบ  
พบวามีสถานบริการปฏิบัติฝาฝนกฎหมายสถานบริการ  โดยปลอยใหเด็กอายุต่ํากวา  20  ปเขาไปใชบริการ
จํานวนมาก  (ตัดเงินเดือน  5%  เปนเวลา  3  เดือน) 
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  *เจาหนาที่บริหารงานสารณสุข  6  ไมจัดทํารายงานการเงินของสถานีอนามัยใหถูกตอง
เปนปจจุบัน  และเบิกจายเงินบํารุงของสถานีอนามัยเพื่อใชในราชการ  โดยไมไดขออนุมัติกอหนี้ผูกพันจาก
ผูมีอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  (ตัด
เงินเดือน  5%  เปนเวลา  2  เดือน) 
 
มาตรา  82(3) 
  “ตองปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจ  
อุตสาหะ  เอาใจใส  และรักษาประโยชนของทางราชการ” 
  การที่กําหนดใหขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแก
ราชการดวยความตั้งใจ  อุตสาหะ  เอาใจใส  และรักษาประโยชนของทางราชการนั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อให
ขาราชการปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล การปฏิบัติใหไดผลเชนนี้ตองใช
ความตั้งใจ  ความทุมเท  และความคิดริเร่ิมสรางสรรค  โดยมุงใหเกิดผลสําเร็จและไดผลดีเปนสําคัญ  ไมใช
ทําแบบ  “เชาชามเย็นชาม”  เพียงแตใหเสร็จๆ  ไปหรือใหพอหมดเวลาไปวันๆ 
  นอกจากนี้บทบัญญัติตามมาตรานี้ยังมีจุดมุงหมายใหขาราชการมีพฤติกรรมที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  โดยจะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ  เอาใจใสระมัดระวังรักษาประโยชนของ
ทางราชการอีกดวย 
 
ตัวอยาง 
  *เจาหนาที่ปกครอง  3  ไดรับมอบหมายใหเตรียมการเลือกตั้งกํานันตําบล  แตไมไดทําการ
ตรวจสอบบัตรที่ใชในการเลือกตั้งอยางละเอียดวาเปนบัตรที่ใชแลว  หรือยังไมไดใชเปนเหตุใหนําบัตรที่ใช
แลว (บัตรเกา)  ปะปนไปใชในการเลือกตั้งกํานันครั้งนี้ดวย (ตัดเงินเดือน  5%  เปนเวลา  2  เดือน) 
  *เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี  ไดตรวจสอบภาษีอากรบริษัทรายหนึ่ง  แลวปลอยปละละเลยไม
เอาใจใสตรวจสอบใหแลวเสร็จภายใน  2  ป  นับแตวันออกหมายเรียก  โดยไมแสดงเหตุผลเพื่อขออนุมัติ
ผูบังคับบัญชาขยายเวลา  เปนความผิดตามมาตรา  82(3) 
 
มาตรา  82(4) 
  “ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ  โดยไมขัดขืนหรือหลีกเล่ียง  แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหาย
แกราชการ  หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที 
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เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้น  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม” 
  ในการปฏิบัติราชการตางๆ จะมีการสั่งการหรือมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาให
ขาราชการปฏิบัติงานหนาที่ตางๆ  ซ่ึงงานจะสําเร็จผลไดดวยดีนั้น  ผูใตบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืน
หรือหลีกเลี่ยง 
  แตถาผูใตบังคับบัญชาเห็นวา  การปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาจะทําใหเสียหายแก
ราชการ  หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการ  ผูใตบังคับบัญชาจะเสนอความเห็นเปน
หนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชา
ยืนยันใหปฏิบัติตามคําสั่งเดิม  ผูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
  กรณีที่จะเปนความผิดวินัยตามมาตรานี้  จะตองเขาองคประกอบ  ดังนี้ 
  1.  มีคําสั่งของผูบังคับบัญชา  ซ่ึงอาจสั่งการดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได 
  2.  ผูส่ังเปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย  (ดูจากการแบงสวนราชการ  และคําสั่ง 
 มอบหมายใหเปนผูบังคับบัญชา) 
  3.  เปนการสั่งในหนาที่ราชการ 
  4.  เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  5.  มีเจตนาไมปฏิบัติตามคําสั่ง  ขัดขืน  หรือหลีกเลี่ยง 
ตัวอยาง 
  *ผูบังคับบัญชาสั่งการใหเจาหนาที่ธุรการมาปฏิบัติงานเรงดวนในวันเสาร-อาทิตย  แลวไม
ปฏิบัติตาม  (ภาคทัณฑ) 
  *ผูบังคับบัญชาสั่งการใหสมุหบัญชีชวยงานชวยเหลือผูประสบอุทกภัยแลวไมปฏิบัติตาม  
(ตัดเงินเดือน  5%  เปนเวลา  1  เดือน) 
 
มาตรา  82(5) 
  “ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  จะละทิ้งหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการมิได” 
  อุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  หมายถึง  การสละเวลาสวนตัวใหแกราชการในกรณีที่ทาง
ราชการมีงานเรงดวนที่จําเปน  ซ่ึงอาจจะตองใหขาราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
  ละทิ้งหนาที่ราชการ  หมายถึง  ไมอยูปฏิบัติราชการตามหนาที่  ซ่ึงไดแก  การไมมายัง
สถานที่ที่ตองปฏิบัติราชการตามหนาที่  หรือไมมาใหผูบังคับบัญชามอบหมายงานใหปฏิบัติ  รวมทั้งการ
มายังสถานที่ราชการแลวไมอยูปฏิบัติงาน  ละทิ้งไปไมอยูในสถานที่ที่ควรอยู 
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  ทอดทิ้งหนาที่ราชการ  หมายถึง  มาปฏิบัติหนาที่ราชการแตไมสนใจเปนธุระใหงานที่
ไดรับมอบหมายสําเร็จลงโดยเร็ว  ทําใหงานในหนาที่คั่งคาง 
 
ตัวอยาง 
  *เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  4  ไมไปรวมเตรียมจัดกิจกรรมนิทรรศการเนื่องในวัน
อาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ  และไมมาปฏิบัติราชการเปนเวลา  2  วัน  เปนความผิดตามมาตรา  82(5) 
  *นักวิชาการสาธารณสุข  5 ใช เวลาราชการไปทําธุระสวนตัวบอยครั้ง  ทําใหงาน
ประกันสังคมที่ไดรับมอบหมายคั่งคางจํานวนมาก เมื่อผูบังคับบัญชาติดตามเรงรัด ก็ไมรีบปฏิบัติงานให
แลวเสร็จ  เปนความผิดตามมาตรา  82(5)   
 
มาตรา  82(6) 
  “ตองรักษาความลับของทางราชการ” 
  โดยที่ในการปฏิบัติหนาที่ราชการในบางกรณี อาจเปนความลับที่ไมควรเปดเผยในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือเปนเรื่องลับตลอดไป หากมีการเปดเผยความลับอาจเสียหายแกราชการได ซ่ึงตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2544 ไดกําหนดชั้นของความลับ
ของทางราชการไว  3  ช้ัน  คือ  ลับที่สุด  ลับมาก  และลับ 
  ความลับ  คือ  เร่ืองราวที่ไมพึงเปดเผย 
  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดทราบความลับของทางราชการ ไมวาจะเปนการทราบมาโดย
ตําแหนงหนาที่ราชการของตน หรือโดยทางอื่นใด และไมวาผูนั้นจะมีหรือไมมีหนาที่ราชการเกี่ยวกับเรื่อง
นั้นก็ตาม  ผูนั้นตองรักษาความลับนั้นไวโดยไมเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ทราบ 
 
ตัวอยาง 
  *เจาหนาที่ในการประชุมอนุกรรมการไดนํามติในการประชุมลับของอนุกรรมการไป
เปดเผยตอนักขาวหนังสือพิมพกอนนําเสนอคณะกรรมการใหญ  เปนการไมรักษาความลับของทางราชการ  
ซ่ึงยังไมถึงกับเปนเหตุใหราชการเสียหายอยางแรง  (ตัดเงินเดือน  5%  เปนเวลา  1  เดือน) 
  *เจาหนาที่สืบสวนสอบสวน  4  ไดเปดเผยความลับและสําเนาเอกสารลับของทางราชการ
ที่เปนชื่อบุคคลไปใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของทราบ และเมื่อผูบังคับบัญชาเรียกมาสอบถามก็ไดให
ถอยคําปกปดขอเท็จจริง โดยใหขอมูลอันเปนเท็จ ทําใหเกิดความเสียหายแกราชการ เปนความผิดตาม
มาตรา  82(6) 
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มาตรา  82(7) 
  “ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ” 
  โดยที่ขาราชการอยูรวมกันในหนวยงาน  จึงตองมีการปฏิบัติราชการรวมกัน  หรือ
รับผิดชอบในงานแตละขั้นตอนตอเนื่องกัน การที่ประสิทธิภาพราชการจะดีไดก็ดวยความสามัคคีใน
หนวยงานจึงจะเปนพลังทําใหงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีได ตรงกันขามหากในหนวยงาน 
มีการทะเลาะเบาะแวง หวาดระแวง ไมรวมมือกัน งานก็จะไมเดินหรือไมไดงานที่ดี ดังนั้น ขาราชการ
จะตองสุภาพเรียบรอย พูดจาไพเราะตอกัน รักษาความสามัคคี ไมทะเลาะวิวาทกัน และตองชวยเหลือกันใน
หนาที่ราชการ 
  “ผูรวมปฏิบัติราชการ” ในที่นี้หมายถึง ระหวางขาราชการดวยกัน และผูรวมปฏิบัติงาน 
ซ่ึงรวมไปถึงลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว พนักงานราชการ กํานันหรือผูใหญบาน เปนตน 
 
ตัวอยาง 
   กรณีไมสุภาพเรียบรอย 
  *นักพัฒนาชุมชน  6  พูดผานเจาหนาที่หนาหองทํางานของนายอําเภอที่บริเวณหนาที่วา
การอําเภอวา  “ไอรถคันขาวมันไปไหน”  และ  “รถคันนี้ผานบานจะยิงหัวมัน”  ซ่ึงนายอําเภอก็ใชรถคันสี
ขาวและจอดบริเวณที่วาการอําเภอเปนประจํา  เปนความผิดตามมาตรา  82(7) 
  *ประมงอําเภอ  เมาสุราตะโกนดานายอําเภอซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่หนาบานพัก  และรอง
ทาใหมาดวลปนกัน  เปนความผิดตามมาตรา  82(7) 
  กรณีไมรักษาความสามัคคี 
  *เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต  4  และเจาหนาที่พัสดุ  3  ไดทะเลาะวิวาทชกตอยทาํราย
รางกายกันบริเวณอาคารสโมสร  หลังจากนั้นไดทะเลาะวิวาททํารายรางกายกันตออีกที่บริเวณประตูทางเขา
กรม  เปนความผิดตามมาตรา  82(7) 
  *เจาหนาที่ธุรการ ไดโตเถียงกับเพื่อนขาราชการเรื่องการเปดพัดลม และเอาแกวน้ําตีศีรษะ
เพื่อนแตก แตเพื่อไมติดใจดําเนินคดี เปนความผิดตามมาตรา  82(7) 
  กรณีไมชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ 
  *เจาหนาที่สรรพากร ไมใหความรวมมือในการตรวจคนบุคคล และยานพาหนะแก
เจาหนาที่ฝายทหาร ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในระหวางประกาศใชกฎอัยการศึก เปนความผิดตามมาตรา  82(7) 
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มาตรา  82(8) 
  “ตองตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรม  และใหการสงเคราะหแกประชาชน 
ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาท่ีของตน” 
  โดยที่ขาราชการเปนผูใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอราชการ  จึงตองใหการตอนรับ  ให
ความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการสงเคราะหแกประชาชน ผูมาติดตอราชการอันเกี่ยวกับหนาที่
ของตน 
  การตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและใหการสงเคราะหแกประชาชน  
จะตองเปนกรณีที่ประชาชนมาติดตอราชการในหนาที่ของขาราชการผูนั้น  มิใชประชาชนที่เปนเพื่อนบาน
หรือคนทั่วไป  หากขาราชการมีเร่ืองวิวาทดาทอกับเพื่อนบานก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ หรือถาไมให
การตอนรับประชาชน แตเปนประชาชนที่ไมไดมาติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนก็ไมเปนความผิด
ตามมาตรานี้เชนเดียวกัน 
 
ตัวอยาง 
  กรณีไมตอนรับ 
  *เจาหนาที่ที่ดิน  รับเรื่องขออนุญาตทําการคาที่ดินจากผูรอง  เวลา  11.00  น.  จนถึงเวลา  
12.00  น.  เร่ืองยังไมเสร็จ  จึงนัดใหมาตอนบายเวลา  14.00  น.  ผูรองมาติดตอแตไมพบจนเวลา  15.00  น.  
เจาหนาที่ที่ดินผูนั้นจึงกลับมาปฏิบัติหนาที่แตไมสนใจผูรองซึ่งนั่งรออยูแตประการใด  จนใจที่สุดผูรองตอง
ถอนเรื่องกลับไป  (ภาคทัณฑ) 
  กรณีไมใหความสะดวก 
  *เจาหนาที่ที่ดิน 4 ไมช้ีแนะราษฎรผูมาติดตอราชการใหชัดเจนเกี่ยวกับกรณีที่จะไป
ดําเนินการใชสิทธิทางศาลในการฟองคดีแตงตั้งผูจัดการมรดก จนเปนเหตุใหมีการรองเรียนขึ้นเปนความผิด
ตามมาตรา  82(8)   
  กรณีไมเปนธรรม 
  *เจาหนาที่ตรวจสภาพรถ  ไดบันทึกการตรวจรับรองสภาพรถคันหนึ่งวามีเครื่องปดน้ําฝน
ใชการไดดี  ทั้งๆที่ขอเท็จจริงไมมี  แตรถอีกคันหนึ่งไมยอมผานการตรวจสภาพรถให  ทั้งที่มีขอบกพรอง
เชนเดียวกัน  (ภาคทัณฑ) 
  กรณีไมใหความสงเคราะห 
  *เจาหนาที่สาธารณสุข  ไมใหบริการชวยเหลือในการคลอดบุตรแกหญิงคนหนึ่งโดยอางวา
เปนวันเสาร  หยุดราชการ  และตนไมมีหนาที่รับผิดชอบทั้งๆ ที่มีกระเปาทําคลอด  ซ่ึงทางราชการไดจายไว 
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เพื่อทําคลอดนอกสถานที่ เปนการไมใหความสงเคราะหแกประชาชน ผูมาติดตอในราชการอันเกี่ยวกับ
หนาที่ตน  เปนความผิดตามมาตรา  82(8) 
 
มาตรา  82(9) 
  “ตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ีราชการและในการปฏิบัติการอื่นท่ี
เก่ียวของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง 
ของขาราชการดวย” 
  มาตรานี้เปนการบัญญัติขึ้นโดยมีเจตนารมณใหขาราชการมีความเปนกลางทางการเมือง  
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการประจําไดอยางตอเนื่อง  ไมวาพรรคการเมืองใดๆ จะเขามาเปนรัฐบาล
บริหารประเทศ  และในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองนั้นจะอํานวยความสะดวกใหแกพรรค
การเมืองใดเปนพิเศษกวาพรรคการเมืองอื่นหรือบุคคลอื่นไมไดหรือจะชักชวนใหประชาชนสนับสนุน 
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็ไมได  แตในทางสวนตัวจะนิยมหรือเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดก็
ได  แตหามเปนกรรมการพรรคการเมืองและเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่ตองหามของ
การเปนขาราชการ 
  นอกจากนี้มาตรานี้ยังบัญญัติใหขาราชการพลเรือนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวา
ดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย 
 
ตัวอยาง  การวางตัวไมเปนกลางทางการเมือง 

เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 6 ไดเขารวมชุมนุมประทวงหนาสหกรณการเกษตรกับ
กลุมประชาชนที่รวมชุมนุมดังกลาว ซ่ึงไดถือปายผาที่มีขอความพาดพิงถึงพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขอความดังกลาวนาจะกอใหเกิดความเขาใจผิดและความรูสึกในแงลบแกพรรค
การเมืองและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาว  เปนความผิดตามมาตรา  82(9) 
 
มาตรา  82(10)  
  “ตองรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตนมิให
เสื่อมเสีย” 
  โดยขาราชการเปนเจาหนาที่ของรัฐและมีสวนสรางภาพพจนใหแกราชการ เมื่อขาราชการ
มีความประพฤติดีเปนที่ยกยองชมเชยของประชาชน  ประชาชนก็จะศรัทธาตอหนวยงานและตอราชการโดย
สวนรวม  ดังนั้น  กฎหมายจึงกําหนดใหขาราชการตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของ
ตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย  
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  การที่จะพิจารณาวาการกระทําอยางไรเปนการไมรักษาชื่อเสียงของตน และไมรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียนั้น  มีแนวทางพิจารณา  ดังนี้ 
  1.  เปนการกระทําที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ 
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ  หมายถึง  ฐานะที่ไดรับการยอกยองสรรเสริญตามตําแหนงหนาที่
ราชการ  ขาราชการที่ตําแหนงหนาที่ราชการตางๆ  อยูในฐานะที่จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ
ฐานะที่ควรไดรับการยกยองสรรเสริญ หรือเคารพนับถือเล่ือมใสศรัทธาในหนาที่ราชการและวงสังคม
ทั่วไป  ตามตําแหนงหนาที่ราชการของตน ซ่ึงแตละตําแหนงหนาที่อาจอยูในฐานะที่จะตองรักษาเกียรติศักดิ์
ของตําแหนงหนาที่แตกตางกันได  เชนขาราชการชั้นผูใหญหรือขาราชการระดับผูบังคับบัญชายอมอยูใน
ฐานะที่จะตองรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการที่ไดรับการยกยองสรรเสริญ  และเคารพนับถือ
มากกวาขาราชการชั้นผูนอย  ขาราชการที่มีตําแหนงหนาที่ราชการบางตําแหนง  เชน  ครู  อาจารย  ซ่ึงนับ
ถือเปนปูชนียบุคคล  เปนพอพิมพแมพิมพของชาติ  เจาพนักงานปกครองซึ่งปฏิบัติงานใกลชิดประชาชน  
ยอมอยูในฐานะที่จะตองประพฤติปฏิบัติตนรักษาเกียติศักดิ์ใหเปนที่เล่ือมใสศรัทธาของประชาชนหรือวง
สังคมเปนพิเศษกวาขาราชการทั่วไป 
  2.  เปนการกระทําที่สังคมรังเกียจ  หรือเปนที่รังเกียจของสังคมโดยพิจารณาจากความรูสึก
ของประชาชนหรือของขาราชการทั่วไป  ความรูสึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได 
  3.  เปนการกระทําโดยเจตนา  พิจารณาเจตนาที่แทจริงในการกระทํา 
  หากการกระทําใดเขาลักษณะทั้ง  3  ขอดังกลาว  ก็เปนความผิดฐานไมรักษาชื่อเสียงและ
เกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย  เชน 

*การที่ขาราชการชายมีภริยานอยทอดทิ้งภริยาหลวงและลูก โดยไมใหคาเลี้ยงดูและไมให
คาเลาเรียนบุตร พฤติการณดังกลาวเปนที่รังเกียจของสังคมที่ตําหนิการกระทําดังกลาว  ก็เปนความผิดฐาน
ไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสียแตถาขาราชการผูนั้นเปนผู
มีฐานะดี  สามารถเลี้ยงดูภริยาและสงเสียใหการศึกษาแกบุตรเปนอยางดี ไมมีเร่ืองทะเลาะวิวาทแตอยางใด  
สังคมก็คงไมตําหนิหรือวากลาวในเรื่องนี้ แตถาขาราชการหญิงเปนภริยานอยเขาทั้งที่ทราบวาเขามีภริยาอยู
แลว  สังคมไทยก็จะดูแคลนไดวาขาราชการซึ่งตองรักษาเกียรติศักดิ์ของตนกลับเปนภริยานอยผูอ่ืน ก็เปน
ความผิดฐานไมรักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย เปนความผิด
ตามมาตรา  82(10) 
ตัวอยาง 
  *ขาราชการชายแอบถ้ํามองที่หองอาบน้ําของโรงพยาบาลขณะนางสาว ก.  กําลังอาบน้ํา  
เมื่อนางสาว ก.  รูตัวจึงตักน้ําสาดไปยังจุดที่มีคนแอบดู  แลวแตงตัวกระโจมอกรีบออกมาดู  พบขาราชการ
ชายยืนเปยกโชกอยูขางหองน้ํา  จึงไปฟองผูบังคับบัญชา  เปนความผิดตามมาตรา  82(10) 
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  *ขาราชการชายทอดทิ้งภริยาโดยชอบดวยกฎหมายและบุตรที่กําลังศึกษาอยูไปมีภริยาใหม
โดยไมสงเสียเล้ียงดูเปนเวลาประมาณ  2  ป  ทําใหภริยาและบุตรไดรับความเดือดรอน  แตภายหลังได
ยินยอมจายคาอุปการะเลี้ยงดู  เปนความผิดตามมาตรา  82(10) 
  
มาตรา  82(11) 
  “กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.” 
  ปจจุบันยังไมไดมีการออกกฎ ก.พ.  เพิ่มเติม  แตถาหากไดมีการกําหนดลักษณะการกระทํา
ผิดเพิ่มขึ้น  ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองกระทําการตามที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  ดวย 
 
มาตรา  83 
  “ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม  ดังตอไปนี้” 
มาตรา  83(1) 
  “ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง 
ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย” 
  โดยที่การบริหารงานและการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาจะตองไดรับขอมูลที่ถูกตอง  
มิฉะนั้นอาจสั่งการหรือดําเนินการเรื่องใดโดยผิดพลาดบกพรองและราชการเสียหายได  กรณีจึงเปนการ
หามไวเพื่อมิใหมีการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา 
  การรายงานโดยปกปดขอความที่ควรตองแจง  ถือเปนการรายงานเท็จดวย 
  การรายงาน  หมายถึง  การบอกเลาเรื่องราวที่ไปทํา  ไปรู  หรือไปเห็นมา  อาจเปนการ
รายงานดวยวาจา  ดวยหนังสือ  หรือวิธีอ่ืนใด  ซ่ึงจะเปนการรายงานเพื่อพิจารณา  วินิจฉัย  หรือขออนุญาต  
หรืออนุมัติ  หรือเพื่อทราบ  ก็ถือเปนการรายงานทั้งสิ้น 

การรายงานตามมาตรานี้ ไมจําเปนตองเปนการรายงานเพื่อการปฏิบัติราชการตามหนาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายเสมอไป  อาจเปนการรายงานในเรื่องอื่นที่มีกฎหมาย ระเบียบหรือแบบธรรมเนียม
ของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหรายงานก็ได 

 
ตัวอยาง  *เจาพนักงานสาธารณะสุขชุมชน  2  ไดเขียนเพิ่มวันควรพักในรับรองแพทยจาก 1 วัน  
เปน 2 วัน ดวยตนเอง โดยมิไดรับอนุญาตจากแพทยผูตรวจรักษา เปนความผิดตามมาตรา  83(1) 
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  *ชางรังวัดขับรถไปติดตอราชการ ขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ํา  
และรายงานตอผูบังคับบัญชาวาเหตุเกิดเพราะยางลอหนาแตก  เปนความผิดตามมาตรา  83(1) 
 
มาตรา  83(2) 
  “ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว” 
  มาตรานี้มีจุดมุงหมายใหขาราชการเสนอเรื่องตามลําดับชั้นของผูบังคับบัญชาเพื่อใหมีการ
กล่ันกรองในแตละขั้นตอน หากปลอยใหมีการเสนอขามขั้นตอนก็จะเกิดความสับสน และเจาหนาที่ระดับ
ลางอาจมีประสบการณนอยเสนอเรื่องโดยผิดพลาดบกพรอง หรืออาจมีพฤติการณปกปดขอเท็จจริงหรือมี
พฤติการณทุจริตได 
  กรณีจะเปนความผิดตามมาตรานี้  จะตองเขาองคประกอบดังนี้ 
  1.  เปนการปฏิบัติราชการ 
  2.  เปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน 
  3.  เปนผูบังคับบัญชาตามกฎหมาย 
  แตมีบางกรณี เปนขอยกเวนที่ขาราชการอาจปฏิบัติราชการ  โดยกระทําการขาม
ผูบังคับบัญชาเหนือตนได  ถาผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
ช่ัวคราว 
 
ตัวอยาง 
  * เจาหนาที่ ธุรการทําหนังสือขอเพิ่มโควตาขาราชการลาศึกษาตอตางประเทศถึง
คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการลาศึกษาและฝกอบรม  ณ  ตางประเทศ โดยพลการและไมผาน
ผูบังคับบัญชา  เปนความผิดตามมาตรา  83(2) 
  *พนักงานที่ดินออกใบจอง น.ส.3 โดยไมเปนไปตามขั้นตอน และเสนอเรื่องตอนายอําเภอ
โดยไมผานพนักงานที่ดินอําเภอกอน เปนความผิดตามมาตรา  83(2) 
 
มาตรา  83(3) 
  “ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของตนหาประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอ่ืน” 
  กรณีจะเปนความผิดฐานอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการหาประโยชนจะตองเขาองคประกอบ  
ดังนี้ 
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  1. มีหนาที่ราชการ  คือ  เปนผูซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ในราชการ 
  2. ทําการหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน โดยอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่
นั้น  ไมวาทางตรงหรือทางออม 
  ประโยชน  หมายถึง ส่ิงที่เปนผลดีหรือเปนคุณแกผูรับประโยชนอาจเปนทรัพยสินเงินทอง  
หรือการอื่นใดที่เปนผลไดตามตองการ  เชน ประโยชนในการไดสิทธิบางอยาง หรือไดรับบริการพิเศษ เปนตน 
  การหาประโยชนที่จะเปนความผิดนี้ จะตองมีการอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่
ราชการนั้นไปหาประโยชน  การหาประโยชนกับอํานาจหนาที่จึงตองมีสวนสัมพันธกัน แตไมจําตองเปน
การหาประโยชนดวยการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ  เชน 
  *เจาพนักงานที่ดินจังหวัดมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ดิน  ยอมใหผูอ่ืนใชช่ือของตนเปนกรรมการจัดสรรที่ดินและโฆษณาขายในจังหวัดทองที่ที่ตนรับผิดชอบ  
ตามพฤติการณเปนเพียงการยอมใหผูอ่ืนเอาชื่อไปใชประโยชน ไมปรากฏวามีการอาศัยอํานาจหนาที่
ราชการแตอยางใด ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ 
 
ตัวอยาง 
  *เจาหนาที่สรรพากรมีอํานาจหนาที่เรียกใหบริษัทหางรานสงสมุดบัญชีและเอกสารมา
ตรวจสอบภาษี  แบบประเมินเรียกเก็บเงินภาษีเพิ่มได ในระหวางที่เรียกตรวจสอบภาษีภัตตาคารแหงหนึ่ง  
เจาหนาที่สรรพากรผูนั้นไดไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารนั้น เปนประจําโดยทางภัตตาคารไมคิดเงิน  
เปนการอาศัยอํานาจหนาที่ราชการหาประโยชน เปนความผิดตามมาตรา  83(3) 
  *เจาพนักงานที่ดินจังหวัดนํารถยนตของทางราชการไปทําสวนสวนตัวหลายครั้งและใช
ขนของจากบานพักราชการไปบานพักสวนตัว  2 – 3  คร้ัง เปนความผิดตามมาตรา  83(3) 
 
มาตรา  83(4) 
  “ตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ” 
  ประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ  หมายถึง  ไมรอบคอบ  ขาดความระมัดระวัง  พล้ังเผลอ  
หลงลืม  ในการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือในเรื่องที่มีหนาที่ราชการ  จะตองปฏิบัติโดยไมมีเจตนาที่จะใหเกิด
ความเสียหาย  การประมาทเลินเลอนี้มีไดทั้งลักษณะที่เปนการกระทําและละเวนการกระทํา 
 
ตัวอยาง 
  *เจาหนาที่ราชทัณฑ  2  ไดขับรถยนตบรรทุกผูตองขังไปและกลับระหวางศาลจังหวัดกับ
เรือนจําจังหวัด  เมื่อรถยนตมาถึงเรือนจํา  เจาหนาที่ผูนี้ไดจอดรถยนตที่หนาประตูเรือนจํา  แลวเปดประตู 
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ทายรถยนตใหผูตองขังลงโดยไมไดดับเครื่องยนต  และยืนอยูบริเวณทายรถยนต เปนเหตุใหผูตองขังฉวย
โอกาสวิ่งไปประจําที่คนขับแลวขับรถยนตหลบหนีไปได เปนความผิดตามมาตรา  83(4) 
  *เจาหนาที่บริหารงานธุรการ  5 ไมไดนําสํานวนที่นายประกันไดขอถอนประกันตัวจําเลย
ในคดีอาญา  และศาลสั่งอนุญาตแลวไปใหงานออกหมายเพื่อออกหมายขังจําเลย เปนเหตุใหจําเลยหลุดพน
จากการถูกคุมขังในระหวางการพิจารณาของศาล  และขณะนี้ยังจับตัวไมได  เปนความผิดตามมาตรา  83(4) 
  *จาศาลทําสํานวนคดีความของศาลที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลหาย เปนความผิด
ตามมาตรา  83(4) 
  เจาหนาที่พยาบาลใหนักเรียนพยาบาลจายเด็กที่คลอดใหมผิดสลับคนกัน เปนความผิดตาม
มาตรา  83(4) 
 
มาตรา  83(5) 
  “ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยง
ธรรม  หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาท่ีราชการของตน” 
 
  กรณีจะเปนความผิดตามมาตรานี้  จะตองเขาองคประกอบดังนี้ 
  1.  กระทําหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชน 
  หมายถึง  ตองเปนการหาผลประโยชนโดยกระทําดวยตนเอง  หรือยอมใหผูอ่ืนกระทํา 
  2.  ผลจากการกระทําอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม  หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตน  ขอนี้แยกออกเปน  2  ลักษณะ  คือ 
  (1)  อาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม 

ขอนี้ เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากการกระทําหรือการยอมใหผู อ่ืนกระทําการหา
ประโยชนนั้นวา  เปนทางทําใหบุคคลทั่วไปมีความรูสึกตอการกระทําดังกลาววาอาจจะมีการปฏิบัติหนาที่
ดวยความลําเอียง  ไมเปนธรรม  โดยเขาขางผูที่ใหประโยชนตนหรือไม หากเปนดังที่กลาว กรณีก็ตองดวย
องคประกอบขอนี้ โดยไมจําเปนตองปรากฏขอเท็จจริงวาไดเกิดความไมเที่ยงธรรมหรือปฏิบัติโดยลําเอียง
ขึ้นแลว 
  (2)  อาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
  มีหลักในการพิจารณาเรื่องเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ  เชนเดียวกับ
มาตรา  82(10)  ดังไดกลาวมาแลว 
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ตัวอยาง 
  *เจาพนักงานที่ดิน 5 และเจาหนาที่ที่ดิน 2 สามีภริยาออกบัตรเชิญขึ้นบานใหม การกระทํา
ดังกลาวทําใหบุคคลภายนอกไมเขาใจในขอเท็จจริง  ตําหนิหรือมองในทางไมดี  ซ่ึงอาจนําความเสื่อมเสียมา
สูตําแหนงหนาที่ราชการได เปนความผิดตามมาตรา  83(5) 
  *ขาราชการสตรีไปหารายไดพิเศษนอกเวลาราชการ  ดวยการไปเปนหญิงบริการอาบอบ
นวด  แมจะไมปรากฏวาเปนการผิดกฎหมาย แตในความรูสึกของสังคมพึงเห็นไดวารูสึกรังเกียจ เปนการ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ  เปนความผิดตามมาตรา  83(5) 
 
มาตรา  83(6) 
  “ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ  หรือผูจัดการ  หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท” 
  โดยที่ขาราชการตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ  ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ  เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ  จึงตองทุมเทในการปฏิบัติงาน  หากปลอยใหขาราชการเปน
กรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  หรือตําแหนงอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกรรมการผูจัดการ  ผูจัดการ  ใน
หางหุนสวนหรือบริษัท  ก็จะทําใหขาราชการไปทุมเทใหกับกิจการของเอกชนนั้น  และปฏิบัติราชการอยาง
ไมเต็มที่  กฎหมายจึงบัญญัติขอหามในเรื่องนี้ไว 
  การพิจารณาวาตําแหนงใดมีลักษณะงานคลายคลึงกันกับตําแหนงกรรมการผูจัดการหรือ
ผูจัดการนั้น  เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่องๆ  ไปวา  ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น  เชน  
กรรมการผูอํานวยการ  หรือผูอํานวยการ  มีลักษณะงานและหนาที่  ความรับผิดชอบอยางเดียวกัน  หรือ
คลายคลึงกันกับกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือไม  ถาคลายคลึงกันก็ตองหาม  และที่บัญญัติไวเชนนี้ก็
เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายดวยการใชช่ือใหผิดเพี้ยนหรือแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  แตลักษณะงานและ
หนาที่ความรับผิดชอบเปนอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน 

ตามมาตรานี้ไมไดหามการเปนกรรมการ  หุนสวน  ผูถือหุน  หรือที่ปรึกษาในหางหุนสวน
หรือบริษัท  ดังนั้น  ขาราชการจึงเปนกรรมการ  หุนสวน  ผูถือหุน  หรือที่ปรึกษาในหางหุนสวนหรือบริษัท
ได  แตอยาละทิ้งหนาที่ราชการหรืออาศัยอํานาจหนาที่ราชการไปหาประโยชน  เปนตน 
 
ตัวอยาง 
  *รองปลัดกระทรวง  ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด  จํานวน  2  แหง  โดยเปนกรรมการ  
ซ่ึงมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทฯ  ทั้งไดมีการลงนามยื่นคําขอจดทะเบียนบริษัทฯ  ตอกรมทะเบียน
การคาหลายครั้งหลายรายการ  และเปนตัวแทนบริษัททํานิติกรรมในการซื้อที่ดินกับอีกบริษัทเปนความผิด
มาตรา  83(6) 
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มาตรา  83(7) 
  “ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่ หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ” 
  โดยที่ขาราชการซึ่งอยูรวมกันในหนวยงานและปฏิบัติราชการรวมกัน การที่ประสิทธิภาพ
ราชการจะดีไดนั้น  นอกจากจะตองมีความสามัคคีระหวางกัน และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการแลว  ยังจะตองไมกล่ันแกลง  กดขี่  หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการดวย 
  กล่ันแกลง  หมายถึง  หาความไมดีใสให หาอุบายใหรายโดยวิธีตางๆ  แกลงใสความ 
  กดขี ่ หมายถึง  ขมใหอยูในอํานาจตน  ใชอํานาจบังคับเอา  แสดงอํานาจเอา 
  ขมเหง  หมายถึง  ใชกําลังรังแก  แกลง  ทําความเดือดรอนใหผูอ่ืน 
 
มาตรา  83(8) 
  “ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.” 
  ปจจุบันยังไมไดมีการออกกฎ  ก.พ.  ดังกลาว  หากมีการออกกฎ  ก.พ.  ดังกลาวแลว  
ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดไวใน
กฎ  ก.พ. 
 
มาตรา  83(9) 
  “ตองไมดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ” 
  ดูหมิ่น  หมายถึง  สบประมาท  ดูถูก  เหยียดหยาม  ทําใหอับอายเสียหาย  การดูหมิ่นอาจ
กระทําดวยวาจาหรือกิริยาทาทางอยางอื่นก็ได 

เหยียดหยาม   หมายถึง  ดูหมิ่น  ดูถูก  หรือรังเกียจ  โดยเหยียดหยามใหต่ําลง  เชน 
เหยียดคนเปนสัตว เปนตน 

กดขี ่  หมายถึง  ขมใหอยูในอํานาจตน  ใชอํานาจบังคับเอา  แสดงอํานาจเอา 
  ขมเหง   หมายถึง  ใชกําลังรังแก  แกลง  ทําความเดือดรอนใหผูอ่ืน 
  ประชาชนผูติดตอราชการ   หมายถึง  ประชาชนที่ติดตอราชการกับหนวยงาน 
ของตน  ซ่ึงอาจเปนการติดตอที่อยูหางกันโดยระยะทาง  เชน  ติดตอทางโทรศัพท  เปนตน  หรือการ 
ออกไปปฏิบัติงานยังทองที่นอกหนวยงานก็ได 
 
ตัวอยาง 
  ”พนักงานที่ดิน เมาสุราดาประชานผูติดตอราชการวา “เปนคนมีความรูต่ํา ไร 
การศึกษา” เปนการดูหมิ่น เปนความผิดตามมาตรา 83(9) 
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  *เจาหนาที่ที่ดิน 4  กลาวถอยคําตอผูติดตอราชการวา “เฒาบานนอก ไมรูประสีประสา 
มาร่ําร้ีรํ่าไร  ไมรูเร่ืองรูราว  เดี๋ยวจะจับเขาคุกเขาตาราง  ซ่ึงไดทํามาหลายคนแลว  ไมทําให” เปนการ
ใหบริการประชาชนชั้นต่ํากวามาตรฐานของการเปนขาราชการที่ดี  ขาดความสํานึก  อดทน อดกล้ัน ขาดสติ  
เปนความผิดตามาตรา 83(9) 
  หากเปนการดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  ขมเหง  หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยาง
รายแรง  ก็เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ตามมาตรา 85(5) 
 
มาตรา 83(10) 
  “ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.” 
  ปจจุบันยังไมไดมีการออกกฎ  ก.พ.      ดังกลาว   แตถาหากไดมีการออกกฎ  ก.พ. ดังกลาว
แลว  ขาราชการพลเรือนสามัญจะตองไมกระทําการตามที่กําหนดไวในกฎ ก.พ. ดวย 
 
มาตรา 84 
  “ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 81 และมาตรา 82  หรือ
ฝาฝนขอหามตามมาตรา 83 ผูนั้นเปนผูกระทําความผิดวินัย” 
                               ขาราชการพลเรือนสามัญผูที่ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 81  กลาวคือไม
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
ไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา 82(1)-(11)  หรือฝาฝนขอตามมาตรา 83(1)-(10)  ถือวาผูนั้นเปนผูกระทํา
ผิดวินัย  ซ่ึงเปนความผิดอยางไมรายแรง 
 
มาตรา 85   
  “การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้ เปนความผิดวินัยอยางรายแรง” 
มาตรา  85(1) 
  “ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต” 
  การที่จะผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรานี้  มีขอที่จะตองพิจารณา 2 ประการ  คือ 
  1.ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรงแกผูหนึ่งผูใด 
  หนาที่ราชการ  มีความหมายเชนเดียวกันกับหนาที่ราชการตามที่ไดกลาวมาแลวในมาตรา  
82 (1) 
 
 



การจัดทําคูมือวินัย/คูมือวินัยป 51 สถ.1 

20 
 
  การปฏิบัติหนาที่ราชการ   เปนลักษณะการกระทําในเรื่องตางๆ ซ่ึงขาราชการมีหนาที่
ราชการตองปฏิบัติ  เชน  เจาหนาที่ศุลกากรตรวจสินคาซึ่งนําเขาประเทศแลวรูเห็นเปนใจตรวจปลอยสินคา
โดยไมเรียกเก็บภาษี  การปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  ไมรวมถึงการปฏิบัติในการใชสิทธิขอเบิกจายเงินที่ทาง
ราชการใหสิทธิเบิกได  เชน  เงินคาเบี้ยเล้ียงเดินทางไปราชการ  หรือเงินสวัสดิการตางๆ เปนตน 
  ละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หมายถึง  มีหนาที่ราชการที่ตองปฏิบัติแตไมปฏิบัติหรือ
งดเวนไมกระทําการตามหนาที่โดยจงใจหรือเจตนาไมปฏิบัติ   ไมใชเร่ืองพล่ังเผลอหลงลืม  หรือเขาใจผิด  
เชน  เปนเจาหนาที่ศุลกากรแกลงนั่งเฉยๆ  ทําเปนไมเห็นปลอยใหพอคานําสินคาผานดานศุลกากรโดยไม
ตรวจคน  เปนตน 
  มิชอบ  หมายความวา  ไมเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ  คําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา  มติคณะรัฐมนตรี  แบบธรรมเนียมของทางราชการ  หรือตามทํานองคลองธรรม  คือ ไม
เปนไปตามทางที่ถูกที่ควร 
  ความเสียหาย  หมายความรวมถึงความเสียหายที่ไมอาจคํานวณราคาไดดวย เชน   ความ
เสียหายแกช่ือเสียง 
  ผูหนึ่งผูใด  หมายถึง  ใครก็ไดไมวาจะเปนประชาชนหรือขาราชการดวยกัน 
  2.ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 
  โดยทุจริต  หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืน 
  ประโยชน  หมายถึง  ส่ิงที่เปนผลดีหรือเปนคุณ  หรือผลที่ไดตามความตองการ  ประโยชน
อาจเปนทรัพยสินเงินทองหรือการอื่นใดที่เปนผลไดตามตองการ  โดยไมจําตองเปนทรัพยสิน  เชน 
ประโยชนในการไดสิทธิบางอยาง  หรือไดรับบริการพิเศษ  เปนตน 
  ประโยชนที่มิควรได  หมายถึง  ประโยชนที่ไมมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะไดรับ 
ตัวอยาง 

*เจาพนักงานปกครอง 5 รูอยูแลววามีผูแอบอางเปนนาย ก. ขอแจงเกิดเกินกําหนดและขอมีบัตร
ประจําตัวประชาชนก็ดําเนินการรับแจงเกิดเกินกําหนดใหแกผูแอบอาง  เพื่อใหผูแอบอางมีช่ือในทะเบียน
บาน  แลวดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหแกผูแอบอางไป  เปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  
เปนความผิดตามมาตรา 85(1) 
 *เจาหนาที่การเงินและบัญชี 3 ไดรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน เปนเงินค้ําประกันสัญญา  จํานวน 
87,392  บาท   และเงินคาซื้อแบบจํานวน 7,900   บาท  แลวนําเงินทั้งสองจํานวนดังกลาวไปใชสวนตัว  
พรอมทั้งเก็บสําเนาใบเสร็จทั้งสองเลมไวกับตัวเอง  ตอมาไดนําสําเนาใบเสร็จรับเงินทั้งสองเลมและเงิน
จํานวนดังกลาวคืนใหแกราชการ  เปนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตเปนความผิดตามมาตรา 85(1) 
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มาตรา 85(2) 
  “ละท้ิงหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ
รายแรง” 
  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการ  มีความหมายเชนเดียวกันกับมาตรา 82(5)  
  การที่จะผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรานี้  มีขอที่จะตองพิจารณา 3 ประการ คือ 
  1. การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้น  ไมจํากัดเงื่อนเวลามากนอย 
  2. ตองเปนการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงจะตอง
พิจารณาจากขอเท็จจริงเปนเรื่องๆไปวา พฤติการณของการละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้นมีสาเหตุ
อยางไร  และเปนสาเหตุที่มีเหตุผลความจําเปนถึงขนาดที่จะตองกระทําผิดหรือไม เหตุผลเกี่ยวกับธุระ
สวนตัวโดยปกติแลวไมอาจรับฟงได 
  3. เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  หมายถึง  มีความเสียหายเกิดขึ้นแกราชการ
อยางรายแรง  และความเสียหายที่เกิดขึ้นตองเปนผลโดยตรงมาจากเหตุที่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการนั้น 
ตัวอยาง 
  *เจาหนาที่ปาไม ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหมาอยูเวรยามดูแลความเรียบรอย
ของสํานักงาน  แตกลับแอบหนีไปเที่ยวในตัวเมือง  เปนเหตุใหมีผูลักลอบเขามาขโมยคอมพิวเตอรใน
สํานักงานไป และวางเพลิงเผาสํานักงานเสียหายเกือบทั้งหลัง  ถือวาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมี
เหตุผลอันสมควร  เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  เปนความผิดตามมาตรา 85(2) 
 
มาตรา 85(3) 
  “ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร  หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” 
  ละทิ้งหนาที่ราชการ  มีความหมายเชนเดยีวกันกับมาตรา  82(5) 
  การที่จะผิดวินยัอยางรายแรงตามมาตรานี้มขีอที่จะตองพจิารณา 2 ประการ  คือ 
  1. ตองเปนการละทิ้งหนาทีร่าชการติดตอในคราวเดียวกนัเปนเวลาเกิน  15  วัน 
  หมายถึง  การละทิ้งหนาที่ราชการตอเนื่องโดยไมไดมาหรือไมไดอยูปฏิบัติ 
หนาที่ราชการเลยติดตอกนัเปนเวลาเกนิ  15  วัน  เชน  15  วันขึ้นไป 
  2. ตองเปนการละทิ้งหนาทีร่าชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณอัน 
แสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการ 
  คําวา  “โดยไมมีเหตุผลอันสมควร” มีหลักในการพิจารณาเชนเดียวกบัมาตรา  85(2)  กรณี
มีเหตุอันสมควร  เชน 
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  *ขาราชการมีหนาที่อยูเวรรักษาสถานที่ราชการไดละทิ้งหนาที่ราชการ เนื่องจากเจ็บปวย
รายแรงกะทันหันจําเปนตองไปใหแพทยตรวจรักษา  มิฉะนั้นจะเปนอันตรายแกชีวิต  เห็นไดวามีเหตุผลอัน
สมควร  ไมเปนความผิดตามมาตรา  85(3) 
  กรณีไมมีเหตุผลอันสมควร  เชน 
  *ละทิ้งหนาที่ราชการเนื่องจากหลบหนีเจาหนี้หรือหลบหนีคดีอาญา สาเหตุเหลานี้เปน
เร่ืองสวนตัวไมอาจนํามารับฟงเหตุอันสมควรได  เปนความผิดตามมาตรา  85(3) 
  สวนคําวา  “โดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ” 
เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากพฤติการณในการละทิ้งวามีเจตนาหรือจงใจฝาฝนระเบียบของทางราชการ
หรือไม  เชน 
  *ขาราชการสตรีหยุดราชการไปคลอดบุตรเปนเวลา 45 วัน แลวจึงกลับมาปฏิบัติราชการ
และยื่นใบลาหลังจากที่หยุดราชการไปเปนเวลา  45 วัน  กรณีเชนนี้พึงเห็นไดวา  ขาราชการที่คลอดบุตรนั้น
มีสิทธิขอลาหยุดราชการได  และเมื่อยื่นใบลาผูบังคับบัญชาก็ชอบที่จะอนุญาต  ตามพฤติการณยังถือไมได
วาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และยังไมถึงขนาดที่จะถือวาเปนการละทิ้งหนาที่
ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  พฤติการณเปนเพียงไมถือปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการเทานั้น  ไมเปนความผิดตามมาตรา  85(3) 
  *ขาราชการไดรับอนุญาตใหลาศึกษาตอ ณ ตางประเทศ เมื่อครบกําหนดเวลาที่ไดรับ
อนุญาตใหลาแลว  ไมไดรับอนุญาตใหลาตอ  ทางราชการเรียกใหกลับก็ประวิงเวลาไมยอมเดินทางกลับมา
ปฏิบัติราชการโดยไมมีเหตุผลความจําเปน  อันเปนการผิดระเบียบ  บางรายประวิงเวลาอยูเกินกําหนดเปน
เวลาแรมป  ถือไดวาเปนการละทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และโดยมีพฤติการณอันแสดง
ถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  เปนความผิดตามมาตรา  85(3) 
  กรณีละทิ้งหนาที่ราชการการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมเีหตผุลอัน
สมควรและไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชาการอีกเลย 
  กรณีละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกิน 15 วัน โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรและไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลยนั้น  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ซ่ึงมีมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0205/ว. 234  ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2536  ใหลงโทษไลออกจากราชการ 
 
ตัวอยาง 
  *เจาหนาที่ราชทัณฑ 4 ละทิ้งหนาที่ราชการไปโดยไมกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการอีกเลย   
สาเหตุเนื่องจากตองหาคดีอาญาในความผิดฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนา  ถูกลงโทษไลออกจากราชการ 
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  *เจาพนักงานการเงินและบัญชี 4 ไดละทิ้งหนาที่ราชการไปโดยไมกลับมาปฏิบัติหนาที่
ราชการอีกเลย    ผูบังคับบัญชาไดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงแลวไดความวาเจาหนาที่ผูนี้ได
ยักยอกเงินของทางราชการและหลบหนีไป  ถูกลงโทษไลออกจากราชการ 
 
มาตรา  85(4) 
  “กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง” 
  กระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  มีหลักในการพิจารณาเชนเดียวกัน
กับมาตรา  82(10) คือ 
  1. เปนการกระทําที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ 
  2  เปนการกระทําที่สังคมรังเกียจ 
  3. เปนการกระทําโดยเจตนา 
 
ตัวอยาง 
  *เจาหนาที่ธุรการจัดหาผูอ่ืนมาจําคุกแทนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก เปนความผิดตาม
มาตรา  85(4) 
  *ขาราชการอยูในสภาพมึนเมาและไดบุกรุกเขาบานของหญิงสาว พยายามปลุกปล้ําขมขืน
กระทําชําเรา  และใชกําลังทํารายรางกาย  เปนความผิดตามมาตรา  85(4) 
  มติคณะรัฐมนตรีหรือมติ ก.พ.  ที่กําหนดระดับโทษเกี่ยวกับความผิดฐานประพฤติช่ัวอยาง
รายแรงไว เชน 
  *กรณีเบิกเงินคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะเดินทางไปราชการ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ทางราชการ
ใหสิทธิขอเบิกจายได  โดยทําการขอเบิกเปนเท็จดัวยเจตนาทุจริตฉอโกงเงิน  ของทางราชการเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง  ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง 
  *กรณีทุจริตในการสอบ ขาราชการที่ทําการทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบแขงขัน
หรือสอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนตําแหนง  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
  *กรณีเลนการพนันที่กฎหมายหามขาดพนันเอาทรัพยสินกัน หมายถึง การพนันตามบัญชี 
ก.ทายพระราชบัญญัติการพนัน  พ.ศ. 2478 เชน ไฮโล แปดเกา เปนตน เปนความผิดวินัยอยางรายแรง ฐาน
ประพฤติช่ัวอยางรายแรง 
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  *กรณีเกี่ยวกับการเสพของมึนเมา การเสพสุรามึนเมาจนไมสามารถครองสถิติได ตามปกติ
แลวเปนเพียงความผิดไมถึงกับรายแรง  แตในกรณีที่เสพสุราและมีพฤติการณอยางอื่นประกอบที่แสดงให
เห็นความรายแรงแหงกรณี  อันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการอยางยิ่ง ก็อาจเขา
ลักษณะความผิดวินัยอยางรายแรง  ฐานประพฤติช่ัวอยางรายแรงได  เชน เสพสุราในขณะปฏิบัติหนาที่
ราชการ  เมาสุราเสียราชการ  เมาสุราในที่ชุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่
ราชการ 
 
มาตรา  85(5) 
  “ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่  ขมเหง  หรือทํารายรางกายประชาชนผูติดตอราชการอยาง
รายแรง” 
  การดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดขี่   ขมเหง  หรือทํารายรางกายประชาชนผูติดตอราชการอยาง
รายแรงนั้น  รายละเอียดไดกลาวไวแลวในมาตรา  83(9) 
 
มาตรา  85(6) 

“กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาโทษจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ” 
  การไดรับโทษจําคุกนี้  หมายถึง  คดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาใหจําคุก  และไมรอการ
ลงโทษหรือยกโทษจําคุก  หรือเปลี่ยนโทษจําคุกเปนโทษสถานอื่น  และหมายความรวมถึง  กรณีที่ศาลมีคํา
พิพากษาใหจําคุก  โดยอานคําพิพากษาลับหลังจําเลย  เนื่องจากจําเลยหลบหนีดวย 
  โทษที่หนักกวาจําคุก  คือ  ประหารชีวิต 
 
ตัวอยาง 
  *นายอําเภอ (เจาพนักงานปกครอง  8)  ไดใชอาวุธปนยิงราษฎรถึงแกความตาย  และศาลฎีกา
ไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดวา  เจาหนาที่ผูนี้กระทําผิดอาญาขอหาฆาผูอ่ืนโดยเจตนา พิพากษาใหจําคุก  15  ป  
เปนความผิดตามมาตรา  85(6)  
  *เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  3  กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก  โดยคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  20  ป  ฐานขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใชภริยาตน  โดยรวมกับผูอ่ืนอันมี
ลักษณะเปนการโทรมหญิง  เปนความผิดตามมาตรา  85(6) 
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มาตรา  85(7) 
  “ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา  82  หรือฝาฝน 
ขอหามตามมาตรา  83  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง” 
  มาตรา  82  เปนบทบัญญัติที่กําหนดขอปฏิบัติใหขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการ
ตามที่ระบุไวในมาตรา  82(1) - (11)  สวนมาตรา  83  เปนบทบัญญัติที่กําหนดขอหามมิใหขาราการพลเรือน
สามัญกระทําการตามที่ระบุไวในมาตรา  83(1) - (10) 
  การกระทําการหรือละเวนการกระทําการใดที่เปนการไมปฏิบัติตามาตรา  82(1) - (11)  
หรือเปนการฝาฝนขอหามตามมาตรา  83(1) - (10)  จนเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรงนั้น  ถือ
เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 
  ความเสียหาย  หมายความรวมถึง  ความเสียหายที่ไมอาจคํานวณเปนตัวเงินได  เชน  ความ
เสียหายตอช่ือเสียงหรือระบบงาน 
  เสียหายแกราชการอยางรางแรงหรือไม  มีแนวทางในการพิจารณา  ดังนี้ 
  1.  ความเสียหายที่เปนตัวเงินหรือตีราคาเปนเงินได  คํานึงถึงความมากนอยตามคาของเงิน
เปนสําคัญ  เชน  เสียหาย  1,000,000  บาท  เห็นไดวาเสียหายอยางรายแรง  ทั้งนี้ไมมีขอกําหนดตายตัววา
จํานวนเทาใดจึงจะถือวาเปนความเสียหายอยางรายแรงหรือไมรายแรง เปดชองใหผูมีอํานาจหนาที่ใช
ดุลพินิจไดตามควรแกกรณี 
  2.  ความเสียหายที่ไมอาจคํานวณราคาได  เปนเรื่องที่จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปน
เร่ืองๆ ไป โดยคํานึงถึงวาเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพพจนช่ือเสียงโดยสวนรวมของทาง
ราชการหรือตอการบริหารราชการอยางรายแรงหรือไม  เชน 
  *เจาหนาที่การเงินและบัญชีทําการรับจายเงินโดยไมมีหลักฐานการรับ-จาย  บัญชีการเงินก็
ไมทําใหเปนปจจุบันเปนเวลานาน  ทําใหการเงินและบัญชีสับสนไมอาจตรวจสอบได  ไมสามารถจะตรวจ
พิสูจนไดวาเงินของทางราชการไดขาดหายไปหรือไม  พฤติการณเปนการกระทําที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
  3.  ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออก หรือการลาออกมีผลตามมาตรา  109 
ขาราชการที่ประสงคจะลาออกจากราชการ  ใหยื่นหนังสือขอลาออกตามแบบตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ช้ันหนึ่ง  โดยยื่นลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา  57  เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก  เวนแตจะมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ ผูบังคับบัญชาซึ่งมี
อํานาจสั่งบรรจุจะอนุญาตเปนลายลักษณอักษรกอนวันขอลาออกใหยื่นลวงหนานอยกวา  30 ว ัน โดยให
ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได  และในกรณีที่ขาราชการยื่นใบลาออกลวงหนานอยกวา  30  ว ัน โดยไมได
รับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรหรือที่ไมไดระบุวันขอลาออกไว ใหถือวาวันขอลาออกคือวันถัดจากวันครบ
กําหนด 30 ว ัน  น ับแตวันยื่นหนังสือขอลาออก 
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  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุเห็นวาจําเห็นเพื่อประโยชนแกราชการจะยับยั้ง
การลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได  แตตองแจงการยับยั้งการลาออกพรอมทั้ง
เหตุใหผูขอลาออกทราบกอนวันที่ขอลาออก  และถาผูขอลาออกไมไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการยับยั้ง ใหถือวาการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับยั้งไว  ซ ึ่งการยับยั้งสามารถ
ทําไดเพียงครั้งเดียวและหามขยายเวลาในการยับยั้งการลาออกนั้น  แตสําหรับกรณีผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุไมไดยับยั้งการลาออก ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
  ในกรณีที่ขาราชการประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ  ตําแหนงทางการเมือง  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กำหนด  หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปชั้นหนึ่งอยางชาภายในวันที่ขอลาออก  และใหการลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 
  การอนุญาตใหลาออกหรือการยับยั้งการลาออก  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุทํา
คําสั่งเปนลายลักษณอักษรใหเสร็จสิ้นกอนวันขอลาออก  แลวแจงคําสั่งใหผูขอลาออกทราบกอนวันที่ขอ
ลาออกดวย  ท ั้งนี้  ผ ูขอลาออกอาจถอนใบลาออกได  แตตองทําเปนลายลักษณอักษรเสนอผูมีอํานาจอนุญาต
การลาออกกอนที่จะมีการสั่งอนุญาตใหลาออก  (มติตอบขอหารือของกระทรวงคมนาคม  ท ี่  สร   
1006/122031  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2518) 
  4.  ถูกสั่งใหออกตามมาตรา  59  มาตรา  67  มาตรา  101  มาตรา  110  และมาตรา  111  
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 4.1  ส่ังใหออกเพราะไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตาม  
มาตรา  59 
   ขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยอยูในความดูแลของ
ผูบังคับบัญชาผูมีหนาที่พัฒนาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย จะตองมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กำหนด เพ ื่อใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจพิจารณาวา ผูนั้นมีความ
เหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม  ถ าผูมีอํานาจเห็นวาผูนั้นมีผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่
กําหนดไมควรใหรับราชการตอไป  ก ็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได  ไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม และใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการ แตทั้งนี้ไม
กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 4.2  ส่ังใหออกเพราะขาดคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการตามมาตรา  67 
 ผูที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดแลวหากภายหลัง
ปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวน หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุญาตจาก  ก.พ.  อยูกอนก็ดี  มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาด 
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คุณสมบัติเนื่องจากกรณีตองหานั้นก็ดี  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 
โดยพลัน  แตไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับเงินเดือน
หรือผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําสั่งใหออกนั้น และถาการเขา
รับราชการเปนไปโดยสุจริตแลว ใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

4.3 ส่ังใหออกไวก อนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาความผิดตามมาตรา  101 
ขาราชการที่มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการ

สอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผ ูบังคับบัญชามีอํานาจสั่งใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการ
สอบสวนหรือพิจารณาผลแหงคดีได  (กฎ  ก.พ.  ว าดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไว
กอน) แตถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นไมไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะ
ถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน  ก ็ใหผูที่อํานาจสั่งใหผู
นั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน  หรือในตําแหนงประเภทและ
ระดับที่  ก.พ.  กำหนด 
   ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ  หรือส่ังให 
ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนที่ไมใชเปนการลงโทษ  เพราะกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง  ก ็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการ  ตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกสั่งใหออกจากราชการไว
กอน  และมีสิทธิไดรับเงินเดือนในระหวางถูกสั่งใหออกไวกอนดวย  กลาวคือ  ถ าปรากฏวาไมไดกระทําผิด
จะไดรับเงินเดือนเต็ม  ถ ากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือมีมลทินมัวหมองไดรับเงินเดือนไมเกิน
คร่ึงหนึ่งตามที่เจากระทรวงจะไดกําหนด  ส วนเงินอื่นที่จายเปนรายเดือน  เปนตนวา  ค าเชาบานและเงิน
ชวยเหลืออยางอื่น  เชน   ค ารักษาพยาบาลไดรับเต็ม  เปนตน 
 4.4  ส่ังใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม  มาตรา  110  ม ีดังนี้ 

4.4.1  เมื่อขาราชการผูใดเจ็บปวยไม อาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดย
สม่ําเสมอ (มาตรา  110  (1)  ) 
 การจะสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการตามมาตรานี้ได  
จะตองปรากฏวาผูนั้นเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดโดยสม่ําเสมอ ด ังนั้นในกรณีที่ไมมีใบรับรอง
แพทยผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  จึงควรสงตัวขาราชการผูนั้นไปใหแพทยที่ทาง
ราชการรับรองไดตรวจรางกายและแสดงความเห็นไววาเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
สม่ําเสมอหรือไมเสียกอน 
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 4.4.2  เมื่อขาราชการผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการ (มาตรา  110  (2)) 
 การที่ ผูบังคับบัญชาจะสั่งใหขาราชการตามความมาตรานี้ไดจะตอง
ประกอบดวยหลักเกณฑ  3  ประการ  ค ือ 
 -  เปนการไปปฏ ิบัติงานใด ๆ ที่มิใชงานในหนาที่ของสวนราชการ  เชน  ไป
ปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ  ร ัฐวิสาหกิจ  เปนตน  

 -  สมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานนั่นเอง 
 -  เปนความประสงคของทางราชการที่จะใหไปปฏิบัติงานนั้น  ค ือ  ทาง
ราชการเห็นวางานที่จะไปปฏิบัตินั้นเปนประโยชนแกราชการมิใชเพื่อประโยชนสวนตัว  ซ ึ่งอาจเปน
ประโยชนแกสวนราชการเดินหรือหนวยงานอื่น  หรือเปนประโยชนแกราชการโดยสวนรวมก็ได 
 4.4.3  เมื่อขาราชการผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไป  ตาม  มาตรา  36  ก.  (1)  หรือ  
(3)  หรือ  มีลักษณะตองหามตาม  มาตรา  36  ข.(1)  (3)  (6)  หรือ  (7)  (มาตรา  110  (3)) 
 ขาราชการที่มีคุณสมบัติครบถวนแลวตอมาไดขาดคุณสมบัติลงตามมาตรา 36 ก.(1) 
หรือ (3) หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) (3) (6) หรือ(7)  จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ  คือ 
 1. เสียสัญชาติไทย 
 2. ไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 3. ไปดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 4. เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 5. เปนบุคคลลมละลาย 
 6. เปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 4.4.4 เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือน 
สามัญปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู  สำหรับผูที่ออกจากราชการกรณีนี้ใหไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ  
ว ิธีการ  และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด  (มาตรา  110  (4)) 
 4.4.5 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ  (มาตรา  110  (5)) 
 4.4.6 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ  บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  ถ าให 
ผูนั้นรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ  (มาตรา  110  (6)) 
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 4.4.7 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัย
อยางรายแรงตามมาตรา  93    และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา  97  
วรรคหนึ่ง  แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ าใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแก
ราชการ (มาตรา  110  (7)) 
 4.4.8 เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 
ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก (มาตรา  110  (8)) 
 อนึ่ง  การสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ท ั้งนี้  หากขาราชการพลเรือนสามัญขาดคุณสมบัติ
ทั่วไปกรณีไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ด วย
ความบริสุทธิ์ใจ (มาตรา  36  ก  (3))  กรณ ีหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการบกพรองใน
หนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  ถ าใหรับราชการตอไปจะเปนการ
เสียหายแกราชการ  (มาตรา  110  (6))  กรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา  93  และ
ผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามาตรา  97  วรรคหนึ่ง  แตมีมลทินหรือม ัวหมองใน
กรณีที่ถูกสอบ  ถ าใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการมาตรา  110  (7)  ใหผูบังคับบัญชา ซ่ึงมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  สงเรื่องให  อ.ก.พ.จังหวัด  อ.ก.พ.กรม หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  
ซ่ึงผูถูกพิจารณา  เมื่อ  อ.ก.พ.  มีมติเปนประการใด ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา  57 
ส่ังใหเปนไปตามนั้น 
 เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุส่ังใหขาราชการออกจากราชการตาม
มาตรา  110  แลวใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรือ  ก.พ.  แลวแตกรณี 

4.5  ส่ังใหออกเพราะไปรับราชการทหาร  ตามมาตรา  111 
 เมื่อขาราชการผูใดไปรับราชการตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ซ่ึงเปนการถูก
เกณฑไปเปนทหารกองประจําการในเวลาประมาณ  2  ป  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุส่ังใหผูนั้น
ออกจากราชการ  และตองสงวนตําแหนงในระดับเดียวกันไวใหเมื่อผูนั้นประสงคจะบรรจุกลับภายใน 180  
วัน  นับตั้งแตวันพนจากราชการทหารและผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับตําแหนง
ระดับเดิมได  แตถาจะบรรจุกลับในระดับและขั้นที่สูงกวาขั้นสูงของเงินเดือนสําหรับตําแหนงเดิม ตอง
ขอให  ก.พ.  พิจารณาเปนรายๆไป (หนังสือสํานักงาน  ก.พ.  ที่  สร  0704/  ว7  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2525) 
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 สําหรับกรณีขาราชการพลเรือนสามัญที่ถูกหมายเรียกเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับ
การเตรียมพลเพื่อรับการฝกวิชาทหารหรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม  ซ่ึงไมไดใชเวลานานและ
ไมไดไปรับราชการทหาร  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุจึงไมตองมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการตาม
มาตรานี้  ผูถูกหมายเรียกเพียงแตขออนุญาตลาตอผูบังคับบัญชากอนวันเขารับการตรวจเลือกไมนอยกวา  48  
ช่ัวโมง  หรือภายใน  48  ช่ัวโมง  นับแตเวลาในหมายเรียกเขารับการเตรียมพล  แลวไปเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้นโดยไมตองรอรับคําสั่งอนุญาต  และใหผูบังคับบัญชา
เสนอคําขออนุญาตลาไปตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ  เมื่อขาราชการที่ลานั้นพนจากการเขารับการ
ตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพลแลว  ใหมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการตามปกติตอผูบังคับบัญชา
ภายใน  7  วัน เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปน  หัวหนาสวนราชการอาจขยายเวลาใหไดแตรวมแลวไมเกิน  15  
วัน (ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ  พ.ศ.  2535  ขอ  32  และขอ  33) 

5. ถูกสั่งลงโทษปลดออก  หรือไลออก 
 การออกจากราชการกรณีนี้มีเหตุมาจากขาราชการพลเรือนผูนั้นไดกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงและตองรับโทษถึงขั้นปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  แตการที่ผูบังคับบัญชาจะสัง่
โทษทางวินัยในขั้นรายแรงไดจะตองดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายและผานการพิจารณาของ 
อ.ก.พ.  กระทรวง  อ.ก.พ.กรม  หรือ  อ.ก.พ.จังหวัด  แลวแตกรณี 
  สําหรับวันออกจากราชการ  ใหเปนไปตามระเบียบ  ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของ
ขาราชการพลเรือนสามัญ  พ.ศ.  2535  ซ่ึงกําหนดไวโดยสรุปวา หามมิใหส่ังใหออกหรือส่ังลงโทษปลดออก
หรือไลออกจากราชการยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแตจะเขาขอยกเวนตามที่กําหนดไว  แตทั้งนี้
จะตองไมเปนการทําใหเสียประโยชน  ตามสิทธิโดยชอบธรรมของผูถูกสั่งใหออกหรือผูถูกสั่งลงโทษดวย 
 
ผูมีหนาท่ีดําเนินการทางวินัย 
 1.  ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57 
 2.  ผูบังคับบัญชาที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  (ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑที่  ก.พ.กําหนด) 

ทั้งนี้  โดยอาศัยหลัก  3  ประการ  คือ  ตองดําเนินการ 
 (1)  โดยเร็ว 
 (2)  ดวยความยุติธรรม 
 (3)  โดยปราศจากอคติ 
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วิธีการกอนการดําเนินการทางวินัย 
 การกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวา  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย   
อาจมีที่มาไดหลายทาง  เชน 
 1.  มีผูรองเรียนกลาวหา  โดยแจงชื่อและที่อยูของตน  ตลอดจนระบุกรณีที่กลาวหาอันมีรายละเอียด
ชัดเจนพอที่จะดําเนินการสืบสวนได 
 2.  ผูบังคับบัญชารูหรือสงสัยวา  ขาราชการในบังคับบัญชากระทําผิดวินัย โดยพบเห็นการกระทํา
ผิดดวยตนเอง  หรือมีผูบอกใหรู  หรือพบเห็นจากเอกสารหลักฐานก็ได 
 3.  สวนราชการ  หรือหนวยงานอื่นที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวน  เชน  สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน  (สตง.)  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  (ป.ป.ช.)  พนักงาน
สอบสวน  เปนตน  แจงใหทราบวาขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัยหรือสงสัยวากระทําผิดวินัย 
 4.  มีบัตรสนเทห กลาวหาวาขาราชการกระทําผิดวินัย  โดยพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน
กรณีแวดลอมชัดเจน  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑการพิจารณาบัตรสนเทห  ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร 0206/ว 218  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2541  เร่ืองหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษ
ขาราชการวากระทําผิดวินัย  และที่  นร  1011/ว 26  ลงวันที่  17  กันยายน  2547  เร่ืองเดียวกัน 
 กฎหมายบัญญัติใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี  ดังนี้ 
 1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนที่ทราบเหตุการณกระทําผิดวินัยตองรายงานใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  57  ทราบโดยเร็ว  (มาตรา  90  วรรคหนึ่ง) 
 2. ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  ตองรีบดําเนินการหรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบื้องตนวา  กรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการผูนั้น  กระทําผิดวินัยหรือไม  (มาตรา  91 วรรคหนึ่ง) 
 3. หากผูบังคับบัญชาชั้นตน  หรือผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ไมปฏิบัติหนาที่
ดังกลาวหรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริต  ถือวากระทําผิดวินัย  (มาตรา  90  วรรคสอง) 
 การสืบสวนขอเท็จจริง หมายถึง  การแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ
รายละเอียดแหงกรณีที่มีการกลาวหา  หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการพลเรือนกระทําผิดวินัย  
ซ่ึงผูบังคับบัญชาอาจดําเนินการเองหรือมอบหมายใหขาราชการคนใดคนหนึ่งเปนผูสืบสวนหรือจะสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริงก็ได 
 เมื่อมีการสืบสวนหรือพิจารณาแลว  ผลปรากฏวา 
 กรณีไมมีมูล ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุส่ังยุติเร่ือง  (มาตรา  91  วรรคหนึ่ง) 
 กรณีมีมูล ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุดําเนินการทางวินัยตามมาตรา  92  หรือ
มาตรา  93  แลวแตกรณีตอไป 
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 ทั้งนี้  การพิจารณาวากรณีใดมีมูลที่ควรสอบสวนทางวินัยหรือไม  เปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของ
ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57 
 
1.3 การรักษาจรรยาขาราชการ 
 บทบัญญัติในหมวด 5 วาดวยการรักษาจรรยาขาราชการนี้ เปนบทบัญญัติที่เพิ่มจะมีขึ้นครั้งแรกใน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 เดิมเคยมีบัญญัติไวในมาตรา 91 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วา
ขาราชการพลเรือนตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณ
ของขาราชการพลเรือน ตามขอบังคับที่ ก.พ. กําหนด  
 หลังจากนั้น ก.พ. ไดกําหนดจรรยาบรรณกลางไวสําหรับใหขาราชการพลเรือนถือปฏิบัติ โดยจัดทํา
เปนขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ประกาศใชเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 
ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนดังกลาว มีจํานวน 15 ขอ อยางไรก็ตาม เนื้อหาของ
จรรยาบรรณดังกลาวมีลักษณะซ้ําซอนกับบทบัญญัติวาดวยวินัยขาราชการพลเรือนเปนสวนใหญ 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงไดบัญญัติในเรื่องการรักษาจรรยา
ขาราชการแยกไวตางหากในหมวดที่ 5นี้โดยกําหนดใหขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการ
ตามที่สวนราชการกําหนดไวโดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยเฉพาะในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
 1. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 
 2. ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
 3. การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 4. การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 
 5. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ซ่ึงเปนหลักการ 5 ประการ ที่กําหนดไวใน “คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ” ที่สํานักงาน 
ก.พ. ไดจัดทําขึ้นและไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เพื่อพิจารณามี
มติเห็นชอบในการจัดทําคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐ ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอดังกลาว และมี
มติใหเจาหนาที่ของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อสรางวัฒนธรรมการทํางานในรูปแบบใหม 
 การบัญญัติใหขาราชการพลเรือนตองรักษาจรรยาขาราชการ โดยใชหลักการและแนวความคิดจาก
ที่เคยจัดทําเปนคานิยมสรางสรรค 5 ประการ ดังกลาว จึงเปนหลักการใหมที่เพิ่งปรากฏในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เปนครั้งแรก ซ่ึงเปนการวางแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให 
ขาราชการสามารถรักษาจรรยาขาราชการไว โดยมีหลักยึดในแตละประการอยางชัดเจน ซ่ึงแนวทางตามที่ 
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กําหนดไวเปนคานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐดังกลาวมีลักษณะที่ไมซํ้าซอนกับบทบัญญัติในสวนที่
เกี่ยวกับวินัยขาราชการที่บัญญัติไวในหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
แตอยางใด 
 บทบัญญัติในมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ มีความ 
มุงหมายที่จะใหขาราชการพลเรือนสามัญรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการแตละแหงกําหนดขึ้นเอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนที่เปนหลักการสําคัญ 5 ประการ ดังกลาวแลวดวย  
 ความในวรรคสองของมาตรานี้ จึงกําหนดใหสวนราชการแตละแหงกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการ เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงานในสวนราชการนั้น ตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
 ความในวรรคสามของมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
กําหนดใหสวนราชการที่จะกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย 
 ขอสังเกตสําหรับความในวรรคสามนี้คือแทนที่จะกําหนดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ขาราชการแตเพียงฝายเดียวและประชาชนเพียงแตเปนผูรับทราบดวยเทานั้น จะควรใหประชาชนมีสวน
แสดงความคิดเห็นดวยเพียงใดหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดจรรยาขาราชการในหนวยงานทีต่อง
ติดตอกับประชาชน หรือใหบริการประชาชน  
 จรรยาขาราชการไมใชวินัยที่มีบทบัญญัติเปนขอหาม เปนขอปฏิบัติและมีบทบัญญัติวาดวยการ
ดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูกระทําผิดวินัยดวย ดังนั้น หากมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาขาราชการโดย
ไมมีแนวทางปฏิบัติตอผูไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการที่กําหนดไวดังกลาว จรรยาขาราชการก็จะไมเกิดผล
ในการปฏิบัติแตอยางใด จึงมีบทบัญญัติในมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 วางแนวทางปฏิบัติกรณีขาราชการไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ อันมิใชเปนความผิดวินัยไววาให 
ผูบังคับบัญชาตักเตือนหรือนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน หรือการสั่งใหขาราชการ
ผูนั้นไดรับการพัฒนา 
 ความในมาตรา 79 ดังกลาว จึงทําใหจรรยาขาราชการมีความหมายที่ใชเปนเงื่อนไขและปจจัยใน
การพิจารณาในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในดานบวก คือในการแตงตั้งหรือการเลื่อนขั้น
เงินเดือน และในดานที่จะตองไดรับการพัฒนาและการตักเตือนขาราชการผูไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ
ดังกลาว ซ่ึงจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเปนรูปธรรมอยางแทจริง 
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1.4 วินัยและการรักษาวินัย 
 บทบัญญัติในหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัยถือเปนหมวดที่มีการเปลี่ยนแปลงไมมากในเนื้อหา ซ่ึงจะมีการบัญญัติลักษณะของการกระทํา
ผิดทางวินัยเพิ่มขึ้นบาง สวนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดในหมวดนี้คือรูปแบบ ซ่ึงจะบัญญัติสวนที่เปนบท
วินัยไวในสองลักษณะ คือ กําหนดเปน “ขอปฏิบัติ” ทั้งปวงไวในมาตรา 82 ซ่ึงเปนการกําหนดวา ขาราชการ
พลเรือนสามัญจะตองปฏิบัติในเรื่องใดบาง เชน จะตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เที่ยงธรรม (มาตรา 82 (1) ) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ 
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (มาตรา 82 (2) ) 
เปนตน เปนการประมวลขอที่ตองปฏิบัติไวในมาตราเดียว คือ มาตรา 82 แลวเรียงบทบัญญัติที่ตองปฏิบัติ
ดังกลาวไวในแตละอนุมาตราเชนเดียวกับที่เคยบัญญัติในลักษณะเชนนี้ไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2497  
 ซ่ึงบทบัญญัติในเรื่องวินัยที่บัญญัติไวในมาตรา 82 ดังกลาว สวนใหญในพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนทุกฉบับที่ผานมาจะบัญญัติบทวินัยแตละเรื่องไวในแตละมาตรา ไมไดบัญญัติรวมไว
เหมือนกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
 นี่คือการบัญญัติกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมที่ขาราชการพลเรือนสามัญรับรูดวยความ
เคยชินมาตลอดเวลาที่อางอิง ศึกษา หรือรับรูเกี่ยวกับเรื่องวินัยขาราชการซึ่งเคยบัญญัติไว เร่ืองใดเปนบท
วินัยตามมาตราใดก็จะบัญญัติใหปรากฏไวในลักษณะที่เรียกไดวา “จบในตัว” ในแตละมาตราและลักษณะ
ของการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงในเรื่องนั้นๆ ซ่ึงจะพิจารณาจาก “ความเสียหาย” ของทางราชการ ก็จะ
ตอเนื่องอยูในวรรคสองหรือวรรคสามของเรื่องและมาตรานั้นๆ  
 ขอสังเกตที่ตองบันทึกไวเมื่อเขียนถึงบทบัญญัติในหมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษาวินัยก็คือ การ
เขียนบทวินัยในรูปแบบใหมดังที่ปรากฏในมาตรา 80 ถึงมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ แมจะพิจารณาไดวาเปน “นวัตกรรม” ในการรางกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือนขึ้นมาก็ตาม แตก็จะทําใหยากแกการเขาใจขึ้นอีกมาก 
 จากบทบัญญัติในมาตรา 82 วาดวยการกําหนด “ขอปฏิบัติ” ใหขาราชการพลเรือนสามัญถือปฏิบัติ
ในลักษณะที่ตองกระทําดังกลาวแลว บทบัญญัติในมาตรา 83 ซ่ึงเปนมาตราถัดไปก็บัญญัติบทวินัยไวใน
ลักษณะที่เปน “ขอหาม” โดยกําหนดวา ขาราชการพลเรือนสามัญตอง “ไมกระทําการ” ใด อันเปนขอหาม
ดังตอไปนี้ จากนั้นก็บัญญัติขอหามไวในอนุมาตราตางๆ ตอไป ในรูปแบบเดียวกับที่บัญญัติเปนขอปฏิบัติ
ไวในมาตรา 82 ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น 
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 ดังนั้น เมื่อไดกําหนดรูปแบบใหมในการรางเกี่ยวกับเรื่องวินัยและการรักษาวินัยไวในลักษณะ 
“องครวม” ทุกเรื่องรวมอยูในมาตราเดียว แยกเฉพาะอนุมาตราดังที่ปรากฏในมาตรา 82 และมาตรา 81 แลว 
มาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก็ไดบัญญัติเกี่ยวกับกรณีกระทําผิด
วินัยอยางรายแรง รวมไวในลักษณะเชนนั้นดวย 
 คือบทบัญญัติวาดวยกรณีที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงทุกกรณี จะประมวลไวในมาตรา 85 เรียง
อนุมาตราไป 
 จึงตองปรับระบบแหงการรับรูและระบบแหงความเคยชิน ในฐานะขาราชการพลเรือนสามัญ ซ่ึง
จะตองรูถึงบทบัญญัติอันเปนขอปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการผูมีหนาที่
รับผิดชอบในเรื่องการดําเนินการทางวินัยที่จะตองทําความเขาใจและปรับระบบการอางอิงเสียใหมให
ถูกตอง ซ่ึงเชื่อวาคงจะตองใชเวลาอันไมควรจะตองใชนี้นานพอสมควร 
 สําหรับเนื้อหาของบทบัญญัติในหมวด 6 วาดวยวินัยและการรักษาวินัยนั้น เร่ิมตนในมาตรา 80 ซ่ึง
เปน “บทกลาวนํา” เพื่อจะเขาไปสูเนื้อหาของบทวินัยในมาตราตอๆไป เปนรูปแบบเดิมที่กําหนดวา 
ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัย โดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้อยาง
เครงครัดอยูเสมอ ซ่ึงเปนความหมายอยางเดียวกับที่บัญญัติไวเปนมาตราเริ่มตนของเรื่องวินัยและการรักษา
วินัยในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนทุกฉบับที่ผานมา 
 สาระสําคัญของเรื่องวินัยที่เพิ่มขึ้นจากบทวินัยเดิมก็คือความในมาตรา 80 วรรคสอง ที่บัญญัติวา 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศ นอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติในหมวดนี้
แลว ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. ดวย  
 บทบัญญัตินี้เปนหลักการใหมที่เพิ่งจะปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 เปนครั้งแรก ถึงแมจะไมปรากฏที่มาหรือเจตนารมณในการเพิ่มเติมบทวินัยสําหรับขาราชการพลเรือน
สามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศ ตามาตรา 80 วรรคสอง นี้ก็ตาม แตก็เปนที่เขาใจไดวาขาราชการ
พลเรือนสามัญผูปฏิบัติหนาที่ราชการอยูในตางประเทศนั้น เปนตัวแทน เปนหนาตา และเปนเกียรติยศของ
ประเทศชาติ หากกระทําการอยางหนึ่งอยางใดที่กระทบตอภาพลักษณ ช่ือเสียง หรือความนาเชื่อถือของ
ประเทศแลว ก็จะเกิดผลเสียหายตอช่ือเสียงและเกียรติคุณของประเทศดวย จึงควรจะตองมีขอปฏิบัติและ 
ขอหามอันเปนวินัยเฉพาะเปนพิเศษสําหรับขาราชการประเภทนี้ 
 อยางไรก็ตาม ยังไมปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วาขอปฏิบัติ
และขอหามสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่ตองปฏิบัติราชการในตางประเทศนั้น จะเปนบทบัญญัติใน
เร่ืองใดบาง เนื่องจากมิไดบัญญัติไวในกฎหมาย หากแตบัญญัติวาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงตอง
คอยศึกษาถึงบทวินัยประการนี้ เมื่อมีการดําเนินการออกกฎ ก.พ. ในเรื่องดังกลาวแลวตอไป 
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 มีการเพิ่มเติมบทวินัยที่เปนหลักการใหม อันถือเปนสาระสําคัญของการเปลี่ยนแปลงไดประการ
หนึ่ง คือ บทบัญญัติในมาตรา 83 (9) ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
 การกําหนดเรื่องนี้ไวเปนขอหามในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น เปน
ที่เขาใจไดเชนเดียวกันวาลักษณะเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น จะตองเปน
เร่ืองที่เกิดขึ้นในหนวยงานราชการจนถึงขนาดที่เปนปญหาอันนําไปสูการพิจารณายกรางและบัญญัติออกมา
เปนบทวินัยเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 รายละเอียดของบทวินัยเกี่ยวกับเรื่องการลวงละเมิดและคุกคามทางเพศนี้ จะตองศึกษาจากกฎ ก.พ. 
ซ่ึงจะตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 83 (9) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ซ่ึงพฤติการณหรือลักษณะการกระทําอยางไรที่จะถือวาเปนการลวงละเมิดหรือเปนการคุกคามทางเพศ อัน
เปนความผิดตามมาตรานี้ จะรับรูไดตอเมื่อมีการประกาศใชกฎ ก.พ. ในเรื่องนี้แลว ทั้งนี้ เนื่องจากความใน
มาตรา 86 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 บัญญัติวา กฎ ก.พ. ที่จะออกมาใช
บังคับกับเรื่องนี้ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ กฎ ก.พ. ดังกลาว ใชบังคับตามหลัก
กฎหมายทั่วไปที่วากฎหมายไมมีผลยอนหลังในทางเปนโทษตอบุคคลใด 
 มีขอสังเกตวา การกระทําความผิดวนิัยตามมาตรา 83 (9) เกี่ยวกับเรือ่งการกระทําการอันเปนการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนี้ ไมมีบทบัญญัติวาเปนความผิดทางวนิัยอยางรายแรง ทั้งๆ ที่ โดยสภาพและ 
ลักษณะการกระทําในเรื่องลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนั้น อาจรุนแรงถึงขั้นที่เปนความผิดทางวินัยอยาง
รายแรงได 
 บทสรุปสําหรับหมวด 6 วนิัยและการรักษาวินยั คือ มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการบัญญัติ
บทวินยัอยางชดัเจน แตในเนื้อหาของหมวด 6 นีย้ังคงลักษณะของการบัญญัติบทวินัยไวทั้งหมด มีเพิ่มเติม
ใน 2 ลักษณะเกี่ยวกับบทวินยัของขาราชการพลเรือนสามัญ ผูปฏิบัติราชการในตางประเทศ ตามมาตรา  80 
วรรคสอง และการบัญญัติวาขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทาํการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศตามทีก่ําหนดในกฎ ก.พ. ตามมาตรา 83 (9) ที่ไดนําเสนอแลวเทานั้น 
 ในสวนโทษทางวินัยและการลงโทษทางวินัยที่บัญญัติในมาตรา  88 และมาตรา  89 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นั้น ยึดหลักการเดิมโดยไมมีการแกไข ปรับปรุง หรือ
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
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1.5  การดําเนินการทางวินัย (กรณีมีมูล) 
 กรณีการผิดวินัยอยางไมรายแรง  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตองสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน  เวนแตในกรณีที่มีการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  91  แลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง
บรรจุเห็นวา  กรณีเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  และการสืบสวนหรือพิจารณาไดมีการแจง 
ขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ  พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลว  
ผูบังคับบัญชาดังกลาวสามารถลงโทษ  โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได  (มาตรา  92  วรรค
หนึ่ง) 
 กรณีความผิดวินัยอยางรายแรง  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  ตองแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  และใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานผลการสอบสวน  ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุดังกลาว  โดยการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหา
ทราบ  พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาดวย  อีกทั้งคณะกรรมการสอบสวนจะตองทําการสอบสวน
ตรมหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎ  ก.พ.  (มาตรา  93  วรรคหนึ่ง) 
 หากดําเนินการทางวินัยแลว ไมวาในมูลความผิดวินัยอยางไมรายแรงหรือความผิดวินัยอยาง
รายแรง  ถาผูบังคับบัญชาเห็นวา  ผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา  ใหส่ังยุติเร่ือง  (มาตรา  92  
วรรคสอง  และมาตรา  93  วรรคสอง) 
การสอบสวนดําเนินการทางวินัย 
 การสอบสวน  เปนกระบวนการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  โดยคณะกรรมการ
สอบสวนซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
 การสอบสวน  หมายถึง  การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการทั้งหลาย  เพื่อที่จะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ  หรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวหา  วาขาราชการพลเรือนที่ถูกกลาวหาได
กระทําผิดวินัยจริงหรือไม อยางไร และเพื่อที่จะพิจารณาวาการกระทําความผิดของผูถูกกลาวหาเปน
ความผิดวินัยฐานใด  ตามมาตราใด  และควรจะไดรับโทษสถานใด 
ผูมีอํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ไดแก 
 1.  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  ไดแก  รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  อธิบดีหรือหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือตอ
รัฐมนตรีและผูวาราชการจังหวัด 
 2.  กรณีขาราชการตางตําแหนง หรือตางกรม หรือตางกระทรวงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย
รวมกัน  (มาตรา 94)  ไดแก 
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  2.1  กรณีอธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกับผูใตบังคับบัญชาใน
สังกัด 
 -  ถาอธิบดีกระทําผิดรวมดวย  ใหปลัดกระทรวงเปนผูส่ังตั้ง 
 -  ถาปลัดกระทรวงกระทําผิดรวมดวย  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง  เปนผูส่ังตั้ง 
  2.2  กรณีขาราชการตางกรมแตกระทรวงเดียวกัน 
 -  ปลัดกระทรวงเปนผูส่ังตั้ง 
 -  ปลัดกระทรวงกระทําผิดรวมดวย  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง  เปนผูส่ังตั้ง 

2.3  กรณีขาราชการตางกระทรวง 
 -  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  เปนผูแตงตั้งโดยใชคณะกรรมการ
สอบสวนชุดเดียวกัน 
 -  แตถาขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงถูกกลาวหารวมดวยให
นายกรัฐมนตรีส่ังแตงตั้ง 
  2.4  กรณีอ่ืนๆ  นอกจากนี้  ใหเปนไปตามกฎ  ก.พ. 
กรณีท่ีตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ไดแก 
 1.  กรณีท่ีขาราชการพลเรือนถูกกลาวหาวากระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรง  ตามมาตรา  92  
ประกอบมาตรา  84 
 2.  กรณีท่ีขาราชการพลเรือนถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ตามมาตรา  93  ประกอบ
มาตรา  85  (1) - (8) 
ฐานะและอํานาจของกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง  (มาตรา  99) 
 เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  มีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวน และมีอํานาจ
โดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้  คือ 
 1.  มีอํานาจเรียกใหบุคคลดังตอไปนี้มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  -  ผูแทนหรือบุคคลในสังกัดกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของ
รัฐ  หรือหางหุนสวนบริษัท 
  -  ผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ 
 2.  มีอํานาจเรียกเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  -  จากกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน
บริษัท 
  -  จากผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใดๆ 
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หลักการคุมครองพยานผูใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกทางราชการ  (มาตรา  98) 
 -  ขาราชการพลเรือนผูใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคําในฐานะพยานตอผูมีหนาที่
สืบสวนสอบสวน อันเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ  มีสิทธิไดรับพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบเปนกรณีพิเศษ  (มาตรา  98  วรรคหนึ่ง) 
 -  แตหากใหขอมูลหรือถอยคําเปนเท็จ  ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย  (มาตรา  98  วรรคสาม) 
 - กรณีผูใหขอมูลหรือใหถอยคําอาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยในกรณีนั้นดวย  ผูบังคับบัญชา
อาจกันใหขาราชการผูนั้นเปนพยานหรือลดโทษทางวินัยตามควรแกกรณี  (มาตรา  98  วรรคสอง) 
 หลักเกณฑและวิธีการตางๆ  ใหเปนไปตามกฎ  ก.พ.  วาดวยการคุมครองพยาน 
การพิจารณาโทษทางวินัย  ใหพิจารณาตามกรอบที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนกําหนด 
 1.  กรณีความผิดวินัยเล็กนอย  ผูกระทําผิดควรไดรับโทษภาคทัณฑ  (มาตรา  96  วรรคสอง)  ถามี
เหตุอันควรงดโทษ  จะทําทัณฑบนเปนหนังสือ  หรือวากลาวตักเตือนก็ได  (มาตรา  96  วรรคสาม) 
 2.  กรณีความผิดวินัยไมรายแรง  ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษภาคทัณฑ  หรือตัดเงินเดือน  หรือ
ลดเงินเดือน  ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  (มาตรา  96  วรรคหนึ่ง)  แตถามีเหตุอันควร
ลดหยอน  จะนํามาพิจารณาลดโทษก็ได  (มาตรา  96  วรรคสอง) 

3. กรณีความผิดวินัยรายแรง  ผูกระทําผิดจะตองไดรับโทษปลดออกหรือไลออก  ตามความรายแรง
แหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาพิจารณาลดโทษก็ได  แตหามต่ํากวาปลดออก  (มาตรา  97  
วรรคหนึ่ง) ผูถูกลงโทษปลดออก  มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออกจากราชการ  (มาตรา  97  
วรรคสี่) 
 กรณีความผิดวินัยอยางไมรายแรง  จะลงโทษภาคทัณฑ  หรือตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือนตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือลงทัณฑ  หรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการ  โดยเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง  ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได  (มาตรา  102) 
ผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
 ผูมีอํานาจสั่งลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญที่กระทําผิดวินัย  ตองเปนผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา  57  หรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมายใหเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ 
  กรณีผิดวินัยอยางไมรายแรง  ผูบังคับบัญชาจะมีอํานาจสั่งลงโทษในสถานโทษและอัตรา
โทษใดไดเพยีงใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  วาดวยอํานาจการลงโทษ  (มาตรา  96  วรรคทาย) 
  กรณีผิดวินัยอยางรายแรง  การสั่งลงโทษตองเปนไปตามมติ  อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม  
หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยูแลวแตกรณี  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎ  ก.พ. (มาตรา  97  วรรคสอง) 
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การดําเนินการทางวินัยกับผูออกจากราชการไปแลว  (มาตรา  100) 
 หลักทั่วไป  เมื่อขาราชการพลเรือนไดออกจากราชการไปแลว  ถือวาพนสภาพความเปนขาราชการ
หรือไมมีฐานะเปนขาราชการ  ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจที่จะดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น  เวนแตกฎหมาย
บัญญัติจะใหอํานาจไวเปนพิเศษใหดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไป
แลวได  โดยมิใชเพราะเหตุตาย  ทั้งนี้  โดยมีเงื่อนไข  3  ประการ  คือ 

1. ผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวากระทําหรือละเวนการกระทําการใดที่เปนความผิดวินัย
อยางรายแรงอยูกอนออกจากราชการ  แยกไดเปน  3  กรณี  ดังนี้ 
 1.1  ถูกกลาววาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา 
 1.2  ถูกกลาววาเปนหนังสือตอผูมีหนาที่สืบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของ
ทางราชการ  เชน  สตง.  หรือ  ป.ป.ช.  เปนตน 
 1.3  ถูกกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น 
 การ  “ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง”  หมายถึง  กรณีที่ถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวน
การกระทําการใดนั้น  ถาเปนความจริงจะเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  แมในขณะที่ถูกกลาวหานั้นจะยัง
ไมมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ตาม 
 2.  ผูนั้นมีกรณีถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  อันมิใชความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการ  หรือความผิดลหุโทษ 
 คําวา  “ถูกฟองคดีอาญา”  หมายถึง  ในกรณีที่ราษฎรเปนผูฟอง  ถือวันที่ศาลประทับรับฟองแลว  
สําหรับในกรณีที่พนักงานอัยการเปนผูฟอง  ถือวันยื่นฟองเปนวันถูกฟองคดีอาญา 
 คําวา  “ตองหาวากระทําความผิดอาญา”  หมายถึงไดตกเปนผูตองหาของพนักงานสอบสวน 
 3.  ตองดําเนินการสอบสวนตามมาตรา  91  วรรคหนึ่ง  ภายใน 180 วัน นับแตผูนั้นออกจากราชการ  
หากมิไดดําเนินการตามที่กําหนดผูบังคับบัญชาจะไมสามารถดําเนินการทางวินัยแกขาราชการผูถูกกลาวหา
ซ่ึงออกจากราชการไปแลวได 
การสั่งพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน  (มาตรา  101) 
 การสั่งพักราชการ  คือการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงระหวางรอฟงผลการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัยหรืออาญา  โดยผูถูกสั่งพักราชการยังมีฐานะเปนขาราชการ 
 การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  คือการสั่งใหขาราชการพลเรือนออกจากราชการเปนการชั่วคราว
ระหวางรอฟงผลการสอบสวนทางวินัยหรือพิจารณาทางอาญา 
 ผูมีอํานาจสั่ง  คือผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  (เชนเดียวกับผูมี
อํานาจสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน)  โดยจะสั่งไดตอเมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ 
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  1. ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือ 
  2. ถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ 

เมื่อมีการสั่งพักราชการ หรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอนแกขาราชการในเรื่องใดแลวภายหลัง
ปรากฏมีกรณีถูกกลาวหาวา  กระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา  57  มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  93  
ตลอดจนดําเนินการทางวินัยไดอีก  โดยมิตองรอใหกลับเขารับราชการกอน 
 อนึ่ง  การสั่งพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา และหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการสั่งพักราชการ  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจาก
ราชการไวกอน  การใหกลับเขาปฏิบัติราชการ  หรือกลับเขารับราชการและการดําเนินการเพื่อใหเปนไป
ตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
 
1.6  การรายงานการดําเนินการทางวินัย  (มาตรา  103) 
 เมื่อผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  57  ส่ังลงโทษ  ลงทัณฑ  ยุติเร่ือง  หรืองดโทษ
แลว  ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยไปยัง  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ  ก.พ.  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณา  ทัง้นี้
ตามระเบียบที่  ก.พ.กําหนด 
 กรณีขาราชการกระทรวงเดียวกัน  ใหรายงาน  อ.ก.พ.กระทรวง  ที่ผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยู 
 กรณีขาราชการตางกระทรวงทําผิดรวมกัน  หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ  อ.ก.พ.กระทรวง  
ใหรายงาน  ก.พ. 
 กรณีที่  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ  ก.พ.  เห็นวาการดําเนินการทางวินัยไมถูกตอง  หรือไมเหมาะสม  
ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติตามมติของ  อ.ก.พ.กระทรวง  หรือ  มติของ  ก.พ. (มาตรา  103  วรรคสอง) 
 ในกรณีที่  ก.พ.  ไดรับรายงานตามมาตรา  103  วรรคหนึ่ง  หรือตามมาตรา  104  ก.พ.  มีอํานาจ
สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมได  (มาตรา  103  วรรคสาม) 
อํานาจหนาท่ีของผูแทน  ก.พ.  ซ่ึงเปนกรรมการใน  อ.ก.พ. กระทรวง  (มาตรา  104) 
 ผูแทน  ก.พ.  ซ่ึงเปนกรรมการใน  อ.ก.พ.กระทรวง  สามารถรายงาน  ก.พ.  เพื่อให  ก.พ.  พิจารณา
ดําเนินการตามควรแกกรณีได  หากผูแทน  ก.พ.  เห็นวา  การดําเนินการของผูบังคับบัญชา  หรือมติของ 
อ.ก.พ.กระทรวง  เปนการ 
 1.  ไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ 
 2.  ไมเหมาะสม 
 
 
 



การจัดทําคูมือวินัย/คูมือวินัยป 51 สถ.1 

42 
 
 เมื่อ  ก.พ.  มีมติเปนประการใด  ใหดําเนินการตามกรณีตอไปนี้ 
  1.  หากผูถูกลงโทษไมไดอุทธรณคําสั่งตอคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  (ก.พ.ค.)  
ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามมตินั้น 
  2.  หากผูถูกลงโทษไดอุทธรณคําสั่งลงโทษตอ  ก.พ.ค.  ให  ก.พ.  แจงมติตอ  ก.พ.ค.  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตอไป 
การเปล่ียนแปลงคําสั่งลงโทษ  (มาตรา  105) 
 กรณีเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ใหดําเนินการ  ดังนี้ 
 1.  ใหผูส่ังลงโทษมีคําสั่งใหม 
 2.  ใหยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมในคําสั่งใหม 
 3.  ใหระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ไดรับไปแลว  ในคําสั่งลงโทษใหมดวย 
 ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
การดําเนินการทางวินัยสําหรับขาราชการซึ่งโอนมาตามมาตรา  64  (มาตรา  106) 
 หากเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยูกอนโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ใหผูบังคับบัญชา
ดําเนินการทางวินัยตามหมวด  7  โดยอนุโลม 
 หากเปนเรื่องที่อยูระหวางการสืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนของผูบังคับบัญชาคนเดิมให
สืบสวนหรือพิจารณาหรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ แลวสงเรื่องใหผูบังคับบัญชาคนปจจุบันดําเนินการตอไป 
 แตทั้งนี้การสั่งโทษทางวินัย  ใหพิจารณาตามกฎหมายของสังกัดเดิมที่ขาราชการผูนั้นโอนมา 
 
1.7  การออกจากราชการ 
 บทบัญญัติในหมวด 8 วาดวยการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ สวนใหญแลวก็
ยังคงเปนไปตามหลักการเดิม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ซ่ึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา สาระสําคัญเกือบทั้งหมดไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญประการหนึ่ง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 108 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ กรณีที่ทางราชการมีความจําเปนที่จะให
ขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอายุครบหกสิบปบริบูรณแลวรับราชการตอไป  
 ความในมาตรานี้มีผลเปนเสมือนการ “ตออายุราชการ” ดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญผูมีอายุ
หกสิบปบริบูรณเมื่อส้ินปงบประมาณ ที่ทางราชการมีความจําเปนจะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่
ทางวิชาการ หรือหนาที่ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัวในตําแหนงตามมาตรา 46 (3) (ง) หรือ (จ) หรือ (4) 
(ค) หรือ (ง) กรณีเชนที่วานี้ทางราชการจะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ได ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.  
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 ตําแหนงที่มีการกําหนดวาทางราชการจะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดดังกลาว ไดแก 
ตําแหนง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มาตรา 46 (3) (ง) ) หรือระดับทรงคุณวุฒิ (มาตรา 46 (3) (จ) ) 
และตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส (มาตรา 46 (4) (ค) หรือ ระดับทักษะพิเศษ (มาตรา 46 (4) (ง) ) 
 รายละเอียดในเรื่องการกําหนดใหเปนอํานาจของทางราชการในการจะใหขาราชการผูที่อยูใน
ประเภทและระดับดังกลาวรับราชการตอไปไดอีกไมเกินสิบป จะปรากฏในกฎ ก.พ. เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซ่ึงโดย
เจตนารมณของกฎหมายแลว เห็นไดวาเปนกรณีที่ทางราชการจะตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ 
ประสบการณ หรือทักษะพิเศษเฉพาะตัวของขาราชการประเภทวิชาการและทั่วไปอยูตอไปอีก จึงไดมีการ
บัญญัติหลักเกณฑและกําหนดหลักการเกี่ยวกับการตออายุราชการใหแกขาราชการดังกลาวตามเหตุผลและ
ความจําเปนซึ่งจะไมมีผลกระทบตอความกาวหนาในตําแหนงของผูอ่ืนเพราะมิใชตําแหนงประเภทบริหาร 
หรืออํานวยการที่มีสายการบังคับบัญชาและมีอํานาจใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนไดแตอยางใด 
 
1.8  การอุทธรณ 
 บทบัญญัติใหหมวด 9 วาดวยการอุทธรณนี้ เปนบทบทบัญญัติที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงองคกรพิจารณาจากเดิมที่กําหนดใหเปนอํานาจของ อ.ก.พ.
จังหวัด อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.กระทรวง หรือ ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณของขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรณีที่ ก.พ. เปนผูพิจารณาอุทธรณของขาราชการที่ถูกลงโทษถึงออกจากราชการนั้น เมื่อพิจารณามีมติแลว
จะตองรายงานมติและความเห็นไปเพื่อใหนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ กรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวย
กับมติของ ก.พ. และ ก.พ. ยืนยันตามมติเดิม บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 เดิม  กําหนดให ก.พ. รายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย ซ่ึงเปนกระบวนการดําเนนิการและ
กระบวนการพิจารณาที่มีขั้นตอนยาวมาก 
 หลักการใหมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ เปลี่ยนมาเปนกําหนดให
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมเปนผูพิจารณา เมื่อพิจารณามีมติเปนประการใดก็ถือเปนที่สุด และ
สามารถแจงมติดังกลาวใหผูอุทธรณทราบไดทันที การบัญญัติความในหมวด 9 วาดวยการอุทธรณดังกลาว 
จึงเปนการเปลี่ยนองคกรพิจารณาที่มีอยูเดิม มาเปนให ก.พ.ค.ทําหนาที่พิจารณาเพียงองคกรเดียว ซ่ึงจะทํา
ใหกระบวนการพิจารณามีมติในเรื่องอุทธรณอยูในมาตรฐานการพิจารณาเดียวกัน และลดขั้นตอนในชั้นที่
ตองรายงานนายกรัฐมนตรี (หรือเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมเห็นดวย
กับมติ ก.พ. ) ลงได ซ่ึงจะทําใหกระบวนการในเรื่องนี้เปนไปอยางรวดเร็วข้ึน ทั้งในแงของการลดขั้นตอน
และการกําหนดเวลาในการพิจารณาอุทธรณซ่ึงบัญญัติไวในหมวดนี้ 
 
 
 
 



การจัดทําคูมือวินัย/คูมือวินัยป 51 สถ.1 

44 
 
 บทบัญญัติในเรื่องการอุทธรณเดิมที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 ไดกําหนดกรณีที่จะอุทธรณไดไวเพียงประการเดียว คือ กรณีที่ถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว แตบทบัญญัติในมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ ได
กําหนดกรณีที่จะอุทธรณตอ ก.พ.ค. ไวเพิ่มขึ้นจากเดิมหลายประการ กลาวคือ นอกจากจะอุทธรณกรณีที่ถูก
ส่ังลงโทษทางวินัยไมวาจะเปนโทษทางวินัยอยางรายแรงหรือไมก็ตามแลว ยังมีกรณีอ่ืนที่กําหนดใหผูที่
ไดรับคําสั่งสามารถใชสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ ก.พ.ค. ไดอีก ซ่ึงไดแกกรณีที่ถูกสั่งใหออกจากราชการ
ตามมาตรา 110 (1) (3) (5) (6) (7) และ (8) ซ่ึงมาตรา 110 คือบทบัญญัติใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการได โดยมีรายละเอียดในแตละอนุมาตราดังนี้ 
 มาตรา 110 (1) กรณีขาราชการเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ 
 มาตรา 110 (3) กรณีที่ขาราชการขาดคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 36 ก. (1) หรือ (3) หรือมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) (3) (6) หรือ (7)  
 มาตรา 110 (5) กรณีขาราชการไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน
ระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 
 มาตรา 110 (6) กรณีขาราชการหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองใน
หนาที่ราชการ หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ ถาใหผูนั้นรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ 
 มาตรา 110 (7) กรณีมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ซ่ึงถาใหรับราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการ 
 และมาตรา 110 (8) กรณีขาราชการตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล ซ่ึงยังไมถึงกับ
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออกจากราชการ 
 การถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 110 ดังกลาวนั้น บทบัญญัติใน
มาตรา 129 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เดิม ไดกําหนดใหเปนกรณีที่ไดรับคําสั่ง
ดังกลาวจะสามารถใชสิทธิรองทุกขได 
 หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กรณีที่ถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีดังกลาวนั้นเปนกรณีที่เดิม
กฎหมายกําหนดใหใชสิทธิรองทุกข 
 แตในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดกําหนดกรณีที่ขาราชการถูกสั่งให
ออกตามมาตรา 110 ดังกลาว วาเปนกรณีที่จะตองอุทธรณตอ ก.พ.ค.  
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 ซ่ึงเปนการกําหนดหลักการใหมอันอาจสรุปไดวา กรณีที่ถูกสั่งลงโทษไมวาจะเปนความผิดวินัย
อยางรายแรงหรือไม และกรณีที่ถูกสั่งใหออกจากราชการบางกรณีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 110 ใหใชสิทธิ
อุทธรณคําสั่งตอ ก.พ.ค. 
 มาตรานี้กําหนดวา ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก .พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณเพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได 
 ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 แมจะยังไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เนื่องจากจะตองรอการ
กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวจากกฎ 
ก.พ.ค. แตความในมาตรา 116 ก็ทําใหเห็นภาพไดวา โครงสรางในการดําเนินการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณของ ก.พ.ค. จะมี 2 สวน คือ ก.พ.ค. และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณซ่ึงทําหนาที่ตามที่ ก.พ.ค. 
มอบหมายหรือกําหนด อาจมีการจัดรูปแบบพิจารณาในลักษณะ “องคคณะ” ตามรูปแบบของศาลหรือใน
ลักษณะ “อนุกรรมการ” พิจารณาแลวนําเสนอ ก.พ.ค. วินิจฉัยอีกชั้นหนึ่งซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะปรากฏ
ในกฎ ก.พ.ค.  
 เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลวคําวินิจฉัยนั้นมีผลสมบูรณถือเปนที่สุด ไมตองรายงาน
ตอไปยังผูใดหรือองคกรใดอีก และเมื่อ ก.พ.ค.แจงมติหรือแจงผลของคําวินิจฉัยดังกลาวแลว ผูบังคับบัญชา
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุจะตองดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้น ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ ก.พ.ค.  
มีคําวินิจฉัย 
 ความในวรรคสองของมาตรา 116 บัญญัติวา กรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ 
ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค.  
 ถือเปนบทบัญญัติที่กําหนดกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินการตอการใชอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยของ ก.พ.ค. โดยกําหนดใหนําคดีมาฟองตอศาลปกครองสูงสุดมิใชศาลปกครองชั้นตนเชนที่เคย
เปนมา 
 อาจกลาวไดวา ก.พ.ค. ทําหนาที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของผูถูกสั่งลงโทษหรือถูกสั่งให
ออกจากราชการในบางกรณีในฐานะที่เปนศาลชั้นตน จึงตองเชื่อมตอในชั้นหรือลําดับถัดไปดวยการ
อุทธรณมติหรือคําวินิจฉัยดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด ไมตองผานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นตน
อีกตอไป 
 เปนการกําหนดอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ค. และคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหมีฐานะเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอํานาจเกี่ยวกับงานในหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 117 
(1) ถึง (5) ซ่ึงเปนการกําหนดหนาที่ในรายละเอียด มิไดมีสาระสําคัญที่จะตองนําเสนอเพื่อทําความเขาใจ 
แตอยางใด 
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 ระยะเวลาในการที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา 114 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย 
ยี่สิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาอุทธรณไมเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกลาว กรณีเชนนี้ใหขยายระยะเวลาไดอีกไมเกินสองครั้ง แตละครั้งตองไมเกินหกสิบวัน และใหบันทึก
เหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 
 ถือเปนครั้งแรกที่มีการกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง เพราะหากไมมีการบัญญัติเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวในกฎหมาย เมื่อมีการฟองคดีตอศาลปกครองเปนคดีพิพากเกี่ยวกับการ
ที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควร ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลปกครองสูงสุดไดวางแนวทางในการวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะเวลา
อันสมควรในการดําเนินการของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกรณีที่ไมมีกฎหมายกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดไววา “แมเร่ืองของผูฟองคดียังอยูระหวางการพิจารณาของ 
ก.ตร. และมิไดมีบทบัญญัติมาตราใดกําหนดเวลาบังคับให ก.ตร. ตองพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลว
เสร็จเมื่อใดก็ตาม แตการที่ ก.ตร. มิไดพิจารณาอุทธรณของผูฟองคดีใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
อันสมควร ผูฟองคดียอมมีสิทธินําคดีมาฟองตอศาลปกครองได ตามนัยมาตรา 42 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซ่ึงระยะเวลาอันสมควรนั้น ศาล
ปกครองสูงสุดไดพิจารณาเทียบเคียงจากระยะเวลาขั้นสูงในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งทางปกครองของฝาย
ปกครอง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  ซ่ึงไมเกินสามสิบวัน 
ตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง รวมกับระยะเวลาพิจารณาอุทธรณโดยผูมีอํานาจพิจารณาอุทธรณซ่ึงไมเกินหกสิบ
วัน ตามมาตรา 45 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน รวมกันเปนระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ
ทั้งสิ้นไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณนั้น ที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นวา
ระยะเวลาอันสมควรในการพิจารณาอุทธรณดังกลาว คือ ระยะเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
(คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ 260/2546 วันที่ 13 มิถุนายน พุทธศักราช 2546)  
 ดังนั้น หากไมมีการบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังกลาว การพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. ก็จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาอันสมควร คือ เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณนั้น 
 การบัญญัติระยะเวลาดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ไวหนึ่งรอยยี่สิบวันและให
ขยายไดอีกไมเกินสองครั้ง แตละคร้ังไมเกินหกสิบวัน จึงมีผลเทากับวา ก.พ.ค. มีเวลาที่จะดําเนินการ
พิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จประมาณสองรอยส่ีสิบวัน นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
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 หากดําเนินการพิจารณาอุทธรณเร่ืองใดเรื่องหนึ่งไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูอุทธรณ
ก็อาจยื่นฟองเปนคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐละเลยตอหนาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ หรือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวลาชาเกินสมควรได แตกรณีนี้ตองฟองตอศาล
ปกครองชั้นตน 
 การอุทธรณของผูที่โอนมาจากขาราชการประเภทอื่นนั้น มาตรา 119 บัญญัติเปนหลักไววา 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถูกสั่งลงโทษอยูกอนวันโอนมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย แตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณ กรณีเชนนี้ก็ใหใชสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. 
ตามมาตรา 114 ได หรือถาไดใชสิทธิอุทธรณไปกอนแลว แตในวันที่ผูนั้นโอนมาบรรจุเปนขาราชการ 
พลเรือนสามัญ การพิจารณาอุทธรณยังไมแลวเสร็จก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณ 
 อํานาจในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค.  
 1. ไมรับอุทธรณ 
 2. ยกอุทธรณ 
 3. มีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษและใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ 
 4. ดําเนินการอื่นใด เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 
 ความในวรรคสองของมาตรา 120 วางหลักการเกี่ยวกับอํานาจในการพิจารณาอุทธรณของ ก.พ.ค. 
ไววา การดําเนินการแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก.พ.ค.จะพิจารณาเพิ่มโทษไมได เวนแตเปน
กรณีไดรับแจงจาก ก.พ. ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง คือ กรณีที่ผูแทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวง เห็นวาการ
ดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติของ อ.ก.พ.กระทรวง เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ปฏิบัติไมเหมาะสม ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหผูแทน ก.พ. รายงาน ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแก
กรณีตอไป กรณีเชนนี้ หาก ก.พ. มีความเห็นประการใด ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติตามมติดังกลาว 
หากเปนกรณีที่มีการอุทธรณตอ ก.พ.ค. ให ก.พ. แจงมติดังกลาวตอ ก.พ.ค. 
 หาก ก.พ. มีมติเห็นควรเพิ่มโทษ ก.พ.ค. ก็มีอํานาจพิจารณาเพิ่มโทษได 
 ถือเปนขอยกเวนกรณีเดียวที่ ก.พ.ค. จะสามารถใชดุลพินิจสั่งเพิ่มโทษผูอุทธรณได 
 สําหรับเหตุแหงการคัดคานคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณนั้น มีบัญญัติไวในมาตรา 121 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซ่ึงเปนรายละเอียดที่สามารถทําความเขาใจไดในแต
ละอนุมาตรา 
 มีขอสังเกตวา บทบัญญัติในมาตรานี้กําหนดเงื่อนไขและเหตุที่จะคัดคานคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณเทานั้น มิไดกําหนดเหตุที่ ก.พ.ค. อาจถูกคัดคานได 
 กรณีเชนนี้ จึงคงตองปรับใชตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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1.9  การรองทุกข 
 การรองทุกขเปนกระบวนการรองรับสิทธิของขาราชการอีกประการหนึ่ง ซ่ึงเปนกรณีที่แยกออกมา
จากการใชสิทธิอุทธรณที่กําหนดในมาตรา 114 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 กรณีที่ขาราชการถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ ตามมาตรา 110 ดังกลาวแลว 
เปนกรณีที่จะตองใชสิทธิอุทธรณคําสั่งตอ ก.พ.ค. 
 กรณีที่ขาราชการมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชาและ
เปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด 9 ได ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
หมวด 10 วาดวยการรองทุกข 
 ผูมีอํานาจรับพิจารณาเรื่องรองทุกข ตามมาตรา 123 ดังนี้ 
 มาตรา  123 วรรคหนึ่ง  กรณี เหตุแหงการรองทุกข เกิดจากผูบังคับบัญชาใหรองทุกขตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลําดับ 
 วรรคสอง กรณีเหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจาสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีใหรองทุกขตอ ก.พ.ค.  
 วรรคสาม เมื่อ ก.พ.ค. ไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขและมีมติเปนประการใดแลวใหผูบังคับบัญชา
ตามวรรคสอง ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของ ก.พ.  
 ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข ก.พ.ค. มีอํานาจดังนี้ 
 1. ไมรับเรื่องรองทุกข 
 2. ยกคํารองทุกข 
 3. มีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งและใหเยียวยาความเสียหายใหแกผูรองทุกข 
 4. ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
 ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. กําหนด 
 มาตรา 124 วรรคสอง กําหนดไวในลักษณะเชนเดียวกับกรณีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคือ ก.พ.ค. จะ
พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขดังกลาวเอง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขก็ได ทั้งนี้ ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
 สําหรับเหตุคัดคานคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกขก็เปนรายละเอียดที่ไมยากแกการเขาใจที่บัญญัติ
อยูในมาตรา 125 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
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1.10  การคุมครองระบบคุณธรรม 
 การใหอํานาจ ก.พ.ค. แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง แกไข หรือยกเลิก มาตรา 126 
เปนหลักการใหมที่เพิ่งจะมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นี้ เปนครั้ง
แรก โดยเปนบทบัญญัติที่ใหอํานาจแก ก.พ.ค. ที่จะแจงใหหนวยงาน หรือผูออกกฎ ระเบียบ คําสั่งใดๆ 
ทราบ เพื่อดําเนินการแกไขหรือยกเลิก ตามควรแกกรณี ในกรณีที่ ก.พ.ค.เห็นวา กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้และมุงหมายใชบังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา 42  
 เปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณจะให ก.พ.ค. ใชอํานาจสั่งการเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมอยางแทจริง ก.พ.ค. จึงเปนคณะกรรมการที่ทําหนาที่พิทักษและสอดสองดูแลใหเกิดคุณธรรมขึ้น
ในภาคราชการ รวมทั้งมีอํานาจที่จะดําเนินการหรือส่ังการอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไวในมาตรา 126 
หมวด 11 วาดวยการคุมครองระบบคุณธรรม 
 มีขอสังเกตวา อํานาจของ ก.พ. ในเรื่องนี้มิไดมีบัญญัติรายละเอียดไว ใหเปนไปตามที่ ก.พ.ค.
กําหนด หรือทั้งนี้ใหเปนตามที่กําหนดใน กฎ ก.พ.ค. แตอยางใด ความในมาตรา 126 ดังกลาว จึงจบลงใน
ตัวไมมีการขยายเปนแนวทางปฏิบัติในกฎ ระเบียบ หรือในกฎหมายอนุบัญญัติลําดับรองลงไปแตอยางใด 
 ทําใหเกิดประเด็นปญหาตามมาวาในกรณีที่ ก.พ.ค. ไดใชอํานาจตามมาตรา 126 นี้แลว โดยการแจง
ใหหนวยงานหรือผูออกกฎ ระเบียบ คําสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และมุงหมายใชบังคับเปนการทั่วไป
ที่ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรม ดําเนินการแกไขหรือยกเลิกตามควรแกกรณีแลว หนวยงานหรือผูออกกฎ 
ระเบียบ คําสั่ง ดังกลาวไมปฏิบัติตามที่ ก.พ.ค. แจง จะมีผลในทางปฏิบัติอยางไรตอไป ทั้งนี้ เนื่องจากความ
ในมาตรา 126 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มิไดบัญญัติถึงผลการไมปฏิบัติ 
แตอยางใด 
 
 
 
 

................................................................................. 
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สรุปสาระสําคญัในการกําหนดใหมี
คณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรม

ในราชการพลเรือน

 

เดิม ก.พ. แตงตั้งโดยฝายบรหิาร  มีบทบาท 3 ดาน
1. ดานการออกกฎเกณฑ  ออกกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และ

วิธีบริหารงาน (ตองขอความเห็นชอบ
จาก ค.ร.ม.)

2. ดานบริหาร เปนผูจัดการฝายบุคคลของฝายบริหาร
(ลูกมือฝายบริหาร)

3. ดานพิทักษระบบคุณธรรม  - ตีความวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้น
จากการใช พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
- พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองอุทธรณ
- พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข
(ผูกํากับฝายบริหาร)
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ใหม
ก.พ. แตงตั้งโดยฝายบริหาร

- การจดัระบบทรัพยากรบุคคลตาง ๆ 
- ดูแลคาตอบแทน
- การรักษาวินยัของขาราชการ

ก.พ.ค. แตงตั้งจากการสรรหาขององคกร
ปลอดการเมือง รับผิดชอบ

- การพจิารณาเรื่องอุทธรณ
- การพจิารณาเรื่องรองทุกข
- การคุมครองระบบคุณธรรม

 

ผลดีของการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
ความยุติธรรม :

1. ก.พ.ค. มาจากการสรรหาขององคกรปลอดการเมือง
2. แตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณทางบริหาร 

(มืออาชีพ)
3. ทํางานเต็มเวลา
4. อยูในตําแหนงวาระเดียว (6 ป)
5. ใชระบบไตสวนโดย ก.พ.ค.
6. เดิมถูกลงโทษโดยมติ ก.พ. ใหอุทธรณตอ ก.พ. อีก 

เปนใหอุทธรณตอ ก.พ.ค.
7. เดิมเม่ืออุทธรณ ก.พ. แลว ตองสงใหนายกรัฐมนตรี

ส่ังการ(ไมปลอดการเมือง) เปน ก.พ.ค. วินิจฉัยไดเอง
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ความเปนธรรม

เดิม  โทษภาค / ตัด / ลด อุทธรณตอ 
อ.ก.พ.กระทรวง (วินิจฉัยไมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน)

เปน  อุทธรณตอ ก.พ.ค. ทุกสถานโทษ 
แหงเดียว (เสมอหนากัน)

 

ความรวดเรว็
1. ลดขั้นตอน

(1) เดิม ก.พ.พิจารณาแลวตองสงนายก
รฐัมนตรสีั่งการ หากเหน็แยงตองเสนอ ค.ร.ม.

เปน ก.พ.ค. มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยไดเอง
(2) เดิม อทุธรณ ก.พ. ศาลปกครองชัน้ตน

ศาลปกครองสูงสุด
เปน  อทุธรณตอ ก.พ.ค. ศาลปกครองสูงสุด
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2. ก.พ.ค. เปนมืออาชีพ / ทํางานเต็มเวลา
3. แตงตั้งคณะกรรมการวินจิฉัยอุทธรณและ

คณะกรรมการวินจิฉัยเรื่องรองทุกขชวยพิจารณา
4. คณะกรรมการพิจารณาไตสวนวินจิฉัยดวยตนเอง

โดยมีเจาหนาที่ชวยดาํเนนิการ

 

เปรียบเทียบ พ.ร.บ.2535 กับ พ.ร.บ.2551
เก่ียวกับเรื่องอุทธรณ เรื่องรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม

- บัญญัติใหมคีณะกรรมการพิทักษ
ระบบคุณธรรม (7 คน) ทํางานเต็มเวลา
วาระ 6 ป วาระเดียว (ม.24, ม.29)

- คุณสมบัติ ก.พ.ค. (ม.25)

- อายุ 45-70 ป
เปนหรือเคยเปน

- ผูพิพากษาศาลอุทธรณ/
ตุลาการหัวหนาคณะ

ศาลปกครองชัน้ตน

1. การพิทักษระบบคุณธรรม
ไมไดบัญญัติไว

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- อัยการพิเศษประจําเขต
- ตําแหนงประเภทบริหาร

ระดับสูง (อธิบดี / ผวจ.)

- รองศาสตราจารย  5 ป
(น.บ. ร.บ. ร.ป.ศ. ศ.บ. ส.ศ.บ.

การบริหารราชการแผนดิน)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

การคดัเลือก ก.พ.ค.

- ต้ังกรรมการคดัเลือก ก.พ.ค.(ม.26)

- ประธานศาลปกครองสูงสุดเปนประธาน
- รองประธานศาลฎีกา 1 คน
- กรรมการ ก.พ. ผูทรงคณุวุฒิ 1 คน
- เลขาธิการ ก.พ. (กรรมการและ

เลขานุการ)

- ผูมีลักษณะตองหามตองลาออก /
เลิกประกอบอาชพีกอนนําความกราบ

บังคมทลูเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

แตงตั้ง (ม.28)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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อํานาจหนาท่ี ก.พ.ค. (ม.31)

1. เสนอแนะ ก.พ. องคกรกลางฯอื่น
เพื่อใหดําเนินการปรับปรุงนโยบายการ

บริหารงานบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของกับ

การพิทักษระบบคุณธรรม

2. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
3. พิจารณาวินิจฉัยรองทุกข

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

4. พิจารณาเรือ่งคุมครองระบบ
คุณธรรม

5. ออกกฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ วิธี
ปฏบัิติของ ก.พ.ค.

6. แตงตั้งบุคคลเพ่ือเปนกรรมการ
วินิจฉัยอทุธรณ / กรรมการวินิจฉัย
รองทุกข

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- ผูถูกลงโทษ/ถูกสัง่ใหออกใหอทุธรณ

ตอ ก.พ.ค. (ม.114)

- ถูกสัง่ลงโทษทุกสถานโทษอทุธรณ
ตอ ก.พ.ค. (ม.114)

- ถูกสัง่ใหออกบางกรณีท่ีไมไดกําหนด
ใหใชสทิธอิทุธรณ จึงตองไปใชสทิธิ
รองทุกขแทน (ม.112)

1. ทดลองปฏบิัติหนาท่ีราชการ
2. ขาดคุณสมบัติ
3. ปฏบิัติงานไมมีประสทิธภิาพ

เปนตน

2. การอุทธรณ
- ผูถูกลงโทษใหใชสทิธอิทุธรณ (ม.124)

- ผูถูกสัง่ใหออก ใหใชสทิธริองทุกข
(ม.129)

- ถูกสัง่ลงโทษ ลด/ตัด/ภาค อทุธรณ
 ตอ อ.ก.พ.กรม /จังหวัด/กระทรวง 
(ม.125)

- ถูกสัง่ลงโทษปลด/ไลออก อทุธรณ
 ตอ ก.พ. (ม.126)

- ถูกสัง่ใหออกทุกกรณีรองทุกขตอ
 ก.พ. (ม.129)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

ก.พ.ค. ตั้งคณะกรรมการ
วินิจฉัยอุทธรณเปนผูพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณก็ได (ม.115)

การมอบหมายการพิจารณา
ก.พ. ตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญ

เกี่ยวกับการอุทธรณและการ

รองทุกขทําการแทน (ม.11)

องคประกอบ
- ก.พ. 2 คน
- ตัวแทนขาราชการ 1 ใน 3

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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การวินจิฉัยของ ก.พ.ค. (ม.120)
- ไมรับอุทธรณ
- ยกอุทธรณ
- ใหแกไขหรือยกเลิกคําสั่งลงโทษ
- ใหเยยีวยาความเสียหาย
- ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อ

ประโยชนแหงความยตุิธรรม

- เพ่ิมโทษไมได เวนแตไดรับแจง
จาก ก.พ. วาควรเพิ่มโทษ

การวินจิฉัย (ขอ 13 กฎ ก.พ.
ฉบับที ่16 พ.ค.2540)

- ยกโทษ
- เพิ่มโทษ
- ลดโทษ
- งดโทษ (เปนวากลาวตักเตือน/

ทําทณัฑบน)

- แกไขเปลี่ยนแปลง

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

ก.พ.ค. ตองวินจิฉัยภายใน 120 วัน
(+ 60 วัน + 60 วัน) (ม.118)

-ให ผบ. ดําเนนิการตามคําวินจิฉัย
ภายใน 30 วัน (มาตรา 116 ว.1)

-ผบ. ไมปฏิบัติตาม ถือวาเปน
การจงใจละเวนโดยมชิอบเพื่อใหเกิด

ความเสยีหายแกบุคคลอื่น (มาตรา

116 ว.3)

ระยะเวลาการพิจารณาวินจิฉัย
ไมไดกําหนด

การปฏิบัติตามคําวินจิฉัย
ไมไดกําหนด

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ

คําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ใหฟองคดี
ตอศาลปกครองสูงสุดภายใน 90 
วัน 
(ม.116 ว.2)

การฟองคดีตอศาลปกครอง

- ไมไดกําหนด
- ฟองคดีตอศาลปกครอง

ชั้นตนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาล

ปกครองฯ

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

- กรณีถูกส่ังใหออกบางกรณีทีไ่มได
กําหนดใหใชสิทธิอุทธรณ ใหใชสิทธิ
รองทกุข (ม.122)

- ทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการ
- ขาดคณุสมบัติ
- ปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพ

เปนตน

3. การรองทกุข
- กรณีถูกส่ังใหออก ใหใชสิทธิ

รองทกุขตอ ก.พ. (ม.129)

- กรณีเห็นวา ผบ.ปฏิบัต ิ/
ไมปฏิบัติใหถูกตอง, คบัของใจ
เหตุเกิดจาก ผบ. ต่ํากวา ผวจ.

อ.ก.พ.จงัหวัด

เหตุเกิดจาก ผบ. ต่ํากวาอธิบดี
อ.ก.พ.กรม

เหตุเกิดจาก ผวจ. / อธิบดี
อ.ก.พ.กระทรวง

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- ขาราชการมคีวามคับของใจ
อันเกิดจากการปฏิบัติ / ไมปฏิบัติของ
ผูบังคับบัญชา (ม.122)

- ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา
เหนอืข้ึนไป (ม.123 ว.1)

-เหตุเกิดจากหนวยงานสวนราชการ
ข้ึนตรง นรม. / ปลัด / รมต./นรม. ให
รองทุกขตอ ก.พ.ค. (ม.123 ว.2)

3. การรองทกุข (ตอ)

เหตุเกิดจากปลัด / รมต. /

นรม. ใหรองทุกขตอ ก.พ.

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

การวินจิฉัยของ ก.พ.ค. (ม.124)

- ไมรับเรื่องรองทุกข
- ยกคํารองทุกข
- ใหแกไขหรือยกเลิกคําสัง่
- ใหเยียวยาความเสยีหาย
- ใหดําเนนิการอื่นใด เพื่อประโยชน

แหงความเปนธรรม

ผูรองทุกขไมพอใจคําวินจิฉัย

มสีทิธิฟองคดีตอศาลปกครองชัน้ตน

การวินจิฉัย (ขอ 14 ของกฎ ก.พ.

ฉบับท่ี 17 (พ.ศ.2540)

- ยกคํารองทุกข
- ใหแกไขโดยเพิกถอนหรือ

ยกเลิกการปฏิบัติที่ไมถูกตองให

ปฏิบัติใหถูกตอง 
- ใหแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง
- ใหดําเนนิการตามควรแกกรณี

ใหมคีวามถูกตองเปนธรรม

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.25350
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การคุมครองระบบคุณธรรม (ม.126)

ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ
ระเบียบ หรือคําสัง่ใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินีแ้ละมุงหมายใหใช

บังคับเปนการทั่วไปไมสอดคลองกับ

ระบบคุณธรรมตามมาตรา 42 ให 
ก.พ.ค. แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ 
ระเบียบ หรือคําสัง่ดังกลาวทราบ 
เพ่ือดําเนนิการแกไขหรือยกเลิกตาม

ควรแกกรณี

ไมมี

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

บทเฉพาะกาล

- ให ก.พ. ทําหนาท่ี ก.พ.ค.

จนกวาจะมีการแตงต้ัง ก.พ.ค.

(ม.129 ว.1)

- ใหแตงต้ัง ก.พ.ค. ภายใน 
180 วัน นับแต พ.ร.บ. ใชบังคับ
(ม.129 ว.2)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535
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- ระหวางที่ ก.พ. ยังมไิดจดัทํามาตรฐาน
กําหนดตําแหนง ยังไมใชบังคับลักษณะ 4
(ขาราชการพลเรือนสามญั) และลักษณะ 5
(ขาราชการพลเรือนในพระองค) (ม.131)

- เรื่องอุทธรณ / รองทุกข ที่ย่ืนไวกอน
วันท่ีลักษณะ 4 และลักษณะ 5 ใชบังคับ
ให ก.พ. และ อ.ก.พ.สามญัพิจารณา

ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ (ม.136)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 

- เรื่องอุทธรณ / รองทุกข ท่ีย่ืนตอ 
อ.ก.พ.สามญัหรือ ก.พ. ในวันหรือ
หลังวันที่ลักษณะ 4 และลักษณะ 5
ใชบังคับและไดลงโทษหรือสัง่การกอน

วันที่ลักษณะ 4 และลักษณะ 5 ใชบังคับให 
ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาดําเนนิการ (ม.136)

พ.ร.บ.2551พ.ร.บ.2535

 



 
 
 
สวนที่ 2 : กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัย 



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓    และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
มิใหนําคําส่ังหัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน  ที่  ๓๘/๒๕๑๙  ลงวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๑๙  

มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือน 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ขาราชการพลเรือน”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดรับบรรจุและแตงต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง  กรมฝายพลเรือน 
“ขาราชการฝายพลเรือน”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือน  และขาราชการอื่นในกระทรวง  

กรมฝายพลเรือน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทนั้น 
“กระทรวง”  หมายความรวมถึงสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจาสังกัด”  หมายความวา  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีวาการทบวง  และ

หมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีในฐานะเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม”  หมายความรวมถึงสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 
“อธิบดี”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรม 
“สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  

กรม  และสวนราชการที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและมีฐานะ 
ไมตํ่ากวากรม 

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ลักษณะ  ๑ 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการข าราชการพลเรือนคณะหนึ่ ง  เรียกโดยยอว า  “ก.พ.”  
ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เปนประธาน    
ปลัดกระทรวงการคลัง  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

และสังคมแหงชาติ  เปนกรรมการโดยตําแหนง  และกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง
จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  และดานกฎหมาย   
ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จํานวนไมนอยกวาหาคน  แตไมเกินเจ็ดคน  และใหเลขาธิการ  ก.พ.  
เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง  
และมิไดเปนกรรมการโดยตําแหนงอยูแลว 

มาตรา ๗ กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหอยูในตําแหนงไดคราวละ
สามป  ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดและยังมีกรรมการดังกลาวเหลืออยูอีกไมนอยกวาสามคน  
ใหกรรมการที่เหลือปฏิบัติหนาที่ตอไปได 

เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนกําหนดใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการแทนภายในกําหนด
สามสิบวัน  เวนแตวาระของกรรมการเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได   
ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง  จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังใหเปนกรรมการอีกก็ได 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง

กรรมการใหม  ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง
กรรมการใหม 

มาตรา ๘ ก.พ.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
รวมตลอดทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอื่น ๆ  เพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

(๒) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน  เงินประจําตําแหนง  เงินเพิ่มคาครองชีพ  
สวัสดิการ  หรือประโยชนเกื้อกูลอื่นสําหรับขาราชการฝายพลเรือนใหเหมาะสม 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือน  เพื่อสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินการ 

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังของสวนราชการ 
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(๕) ออกกฎ  ก.พ.  และระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  รวมตลอดทั้งการใหคําแนะนําหรือวางแนวทางในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
กฎ  ก.พ.  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 

(๖) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากการใชบังคับพระราชบัญญติันี้  รวมตลอดทั้ง
กําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เปนปญหา  มติของ ก.พ.  ตามขอนี้  เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว  ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 

(๗) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม  เพื่อรักษาความเปนธรรมและมาตรฐานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้  ใหมีอํานาจ
เรียกเอกสารและหลักฐานจากสวนราชการ  หรือใหผูแทนสวนราชการ  ขาราชการหรือบุคคลใด ๆ   
มาชี้แจงขอเท็จจริง  และใหมีอํานาจออกระเบียบใหกระทรวง  และกรมรายงานเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนที่อยูในอํานาจหนาที่ไปยัง  ก.พ. 

(๘) กําหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเลาเ รียนหลวงและทุนของรัฐบาล 
ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน  ตลอดจนจัดสรร 
ผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหนวยงานของรัฐ 

(๙) ออกขอบังคับหรือระเบียบเกี่ ยวกับการจัดการการศึกษาและควบคุมดูแลและการให 
ความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ  นักเรียนทุนเลาเรียนหลวง  นักเรียนทุนของรัฐบาล  และนักเรียนทุนสวนตัว 
ที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศกึษา  ทัง้นี ้ ใหถือวา
เงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษาเปนเงินรายรับของสวนราชการที่เปนสถานอํานวยบริการ 
อันเปนสาธารณประโยชน  ตามความหมายในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือคุณวุฒิอยางอื่น  เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน  และการกําหนด
อัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน  รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 

(๑๑) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๑๒) พิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและแกไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวัน  เดือน  ปเกิด  
และการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 

(๑๓) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น 
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การออกกฎ  ก.พ.  ตาม  (๕)  ในกรณีที่เห็นสมควรใหสํานักงาน  ก.พ.  หารือกระทรวงที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาของ  ก.พ. ดวย 

มาตรา ๙ ในกรณีที่  ก.พ.  มีมติวากระทรวง  กรม  หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ไมปฏิบั ติตามพระราชบัญญั ตินี้   หรือปฏิบั ติการโดยขัดหรือแยงกับแนวทางตามที่ กํ าหนด 
ในพระราชบัญญัตินี้  ให  ก.พ.  แจงใหกระทรวง  กรม  หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวดําเนินการแกไข  
ยกเลิก  หรือยุติการดําเนินการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดในกรณีที่กระทรวง  กรม  หรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติดังกลาวไมดําเนินการตามมติ  ก.พ.  ภายในเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหถือวา
ปลัดกระทรวง  อธิบดี  หรือผูมีหนาที่ปฏิบัติดังกลาวแลวแตกรณี  กระทําผิดวินัย 

การดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่งและการสั่งลงโทษใหเปนอํานาจหนาที่ของ  ก.พ.   
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติการตามมติ  ก.พ.  ตามวรรคหนึ่งเปนรัฐมนตรีเจาสังกัด  ให  ก.พ.  รายงาน
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่  ก.พ.  เห็นวาการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องใดที่ขาราชการ 
ฝายพลเรือนทุกประเภทหรือบางประเภทควรมีมาตรฐานหรือหลักเกณฑเดียวกัน  ให  ก.พ.  จัดใหมี 
การประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางผูแทน  ก.พ.  ผูแทน  ก.พ.ร.  และผูแทนองคกรกลางบริหารงานบุคคล
ของขาราชการฝายพลเรือนประเภทตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลาง 
การบริหารทรัพยากรบุคคลในเร่ืองนั้นเสนอตอคณะรัฐมนตรี  และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว
ใหใชบังคับมาตรฐานหรือหลักเกณฑกลางดังกลาวกับขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภทหรือประเภทนั้น  ๆ 
แลวแตกรณี 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของรัฐ
ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑ ใหนําบทบัญญัติวาดวยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับแกการประชุม  ก.พ.  โดยอนุโลม  เวนแต
กรณีตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง 

มาตรา ๑๒ ก.พ.  มีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการวิสามัญ  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ. วิสามัญ”  
เพื่อทําการใด ๆ  แทนได 

จํานวน  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ัง  อ.ก.พ. วิสามัญ  รวมตลอดทั้งวิธีการไดมา  
วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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มาตรา ๑๓ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  เรียกโดยยอวา  “สํานักงาน  ก.พ.”  
โดยมีเลขาธิการ  ก.พ.  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและบริหารราชการของสํานักงาน  ก.พ.  ข้ึนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี 

สํานักงาน  ก.พ.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของ  ก.พ.  และ  ก.พ.ค.  และดําเนินการ

ตามที่  ก.พ.  หรือ  ก.พ.ค.  มอบหมาย 
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกกระทรวง  กรม  เกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และแนวทาง

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๓) พัฒนา  สงเสริม  วิเคราะห  วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร  ระบบ  หลักเกณฑ  วิธีการ  

และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน 
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จัดทํายุทธศาสตร  ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ขาราชการฝายพลเรือน 
(๘) สงเสริม  ประสานงาน  เผยแพร  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

และการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ  

ก.พ.  ตามมาตรา  ๘  (๘) 
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามขอบังคับหรือระเบียบของ  

ก.พ.  ตามมาตรา  ๘  (๙) 
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ

คุณวุฒิอยางอื่น  เพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน  และการกําหนดอัตราเงินเดือน
หรือคาตอบแทน  รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 

(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการพลเรือน 
(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ  

ก.พ.  และคณะรัฐมนตรี 
(๑๔) ปฏิบั ติหนาที่อื่นตามที่บัญญั ติไว ในพระราชบัญญั ตินี้   กฎหมายอื่น   หรือตามที่ 

คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือ  ก.พ.  มอบหมาย 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะอนุกรรมการสามัญ  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  สามัญ”  เพื่อเปนองคกร
บริหารทรัพยากรบุคคลในสวนราชการตาง ๆ  ดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  กระทรวง”  โดยออกนามกระทรวง 
(๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  กรม”  โดยออกนามกรม 
(๓) คณะอนุกรรมการสามัญประจําจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “อ.ก.พ.  จังหวัด”  โดยออกนามจังหวัด 
(๔) คณะอนุกรรมการสามัญประจําสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
การเรียกชื่อ  องคประกอบ  และอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.พ.  ตาม  (๔)  ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎ  ก.พ. 
มาตรา ๑๕ อ.ก.พ.  กระทรวง  ประกอบดวยรัฐมนตรีเจาสังกัด  เปนประธาน  ปลัดกระทรวง  

เปนรองประธาน   และผูแทน   ก.พ.  ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน   ก.พ.  หนึ่งคน   
เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง  และอนุกรรมการซึ่งประธาน  อ.ก.พ.  แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  และ 
ดานกฎหมาย  ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และมิไดเปนขาราชการในกระทรวงนั้น  
จํานวนไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น  ซ่ึงไดรับเลือก
จากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว  จํานวนไมเกินหาคน 

ให  อ.ก.พ.  นี้ต้ังเลขานุการหนึ่งคน 
มาตรา ๑๖ อ.ก.พ.  กระทรวง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย  ระบบ  และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระทรวง  

ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๘  (๓) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ  ภายในกระทรวง 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย  ก.พ.  ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๗ อ.ก.พ.  กรม  ประกอบดวยอธิบดี  เปนประธาน  รองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย

หนึ่งคน  เปนรองประธาน  และอนุกรรมการซึ่งประธาน  อ.ก.พ.  แตงต้ังจาก   



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการและ 

ดานกฎหมาย  ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และมิไดเปนขาราชการในกรมนั้น  

จํานวนไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการในกรมนั้น  

ซ่ึงไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว  จํานวนไมเกินหกคน 

ให  อ.ก.พ.  นี้ต้ังเลขานุการหนึ่งคน 

มาตรา ๑๘ อ.ก.พ.  กรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณากําหนดนโยบาย  ระบบ  และระเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลในกรม   

ซ่ึงตองสอดคลองกับหลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๘  (๓)  และ

นโยบายและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่  อ.ก.พ.  กระทรวงกําหนดตามมาตรา  ๑๖  (๑) 

(๒) พิจารณาการเกลี่ยอัตรากําลังระหวางสวนราชการตาง ๆ  ภายในกรม 

(๓) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย  ก.พ.  ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๙ อ.ก.พ.  จังหวัด  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน  รองผูวาราชการจังหวัด

ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน  เปนรองประธาน  และอนุกรรมการ  ซ่ึงประธาน  อ.ก.พ.   

แตงต้ังจาก 

(๑) ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการบริหารและการจัดการ  และ 

ดานกฎหมาย  ซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในความสามารถมาแลว  และมิไดเปนขาราชการพลเรือน 

ในจังหวัดนั้น  จํานวนไมเกินสามคน 

(๒) ขาราชการพลเรือนซ่ึงดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภทอํานวยการ  ซ่ึงกระทรวง

หรือกรมแตงต้ังไปประจําจังหวัดนั้น  และไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงดังกลาว  

จํานวนไมเกินหกคน  ซ่ึงแตละคนตองไมสังกัดกระทรวงเดียวกัน 

ให  อ.ก.พ.  นี้ต้ังเลขานุการหนึ่งคน 

มาตรา ๒๐ อ.ก.พ. จังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึงตองสอดคลองกับ
หลักเกณฑ  วิธีการ  และมาตรฐานที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๘  (๓) 

(๒) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยและการสั่งใหออกจากราชการตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ปฏิบัติตามที่  อ.ก.พ. กระทรวง  หรือ  อ.ก.พ. กรม  มอบหมาย 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และชวย  ก.พ.  ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

ตามที่  ก.พ.  มอบหมาย 
มาตรา ๒๑ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาหรือการเลือกบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนอนุกรรมการ

ตามมาตรา  ๑๕  (๑)  และ  (๒)  มาตรา  ๑๗  (๑)  และ  (๒)  และมาตรา  ๑๙  (๑)  และ  (๒)  วาระการ
ดํารงตําแหนง  และจํานวนขั้นตํ่าของอนุกรรมการดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ  ก.พ.  จะอนุมัติใหมีแต  อ.ก.พ.  กระทรวง  
เพื่อทําหนาที่  อ.ก.พ. กรม  ก็ได 

ในกรณีสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง  แตอยูในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี  หรือสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.พ. กระทรวง  
เปนอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.พ. กรมดวย  แตในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ใหมีรัฐมนตรีเจาสังกัด 
เปนประธาน  และอธิบดีเปนรองประธาน  และผูแทน  ก.พ.  ซ่ึงต้ังจากขาราชการพลเรือนในสํานักงาน  ก.พ.  
หนึ่งคน  เปนอนุกรรมการโดยตําแหนง 

ในกรณีสํานักงานรัฐมนตรี  ให  อ.ก.พ. กรมของสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่  อ.ก.พ. กรม 
ของสํานักงานรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๓ ใหนํามาตรา  ๑๑  มาใชบังคับแกการประชุมของ  อ.ก.พ.  วิสามัญ  และ  อ.ก.พ. สามัญ
โดยอนุโลม 

ลักษณะ  ๒ 
คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 

 

มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง  เรียกโดยยอวา  “ก.พ.ค.”  
ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังตามมาตรา  ๒๖ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

กรรมการ  ก.พ.ค.  ตองทํางานเต็มเวลา 

ใหเลขาธิการ  ก.พ.  เปนเลขานุการของ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๒๕ ผูจะไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบหาป 

(๓) มีคุณสมบัติอื่นอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

     (ก) เปนหรือเคยเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

คณะกรรมการขาราชการครู  คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ 

 (ข) เปนหรือเคยเปนกรรมการกฤษฎีกา 

     (ค) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาผูพิพากษาศาลอุทธรณหรือ

เทียบเทา  หรือตุลาการหัวหนาคณะศาลปกครองชั้นตน 

     (ง) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาอัยการพิเศษประจําเขตหรือ

เทียบเทา 

     (จ) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา

ตามที่  ก.พ.  กําหนด 

     (ฉ) เปนหรือเคยเปนผูสอนวิชาในสาขานิติศาสตร  รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  

เศรษฐศาสตร  สังคมศาสตร  หรือวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินในสถาบันอุดมศึกษา  และ

ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองศาสตราจารย  แตในกรณีที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

ตองดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวาหาป 

มาตรา ๒๖ ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ   ก .พ .ค .   ประกอบดวยประธาน 

ศาลปกครองสูงสุด  เปนประธาน  รองประธานศาลฎีกาที่ไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน  

กรรมการ  ก.พ.  ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย  ก.พ.  และใหเลขาธิการ  ก.พ.  เปนกรรมการ

และเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกมีหนาที่คัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๕  จํานวนเจ็ดคน 
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ใหผูไดรับคัดเลือกตามวรรคสองประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ  

ก.พ.ค.  แลวใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค.  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือก

กําหนด 

มาตรา ๒๗ กรรมการ  ก.พ.ค.  ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนขาราชการ 

(๒) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐหรือบุคคลใด 

(๓) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการ

บริหารพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

(๔) เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 

(๕) เปนกรรมการในองคกรกลางบริหารงานบุคคลในหนวยงานของรัฐ 

(๖) ประกอบอาชพีหรือวิชาชีพอยางอื่นหรือดํารงตําแหนงหรือประกอบการใด  ๆ  หรือเปน

กรรมการในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน  อันขัดตอการปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๒๘ ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  ผูใดมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๗  

ผูนั้นตองลาออกจากการเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่ เชื่อไดวา 

ตนไดเลิกการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือการประกอบการอันมีลักษณะตองหามดังกลาวตอ

เลขานุการ  ก.พ.ค.  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคัดเลือก 

ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  มิไดลาออกหรือเลิกการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพหรือการประกอบการดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูนั้นมิเคยไดรับ

คัดเลือกเปนกรรมการ  ก.พ.ค.  และใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค. ข้ึนใหม 

มาตรา ๒๙ กรรมการ  ก.พ.ค.  มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป

จนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ังกรรมการ  ก.พ.ค.  ใหม 

มาตรา ๓๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการ  ก.พ.ค.  พนจากตําแหนงเมื่อ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๒๗ 
(๕) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๖) ไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลาอยางสม่ําเสมอตามระเบียบของ  ก.พ.ค. 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  และ 

ใหถือวา  ก.พ.ค.  ประกอบดวยกรรมการ  ก.พ.ค.  เทาที่เหลืออยู  เวนแตมีกรรมการ  ก.พ.ค.  เหลืออยู 
ไมถึงหาคน 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีที่กรรมการ  ก.พ.ค.  พนจากตําแหนงตามวาระ  ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกรรมการ  ก.พ.ค.  แทนกรรมการ  ก.พ.ค.  ซ่ึงพนจากตําแหนงโดยเร็ว 

มาตรา ๓๑ ก.พ.ค.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนะตอ  ก.พ.  หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น  เพื่อให  ก.พ.  หรือองคกรกลาง

บริหารงานบุคคลอื่น  ดําเนินการจัดใหมีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในสวนที่
เกี่ยวกับการพิทักษระบบคุณธรรม 

(๒) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๔ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามมาตรา  ๑๒๓ 
(๔) พิจารณาเรื่องการคุมครองระบบคุณธรรมตามมาตรา  ๑๒๖ 
(๕) ออกกฎ  ก.พ.ค.  ระเบียบ  หลักเกณฑ  และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎ  ก.พ.ค.  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
(๖) แตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่  ก.พ.ค.  กําหนด  เพื่อเปน

กรรมการวินิจฉัยอทุธรณหรือเปนกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
มาตรา ๓๒ ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  และกรรมการวินิจฉัยรองทุกข

ไดรับเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  และใหมี
สิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
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มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการ  ก.พ.ค.  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  และกรรมการ

วินิจฉัยรองทุกข  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

ลักษณะ  ๓ 

บททั่วไป 
 

 

มาตรา ๓๔ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

ความมีประสิทธิภาพ  และความคุมคา  โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคุณภาพ  คุณธรรม  และ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มาตรา ๓๕ ขาราชการพลเรือนมี  ๒  ประเภท  คือ 

(๑) ขาราชการพลเรือนสามัญ  ไดแก  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับบรรจุแตงต้ัง

ตามที่บัญญัติไวในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ 

(๒) ขาราชการพลเรือนในพระองค  ไดแก  ขาราชการพลเรือนซ่ึงรับราชการโดยไดรับ 

บรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในพระองคพระมหากษัตริยตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา ๓๖ ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมีคุณสมบัติทั่วไป  และไมมี

ลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

ก. คุณสมบัติทั่วไป 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 

(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 

ข. ลักษณะตองหาม 

(๑) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

(๒) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ  หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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(๓) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(๔) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

(๕) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

ในพรรคการเมือง 

(๖) เปนบุคคลลมละลาย 

(๗) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  ปลดออก  หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐ 

(๙) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก  หรือปลดออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้

หรือตามกฎหมายอื่น 

(๑๐) เปนผู เคยถูกลงโทษไลออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตาม 

กฎหมายอื่น 

(๑๑) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ  หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซ่ึงมีลักษณะตองหามตาม  ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) 

(๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ.  อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได  แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม  (๘)  

หรือ  (๙)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมีลักษณะตองหาม

ตาม  (๑๐)  ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว  และตองมิใชเปนกรณีออกจากงาน

หรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่  มติของ  ก.พ.  ในการยกเวนดังกลาวตองไดคะแนนเสียง 

ไมนอยกวาส่ีในหาของจํานวนกรรมการที่มาประชุม  การลงมติใหกระทําโดยลับ 

การขอยกเวนตามวรรคสอง  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีตามวรรคสอง  ก.พ.  จะยกเวนใหเปนการเฉพาะราย  หรือจะประกาศยกเวนใหเปน 

การทั่วไปก็ได 

มาตรา ๓๗ การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหขาราชการพลเรือนใหเปนไปตาม

ระเบยีบที่  ก.พ.  กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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มาตรา ๓๘ ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ประจําอยูในตางประเทศ  

ตําแหนงในบางทองที่  ตําแหนงในบางสายงาน  หรือตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ขาราชการพลเรือนอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการตามวรรคสอง  ให  ก.พ.  เสนอแนะ 

สําหรับขาราชการประเภทอื่นในคราวเดียวกันดวย 

มาตรา ๓๙ วันเวลาทํางาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจําป  และ 

การลาหยุดราชการของขาราชการพลเรือน  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๔๐ เคร่ืองแบบของขาราชการพลเรือนและระเบียบการแตงเคร่ืองแบบใหเปนไป 

ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

มาตรา ๔๑ บําเหน็จบํานาญขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ลักษณะ  ๔ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

 

หมวด  ๑ 

การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

 

มาตรา ๔๒ การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้  ใหคํานึงถึง

ระบบคุณธรรมดังตอไปนี้ 

(๑) การรับบุคคลเพื่ อบรรจุ เข ารับราชการและแต งต้ั งให ดํ ารงตํ าแหน งต องคํ านึ งถึ ง 

ความรูความสามารถของบุคคล  ความเสมอภาค  ความเปนธรรม  และประโยชนของทางราชการ 

(๒) การบริหารทรัพยากรบุคคล  ตองคํานึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององคกรและ

ลักษณะของงาน  โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) การพิจารณาความดีความชอบ  การเลื่อนตําแหนง  และการใหประโยชนอื่นแกขาราชการ

ตองเปนไปอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน  ศักยภาพ  และความประพฤติ  และจะนําความคิดเห็น

ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได 

(๔) การดําเนินการทางวินัย  ตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

(๕) การบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีความเปนกลางทางการเมือง 

มาตรา ๔๓ ขาราชการพลเรือนสามัญมี เสรีภาพในการรวมกลุมตามที่บัญญั ติไวใน

รัฐธรรมนูญ  แตทั้งนี้ตองไมกระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดินและความตอเนื่อง 

ในการจัดทําบริการสาธารณะ  และตองไมมีวัตถุประสงคทางการเมือง 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการรวมกลุมตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดใน

พระราชกฤษฎีกา 

หมวด  ๒ 

การกําหนดตําแหนง และการใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
 

 

มาตรา ๔๔ นอกจากตําแหนงที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแลว  

อ.ก.พ.  กระทรวงอาจกําหนดตําแหนงที่มีชื่ออยางอื่นเพื่อประโยชนในการบริหารงาน และแจงให  ก.พ.  

ทราบดวย 

มาตรา ๔๕ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญมี  ๔  ประเภท  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร  ไดแก  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการและรองหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง  กรม  และตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหาร 

(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ  ไดแก  ตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่ตํ่ากวาระดับกรม  

และตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทอํานวยการ 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ  ไดแก  ตําแหนงที่จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตามที่  ก.พ.  กําหนดเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น 

(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป  ไดแก  ตําแหนงที่ไมใชตําแหนงประเภทบริหาร  ตําแหนง

ประเภทอํานวยการ  และตําแหนงประเภทวิชาการ  ทั้งนี้  ตามที่  ก.พ.  กําหนด 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๔๖ ระดับตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญ  มีดังตอไปนี้ 

(๑) ตําแหนงประเภทบริหาร มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับตน 

     (ข) ระดับสูง 

(๒) ตําแหนงประเภทอํานวยการ  มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับตน 

     (ข) ระดับสูง 

(๓) ตําแหนงประเภทวิชาการ มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับปฏิบัติการ 

     (ข) ระดับชํานาญการ 

     (ค) ระดับชํานาญการพิเศษ 

     (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

     (จ) ระดับทรงคุณวุฒิ 

(๔) ตําแหนงประเภททั่วไป  มีระดับดังตอไปนี้ 

     (ก) ระดับปฏิบัติงาน 

     (ข) ระดับชํานาญงาน 

     (ค) ระดับอาวุโส 

     (ง) ระดับทักษะพิเศษ 

การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๔๗ ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญจะมีในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  และ

เปนตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  ใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ. กระทรวงกําหนด  โดยตอง

คํานึงถึงประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  ความไมซํ้าซอนและประหยัดเปนหลัก  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด  และตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา  ๔๘ 

มาตรา ๔๘ ให  ก.พ.  จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง  โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภท

และสายงานตามลักษณะงาน  และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของ



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

งานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ

คุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน  หนาที่ความรับผิดชอบหลักและ

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย 

มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินตําแหนงใดบังคับบัญชา

ขาราชการพลเรือนในสวนราชการหรือหนวยงานใด  ในฐานะใดใหเปนไปตามที่ผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  กําหนด  โดยทําเปนหนังสือตามหลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๕๐ ใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนตามตําแหนงในแตละประเภทตามที่

กําหนดไวในบัญชีเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ 

ผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับเงินเดือนเทาใดตามบัญชีเงินเดือน

ข้ันตํ่าข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ขาราชการพลเรือนสามัญอาจไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

ผูดํารงตําแหนงประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  จะไดรับเงินประจําตําแหนงตามบัญชีอัตรา

เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญทายพระราชบัญญัตินี้ในอัตราใด  ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎ  ก.พ. 

เงินประจําตําแหนงตามมาตรานี้  ไมถือเปนเงินเดือนเพื่อเปนเกณฑในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

มาตรา ๕๑ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูงหรือเงินประจําตําแหนงของ

ขาราชการพลเรือนสามัญใหเหมาะสมย่ิงข้ึนตามความจําเปนก็ได  โดยหากเปนการปรับเงินเดือน 

ข้ันตํ่าข้ันสูง  หรือเงินประจําตําแหนงเพิ่มไมเกินรอยละสิบของเงินเดือน  หรือเงินประจําตําแหนง 

ที่ใชบังคับอยู  ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  และใหถือวาเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง  และ 

เงินประจําตําแหนงทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  เปนเงินเดือนข้ันตํ่าข้ันสูง  และเงินประจําตําแหนง

ทายพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อมีการปรับเงินเดือนหรือเงินประจําตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  การปรับเงินเดือนหรือ 

เงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับอยูเดิมเขาสูอัตราในบัญชีที่ไดรับการปรับใหม  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 

การสรรหา  การบรรจุ  และการแตงต้ัง 
 

 

มาตรา ๕๒ การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ

และแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม 

ของบุคคลดังกลาว  ตลอดจนประโยชนของทางราชการ  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในหมวดนี้ 

มาตรา ๕๓ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงใด  ใหบรรจุและแตงต้ังจากผูสอบแขงขันไดในตําแหนงนั้น  โดยบรรจุและแตงต้ัง

ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

การสอบแขงขัน  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแขงขัน   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการบรรจุบุคคลเขารับราชการตามมาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  

มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๕ 

มาตรา ๕๔ ผูสมัครสอบแขงขันในตําแหนงใด  ตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะ

ตองหาม  หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖  และตองมีคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงหรือไดรับอนุมัติจาก  ก.พ.  ตามมาตรา  ๖๒  ดวย 

สําหรับผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖  ข. (๑)  ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันไดแตจะมีสิทธิ

ไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองแลว 

มาตรา ๕๕ ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   

อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงโดยไมตองดําเนินการสอบแขงขัน

ตามมาตรา  ๕๓  ก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๖ กระทรวงหรือกรมใดมีเหตุผลและความจําเปนอยางย่ิง  จะบรรจุบุคคลที่มีความรู  

ความสามารถ  และความชํานาญงานสูง  เขารับราชการและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  หรือทรงคุณวุฒิ  หรือตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ

ก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๕๗ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  และการแตงต้ัง 

ใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕   

และมาตรา  ๖๖  ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้  เปนผูส่ังบรรจุและแตงต้ัง 

(๑) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ

ระดับกระทรวง  หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ  และ 

ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตําแหนงรองหัวหนา 

สวนราชการระดับกระทรวง  หัวหนาสวนราชการระดับกรม  รองหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

ที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี   

แลวแตกรณี  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนา 

สวนราชการระดับกรมดังกลาวเปนผูส่ังบรรจุ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง 

(๓) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับตน  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
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(๔) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  

ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  และเชี่ยวชาญ  และประเภททั่วไปในสํานักงานรัฐมนตรี  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๕) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง  ใหปลัดกระทรวง

ผูบังคับบัญชา  หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๖) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  

เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ังเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง  สวนการบรรจุและแตงต้ัง

ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับกรมที่หัวหนาสวนราชการอยูใน

บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  

ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๗) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ใหรัฐมนตรี 

เจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว  ใหรัฐมนตรี

เจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ  และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  

แตงต้ัง 

(๘) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ใหปลัดกระทรวง  

หรือหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอ

นายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๙) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ  และ

ตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง  สวนการบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ

ระดับชํานาญการพิเศษ  และตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษในสวนราชการระดับกรม 

ที่หัวหนาสวนราชการอยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

หรือตอรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
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(๑๐) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  ชํานาญการ  

ตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  ชํานาญงาน  และอาวุโส  ใหอธิบดีผูบังคับบัญชา  หรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากอธิบดีผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

(๑๑) การบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  และการยายตามมาตรา  ๖๓  ใหดํารงตําแหนง

ตาม  (๙)  ซ่ึงไมใชตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  และตําแหนงตาม  (๑๐)  ในราชการ 

บริหารสวนภูมิภาค  ใหผูวาราชการจังหวัดผูบังคับบัญชา  เปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงต้ัง 

ในการเสนอเพื่อแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนง  ใหรายงานความสมควร  

พรอมทั้งเหตุผล  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดไปดวย 

มาตรา ๕๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารผูใดปฏิบัติหนาที่ 

เดียวติดตอกันเปนเวลาครบสี่ป  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการใหมี

การสับเปลี่ยนหนาที่  ยาย  หรือโอนไปปฏิบัติหนาที่อื่น  เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนของ 

ทางราชการจะขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใหคงอยูปฏิบัติหนาที่เดิมตอไปเปนเวลาไมเกินสองปก็ได  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใหใชบังคับแกผู ดํารงตําแหนงที่  ก.พ.  กําหนดวาเปนตําแหนงที่มี

ลักษณะงานเฉพาะอยาง 

มาตรา ๕๙ ผูไดรับบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๕  ใหทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการพัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  

ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งผูใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตามที่กําหนดในกฎ   ก.พ.  ไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหผูนั้นรับราชการตอไป  ถาผูนั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการไดไมวาจะครบกําหนดเวลาทดลอง 

ปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสอง  ใหถือเสมือนวาผูนั้นไมเคยเปนขาราชการพลเรือน

สามัญ  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติหนาที่ราชการ  หรือการรับเงินเดือนหรือ
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ผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางผูนั้นอยูระหวางทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการ 

ผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย  

ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๗  การดําเนินการทางวินัย  และถาผูนั้น 

มีกรณีที่จะตองออกจากราชการตามวรรคสอง  ก็ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการตามวรรคสองไปกอน 

ความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามใหใชบังคับกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใด 

ถูกส่ังใหออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๑  และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ังใหออก 

จากราชการตามมาตรา  ๕๙  หรือตามมาตราอื่น  ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

หรือผูมีอํานาจตามมาตราอื่นนั้น  แลวแตกรณี  มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ัง  เปนใหออกจากราชการ 

ตามมาตรา  ๕๙  หรือตามมาตราอื่นนั้นได 

มาตรา ๖๑ การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่ไมมีกําหนดไว

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง  จะกระทํามิได 

มาตรา ๖๒ ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงใดตองมีคุณสมบัติ

ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปน  ก.พ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญ 

ที่มคุีณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงก็ได 

ในกรณีที่  ก.พ.  กําหนดใหปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิใดเปนคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนง  ใหหมายถึงปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิที่  ก.พ.  รับรอง 

มาตรา ๖๓ การยาย  การโอน  หรือการเล่ือนขาราชการพลเรอืนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวงหรือกรม  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจากกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  เปนการชั่วคราวตามระยะเวลา 

ที่กําหนด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่ตํ่ากวาเดิม  

จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น 

การบรรจุขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไปเนื่องจากถูกส่ังใหออกจากราชการ

เพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ใหไปปฏิบัติงานใด  ๆ ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญเหมือนเต็มเวลาราชการ  

หรือออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   

กลับเขารับราชการในกระทรวงหรือกรม  ตลอดจนจะสั่งบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด  

สายงานใด  ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  

กําหนด 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวย 

บําเหน็จบํานาญขาราชการ  ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดออกจากราชการไป  เนื่องจากถูกส่ังให 

ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีใหไปปฏิบัติงานใด ๆ  ซ่ึงใหนับเวลาระหวางนั้นสําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญ

เหมือนเต็มเวลาราชการ  เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกส่ัง 

ใหออกจากราชการรวมกับวันรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  หรือวันที่ได

ปฏิบัติงานใด ๆ  ตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  และวันรับราชการเมื่อไดรับบรรจุ

กลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิได เคยถูกส่ังใหออกจากราชการ   

สําหรับผูซ่ึงออกจากราชการไปที่มิใชเปนการออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

ซ่ึงได รับบรรจุกลับเขารับราชการตามวรรคสี่  ใหมี สิทธินับเวลาราชการกอนออกจากราชการ 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๔ การโอนพนักงานสวนทองถิ่น  การโอนขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ

ตามพระราชบัญญัตินี้และไมใชขาราชการการเมือง  และการโอนเจาหนาที่ของหนวยงานอื่นของรัฐ 

ที่  ก.พ.  กําหนด  มาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ตลอดจนจะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทใด  

สายงานใด  ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใด  ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  

กําหนด 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ  ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูที่โอนมารับราชการ

ตามวรรคหนึ่ง  เปนเวลาราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

มาตรา ๖๕ พนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงไมใชออกจากงานในระหวางทดลองปฏิบัติงานหรือ

ขาราชการที่ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้  และไมใชขาราชการการเมือง  

ขาราชการวิสามัญ  หรือขาราชการซึ่งออกจากราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูใด 

ออกจากงานหรือออกจากราชการไปแลว  ถาสมัครเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและ 

ทางราชการตองการจะรับผูนั้นเขารับราชการใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

พิจารณาโดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ  ทั้งนี้  จะบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

ประเภทใด  สายงานใด  ระดับใด  และใหไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่  ก.พ.  กําหนด 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการ  ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูเขารับราชการ

ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นนั้นเปนเวลาราชการของขาราชการ

พลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

มาตรา ๖๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๖๒  แลว  

หากภายหลังปรากฏวา เปนผู มี คุณสมบั ติไมตรงตามคุณสมบั ติ เฉพาะสําห รับตําแหนงนั้ น   

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ังผูนั้นใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ

ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันโดยพลัน  แตทั้งนี้  ไมกระทบกระเทือนถึงการใด 

ที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือ 

มีสิทธิจะไดรับอยูกอนไดรับคําส่ังใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกัน 

การรับเงินเดือน  สิทธิและประโยชนของผูที่ไดรับแตงต้ังใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือ

ตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 

ที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถแตงต้ังใหกลับไปดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกันตามวรรคหนึ่งได  ไมวาดวยเหตุใดให  ก.พ.  พิจารณาเปนการเฉพาะราย 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๗ ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงใดตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔   

และมาตรา  ๖๕  หากภายหลังปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะตองหามโดยไมไดรับการยกเวน

ตามมาตรา   ๓๖  หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นโดยไมไดรับอนุมั ติจาก  ก.พ .   

ตามมาตรา  ๖๒  อยูกอนก็ดี  มีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจาก 

กรณีตองหานั้นก็ดี  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

โดยพลัน  แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่  และการรับ

เงินเดือนหรือผลประโยชนอื่นใดที่ไดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการกอนมีคําส่ังใหออกนั้น  

และถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 

เหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลง   หรือผู ดํารงตําแหนง 

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได  และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือน 

ที่เห็นสมควรรักษาการในตําแหนงนั้นได 

ผูรักษาการในตําแหนงตามวรรคหนึ่ง  ใหมีอํานาจหนาที่ตามตําแหนงที่รักษาการนั้น  ในกรณทีี่

มีกฎหมายอื่น  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติของคณะรัฐมนตรี  มติคณะกรรมการตามกฎหมายหรือคําส่ัง

ผูบังคับบัญชา  แตงต้ังใหผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ  เปนกรรมการ  หรือใหมีอํานาจหนาที่อยางใด  ก็ให

ผูรักษาการในตําแหนงทําหนาที่กรรมการ  หรือมีอํานาจหนาที่อยางนั้นในระหวางที่รักษาการในตําแหนง  

แลวแตกรณี 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

มีอํานาจสั่งขาราชการพลเรือนสามัญใหประจําสวนราชการเปนการชั่วคราวโดยใหพนจากตําแหนง

หนาที่เดิมไดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

การใหไดรับเงินเดือน  การแตงต้ัง  การเลื่อนเงินเดือน  การดําเนินการทางวินัย  และการออก

จากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญพนจากตําแหนงหนาที่และขาดจากอัตราเงินเดือนในตําแหนงเดิม



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

โดยใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนโดยมีระยะเวลาตามที่  ก.พ.  กําหนดได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

การใหพนจากตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือน  การแตงต้ัง  การเลื่อนเงินเดือน  การดําเนินการ

ทางวินัย  และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่กําหนด

ในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่หมดความจําเปนหรือครบกําหนดระยะเวลาการใหรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทน  

ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพนจาก 

การรับเงินเดือนในอัตรากําลังทดแทนและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่นในประเภทเดียวกัน

และระดับเดียวกัน 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ศาลปกครองมีคําพิพากษาถึงที่ สุดส่ังให เพิกถอนคําส่ังแตงต้ัง

ขาราชการพลเรือนสามัญ  ใหเปนหนาที่ของ  ก.พ.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการสั่งการ

ตามสมควรเพื่อเยียวยาและแกไขหรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรได 

หมวด  ๔ 

การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ 

เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
 

 

มาตรา ๗๒ ใหสวนราชการมีหนาที่ดําเนินการใหมีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสราง

แรงจูงใจแกขาราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อใหขาราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  

คุณภาพชีวิต  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบั ติราชการให เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ทั้งนี้   

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีที่ เห็นสมควร  และเพื่อการประหยัด   สํานักงาน   ก.พ.  จะจัดใหมีการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแทนสวนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได 

มาตรา ๗๓ ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนตอผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมี คุณธรรมและ 

เที่ยงธรรมและเสริมสรางแรงจูงใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาดํารงตนเปนขาราชการที่ดี 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๗๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประพฤติตนอยูในจรรยาและระเบียบวินัย 

และปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา

เลื่อนเงินเดือนใหตามควรแกกรณีตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  และจะใหบําเหน็จความชอบอยางอื่น 

ซ่ึงอาจเปนคําชมเชย  เคร่ืองเชดิชูเกียรติ  หรือรางวัลดวยก็ได 

มาตรา ๗๕ การใหขาราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม  ฝกอบรม  ดูงาน  หรือ

ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูอยูใตบังคับบัญชา

เพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงต้ัง  และเลื่อนเงินเดือน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

ผลการประเมินตามวรรคหนึ่งใหนําไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการดวย 

มาตรา ๗๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ราชการ  

ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้นเปนกรณีพเิศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบาํเหนจ็บาํนาญ

หรือใหไดรับสิทธิประโยชนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๕ 

การรักษาจรรยาขาราชการ 
 

 

มาตรา ๗๘ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาจรรยาขาราชการตามที่สวนราชการกําหนดไว

โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี  มีเกียรติและศักด์ิศรีความเปนขาราชการ  โดยเฉพาะในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

(๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 

(๓) การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

(๔) การปฏิบัติหนาที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

(๕) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหสวนราชการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะของงาน

ในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 

ในการกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการตามวรรคสอง  ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

ของขาราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย 

มาตรา ๗๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชเปน

ความผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชาตักเตือน  นําไปประกอบการพิจารณาแตงต้ังเลื่อนเงินเดือน  หรือส่ังให

ขาราชการผูนั้นไดรับการพัฒนา 

หมวด  ๖ 

วินัยและการรักษาวินัย 
 

 

มาตรา ๘๐ ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่

บัญญัติไวในหมวดนี้โดยเครงครัดอยูเสมอ 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติราชการในตางประเทศนอกจากตองรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว

ในหมวดนี้แลว  ตองรักษาวินัยโดยกระทําการหรือไมกระทําการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ดวย 

มาตรา ๘๑ ขาราชการพลเรือนสามัญตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 

มาตรา ๘๒ ขาราชการพลเรือนสามัญตองกระทําการอันเปนขอปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย  สุจริต  และเที่ยงธรรม 

(๒) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย   กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของ

คณะรัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาล  และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(๓) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความต้ังใจ  

อุตสาหะ  เอาใจใส  และรักษาประโยชนของทางราชการ 

(๔) ตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ  โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหาย

แกราชการ  หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะตองเสนอความเห็นเปนหนังสือทันที



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้น  และเมื่อไดเสนอความเห็นแลว  ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ

ตามคําส่ังเดิม  ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 

(๕) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได 

(๖) ตองรักษาความลับของทางราชการ 

(๗) ตองสุภาพเรียบรอย  รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ

ระหวางขาราชการดวยกันและผูรวมปฏิบัติราชการ 

(๘) ตองตอนรับ  ใหความสะดวก  ใหความเปนธรรม  และใหการสงเคราะหแกประชาชน 

ผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตน 

(๙) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่น 

ที่เกี่ยวของกับประชาชน  กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมือง 

ของขาราชการดวย 

(๑๐) ตองรักษาชื่อเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิให

เส่ือมเสีย 

(๑๑) กระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๘๓ ขาราชการพลเรือนสามัญตองไมกระทําการใดอันเปนขอหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปดขอความซ่ึงควรตองแจง    

ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 

(๒) ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน  เวนแต

ผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วคร้ังคราว 

(๓) ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแก

ตนเองหรือผูอื่น 

(๔) ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 

(๕) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสียความเที่ยงธรรม  

หรือเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 

(๖) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการ  หรือผูจัดการ  หรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงาน

คลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๗) ตองไมกระทําการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง   กดข่ี  หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ 

(๘) ตองไมกระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

(๙) ตองไมดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ 

(๑๐) ไมกระทําการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๘๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามมาตรา  ๘๑  และ

มาตรา  ๘๒  หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา  ๘๓  ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัย 

มาตรา ๘๕ การกระทําผิดวินัยในลักษณะดังตอไปนี้  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง 

(๑) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง 

แกผูหนึ่งผูใด  หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง 

(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร  

หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(๔) กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง 

(๕) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  ขมเหง  หรือทํารายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง 

(๖) กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคุกหรือใหรับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา  ๘๒  หรือฝาฝน

ขอหามตามมาตรา  ๘๓  อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 

(๘) ละเวนการกระทําหรือกระทําการใด ๆ  อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  

และมาตรา  ๘๒  (๑๑)  หรือฝาฝนขอหามตามมาตรา  ๘๓  (๑๐)  ที่มีกฎ  ก.พ.  กําหนดใหเปนความผิดวินัย

อยางรายแรง 

มาตรา ๘๖ กฎ  ก.พ.  ตามมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  มาตรา  ๘๒  (๑๑)  มาตรา  ๘๓  (๘)   

และ  (๑๐)  และมาตรา  ๘๕  (๘)  ใหใชสําหรับการกระทําที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่กฎ  ก.พ.  ดังกลาว 

ใชบังคับ 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๘๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย  

และปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๘๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย  จะตองไดรับโทษทางวินัย  เวนแต

มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไวในหมวด  ๗  การดําเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี  ๕  สถาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ 

(๒) ตัดเงินเดือน 

(๓) ลดเงินเดือน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไลออก 

มาตรา ๘๙ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญใหทําเปนคําส่ัง  ผูส่ังลงโทษตองส่ังลงโทษ

ใหเหมาะสมกับความผิดและตองเปนไปดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  โดยในคําส่ังลงโทษ

ใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

หมวด  ๗ 

การดําเนินการทางวินัย 
 

 

มาตรา ๙๐ เมื่อมีการกลาวหาหรือมีกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 

กระทําผิดวินัย  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ตองรายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

ทราบโดยเร็ว  และใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

โดยเร็วดวยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

ผูบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึ่ง  หรือปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

อํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ตามหมวดนี้  ผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะมอบหมายใหผูบังคับบัญชาระดับตํ่าลงไปปฏิบัติแทนตาม

หลักเกณฑที่  ก.พ.  กําหนดก็ได 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๙๑ เมื่อไดรับรายงานตามมาตรา  ๙๐  หรือความดังกลาวปรากฏตอผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  รีบดําเนินการ

หรือส่ังใหดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตนวากรณีมีมูลที่ควรกลาวหาวาผูนั้นกระทําผิดวินัย

หรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัยก็ใหยุติเร่ืองได 

ในกรณีที่เห็นวามีมูลที่ควรกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยโดยมี

พยานหลักฐานในเบื้องตนอยูแลว  ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา  ๙๒  หรือมาตรา  ๙๓  แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๙๑  ปรากฏวากรณีมีมูล    

ถาความผิดนั้นมิใชเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  และไดแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

ใหผูถูกกลาวหาทราบ  พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหาแลวผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควร

แกกรณีโดยไมต้ังคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหา

ไมไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหผูบังคับบัญชาดังกลาวส่ังยุติเร่ือง 

มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา  ๙๑  ปรากฏวากรณีมีมูล 

อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน  ในการสอบสวนตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานใหผูถูกกลาวหาทราบ   

พรอมทั้งรับฟงคําชี้แจงของผูถูกกลาวหา  เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเสร็จ  ใหรายงานผล

การสอบสวนและความเหน็ตอผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗ 

ถาผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาผูถูกกลาวหาไมไดกระทําผิด 

ตามขอกลาวหา  ใหส่ังยุติเร่ือง  แตถาเห็นวาผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดตามขอกลาวหา  ใหดําเนินการ

ตอไปตามมาตรา  ๙๖  หรือมาตรา  ๙๗  แลวแตกรณี 

มาตรา ๙๔ การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนสําหรับกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญ

ตําแหนงตางกัน  หรือตางกรมหรือตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกันใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน  ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกลาวหา

วากระทําผิดวินัยรวมกับผูอยูใตบังคับบัญชา  ใหปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง  แลวแตกรณี   

เปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทํา 

ผิดวินัยรวมกัน  ใหปลัดกระทรวงเปนผู ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน   เวนแต เปนกรณีที่

ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกระทรวงกันถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรวมกัน  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  รวมกันแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  เวนแต

เปนกรณีที่มีผูถูกกลาวหาดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงรวมดวย  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวน 

(๔) สําหรับกรณีอื่น  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ  วิธีการ  และระยะเวลาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่เปนความผิดที่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จะดําเนินการทางวินัย 

โดยไมตองสอบสวนก็ได 

มาตรา ๙๖ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ใหผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแกกรณี

ใหเหมาะสมกับความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหยอน  จะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตสําหรับ 

การลงโทษภาคทัณฑใหใชเฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอย 

ในกรณีกระทําผิดวินัยเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษใหโดยใหทําทัณฑบน 

เปนหนังสือหรือวากลาวตักเตือนก็ได 

การลงโทษตามมาตรานี้  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะมีอํานาจ 

ส่ังลงโทษผูอยูใตบังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพียงใด  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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มาตรา ๙๗ ภายใตบังคับวรรคสอง  ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ใหลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี  ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา

ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได  แตหามมิใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผูส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๓  

วรรคหนึ่ง  หรือผูมีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  เห็นวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   สงเร่ืองให  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  

อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผูถูกกลาวหาสังกัดอยู  แลวแตกรณี  พิจารณา  เมื่อ  อ.ก.พ.  ดังกลาวมีมติเปนประการใด  

ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังหรือปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น   ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ไมใชอํานาจตามมาตรา  ๙๓  

วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรานี้  ใหผูบังคับบัญชาตามมาตรา  ๕๗  ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจ

ดําเนินการตามมาตรา  ๙๓  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๙๔  หรือมาตรานี้ได 

ผูใดถูกลงโทษปลดออก  ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนวาผูนั้นลาออกจากราชการ 

มาตรา ๙๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน

ตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  อันเปนประโยชน

และเปนผลดีย่ิงตอทางราชการ  ผูบังคับบัญชาอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษได 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในฐานะที่อาจจะถูกกลาวหาวารวมกระทําผิดวินัยกับ

ขาราชการอื่น  ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา  หรือใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่ง

เกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํามา   จนเปนเหตุใหมีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก 

ผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิด  ผูบังคับบัญชาอาจใชดุลพินิจกันผูนั้นไวเปนพยานหรือพิจารณาลดโทษ

ทางวินัยตามควรแกกรณีได 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลหรือใหถอยคําในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง

อันเปนเท็จใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ  การกันเปนพยาน  การลดโทษ  และการให

ความคุมครองพยาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 
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กฎ  ก.พ.  วาดวยการคุมครองพยานตามวรรคสี่  จะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงาน  ก.พ.   

หรือผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะดําเนินการยาย  โอน  หรือดําเนินการอื่นใด

โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของขาราชการผูนั้น  และไมตองปฏิบัติ

ตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

มาตรา ๙๙ ใหกรรมการสอบสวนตามมาตรา   ๙๓  วรรคหนึ่ง   เปนเจาพนักงานตาม 

ประมวลกฎหมายอาญาและใหมีอํานาจเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาเพียงเทาที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ

ดังตอไปนี้ดวยคือ 

(๑) เรียกใหกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน

บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ

ใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๒) เรียกผูถูกกลาวหาหรือบุคคลใด ๆ  มาชี้แจงหรือใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและ

หลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

มาตรา ๑๐๐ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาเปนหนังสือวากระทําหรือ 

ละเวนกระทําการใดที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ถาเปนการกลาวหาตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น  

หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  หรือ 

เปนการกลาวหาโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น  หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผดิอาญา  

อันมิใชเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทที่ไมเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ  แมภายหลัง 

ผูนั้นจะออกจากราชการไปแลว  โดยมิใชเพราะเหตุตาย  ผูมีอํานาจดําเนินการทางวินัยมีอํานาจ

ดําเนินการสืบสวนหรอืพิจารณา  และดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปไดเสมือนวา 

ผูนั้นยังมิไดออกจากราชการ  แตทั้งนี้ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ตองดําเนินการ

สอบสวนตามมาตรา  ๙๓  วรรคหนึ่ง  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นพนจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง 

ก็ใหงดโทษ 

มาตรา ๑๐๑ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง

จนถูกต้ังกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา  เวนแต 
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เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวน

หรือพิจารณา  หรือผลแหงคดีได 

ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับ

จะถูกลงโทษปลดออกหรอืไลออก  และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอื่น  ก็ใหผูมีอํานาจ

ดังกลาวส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการในตําแหนงตามเดิมหรือตําแหนงอื่น

ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตําแหนงประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ทั้งนี้  ผูนั้น

ตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 

เมื่อไดมีการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนแลว  

ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอื่นอีก  ผูบังคับบัญชา 

ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา   ๕๗   มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณา   และแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา  ๙๓  ตลอดจนดําเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ตอไปได 

ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการ  หรือส่ังใหผูถูกส่ังให

ออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอื่นที่มิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง   

ก็ใหผูนั้นมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการ

ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกส่ังพักราชการ 

เงินเดือน  เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน  และเงินชวยเหลืออยางอื่น  และการจายเงินดังกลาวของ 

ผูถูกส่ังพักราชการ  และผูถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน  ใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 

วาดวยการนั้น 

การส่ังพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เวนแตผูถูกส่ังพักราชการ 

ผูใดไดรองทุกขตามมาตรา  ๑๒๒  และผูมีอํานาจพิจารณาคํารองทุกขเห็นวาสมควรสั่งใหผูนั้นกลับเขา

ปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินเนื่องจากพฤติการณของผูถูกส่ังพักราชการ

ไมเปนอุปสรรคตอการสอบสวนหรือพิจารณา  และไมกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยตอไป  หรือ

เนื่องจากการดําเนินการทางวินัยไดลวงพนหนึ่งปนับแตวันพักราชการแลวยังไมแลวเสร็จและผูถูกส่ัง 

พักราชการไมมพีฤติกรรมดังกลาว  ใหผูมีอํานาจสั่งพักราชการสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการ

กอนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน 
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ใหนําความในวรรคหกมาใชบังคับกับกรณีถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนดวย 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ   การส่ังใหออกจากราชการไวกอน    

ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน  การใหกลับเขาปฏิบัติราชการหรือกลับเขารับราชการ

และการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๒ การลงโทษขาราชการพลเรือนสามัญในสวนราชการที่มีกฎหมายวาดวย 

วินัยขาราชการโดยเฉพาะ  ในกรณีเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษ 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายวาดวยวินัยขาราชการนั้นอยางใดอยางหนึ่ง

ตามควรแกกรณีและพฤติการณก็ได  แตถาเปนกรณีกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามพระราชบัญญัตินี้  

ไมวาจะไดลงทัณฑหรือลงโทษตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือไม  ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการ

ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐๓ เมื่อผูบังคับบัญชาไดส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑตามกฎหมาย

วาดวยวินัยขาราชการโดยเฉพาะ  หรือส่ังยุติเร่ือง  หรืองดโทษแลว  ใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง    

ซ่ึงผูถูกดําเนินการทางวินัยสังกัดอยูเพื่อพิจารณา  เวนแตเปนกรณีดําเนินการทางวินัยกับขาราชการ 

ตางกระทรวงกัน  หรือกรณีดําเนินการทางวินัยตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวง  ตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง   

ใหรายงาน  ก.พ.  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

ในกรณีที่  อ.ก.พ.  กระทรวงหรือ  ก.พ.  เห็นวาการดําเนินการทางวินัยเปนการไมถูกตอง

หรือไมเหมาะสม  หากมีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่  อ.ก.พ.  กระทรวง  

หรือ  ก.พ.  มีมติ 

ในกรณีตามวรรคสองและในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๔  ให  ก.พ.  มีอํานาจสอบสวนใหม

หรือสอบสวนเพิ่มเติมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๙๕ 

มาตรา ๑๐๔ ในการดําเนินการของ  อ.ก.พ.  กระทรวงตามมาตรา  ๙๗  วรรคสอง  หรือ

มาตรา  ๑๐๓  วรรคสอง  หากผูแทน  ก.พ.  ซ่ึงเปนกรรมการใน  อ.ก.พ.  กระทรวงดังกลาวเห็นวา 

การดําเนินการของผูบังคับบัญชาหรือมติ  อ.ก.พ.  กระทรวง  เปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

หรือปฏิบัติไมเหมาะสม  ใหรายงาน  ก.พ.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามควรแกกรณีตอไป  และเมื่อ  ก.พ.  

มีมติเปนประการใด  ใหผูบังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติใหเปนไปตามที่  ก.พ.  มีมติ  ทั้งนี้  เวนแตผูถูกลงโทษ
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ไดอุทธรณคําส่ังลงโทษของผูบังคับบัญชาตอ  ก.พ.ค.  ในกรณีเชนนี้ให  ก.พ.  แจงมติตอ  ก.พ.ค.   

เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ใหผูส่ังมีคําส่ังใหม  และ 

ในคําส่ังดังกลาวใหส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม  พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ไดรับ 

ไปแลว  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๖ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัย

อยูกอนวันโอนมาบรรจุ  ใหผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นดําเนินการทางวินัย 

ตามหมวดนี้โดยอนุโลม  แตถาเปนเร่ืองที่อยูในระหวางการสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนของ

ผูบังคับบัญชาเดิมกอนวันโอนก็ใหสืบสวนหรือพิจารณา  หรือสอบสวนตอไปจนเสร็จ  แลวสงเร่ืองให

ผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้นพิจารณาดําเนินการตอไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม   

แตทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยใหพิจารณาตามความผิดและลงโทษตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมานั้น   แลวแตกรณี 

หมวด  ๘ 

การออกจากราชการ 
 

 

มาตรา ๑๐๗ ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) พนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตรา  ๑๐๙ 

(๔) ถูกส่ังใหออกตามมาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๑๐๑  มาตรา  ๑๑๐  หรือมาตรา  ๑๑๑  หรือ 

(๕) ถูกส่ังลงโทษปลดออก  หรือไลออก 

วันออกจากราชการตาม  (๔)  และ  (๕)  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๐๘ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเมื่ออายุครบหกสิบปบริบูรณในส้ินปงบประมาณ  

และทางราชการมีความจําเปนที่จะใหรับราชการตอไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ในทางวิชาการหรือหนาที่ 
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ที่ตองใชความสามารถเฉพาะตัว  ในตําแหนงตามมาตรา  ๔๖  (๓)  (ง)  หรือ  (จ)  หรือ  (๔)  (ค)  หรือ  (ง)  

จะใหรับราชการตอไปอีกไมเกินสิบปก็ไดตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ. 

มาตรา ๑๐๙ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการใหย่ืนหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งโดยย่ืนลวงหนากอนวันขอลาออกไมนอยกวาสามสิบวัน  

เพื่อใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เปนผูพิจารณากอนวันขอลาออก 

ในกรณีที่ผูประสงคจะลาออกย่ืนหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวาสามสิบวัน  และ

ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวามีเหตุผลและความจําเปนจะอนุญาตใหลาออก

ตามวันที่ขอลาออกก็ได 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นวาจําเปนเพื่อประโยชน 

แกราชการ  จะยับย้ังการลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับแตวันขอลาออกก็ได  ในกรณีเชนนั้น 

ถาผูขอลาออกมิไดถอนใบลาออกกอนครบกําหนดระยะเวลาการยับย้ังใหถือวาการลาออกนั้นมีผลเมื่อ

ครบกําหนดเวลาตามที่ไดยับย้ังไว 

ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มิไดยับย้ังตามวรรคสาม   

ใหการลาออกนั้นมีผลต้ังแตวันขอลาออก 

ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนง 

ในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ตําแหนงทางการเมือง  หรือตําแหนงอื่นที่  ก.พ.  กําหนด  หรือ 

เพื่อสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ใหย่ืนหนังสือ 

ขอลาออกตอผูบังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง  และใหการลาออกมีผลนับต้ังแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 

หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการลาออก  การพิจารณาอนุญาตใหลาออกและการยับย้ัง 

การลาออกจากราชการ  ใหเปนไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๑๐ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งใหขาราชการ

พลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบัติหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ 

(๒) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดสมัครไปปฏิบัติงานใด  ๆ ตามความประสงคของทางราชการ 
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(๓) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๖  ก.  (๑)  หรือ  (๓)  

หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๓๖ ข.  (๑)  (๓)  (๖)  หรือ  (๗) 

(๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู  สําหรับผูที่ออกจากราชการในกรณีนี้ใหไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย 

(๕) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ 

(๖) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดหยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ  

บกพรองในหนาที่ราชการ  หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการ  ถาใหผูนั้น 

รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(๗) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง 

ตามมาตรา  ๙๓  และผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่จะฟงลงโทษตามมาตรา  ๙๗  วรรคหนึ่ง   

แตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถาใหรับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการ 

(๘) เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล   

ซ่ึงยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก 

การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  ทั้งนี้  ใหนํามาตรา  ๙๗  

วรรคสอง  มาใชบังคับกับการสั่งใหออกจากราชการตามกรณี  (๓)  เฉพาะมาตรา  ๓๖  ก.  (๓)  กรณี  (๖)  

และกรณี  (๗)  โดยอนุโลม 

เมื่อผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด

ออกจากราชการตามมาตรานี้แลว  ใหรายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรือ  ก.พ.  แลวแตกรณี  และใหนํา

มาตรา  ๑๐๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๑๑ เมื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย 

การรับราชการทหาร  ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 

ผูใดถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  และตอมาปรากฏวาผูนั้นมีกรณีที่จะตองถูกส่ัง 

ใหออกจากราชการตามมาตราอื่นอยูกอนไปรับราชการทหาร  ก็ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
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ตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการตาม 

มาตราอื่นนั้นได 

มาตรา ๑๑๒ ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ไมใชอํานาจ 

ตามมาตรา  ๑๑๐  โดยไมมีเหตุอันสมควร  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   

ระดับเหนือข้ึนไปมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา  ๑๑๐  ได 

มาตรา ๑๑๓ การออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงที่ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา ฯ  แตงต้ัง  ใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนงนับแต 

วันออกจากราชการ  เวนแตออกจากราชการเพราะความตายใหนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ 

หมวด  ๙ 

การอุทธรณ 
 

 

มาตรา ๑๑๔ ผูใดถูกส่ังลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 

ตามมาตรา  ๑๑๐  (๑)  (๓)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ  ก.พ.ค.  ภายในสามสิบวัน

นับแตวันทราบหรือถือวาทราบคําส่ัง 

การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง   ให เปนไปตามที่กําหนด 

ในกฎ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  ก.พ.ค.  จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะต้ัง

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ  เพื่อทําหนาที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๑๖ เมื่อ  ก.พ.ค.  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแลว  ใหผูบังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 

ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.ค.  

มีคําวินิจฉัย 

ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณของ  ก.พ.ค.  ใหฟองคดีตอศาลปกครองสงูสุด

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบคําวินิจฉัยของ  ก.พ.ค. 
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ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

โดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น 

มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการ  ก.พ.ค.  และกรรมการ

วินิจฉัยอุทธรณ  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) ส่ังใหผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ

สงสํานวนการสอบสวนและการลงโทษให  ก.พ.ค.  ภายในเวลาที่กําหนด 

(๒) ส่ังใหกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือสงตัวขาราชการ 

หรือเจาหนาที่ในสังกัดมาใหถอยคํา  ในการนี้จะกําหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวน

เพิ่มเติมไวดวยก็ได 

(๓) มีคําส่ังใหขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของกระทรวง  กรม  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

และหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ  มาใหถอยคําหรือ

ใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ 

(๔) เขาไปในอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ   ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของ  ก .พ.ค .   

ทั้งนี้  ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 

(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม 

มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๔  ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  เวนแตมีเหตุขัดของที่ทําใหการพิจารณาไมแลวเสร็จ

ภายในระยะเวลาดังกลาว  ก็ใหขยายระยะเวลาไดอีกซ่ึงไมเกินสองคร้ัง  โดยแตละคร้ังจะตองไมเกิน 

หกสิบวัน  และใหบันทึกเหตุขัดของใหปรากฏไวดวย 
มาตรา ๑๑๙ ขาราชการพลเรือนสามัญซ่ึงโอนมาตามมาตรา  ๖๔  ผูใดถูกส่ังลงโทษทางวินัย

อยูกอนวันโอนมาบรรจุ  และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย
ดังกลาว  ก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตามมาตรา  ๑๑๔  ได  แตถาผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการที่โอนมาไวแลว  



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ  
ก็ใหสงเร่ืองให  ก.พ.ค.  เปนผูพิจารณาอุทธรณ 

มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให  ก.พ.ค.  มีอํานาจไมรับอุทธรณ  ยกอุทธรณ  
หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ังลงโทษ  และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ  หรือ 
ใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม  ตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

การวินิจฉัยใหแกไขหรือใหดําเนินการอื่นตามวรรคหนึ่ง  ก.พ.ค.  จะใหเพิ่มโทษไมได  เวนแต
เปนกรณีไดรับแจงจาก  ก.พ.  ตามมาตรา  ๑๐๔  วาสมควรเพิ่มโทษ  ในกรณีเชนนั้น  ก.พ.ค.  มีอํานาจ
วินิจฉัยใหเพิ่มโทษได 

มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้  กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดคานได 
(๑) รูเห็นเหตุการณในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๒) มีสวนไดเสียในการกระทําผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ 
(๔) เปนผูกลาวหา  หรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูส่ังลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการ 
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินการทางวินัยหรือการส่ังใหออกจากราชการ 

ที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการ 
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ 
กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงตอประธาน  ก.พ.ค.  และถอนตัว 

จากการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
การย่ืนคําคัดคาน  และการพิจารณาคําคัดคาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

หมวด  ๑๐ 
การรองทุกข 

 

 

มาตรา ๑๒๒ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ 
ไมปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา  และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด  ๙  การอุทธรณ  ได  ผูนั้น 
มีสิทธิรองทุกขไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในหมวดนี้ 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๒๓ การรองทุกขที่ เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา  ใหรองทุกขตอผูบังคับบัญชา 

ชั้นเหนือข้ึนไป  ตามลําดับ 

การรองทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ

การปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือ

นายกรัฐมนตรี  ใหรองทุกขตอ  ก.พ.ค. 

เมื่อ  ก.พ.ค.  ไดพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขประการใดแลว  ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม 

ที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี  

ปลัดกระทรวง  รัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือนายกรัฐมนตรี  แลวแตกรณี  ดําเนินการใหเปนไปตามคําวินิจฉัย

ของ  ก.พ.ค. 

การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขให  ก.พ.ค.  มีอํานาจไมรับเร่ืองรองทุกข  

ยกคํารองทุกข  หรือมีคําวินิจฉัยใหแกไขหรือยกเลิกคําส่ัง  และใหเยียวยาความเสียหายใหผูรองทุกข  

หรือใหดําเนินการอื่นใดเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่  ก.พ.ค.  กําหนด 

ในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข  ก.พ.ค.  จะพิจารณาวินิจฉัยเอง  หรือจะต้ังกรรมการ  

ก.พ.ค.  คนหนึ่ง  หรือจะต้ังคณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข  เพื่อทําหนาที่ เปนผูพิจารณาวินิจฉัย 

เ ร่ืองรองทุกข ก็ได   ทั้งนี้  ให เปนไปตามที่ กําหนดในกฎ   ก.พ.ค.  และในการปฏิบั ติหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการวินิจฉัยรองทุกขเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  และใหมี

อํานาจตามมาตรา  ๑๑๗  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้  กรรมการวินิจฉัยรองทุกขอาจถกูคัดคานได 

(๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุใหเกิดความคับของใจ  หรือเปนผูอยูใตบังคับบัญชาของ

ผูบังคับบัญชาดังกลาว 

(๒) มีสวนไดเสียในเร่ืองที่รองทุกข 

(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรองทุกข 

(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)   

อันอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูรองทุกข 



หนา   ๔๖ 
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กรรมการวินิจฉัยรองทุกขซ่ึงมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงตอประธาน  ก.พ.ค.  และถอนตัว
จากการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกข 

การย่ืนคําคัดคาน  และการพิจารณาคําคัดคาน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.ค. 

หมวด  ๑๑ 
การคุมครองระบบคุณธรรม 

 

 

มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่  ก.พ.ค.  เห็นวากฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และมุงหมายใหใชบังคับเปนการทั่วไป  ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา  ๔๒  ให  ก.พ.ค.  
แจงใหหนวยงานหรือผูออกกฎ  ระเบียบ  หรือคําส่ังดังกลาวทราบ  เพื่อดําเนินการแกไข  หรือยกเลิก 
ตามควรแกกรณี 

ลักษณะ  ๕ 
ขาราชการพลเรือนในพระองค 

 

 

มาตรา ๑๒๗ การแตงต้ังและการใหขาราชการพลเรือนในพระองคพนจากตําแหนง 
ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัย 

เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคลจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนง  การใหไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  การบรรจุ  การแตงต้ัง    
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจงูใจในการปฏิบัติราชการ  การรักษาจรรยา  การรักษาวินัย  
การออกจากราชการ  การอุทธรณ  การรองทุกข  และการอื่นตามที่จําเปนของขาราชการพลเรือน 
ในพระองคก็ได  แตทั้งนี้ตองไมกระทบตอพระราชอํานาจตามวรรคหนึ่ง 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองจะกําหนดใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด 
หรือบางสวน  มาใชบังคับหรือจะกําหนดใหแตกตางจากที่บญัญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๑๒๘ ให  ก.พ.  อ.ก.พ.  วิสามัญ  และ  อ.ก.พ.  สามัญ  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่อยูในวัน 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

แตงต้ัง  ก.พ.  หรือจนกวาจะไดแตงต้ัง  อ.ก.พ.  วิสามัญ  หรืออนุกรรมการใน  อ.ก.พ.  สามัญ  แลวแตกรณี  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแตงต้ัง  ก.พ.  ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๒๙ ในระหวางที่ยังมิไดดําเนินการใหมี  ก.พ.ค.  ให  ก.พ.  ทําหนาที่  ก.พ.ค.   

ตามพระราชบัญญั ตินี้ ไปพลางกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกล า ฯ  แต งต้ัง  ก.พ.ค .   

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการแตงต้ัง  ก.พ.ค.  ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๐ ผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  หรือขาราชการพลเรือนในพระองค   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 

ใชบังคับ  ใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนสามัญ  หรือขาราชการพลเรือนในพระองคตามพระราชบัญญัตินี้  

แลวแตกรณี  ตอไป 

มาตรา ๑๓๑ ในระหวางที่  ก.พ.  ยังมิไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงตามมาตรา  ๔๘  

บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  

ยังไมใชบังคับ  โดยใหนําบทบัญญัติในลักษณะ  ๓  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๔  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 

ที่แกไขเพิ่มเติม  ตลอดจนบัญชีอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนและบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนง

ขาราชการพลเรือนทายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และที่แกไขเพิ่มเติม  

มาใชบังคับแกขาราชการพลเรือนสามัญและขาราชการพลเรือนในพระองคไปพลางกอนจนกวา  ก.พ. 

จะจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงเสร็จ  และจัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญของทุกสวนราชการ 

เขาประเภทตําแหนง  สายงาน  และระดับตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และประกาศใหทราบ  

จึงใหนําบทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือน 

ในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับต้ังแตวันที่  ก.พ.  ประกาศเปนตนไป  และใหผูบังคับบัญชา 

ส่ังแตงต้ังขาราชการใหดํารงตําแหนงใหมภายในสามสิบวันนับแตวันที่  ก.พ.  ประกาศ 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการจัดตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญตามวรรคหนึ่ง  หากมีเหตุผลและ

ความจําเปน  ก.พ.  อาจอนุมัติใหแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญผูมีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะตัวได 

ให  ก.พ.  ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๒ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา  หรือออกกฎ  ก.พ.  ขอบังคับ  หรือ

ระเบียบหรือกําหนดกรณีใด  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหนําพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ก.พ.  

ขอบังคับ  หรือระเบียบหรือกรณีที่ กําหนดไวแลวซ่ึงใชอยู เดิมมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ไมอาจนําพระราชกฤษฎีกา  กฎ  ก.พ.  ขอบังคับ  หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไว

แลวมาใชบังคับไดตามวรรคหนึ่ง  การจะดําเนินการประการใดใหเปนไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๓๓ ขาราชการพลเรือนผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออก 

จากราชการอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ   ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ที่ใชอยูในขณะนั้น  สวนการสอบสวน   การพิจารณา  และการดําเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออก 

จากราชการ  ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  เวนแต 

(๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้นไปแลว

กอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือน 

ในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังสอบสวนไมเสร็จก็ใหสอบสวนตามกฎหมายนั้น

ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

(๒) ในกรณีที่ไดมีการสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น

เสร็จไปแลวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ   ๔   ขาราชการพลเรือนสามัญ   และลักษณะ   ๕   

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหการสอบสวนหรือพิจารณา  แลวแตกรณี  

นั้นเปนอันใชได 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) กรณีที่ไดมีการรายงานหรือสงเร่ือง หรือนําสํานวนเสนอ  หรือสงให  อ.ก.พ.  สามัญใด  

พิจารณาโดยถูกตองตามกฎหมายที่ใชอยูในขณะนั้น  และ  อ.ก.พ.  สามัญพิจารณาเรื่องนั้นยังไมเสร็จ   

ก็ให  อ.ก.พ.  สามัญ  พิจารณาตามกฎหมายนั้นตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

มาตรา ๑๓๔ ขาราชการพลเรือนซ่ึงโอนมาจากพนักงานสวนทองถิ่นหรือขาราชการประเภทอื่น

กอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือน 

ในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ผูใดมีกรณีกระทําผิดวินัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากงาน

หรือใหออกจากราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นหรือกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการนั้นอยูกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหผูบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มีอํานาจดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น หรือดําเนินการสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได  ทั้งนี้  ใหนํามาตรา  ๑๐๖  

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓๕ ผูใดถูกส่ังลงโทษหรือถูกส่ังใหออกจากราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถายังมิไดย่ืนอุทธรณหรือรองทุกขตามพระราชบัญญัติดังกลาว   

และยังไมพนกําหนดเวลาอุทธรณหรือรองทุกขในวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  

และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหมีสิทธิอุทธรณหรือ

รองทุกขตามพระราชบัญญัตินี้ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการ 

พลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๑๓๖ เร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  

ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและอยูในอํานาจการพิจารณาของ   

อ.ก.พ.  สามัญ  หรือ  ก.พ.  ให  อ.ก.พ.  สามัญ  หรือ  ก.พ.  แลวแตกรณี  พิจารณาตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ 

เร่ืองอุทธรณและเร่ืองรองทุกขตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ที่ไดย่ืนตอ  อ.ก.พ.  สามัญ  หรือ  ก.พ.  ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการ 

พลเรือนสามัญ  และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและ 

เปนกรณีที่มีการลงโทษหรือส่ังการไวกอนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ  ๔  ขาราชการพลเรือนสามัญ  



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

และลักษณะ  ๕  ขาราชการพลเรือนในพระองค  แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ให  ก.พ.ค.  เปนผูพิจารณา

ดําเนินการตอไป 

มาตรา ๑๓๗ การใดที่อยูระหวางดําเนินการหรือเคยดําเนินการไดตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมิไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือมีกรณีที่ 

ไมอาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  การดําเนินการตอไปในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด

ใหเปนไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

มาตรา ๑๓๘ การปรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

เขาตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรฐัมนตรีกําหนด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับเงินเดือน 

ยังไมถึงข้ันตํ่าของระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ใหไดรับเงินเดือนไมตํ่ากวาข้ันตํ่าชั่วคราว 

ตามบัญชีทายตามพระราชบัญญัตินี้  และใหไดรับการปรับเงินเดือนจนไดรับเงินเดือนในขั้นตํ่าของ

ระดับตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๓๙ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตาง ๆ  กําหนดใหนํา 

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวของกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับ

หรือใชบังคับโดยอนุโลม  ใหยังคงนําพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ 

ที่แกไขเพิ่มเติม  มาใชบังคับหรือใชบังคับโดยอนุโลมตอไป  การใหนําพระราชบัญญัตินี้ไปใชบังคับกับ

ขาราชการประเภทดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวน  ใหกระทําไดโดยมติขององคกรกลางบริหารงานบุคคล

หรือองคกรที่ทําหนาที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการประเภทนั้น ๆ  โดยความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรี 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภทบริหาร 

 

 บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

ข้ันต่ําชั่วคราว 

๖๔,๓๔๐ 

๔๘,๗๐๐ 

๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 

๕๓,๖๙๐ 

๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ตน สูง 

 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภทอํานวยการ 

 

 บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

ข้ันต่ําชั่วคราว 

๕๐,๕๕๐ 

๒๕,๓๙๐ 

๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 

๓๑,๒๘๐ 

๒๓,๒๓๐ 

ระดับ ตน สูง 

 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภทวิชาการ 

 

 บาท บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

ข้ันต่ําชั่วคราว 

๒๒,๒๒๐ 

๗,๙๔๐ 

๖,๘๐๐ 

๓๖,๐๒๐ 

๑๔,๓๓๐ 

๑๒,๕๓๐ 

๕๐,๕๕๐ 

๒๑,๐๘๐ 

๑๘,๙๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 

๒๙,๙๐๐ 

๒๓,๒๓๐ 

๖๖,๔๘๐ 

๔๑,๗๒๐ 

๒๘,๕๕๐ 

ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

   พิเศษ   

 

 

 



 

 บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 ตําแหนงประเภททั่วไป 

 

 บาท บาท บาท บาท 

ข้ันสูง 

ข้ันต่ํา 

๑๘,๑๙๐ 

๔,๖๓๐ 

๓๓,๕๔๐ 

๑๐,๑๙๐ 

๔๗,๔๕๐ 

๑๕,๔๑๐ 

๕๙,๗๗๐ 

๔๘,๒๒๐ 

ระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญ 

 

๑.  ประเภทบริหาร 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ระดับสูง 

 

ระดับตน 

๒๑,๐๐๐ 

๑๔,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 

๒.  ประเภทอํานวยการ 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ระดับสูง 

ระดับตน 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๖๐๐ 

 

๓.  ตําแหนงประเภทวิชาการ 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ทรงคุณวุฒิ 

 

เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการพิเศษ 

ชํานาญการ 

๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

๙,๙๐๐ 

๕,๖๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 

๔.  ประเภททั่วไป 

ระดับ อัตรา  (บาท/เดือน) 

ทักษะพิเศษ ๙,๙๐๐ 

 

 

 

 

 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๕   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  บัญญัติใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือน  เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ไดใชบังคับมานาน  บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับพัฒนาการดานการบริหารราชการที่เปล่ียนไป  ดังนั้น 

เพ่ือกําหนดภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ใหเหมาะสม  และเพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสอดคลองกับทิศทางการบริหารราชการ   

สมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาว  โดยปรับบทบาทของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  จากเดิมท่ีเปนท้ัง

ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร  ผูพิทักษระบบคุณธรรม  และผูจัดโครงสรางสวนราชการ  ใหเปนเพียง

ผูจัดการงานบุคคลของฝายบริหาร  โดยมิใหซํ้าซอนกับบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

สวนบทบาทในการพิทักษระบบคุณธรรมใหเปนของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  ปรับบทบาทของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจากเดิมท่ีเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน  ใหเปนเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ

คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม และมิใหซํ้าซอนกับบทบาทของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ปรับปรุงระบบตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญใหจําแนกตามกลุมลักษณะงาน  ตลอดจนกระจายอํานาจ

การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 











หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ผูตองโทษ”  หมายความวา  ผูตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหลงโทษหรือใหกักกัน  

และใหหมายความรวมถึงผูถูกลงโทษโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดียวกับการถูกลงโทษ
โดยคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“ผูถูกลงโทษทางวินัย”  หมายความวา  ผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  และใหหมายความรวมถึงผูถูกลงโทษหรือลงทัณฑโดยคําส่ังที่ชอบ
ดวยกฎหมายซึ่งมีผลเชนเดียวกับการถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัย 

มาตรา ๔ ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูตองโทษในกรณีความผิดตาง ๆ  ซ่ึงไดกระทํากอนหรือ
ในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และไดพนโทษไปแลวกอนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ 

มาตรา ๕ ใหลางมลทินใหแกบรรดาผูถูกลงโทษทางวินัยในกรณีซ่ึงไดกระทํากอนหรือ 
ในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และไดรับโทษหรือรับทัณฑทั้งหมดหรือบางสวนไปกอนหรือ 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  โดยใหถือวาผูนั้นมิไดเคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑทางวินัยในกรณีนั้น ๆ 

มาตรา ๖ บรรดาผูถูกส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยกอนหรือ 
ในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และบรรดาผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัย   
ซ่ึงผูบังคับบัญชาไดส่ังยุติเร่ืองหรืองดโทษกอนหรือในวันที่  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใหผูนั้นไมตอง
ถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีนั้น  ๆ  ตอไป 

มาตรา ๗ การลางมลทินตามมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  ไมกอใหเกิดสิทธิแกผูไดรับการลางมลทิน
ในอันที่จะเรียกรองสิทธิหรือประโยชนใด ๆ  ทั้งส้ิน 

มาตรา ๘ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 



หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  ในวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซ่ึงเปนมหามงคลกาล

อันสําคัญยิ่ง  เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและใหเกิดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  สมควรลางมลทินใหแกผูตองโทษในกรณีความผิดตาง ๆ   ซ่ึงไดพนโทษไปแลว  และผูถูกลงโทษ

ทางวินัยของกระทรวง  ทบวง  กรม  หนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  ซ่ึงไดรับการลงโทษทางวินัยไปแลว  

และสมควรใหผูถูกส่ังใหออกจากราชการอันมิใชเปนการลงโทษทางวินัยกอนหรือในวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

และบรรดาผูถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีกระทําผิดวินัยซ่ึงผูบังคับบัญชาไดพิจารณาส่ังยุติเรื่องหรืองดโทษ

กอนหรือในวันท่ี  ๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใหผูนั้นไมตองถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดําเนินการทางวินัย

ในกรณีนั้น ๆ  ตอไปดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 



หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการมอบอํานาจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓๘  

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  
ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“มอบอํานาจ”  หมายความวา  การที่ผู ดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือ

ดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด   
เวนแตการอนุญาตตามมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ไดมอบอํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่นใด   
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น  ใหแกผูดํารง
ตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน 

“ผูมอบอํานาจ”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจหนาที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการ
ตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ในการสั่งการอนุญาต  
การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใด 

“ผูรับมอบอํานาจ”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบอํานาจจากผูดํารงตําแหนง 
ที่มีอํานาจหนาที่ดังกลาว 

“ศูนยบริการรวม”  หมายความวา  หนวยงานที่รวมงานบริการของสวนราชการเดียวกันหรือ 
ตางสวนราชการมาปฏิบัติราชการรวมกันในการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการและ
ประชาชน 

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๕ การมอบอํานาจตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 
(๑) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
(๒) ความคุมคา  ความรวดเร็ว  และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
(๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
(๔) ไมเปนการเพิ่มข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใชอํานาจ  และไมตองผานการพิจารณา 

ของผูดํารงตําแหนงตาง ๆ  มากเกินความจําเปน 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ผูมอบอํานาจอาจวาง

แนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพิ่มเติมในเร่ืองการมอบอํานาจโดยไมขัดหรือแยงกับ
พระราชกฤษฎีกานี้  เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ตองมีการใชอํานาจที่มอบอํานาจ
ไปนั้นก็ได 
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มาตรา ๖ ในการมอบอํานาจ  ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งที่อยูในอํานาจ
หนาที่การปฏิบัติราชการของผูมอบอํานาจ  เพื่อใหผูรับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจตามมาตรา  ๕  และ
คํานึงถึงขีดความสามารถ  ความรับผิดชอบ  และความเหมาะสมตามสภาพของตําแหนง  อํานาจ  หนาที่  
และความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจ  เวนแตเปนเร่ืองใดตามกรณีดังตอไปนี้  ผูมอบ
อํานาจอาจไมมอบอํานาจในเรื่องดังกลาวก็ได 

(๑) เปนเร่ืองที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจเฉพาะหรือเปนเร่ืองที่โดยสภาพไมอาจมอบอํานาจได 
(๒) เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับนโยบายสําคัญ 
(๓) เปนเร่ืองที่มีความจําเปนตองมีการดูแลอยางใกลชิดเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
(๔) เปนเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเกิดความไมเปนธรรมแกประชาชนได 
การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญาฟองคดี   

และดําเนินคดีดวย 
ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหตองมีการมอบอํานาจ 

ใหดําเนินการมอบอํานาจตามนั้น  โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ึนอางเพื่อไมมอบอํานาจไมได 
มาตรา ๗ ในการมอบอํานาจ  ใหผูมอบอาํนาจดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๒) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๓) กํากับดูแล  และแนะนําการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจ 
(๔) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผูบังคับบัญชา  
เมื่อมีการมอบอํานาจแลว  หากผูมอบอํานาจเห็นวาผูรับมอบอํานาจใชอํานาจที่รับมอบโดยไมถูกตอง

หรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย  ผูมอบอํานาจอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ
หรือใหผูรับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไวกอน  และผูมอบอํานาจเปนผูใชอํานาจนั้นโดยตรงก็ได 

มาตรา ๘ การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ  โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหชัดเจน
เพียงพอที่จะเขาใจในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อหรือตําแหนงของผูมอบอํานาจ  
(๒) ชื่อหรือตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ  
(๓) อํานาจที่มอบ  รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจดวยก็ได 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๙ การมอบอํานาจยอมมีผลตราบเทาที่ยังไมมีการเพิกถอนหรือส้ินผลลงโดยเงื่อนเวลา
หรือโดยเหตุอื่น 

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติราชการแทน  ผูรับมอบอํานาจอาจดําเนินการใด ๆ  เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้นตามที่เห็นสมควร  แตตองใชอํานาจที่รับมอบใหเปนไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่มีการมอบอํานาจหรือตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชอํานาจในเรื่องนั้น  รวมทั้ง
ตองจัดทํารายงานผลการใชอํานาจดังกลาวตามหลักเกณฑที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

มาตรา ๑๑ ให  ก.พ.ร.  มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงใด ๆ  เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) แนะนําใหผูมอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขการมอบอํานาจใหถูกตอง 
(๒) กําหนดใหสวนราชการรายงานขอมูลเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหทราบตามที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้  ให  ก.พ.ร.  เปนผูมีอํานาจวินิจฉัย  

คําวินิจฉัยของ  ก.พ.ร.  ใหเปนที่สุด 
ในกรณีที่ เห็นสมควรเพื่อประโยชนแกการปฏิบัติราชการเรื่องใดที่ไมอาจใชหลักเกณฑ 

การมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกานี้ได  ให  ก.พ.ร.  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี  เพื่อกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเร่ืองนั้นไวเปนการเฉพาะ 

 

หมวด  ๒ 
การมอบอํานาจในกระทรวงเดียวกัน 

 

 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการในกระทรวง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจกําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจของสวนราชการในสังกัด  ทั้งในกรณีการมอบอํานาจในสวนราชการ
เดียวกันหรือการมอบอํานาจใหกับสวนราชการอื่นที่อยูในสังกัดของกระทรวงเดียวกันได  

ในกรณีที่เห็นสมควร  ก.พ.ร.  อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติกําหนดหลักเกณฑทั่วไป
เกี่ยวกับการมอบอํานาจของกระทรวง เพื่อใหทุกกระทรวงปฏิบติัก็ได 

มาตรา ๑๓ ในกระทรวงที่มีการแบงกลุมภารกิจซ่ึงหัวหนากลุมภารกิจมีอํานาจเชนเดียวกับ
ปลัดกระทรวงตามมาตรา  ๒๑  วรรคหก  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ใหหัวหนา
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กลุมภารกิจดําเนินการมอบอํานาจตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้  โดยใหถือเสมือนหนึ่ง
เปนปลัดกระทรวงของสวนราชการในกลุมภารกิจนั้น 

มาตรา ๑๔ ใหอธิบดีจัดใหมีการมอบอํานาจภายในกรมของตน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการ 
มีการกระจายความรับผิดชอบไดอยางเหมาะสมกับภารกิจของรัฐแตละดานหรือเพื่อประโยชนในการ
ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

ในการกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจภายในกรมตามวรรคหนึ่ง  ใหมีการกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ตองมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเร่ืองนั้นโดยตรง  เวนแตในกรณี 
มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการ  หรือมีเหตุเรงดวนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได  หัวหนา
สวนราชการอาจจัดใหมีการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นที่เห็นสมควรเปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการและผูมอบอํานาจเห็นวา
ไมสมควรมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งใหแกผูอยูใตบังคับบัญชาเปนผูใชอํานาจ   
ผูมอบอํานาจอาจมอบอํานาจใหแกผู ดํารงตําแหนงในสวนราชการอื่นก็ได  โดยตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีที่เปนสวนราชการในกรมเดียวกัน  ใหทําความตกลงระหวางหัวหนาสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของ แลวแจงการมอบอํานาจนั้น  ใหอธิบดีทราบพรอมดวยเหตุผล 

(๒) กรณีที่เปนสวนราชการที่มิไดสังกัดกรมเดียวกัน  ใหทําความตกลงระหวางอธิบดีของกรม
ที่ผูมอบอํานาจสังกัดและอธิบดีที่ผูรับมอบอํานาจสังกัด  แลวแจงใหปลัดกระทรวงทราบพรอมดวยเหตุผล 

มาตรา ๑๖ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น  สวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาข้ึนตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๓ 
การมอบอํานาจใหแกสวนราชการตางกระทรวง 

 

 

มาตรา  ๑๗  ในการมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการตางกระทรวง   เวนแตกรณี
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามหมวด   ๕  ใหกระทําไดเมื่อมีการทําบันทึกความตกลง
ระหวางสวนราชการที่มอบอํานาจและที่รับมอบอํานาจแลวและการมอบอํานาจนั้นตองทําเปนหนังสือ  
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บันทึกความตกลงตามวรรคหนึ่งตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการใชอํานาจ   
ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังนี้ 

(๑) ขอบเขตอํานาจที่ไดมอบ 
(๒) แนวทาง  นโยบาย  และขอสงวนของการใชอํานาจ 
(๓) ชื่อและตําแหนงของเจาหนาที่ที่ติดตอไดในกรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการใชอํานาจ 
ใหปลัดกระทรวงของแตละกระทรวงที่เกี่ยวของกับการมอบอํานาจเปนผูลงนามในบันทึก

ขอตกลง  ในกรณีที่เปนการมอบอํานาจระหวางกรมของแตละกระทรวง  ใหอธิบดีของกรมที่เกี่ยวของ
กับการมอบอํานาจเปนผูรวมลงนามในบันทึกขอตกลงดวย 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหสงสําเนาบันทึกความตกลงและหนังสือมอบอํานาจดังกลาว
ใหแก  ก.พ.ร.  ดวย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือ  ก.พ.ร.  มีมติใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดระหวาง
สวนราชการตางกระทรวง  ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่มอบอํานาจใหเปนไปตามนั้น  โดยมิให
นําความในมาตรา  ๑๗  มาใชบังคับ  แตทั้งนี้ถาคณะรัฐมนตรีหรือ  ก.พ.ร.  กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การมอบอํานาจและการปฏิบัติราชการไวอยางใด  ใหสวนราชการที่เ ก่ียวของมีหนาที่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนั้นดวย 

มาตรา ๑๙ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับสวนราชการและหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงหรือกรมที่เรียกชื่ออยางอื่น  สวนราชการตามมาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการเปนผูบังคับบัญชาขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 
การมอบอํานาจใหแกศูนยบริการรวม 

 

 

มาตรา ๒๐ เมื่อมีการจัดต้ังศูนยบริการรวม  ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่เกี่ยวของ
มอบอํานาจทั้งปวงในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของศูนยบริการรวมนั้น   ใหแกผูมีหนาที่ปฏิบัติ 
ในศูนยบริการรวม 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

อํานาจที่จะมอบและระยะเวลาในการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือ  ก.พ.ร.  กําหนด  โดยไมตองปฏิบัติตามหมวด  ๒  และหมวด  ๓   

มาตรา ๒๑ ใหศูนยบริการรวมจัดทํารายงานแสดงการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๐  และปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ตามที่ไดรับมอบอํานาจให  ก.พ.ร.  ทราบ  ภายในเวลาที่  ก.พ.ร.  กําหนด 

 

หมวด  ๕ 
การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด 

 

 

มาตรา ๒๒ อํานาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ  หรือการดําเนินการอื่น
ที่สวนราชการใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด   
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดในเขตพื้นที่จังหวัด  ถากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้น  
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่นหรือมิไดหาม 
เร่ืองการมอบอํานาจไว  ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่
จังหวัดใหแกผูวาราชการจังหวัด 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทน 
ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่อํานาจนั้นเกี่ยวกับราชการของสวนราชการใด  และสวนราชการนั้นปฏิบัติหนาที่
อยูในจังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัดนั้น 

(๒) นอกจากกรณีตาม  (๑)  ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด  
ปลัดจังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด   เปนผูปฏิบัติราชการแทนก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตามวรรคหนึ่ง  ใหผูวาราชการ
จังหวัดรายงานตอผูมอบอํานาจเพื่อทราบดวย 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับการมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย 
ของผูวาราชการจังหวัดดวย 

มาตรา ๒๔ ใหนายอําเภอ  ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  และหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดดําเนินการมอบอํานาจใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๕ การใชอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  ผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด 
และของผูดํารงตําแหนงใดในจังหวัด  ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๒๖ เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๓  แลว  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่
กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับมอบอํานาจใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจนั้น  และ
ในกรณีที่เห็นวาผูรับมอบอํานาจไดใชอํานาจปฏิบัติราชการแทนโดยไมถูกตองหรืออาจกอใหเกิดความเสียหาย  
ผูวาราชการจังหวัดอาจมีคําส่ังแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจหรือใหผูรับมอบอํานาจ 
หยุดการปฏิบัติราชการดังกลาวไวกอน  และใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูใชอํานาจในเรื่องนั้นโดยตรงก็ได 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาเร่ืองใดเปนเร่ืองที่ไมอาจมอบอํานาจไดเนื่องจากเปนกรณี
ตามมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  ผูวาราชการจังหวัดอาจไมมอบอํานาจนั้นก็ได  แตตองแจงการไมมอบอํานาจ
พรอมทั้งเหตุผลใหสวนราชการหรือผูดํารงตําแหนงที่มอบอํานาจทราบ  ทั้งนี้  สวนราชการหรือผูดํารงตําแหนง
ที่มอบอํานาจมีความเห็นเปนอยางอื่น  ใหนําขอขัดแยงนั้นเสนอ  ก.พ.ร.  เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับกับการมอบอํานาจตามมาตรา  ๒๔  ดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด  ๖ 
การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนในตางประเทศ 

 

 

มาตรา ๒๗ สวนราชการใดมีภารกิจที่ตองดําเนินการในตางประเทศ  ใหหัวหนาสวนราชการนั้น
มอบอํานาจทั้งปวงที่จะตองดําเนินการในตางประเทศนั้นใหแกหัวหนาคณะผูแทนและใหหัวหนา 
คณะผูแทนมอบอํานาจใหรองหัวหนาคณะผูแทนหรือบุคคลในคณะผูแทน   

 

หมวด  ๗ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน  ใหสวนราชการ
ซ่ึงกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดําเนินการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  วางระเบียบ 
การมอบอํานาจใหเหมาะสมกับภารกิจการบริการประชาชน  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว  
ประสิทธิภาพ  และประหยัด  ในการบริการประชาชน  ตามแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน  คณะรัฐมนตรี
จะมีมติใหคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนดําเนินการใหมีระเบียบวาดวยการมอบอํานาจ
ใหสอดคลองกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยจะกําหนดใหระเบียบดังกลาว  อยางนอยตองกําหนด 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ใหการใชอํานาจของผูรับมอบอํานาจในเขตจังหวัดใดตองสอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาจังหวัด
นั้นดวยก็ได 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๐ การใดที่เกี่ยวกับการมอบอํานาจที่เคยดําเนินการตามหลักเกณฑของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  กอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปน
การมอบอํานาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๘๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๘   วรรคหนึ่ง   

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหการมอบอํานาจในการสั่งการ   

การอนุญาต   การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ   หรือดําเนินการอ่ืนใดที่ ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติ 

หรือดําเนินการตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังใด  หรือมติของคณะรัฐมนตรี  ผูดํารงตําแหนงนั้น  

อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอ่ืน  หรือผูวาราชการจังหวัด 

เปนผูปฏิบัติราชการแทนได  ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ฉบับที่  ๓๑ 

เร่ือง   การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

 

ตามที่ไดมีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  ฉบับที่ ๑๙  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีผลใชบังคับตอไป
และแตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  รวมทั้งใหพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีผลใชบังคับ
ตอไปดวย  นั้น  โดยที่ปรากฏขอเท็จจริงวาสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  มีเร่ืองคางอยูเปนจํานวนมาก  เพราะวางเวนจากการมีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติมาเปนเวลานาน  สมควรปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและเปนไป
โดยรวดเร็วยิ่งขึ้น  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  จึงมีประกาศดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๑  และขอ  ๒  ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๑๙  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ยังคง
ใชบังคับตอไป  จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก  และใหถือวาคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติซ่ึงได รับแตงต้ังตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๑๙  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  
ไดรับการสรรหาและแตงต้ังโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 



หนา   ๒๔ 
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ขอ ๒ การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมิใหกระทบกระเทือนการบังคับใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ยังคงใชบังคับตอไป  จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก” 

ขอ ๒ ใหกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ที่ไดรับแตงต้ังตามประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๑๙  
ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ไดรับแตงต้ังตามประกาศฉบับ
ดังกลาว  และมีวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

ขอ ๓ กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจงใจไมย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินและ
เอกสารประกอบตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ภายในเวลาที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
กําหนดใหดําเนินการตามมาตรา  ๓๔  เชนเดียวกับกรณีการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบดวยขอความอันเปนเท็จ  หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ 

ขอ ๔ ในการดําเนินการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง  ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีอํานาจออกคําส่ังยึด
หรืออายัดทรัพยสินที่เพิ่มข้ึนผิดปกติไวชั่วคราว  ทั้งนี้  ไมตัดสิทธิผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่จะย่ืน
คํารองขอผอนผันเพื่อขอรับทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนโดยมีหรือไมมีประกันหรือหลักประกันก็ได 

เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จัดใหมีการพิสูจนเกี่ยวกับทรัพยสินโดยเร็ว  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเพิ่มข้ึนผิดปกติ  
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวตอไป
จนกวาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จะมีมติวาทรัพยสินนั้นมิไดเพิ่มข้ึน
ผิดปกติ  ซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัด  หรือจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหยกคํารอง  
แตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น 

ขอ ๕ ในการไตสวนขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติอาจ
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มอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงต้ังดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง  รวบรวมพยานหลักฐาน  
และสรุปสํานวนเสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด 

ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา
เห็นสมควร  อาจสงเร่ืองที่มีการกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐ  ซ่ึงมิใชบุคคลตามมาตรา  ๖๖  วากระทํา
ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่  กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมที่อยูระหวางดําเนินการ  ใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอน
ดําเนินการทางวินัยหรือดําเนินการตามอํานาจหนาที่  แลวแตกรณี  หรือสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวน
ดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตอไปก็ได 

ขอ ๗ การลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
ไมวาเปนมติในการวินิจฉัยหรือใหความเห็นชอบหรือไมใหถือเสียงขางมาก 

ขอ ๘ บรรดาบทบัญญัติใดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๔๙ 

พลเอก  สนธ ิ บุญยรัตกลิน 
หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการจายเงินสมนาคณุกรรมการสอบสวนทางวินยัขาราชการ 

พ.ศ.2536 

---------------------------- 

                         โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบการจายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัย
ขาราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น กระทรวงการคลังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงกําหนดระเบียบการ
จายเงินสมนาคุณใหแกกรรมการ ซ่ึงทําหนาที่สอบสวนขาราชการผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรงไวดังตอไปนี้ 

                         ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา"ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินสมนาคุณกรรมการ
สอบสวนทางวินัยขาราชการ พ.ศ.2536" 

                         ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                         ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบการจายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยขาราชการ พ.ศ.2522 

                         บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซ่ึง
ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

                         ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

                          "ขาราชการ" หมายความวา ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน ขาราชการครูตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝาย
อัยการ  ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา ขาราชการตํารวจตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ และขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร 

                          "กรรมการ" หมายความวา ขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสอบสวนทาง
วินัย ตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการนั้น 

                           "การสอบสวนทางวินัย" หมายความวา การสอบสวนขาราชการผูถูกกลาวหาวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรง 



 

๒ 

   ขอ 5 ในการประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนทางวินัยขาราชการแตละเรื่อง ใหกรรมการซึ่ง
มาประชุมไดรับเงินสมนาคุณ ในอัตราดังนี้ 

                                     (1) คร้ังละ 250 บาท สําหรับการประชุมเพื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติ 

                                     (2) ครั้งละ 300 บาท สําหรับการประชุมเพื่อมีมติวาพยานหลักฐานมีน้ําหนักพอ
สนับสนุนขอกลาวหาหรือไม หรือมีมติวาผูถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรงหรือไม 

                            ในกรณีที่วันเดียวกันมีการประชุมมากกวาหนึ่งครั้งในการสอบสวนทางวินัยเรื่อง
เดียวกัน ใหไดรับเงินสมนาคุณเพียงครั้งเดียว เวนแตการประชุมครั้งใดเปนการประชุมเพื่อสอบสวน
ตาม (1) และ (2) 

                             การ เบิ กจ า ย เ งิ นสมนาคุณตามวรรคหนึ่ ง  ให เบิ ก จ า ย ได เ ฉพาะการประชุ ม
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่เร่ิมประชุมพิจารณาหรือสอบสวนครั้งแรก 

                             ขอ  6 ให เบิกจายเงินสมนาคุณตามระเบียบนี้  จากเงินงบประมาณรายจายหมวด
คาตอบแทนของสวนราชการเจาของเรื่อง 

                             หลักฐานการจายใหเปนไปตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ และใหผูเบิกสงสําเนา
คําส่ังแตงตั้งกรรมการไปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาคแลวแต
กรณี เพื่อตรวจสอบพรอมงบเดือน 

                             ขอ 7 การจายเงินสมนาคุณนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 

                             ขอ 8 ใหปลัดกระทรวงการคลังเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

  

ประกาศ ณ วนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2536 

ธารินทร  นิมมานเหมินท 

(นายธารินทร  นิมมานเหมนิท) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 



 



 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

                โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 
ใหเหมาะสมยิง่ขึ้น กระทรวงการคลังดวยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้
 
                ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ  
พ.ศ. ๒๕๓๗” 
 
                ขอ ๒  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตนไป 
 
                ขอ ๓  ใหยกเลิก 
                (๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
                (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                บรรดาระเบยีบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คําส่ัง หรือขอตกลงอื่นใด ในสวนที่มีกําหนดไวแลว
ในระเบยีบนี ้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
                ขอ ๔  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับแกลูกจางประจําของสวนราชการที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณ
รายจาย 
 
                ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงการคลงัรักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 
                 

                ขอ ๖  ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจําตองมคีุณสมบัติทั่วไปดังตอไปนี้ 
                (๑) มีสัญชาติไทย 
                (๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป 
                (๓) เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย 
 



 
ทรงเปนประมขุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
                (๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงกํานนั แพทยประจาํตําบล สารวัตรกํานัน ผูใหญบาน และผูชวย
ผูใหญบาน 
                (๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง 
                (๖) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ 
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือน 
                (๗) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งใหพกัราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
                (๘) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
                (๙) ไมเปนกรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
                (๑๐) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                (๑๑) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา 
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                (๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐ 
                (๑๓) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือปลดออกเพราะกระทําความผิดวนิัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
                (๑๔) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของสวนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
                (๑๕) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
                ผูที่จะเขารับราชการเปนลูกจางประจําซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (๘) (๑๐) (๑๑) หรือ (๑๕) 
กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได สวนผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๒) หรือ (๑๓)  
ถาผูนั้นไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว หรือผูที่ขาดคุณสมบัติตาม (๑๔) ถาผูนั้น 
ไดออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการ
เพราะกระทําผิดในกรณีทุจริตตอหนาที่กระทรวงการคลังอาจพิจารณายกเวนให เขารับราชการ 
ได 
                การขอยกเวนและการพิจารณายกเวนในกรณทีี่ขาดคุณสมบตัิทั่วไปใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                ผูที่เปนลูกจางประจําตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาที่รับราชการ เวนแต
คุณสมบัติตาม (๗) หรือไดรับการยกเวนในกรณีที่ขาดคณุสมบัติตามวรรคสอง 



                ขอ ๗  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของลกูจางประจําใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
                ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ กระทรวงการคลังอาจอนุมัติให
แตงตั้งลูกจางประจําที่มีคุณสมบัติตางไปจากคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวกไ็ด 
 
                ขอ ๘  อัตราคาจางใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๙  วันเวลาทํางาน วันหยดุราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําป ใหเปนไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดสําหรบัขาราชการพลเรือน 
                การลาหยุดราชการของลูกจางประจํา ใหนําระเบียบวาดวยการลาของขาราชการมาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 
                ขอ ๑๐  สวนราชการใดมีความจาํเปนไมอาจปฏิบัติตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้ใหขอทํา 
ความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนราย ๆ ไป 

หมวด ๒ 
การบรรจุและการแตงตั้ง 

                 

                ขอ ๑๑  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจําเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ใหบรรจุ
และแตงตั้งจากผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกในตําแหนงนั้น โดยบรรจุและแตงตั้ง 
ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือก เวนแตการบรรจุบุคคลเขารับราชการเปน 
ลูกจางประจําตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ 
                หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือ
คัดเลือก ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับ 
คัดเลือกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๑๒  ผูสอบคัดเลือกไดหรือผูไดรับคัดเลือกซึ่งอยูในลําดับที่ที่จะไดรับบรรจุและแตงตัง้ให
ดํารงตําแหนงใด ถาปรากฏวาขาดคุณสมบตัิทั่วไปโดยไมไดรับการยกเวนจากกระทรวงการคลัง หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงโดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอนหรือภายหลังการสอบ
คัดเลือกหรือคัดเลือกจะบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนั้นไมได 
 
                ขอ ๑๓  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจําและการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง ให
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา หรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง 



 
                ขอ ๑๔  ผูไดรับบรรจุเขารับราชการเปนลูกจางประจําและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงตามขอ ๑๑ 
วรรคหนึ่ง ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงทีไ่ดรับบรรจุเปนเวลาไมต่ํากวาหกเดือนแตไมเกิน
หนึ่งปนับแตวนัเขาปฏิบัติหนาที่ราชการเปนตนไป โดยอยูในความดแูลของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย 
                การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
                การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณาวาผูนั้น
มีความเหมาะสมที่จะใหรับราชการตอไปหรือไม ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวาผูนัน้มีผลการ
ประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กาํหนด ไมควรใหรับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได ไมวาจะ
ครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลวหรือไมก็ตาม ถาพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการดังกลาวแลว และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวาควรใหผูนั้นรับราชการตอไป ก็ใหส่ังใหผูนั้น
รับราชการตอไป 
                ลูกจางประจําซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดไดรับแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงอ่ืน
ใหเร่ิมทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหม 
                ลูกจางประจําซ่ึงอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามขอ 
๕๙ และตอมาปรากฏวาผูนัน้มีกรณีทีจ่ะตองถูกส่ังใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือขออ่ืน ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกตามขอ ๕๙ เปนใหออกจากราชการตาม 
วรรคสามหรือตามขออ่ืนนั้นได 
                ลูกจางประจําผูอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิด 
วินัย ใหผูบังคบับัญชาดําเนนิการทางวนิัยตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ และถาผูนั้นมกีรณีที่จะตอง 
ออกจากราชการตามวรรคสาม ก็ใหผูบังคบับัญชาดําเนนิการตามวรรคสามไปกอน 
                ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคสามหรือวรรคหา ใหถือเสมือนวาผูนั้น      
ไมเคยเปนลูกจางประจํา แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาที่ราชการหรือการรับคาจางหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับหรือมีสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ผูนัน้อยูระหวางทดลอง 
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
                ขอ ๑๕  ลูกจางประจําตําแหนงใดบังคับบัญชาลูกจางประจําในหนวยงานใด ในฐานะใด            
ใหเปนไปตามที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มอบหมาย 
 
                ขอ ๑๖  การโอนลูกจางประจําไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงลูกจางประจําในตางกระทรวง  
ทบวง กรม อาจทําไดเมื่อผูมอํีานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมในการโอนนั้นแลว  
โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับและรับคาจางที่ไมสูงกวาเดิม  ทั้งนี้ ตามหลกัเกณฑและวธีิการ 



ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๑๗  การแตงตัง้ลูกจางประจาํผูดํารงตําแหนงใดไปดํารงตําแหนงใหมในกรม หรือสวน
ราชการที่มีฐานะเปนกรมเดยีวกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๑๘  ลูกจางประจําผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗  หากภายหลัง
ปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น โดยไมไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังอยูกอน ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ แตงตั้งใหผูนั้นกลับไปดาํรงตําแหนงเดมิหรือ
ตําแหนงอ่ืนโดยพลัน แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาที่ และ
การรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดทีไ่ดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการในระหวางที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่ผูนั้นมีคณุสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรบัตําแหนง 
                ลูกจางประจําไดรับแตงตั้งใหกลับไปดํารงตําแหนงเดิมหรือตาํแหนงอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ใหไดรับ
คาจางตามที่จะพึงไดรับตามสภาพเดิม และใหถือวาผูนัน้ไมมีสถานภาพอยางใดในการที่จะไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงที่ตนมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ 
 
                ขอ ๑๙  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร เมื่อผูนั้นพนจากราชการทหารโดยมิไดกระทําการใด ๆ ในระหวางรับราชการทหาร 
อันเสียหายแกราชการอยางรายแรงหรือไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง และผูนั้นไมเปนผูขาด
คุณสมบัติตามขอ ๖ และไมไดเปนผูถูกเปลีย่นแปลงคําส่ังตามขอ ๕๙ เปนใหออกจากราชการตามขออ่ืน 
หากประสงคจะเขารับราชการเปนลูกจางประจําในสวนราชการเดิมภายในกําหนดหนึง่รอยแปดสิบวัน    
นบัแตวันพนจากราชการทหาร ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและ
รับคาจางตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 
                ลูกจางประจําผูไดรับบรรจุเขารับราชการตามวรรคหนึ่ง ใหมีสิทธินับวันรับราชการกอนถูกส่ังให
ออกจากราชการรวมกับวนัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และวนัรับราชการ  
เมื่อไดรับบรรจุกลับเขารับราชการเปนเวลาราชการติดตอกันเสมือนวาผูนั้นมิไดเคยถูกสั่งใหออกจาก
ราชการเวนแตลูกจางประจําผูนั้นไดขอรับบําเหน็จภายหลังจากที่ถูกสั่งใหออกจากราชการเพื่อไปรบั
ราชการทหาร 

                ขอ ๒๐  ลูกจางประจําผูใดออกจากราชการไปแลวและไมใชเปนกรณีออกจากราชการ 
ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถาสมัครเขารับราชการและทางราชการตองการจะรับผูนัน้ 
เขารับราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับคาจาง 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดได 
 
                ขอ ๒๑  ผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนลูกจางประจําตําแหนงใด หากภายหลัง



ปรากฏวาขาดคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดในขอ ๖ โดยไมไดรับการยกเวนจากกระทรวงการคลัง หรือขาด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอ ๗ โดยไมไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังอยูกอน 
หรือมีกรณีตองหาอยูกอนและภายหลังเปนผูขาดคุณสมบัติเนื่องจากกรณีที่ตองหานั้น ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน แตทั้งนีไ้มกระทบกระเทือนถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไป
ตามอํานาจและหนาที ่และการรับคาจางหรือผลประโยชนอ่ืนใดทีไ่ดรับหรือมีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ
กอนมีคําส่ังใหออกนั้นและถาการเขารับราชการเปนไปโดยสุจริตแลวใหถือวาเปนการสั่งใหออกเพื่อรับ
บําเหน็จได 
 

หมวด ๓ 
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 

                 

                ขอ ๒๒  ลูกจางประจําผูใดปฏิบตัิตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจําและปฏิบัติราชการ         
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการ ถือวาผูนั้นมีความชอบ           
จะไดรับบําเหน็จความชอบซึ่งอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกยีรติ รางวัล หรือการไดเล่ือนขั้นคาจาง      
ตามควรแกกรณ ี
 
                ขอ ๒๓  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหผูบังคับบัญชาพิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณภาพ 
และปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ไดปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะ 
ในการปฏิบัติงานตลอดจนการรักษาวินยัและการปฏิบัติตนเหมาะสมกบัการเปนลูกจางประจํา  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
                การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําที่อยูในหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งใหอยูในดุลพินิจของ 
ผูบังคับบัญชาที่จะพจิารณา 
                ในกรณีที่ไมเล่ือนขั้นคาจางประจําปใหลูกจางประจําผูใดใหผูบังคับบัญชาแจงใหผูนั้น 
ทราบพรอมทั้งเหตุผลที่ไมเล่ือนขั้นคาจางให 
 
                ขอ ๒๔  การเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําใหดําเนินการตามขอ ๒๓ และใหผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามขอ ๑๓ เปนผูส่ังเลื่อน 
 
                ขอ ๒๕  การเลื่อนขั้นคาจางใหแกลูกจางประจําซ่ึงถึงแกความตายเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่
ราชการเปนกรณีพิเศษเพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 
                ขอ ๒๖  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรูระเบียบ      



แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของลูกจางประจํา แนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเปนลูกจางประจําที่ด ีและเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม      
อันจะทําใหลูกจางประจําอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
                ขอ ๒๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจางประจํา 
ผูอยูใตบังคับบัญชาเพื่อใชประกอบการพิจารณาแตงตัง้ เล่ือนขั้นคาจาง พัฒนาลูกจางประจําและเพิ่มพูน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ และมหีนาที่เสริมสรางแรงจูงใจใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชา 
ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนลูกจางประจํา และปฏิบัตริาชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

หมวด ๔ 
วินัยและการรักษาวนิัย 

                 

                ขอ ๒๘  ลูกจางประจําตองรักษาวินยัโดยเครงครัดอยูเสมอ ลูกจางประจําผูใดฝาฝนขอหาม  
หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในหมวดนี ้ผูนั้นเปนผูกระทําผิดวนิัย จะตองไดรับโทษทางวินยั เวนแตมีเหตุ
อันควรงดโทษตามที่กําหนดไวในหมวด ๕ 
 
                ขอ ๒๙  ลูกจางประจําตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย  
ทรงเปนประมขุตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 
                ขอ ๓๐  ลูกจางประจําตองปฏิบัตหินาที่ราชการดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรม 
                หามมิใหอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยตรง หรือทางออม
หาประโยชนใหแกตนเองหรอืผูอ่ืน 
                การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรอืผูอ่ืนไดประโยชน    
ที่มิควรไดเปนการทุจริตตอหนาที่ราชการและเปนความผดิวินยัอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๑  ลูกจางประจําตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนา 
แกราชการ 
 
                ขอ ๓๒  ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง 
รักษาประโยชนของทางราชการ และตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ 
                การประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 



                ขอ ๓๓  ลูกจางประจําตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของ 
ทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไมใหเสยีหายแกราชการ 
                การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง เปนความผิด 
วินัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๔  ลูกจางประจําตองถือเปนหนาที่พเิศษที่จะตองสนใจและรับทราบเหตุการณ 
เคล่ือนไหว อันอาจเปนภยนัตรายตอประเทศชาติ และตองปองกันภยนัตรายซึ่งจะบงัเกิดแกประเทศชาติ 
จนเต็มความสามารถ 
 
                ขอ ๓๕  ลูกจางประจําตองรักษาความลับของทางราชการ 
                การเปดเผยความลบัของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๖  ลูกจางประจําตองปฏิบัตติามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซ่ึงส่ังในหนาที่ราชการ 
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบยีบของทางราชการ โดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวาการปฏิบัติ 
ตามคําส่ังนั้นจะทําใหเสียหายแกราชการ หรือจะเปนการไมรักษาประโยชนของทางราชการจะเสนอ 
ความเหน็เปนหนังสือทันทีเพื่อใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําส่ังนั้นก็ได และเมื่อไดเสนอความเหน็แลว  
ถาผูบังคับบัญชายืนยนัใหปฏิบัติตามคําส่ังเดิม ลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม 
                การขัดคําส่ังหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการ 
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตใุหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๗  ลูกจางประจําตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชา 
เหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเปนผูส่ังใหกระทําหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว 
 
                ขอ ๓๘  ลูกจางประจําตองไมรายงานเทจ็ตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด 
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย 
                การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๓๙  ลูกจางประจําตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทาง 
ราชการและใหนําจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือนที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ 



ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับกับลูกจางประจําโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๔๐  ลูกจางประจําตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที ่
ราชการมิได 
                การละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดยไมมเีหตุผลอันสมควรเปนเหตุใหเสียหายแก 
ราชการอยางรายแรง หรือละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดยีวกันเปนเวลาเกนิกวาสิบหาวันโดยไมมี 
เหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณอันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๔๑  ลูกจางประจําตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทาํการอยางใด 
ที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางลูกจางประจําดวยกันและ 
ผูรวมปฏิบัติราชการ 
 
                ขอ ๔๒  ลูกจางประจําตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและ 
ใหการสงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชาและดวยความสภุาพ 
เรียบรอย หามมิใหดหูมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูตดิตอราชการ 
                การดูหมิ่น เหยยีดหยาม กดขี ่หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง  
เปนความผิดวนิัยอยางรายแรง 
 
                ขอ ๔๓  ลูกจางประจําตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาผลประโยชน 
อันอาจทําใหเสียความเทีย่งธรรม หรือเส่ือมเสียเกยีรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตน 
 
                ขอ ๔๔  ลูกจางประจําตองไมเปนกรรมการผูจดัการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนง 
อ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท 
 
                ขอ ๔๕  ลูกจางประจําตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ  
และในการปฏิบัติการอื่นที่เกีย่วของกับประชาชน กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
วาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวยโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๔๖  ลูกจางประจําตองรักษาชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศกัดิ์ของตําแหนง 
หนาที่ราชการของตนมิใหเสือ่มเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว 
                การกระทําความผดิอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษที่หนักกวาจําคกุโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดใหจําคกุ หรือใหรับโทษที่หนกักวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 



หรือความผิดลหุโทษ หรือกระทําการอื่นใดอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง เปนความผิดวินยั 
อยางรายแรง 
 
                ขอ ๔๗  ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับ 
บัญชามีวินัยและปองกันมิใหผูอยูใตบังคบับัญชากระทาํผิดวินยั และดําเนินการทางวินยัแกลูกจางประจํา 
ผูอยูใตบังคับบัญชา ซ่ึงมีกรณีอันมีมูลวา กระทําผิดวินยั 
                การเสริมสรางและพัฒนาใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบัญชามีวินยั ใหกระทําโดย 
การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี การฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจหรอืการอื่นใด 
ในอันที่จะเสรมิสรางและพฒันาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไป 
ในทางที่มีวนิยั 
                การปองกันมิใหลูกจางประจําผูอยูใตบังคับบญัชากระทําผิดวินัย ใหกระทาํโดยการ 
เอาใจใสสังเกตการณ และขจัดเหตุที่อาจกอใหเกดิการกระทําผิดวินยัในเรื่องอันอยูในวิสัยทีจ่ะดําเนินการ 
ปองกันตามควรแกกรณีได 
                เมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผูกลาวหา หรือมีกรณีเปนทีส่งสัยวาลูกจางประจําผูใด 
กระทําผิดวนิัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคบับัญชารีบดําเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องตน 
วากรณีมมีูลหรือไม ถาเห็นวากรณีไมมีมูล ก็ใหยุติเร่ืองได ถาเห็นวากรณีมีมูล ก็ใหดําเนินการทางวนิัย 
ทันที 
                ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบตัิหนาที่ตามหมวดนีห้รือปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดย 
ไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยั 
 
                ขอ ๔๘  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 
                (๑) ภาคทัณฑ 
                (๒) ตัดคาจาง 
                (๓) ลดขั้นคาจาง 
                (๔) ปลดออก 
                (๕) ไลออก 
 
                ขอ ๔๙  การลงโทษลูกจางประจาํใหทําเปนคําส่ัง ผูส่ังลงโทษตองสั่งลงโทษใหเหมาะสม 
กับความผิดและมิใหเปนไปโดยพยาบาท โดยอคติ หรือโดยโทสะจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผดิ  
ในคําส่ังลงโทษ ใหแสดงวาผูถูกลงโทษไดกระทําผิดวินยัในกรณใีด ตามขอใด 

หมวด ๕ 
การดําเนนิการทางวินยั 

                 



                ขอ ๕๐  การดําเนนิการทางวนิัยแกลูกจางประจําซ่ึงมีกรณีอันมีมูลวากระทําผิดวินยั  
ใหสอบสวนเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรมโดยไมชักชา 
                การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณกีลาวหาวากระทาํผิดวินยัอยางไมรายแรง  
ใหดําเนินการตามวิธีการที่ผูบังคับบัญชาเห็นสมควร ถาเปนกรณกีลาวหาวากระทําผิดวินยัอยางรายแรง  
ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําการสอบสวน และในการสอบสวนนี้ตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยาน 
หลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหาเทาที่มใีหผูถูกกลาวหาทราบโดยจะระบุหรือไมระบช่ืุอพยานกไ็ด   
ทั้งนี้ เพื่อใหผูถูกกลาวหาชีแ้จงและนําสืบแกขอกลาวหาเมื่อดําเนินการแลว ถาฟงไดวาผูถูกกลาวหา 
ไดกระทําผิดวนิัยกใ็หดําเนินการตามขอ ๕๑ หรือขอ ๕๒ แลวแตกรณ ีถายงัฟงไมไดวาผูถูกกลาวหา 
กระทําผิดวนิัย จึงจะยุติเร่ืองได 
                การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคสอง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
เปนผูส่ังแตงตัง้ 
                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อใหไดความจริงและยุติธรรม  
และอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสอบสวนใหเปนไปตามที่กาํหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๕๑  ลูกจางประจําผูใดกระทาํผิดวนิยัอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชาส่ังลงโทษ 
ภาคทัณฑ ตัดคาจาง หรือลดข้ันคาจางตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกบัความผิด ถามีเหตุอันควร 
ลดหยอนจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษภาคทณัฑใหใชเฉพาะกรณ ี
กระทําผิดวนิัยเล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอนซึ่งยังไมถึงกับจะตองถูกลงโทษตัดคาจาง ถาผูบังคับ 
บัญชาเห็นวาผูนั้นควรจะตองไดรับโทษสูงกวาที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ ใหรายงานตอผูบังคับบัญชา 
ของผูนั้นที่มีอํานาจเพื่อใหพจิารณาดําเนินการเพื่อลงโทษตามควรแกกรณี 
                ในกรณีกระทําความผิดวินยัเล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษใหโดยวากลาว 
ตักเตือนหรือใหทําทัณฑบนเปนหนังสือไวกอนก็ได 
                การลงโทษตามขอนี้ ผูบังคับบัญชาใดจะมีอํานาจสั่งลงโทษลูกจางประจําผูอยูใตบังคับ 
บัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดไดเพยีงใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลงักําหนด 
 
                ขอ ๕๒  ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี ในกรณีทีส่ั่งลงโทษไลออก ถามีเหตุอันควร 
ลดหยอนจะนาํมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิใหลดโทษต่ํากวาปลดออก 
                ผูถูกสั่งลงโทษปลดออกตามขอนี้ ใหมีสิทธิไดรับบําเหน็จเสมือนวาผูนั้นลาออกจาก 
ราชการ 
 
                ขอ ๕๓  ลูกจางประจําผูใดกระทําผิดวินยัอยางรายแรงและเปนกรณีความผิดที่ปรากฏ 



ชัดแจงตามทีก่าํหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
จะดําเนินการตามขอ ๕๒ โดยไมสอบสวนก็ได 
 
                ขอ ๕๔  ลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกกลาวหาวากระทําหรือละเวนกระทําการใด 
ที่พึงเห็นไดวาเปนความผิดวนิัยอยางรายแรง และเปนการกลาวหาเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาของผูนั้น  
หรือตอผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเปน 
การกลาวหาเปนหนังสือโดยผูบังคับบัญชาของผูนั้น หรือมีกรณีถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา 
ความผิดอาญาเวนแตความผดิที่ไดกระทําโดยประมาททีไ่มเกี่ยวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ 
แมภายหลังผูนั้นจะออกราชการไปแลว เวนแตออกจากราชการเพราะตายผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
มีอํานาจดําเนนิการสืบสวนหรือพิจารณาตามขอ ๕๐ และดําเนนิการทางวินยัตามทีก่ําหนดในหมวดนี ้
ตอไปไดเสมือนวาผูนั้นยงัมิไดออกจากราชการ เวนแตกรณีที่ผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏวาผูนัน้ 
กระทําผิดวนิัยที่จะตองลงโทษภาคทณัฑ ตดัคาจาง หรือลดขั้นคาจางกใ็หงดโทษเสยีได 
 
                ขอ ๕๕  ลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําผิดอาญา เวนแตเปนความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจสั่งพักราชการ 
หรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณาได แตถาภายหลังผลการสอบสวน 
พิจารณาปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดหรือกระทําผิดไมถึงกับจะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก  
และไมมีกรณทีี่จะตองออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนกใ็หผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้น 
กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนงทีไ่มสูงกวาเดิมที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น 
                เมื่อไดมีการสั่งใหลูกจางประจําผูใดพักราชการหรือออกจากราชการไวกอนตาม 
วรรคหนึ่งแลว ภายหลังปรากฏวาผูนั้นมกีรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงในกรณีอ่ืนอีก  
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจดําเนินการสืบสวนหรือดําเนนิการทางวินัยตามที่กําหนดไว 
ในระเบยีบนี ้
                ในกรณีที่ส่ังใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการหรือส่ังใหผูถูกสั่ง 
ใหออกจากราชการไวกอนออกจากราชการดวยเหตุอ่ืนทีม่ิใชเปนการลงโทษเพราะกระทําผิดวินยั 
อยางรายแรง ก็ใหผูนัน้มีสถานภาพเปนลูกจางประจําตลอดระยะเวลาระหวางที่ถูกส่ังใหออกจากราชการ 
ไวกอนเสมือนวาผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 
                คาจาง เงินอื่นที่จายเปนรายเดือน และเงินชวยเหลืออยางอื่น และการจายเงนิดังกลาว 
ของผูถูกสั่งพักราชการและผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบยีบวาดวย 
การนั้น สําหรับผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ถาไมมีกฎหมายหรือระเบียบดังกลาว ใหถือเสมือนวา 
ผูนั้นเปนผูถูกสั่งพักราชการ 



                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  
ระยะเวลาใหพักราชการและใหออกจากราชการไวกอน และการดําเนนิการเพื่อใหเปนไปตามผลการ 
สอบสวนพิจารณาใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนโดยอนโุลม 
 
                ขอ ๕๖  การลงโทษลูกจางประจาํในสวนราชการที่มีกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ 
วาดวยวินยัโดยเฉพาะ จะลงโทษตามระเบยีบนี้ หรือลงทณัฑ หรือลงโทษตามกฎหมาย หรือระเบยีบ  
หรือขอบังคับวาดวยวินยันั้นอยางใดอยางหนึ่งตามควรแกกรณแีละพฤติการณกไ็ด แตถาเปนการ 
กระทําผิดวนิัยอยางรายแรงตามระเบียบนี้กใ็หผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณาดําเนินการ 
ตามที่กําหนดไวในระเบยีบนี้ 

หมวด ๖ 
การออกจากราชการ 

                 

                ขอ ๕๗  ลูกจางประจําออกจากราชการ เมื่อ 
                         (๑) ตาย 
                         (๒) พนจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหนจ็ลูกจาง 
                         (๓) ลาออกจากราชการและไดรับอนุญาตใหลาออกหรือการลาออกมีผล 
ตามขอ ๕๘ 
                         (๔) ถูกสั่งใหออกตามขอ ๑๔ ขอ ๒๑ ขอ ๕๕ ขอ ๕๙ ขอ ๖๐ ขอ ๖๑ ขอ ๖๒  
หรือขอ ๖๓ หรือ 
                         (๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออก 
 
                วันออกจากราชการตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ 
พลเรือนโดยอนุโลม 
                การตอเวลาราชการใหลูกจางประจําที่ตองออกจากราชการตาม (๒) รับราชการตอไป 
จะกระทํามิได 
 
                ขอ ๕๘  นอกจากกรณีตามวรรคหา ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจากราชการ  
ใหยืน่หนังสือขอลาออกจากราชการตอผูบังคับบัญชา โดยใหยื่นลวงหนากอนที่จะขอลาออกจากราชการ 
ไมนอยกวาสามสิบวัน เพื่อใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เปนผูพิจารณาอนุญาต 
                ในกรณีมีเหตุผลความจําเปนพิเศษ ผูบังคับบัญชาจะอนุญาตใหลูกจางประจาํซ่ึงประสงค 
จะลาออกจากราชการยื่นหนงัสือขอลาออกจากราชการลวงหนานอยกวาสามสิบวันกไ็ด 



                ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณาเหน็วาจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการ  
จะยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันนับตั้งแตวนัขอลาออกกไ็ด แตตองแจง 
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกพรอมทั้งเหตุผลใหผูขอลาออกทราบ และเมื่อครบกาํหนดเวลาที่ยบัยั้งแลว 
ใหการลาออกมีผลตั้งแตวันถัดจากวนัครบกําหนดเวลาทีย่ับยั้ง 
                ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ไมไดอนุญาตใหลาออกตามวรรคหนึ่งและไมไดยับยั้ง 
การอนุญาตใหลาออกตามวรรคสาม ใหการลาออกนั้นมีผลตั้งแตวันขอลาออก 
                ในกรณีที่ลูกจางประจําผูใดประสงคจะลาออกจากราชการเพือ่ดํารงตําแหนงทาง 
การเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  
ใหยืน่หนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชา และใหการลาออกมีผลตั้งแตวันที่ผูนั้นขอลาออก 
                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนญุาตใหลาออกและ 
การยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบ 
ขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๕๙  ลูกจางประจําผูใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
ใหผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนัน้ออกจากราชการ 
                ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและตอมาปรากฏวาผูนั้น 
มีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการตามขออ่ืนอยูกอนไปรับราชการทหารก็ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามขอ ๑๓ มีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําส่ังใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่งเปนใหออกจากราชการ 
ตามขออ่ืนนั้นได 
 
                ขอ ๖๐  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ มีอํานาจสั่งใหลูกจางประจําออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหนจ็ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจางได และการสั่งใหออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหนจ็ นอกจากใหทําไดในกรณทีี่กําหนดไวในขออ่ืนของระเบียบนี้แลว ใหทําไดในกรณีใด 
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้ดวยคือ 
                (๑) เมื่อลูกจางประจําผูใดเจ็บปวยไมอาจปฏิบตัิหนาที่ราชการของตนไดโดยสม่ําเสมอ  
ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นสมควรใหออกจากราชการ ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 
                (๒) เมื่อลูกจางประจําผูใดขาดคณุสมบัติตามขอ ๖ (๑) (๔) (๕) (๖) (๙)  
หรือ (๑๐) ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการได 
                (๓) เมื่อลูกจางประจําผูใดมกีรณถูีกกลาวหาหรอืมีเหตุอันควรสงสัยวาเปน 
ผูขาดคุณสมบัติทั่วไปตามขอ ๖ (๓) และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวากรณีมมีูลก็ใหส่ังแตงตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนโดยไมชักชา และใหนําขอ ๖๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในกรณีที่ผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวาผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบตัิทั่วไปตามขอ ๖ (๓) ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ 



                (๔) เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตาํแหนงใด ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓  
ส่ังใหลูกจางประจําผูดํารงตําแหนงนั้นออกจากราชการไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลัง 
กําหนด หรือ 
                (๕) เมื่อลูกจางประจําผูใดไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลในระดับอันเปนที่พอใจของทางราชการได ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้น 
ออกจากราชการ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการ 
พลเรือนโดยอนุโลม 
 
                ขอ ๖๑  เมื่อลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอน 
ความสามารถในอันที่จะปฏบิัติหนาที่ของตน บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
กับตําแหนงหนาที่ราชการและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ เห็นวากรณีมีมูล ถาใหผูนั้นปฏิบัติราชการ 
ตอไปจะเปนการเสียหายแกราชการกใ็หผูมีอํานาจตามขอ ๑๓ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดย 
ไมชักชา ในการสอบสวนนี้จะตองแจงขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนนุขอกลาวหา 
เทาที่มีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุช่ือพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหาชี้แจง 
และนําสืบแกขอกลาวหาไดดวย เมื่อไดมกีารสอบสวนแลวและผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ พิจารณา 
เห็นวาสมควรใหออกจากราชการ ก็ใหส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
                หลักเกณฑและวธีิการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนโดยอนุโลม 
                ในกรณีที่เปนกรณทีี่ปรากฏชัดแจงตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบยีบ 
ขาราชการพลเรือนจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมสอบสวนก็ได 
 
                ขอ ๖๒  เมื่อลูกจางประจําผูใดมกีรณีถูกแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ ๕๐  
และคณะกรรมการสอบสวนเห็นวากรณมีีเหตุอันควรสงสัยอยางยิ่งวาผูนั้นไดกระทําผิดวินยัอยางรายแรง  
แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอทีจ่ะลงโทษไดตามขอ ๕๒ วรรคหนึ่ง แตมีมลทินหรือมัวหมอง 
ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั้นซึ่งถาใหปฏิบัติราชการตอไปอาจจะเปนการเสยีหายแกราชการ ก็ใหผูมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามขอ ๑๓ ส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จได 
 
                ขอ ๖๓  เมื่อลูกจางประจําผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังศาล หรือตองรับโทษจาํคุก 
โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรอืความผิดลหโุทษ ซ่ึงยังไมถึงกับ 
จะตองถูกลงโทษปลดออกหรือไลออก ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามขอ ๑๓ จะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ 
เพื่อรับบําเหนจ็ก็ได 



หมวด ๗ 
การอุทธรณ 
                 

                ขอ ๖๔  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี ้ใหผูนัน้มีสิทธิอุทธรณไดภายใน 
สามสิบวันนับแตวนัทราบคําส่ัง 
                การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวง 
การคลังกําหนด 
                ในกรณีส่ังใหผูอุทธรณกลับเขาปฏิบัติราชการ ใหนําขอ ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๘ 
การรองทุกข 

                 

                ขอ ๖๕  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบนี้ดวยเหตใุด ๆ ใหผูนัน้ 
มีสิทธิรองทุกขไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
 
                ขอ ๖๖  ลูกจางประจําผูใดเห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดย 
ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตอตนใหถูกตองตามกฎหมาย หรือมีความคบัของใจอันเกดิจากการปฏิบัติ 
ของผูบังคับบัญชาตอตนในกรณีตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ผูนั้นอาจ 
รองทุกขตอผูบังคับบัญชาเพื่อขอใหแกไขหรือแกความคับของใจได  ทั้งนี้ เวนแตกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ 
ตามหมวด ๗ ซ่ึงตองใชสิทธิอุทธรณตามที่กําหนดไวในหมวดนั้น 
 
                ขอ ๖๗  การรองทุกขและการพจิารณาเรื่องรองทุกข ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ 
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
                 

                ขอ ๖๘  ในระหวางที่ยังมิไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพือ่ปฏิบัติการตามระเบียบนี ้ 
ใหนําหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวแลวตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของ 
สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาใชบังคับอนุโลม 
 
                ขอ ๖๙  ลูกจางประจําผูใดมกีรณกีระทําผิดวนิัยหรือกรณีที่สมควรใหออกจากราชการ 
อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูบังคับบัญชาตามระเบียบนี้มีอํานาจสั่งลงโทษผูนั้นหรือส่ังใหผูนั้น 
ออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการที่ใชอยูในขณะนั้น  



สวนการสอบสวน การพิจารณาและการดาํเนินการเพื่อลงโทษหรือใหออกจากราชการ ใหดําเนินการ 
ตามระเบียบนี ้เวนแต 
                (๑) กรณีที่ผูบังคับบัญชาไดส่ังใหสอบสวนโดยถูกตองตามระเบียบทีใ่ชอยูในขณะนัน้ 
ไปแลวกอนวนัที่ระเบียบนี้ใชบังคับและยังสอบสวนไมเสร็จ ก็ใหสอบสวนตามระเบยีบนั้นตอไปจนกวา 
จะเสร็จ 
                (๒) กรณีที่ไดมกีารสอบสวนหรือพิจารณาโดยถูกตองตามระเบียบที่ใชอยูขณะนั้น 
เสร็จไปแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหการสอบสวนหรือพิจารณานั้นเปนอนัใชได 
 
                ขอ ๗๐  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจาง 
ประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณไดตามขอ ๖๔ 
 
                ขอ ๗๑  ลูกจางประจําผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๕ กอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกข 
ไดตามขอ ๖๕ 
 
 
                                                ประกาศ ณ วนัที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
                                                            ไตรรงค  สุวรรณคีรี 
                                                         (นายไตรรงค  สุวรรณคีรี) 
                                                  รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
 







ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยพนักงานราชการ

พ.ศ. ๒๕๔๗
                      

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคนภาครัฐ
และใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคลองตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมีการจางพนักงานราชการ
สําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนไป

ขอ ๓  ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
เวนแตราชการสวนทองถ่ิน

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเปน
สวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ
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“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางโดย    
ไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพ่ือเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงาน
ใหกับสวนราชการนั้น

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๔  บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือเปน
ขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหรือตองหาม
เชนเดียวกับขาราชการหรือลูกจางดวย  ทั้งนี้ เวนแตเร่ืองใดมีกําหนดไวแลวโดยเฉพาะในระเบียบนี้
หรือตามเงื่อนไขของสัญญาจาง  หรือเปนกรณีที่สวนราชการประกาศกําหนดใหพนักงานราชการ
ประเภทใดหรือตําแหนงในกลุมงานลักษณะใด ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติเชนเดียวกับขาราชการ
หรือลูกจางในบางเรื่องเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑
พนักงานราชการ
                      

ขอ ๖  พนักงานราชการมีสองประเภท ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเปนงาน

ประจําทั่วไปของสวนราชการในดานงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรือ
งานเชี่ยวชาญเฉพาะ

(๒) พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตอง
ใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปนเฉพาะ
เร่ืองของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว
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ขอ ๗  ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังตอไปนี้

(๑) กลุมงานบริการ
(๒) กลุมงานเทคนิค
(๓) กลุมงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุมงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแตละกลุมงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีกลุมงานยอยเพื่อให

เหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงานราชการได
การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด

ลักษณะงานและคุณสมบัตเิฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ
สวนราชการซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการอาจกําหนดชื่อตําแหนงในกลุมงานตาม

ความเหมาะสมกับหนาที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จางได

ขอ ๘  ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนพนักงานราชการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ

หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง

(๖) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน
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(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะตองหามอื่นตามที่สวนราชการกําหนดไวในประกาศ
การสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ  ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อความจําเปน
หรือเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น

ความใน (๑) ไมใหใชบังคับกับพนักงานราชการชาวตางประเทศซึ่งสวนราชการจํา
เปนตองจางตามขอผูกพันหรือตามความจําเปนของภารกิจของสวนราชการ

ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตองหามเพิ่มขึ้น หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติของสวนราชการในการจางพนักงานราชการเพื่อให
สอดคลองกับวัตถปุระสงคของการกําหนดใหมีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

ขอ ๙  ใหสวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป
โดยใหสอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกําหนด

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการของสวนราชการตามวรรคหนึ่ง จะตองเสนอตอ
คณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดานบุคคลตามความจําเปนและสอดคลองกับกรอบอัตรา
กําลังพนักงานราชการดังกลาว  ทั้งนี้ การเบกิจายงบประมาณใหเปนไปตามประเภทรายจายที่ไดรับ
การจัดสรรตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด

ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน สวนราชการอาจขอใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลัง
พนักงานราชการได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจงใหสํานักงบประมาณทราบ

ขอ ๑๐  การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด

ในกรณีที่สวนราชการใดจะขอยกเวนหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการ
เลือกสรรตามที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหสามารถกระทําไดโดยทําความตกลงกับ
คณะกรรมการ

ขอ ๑๑  การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือ
ตามโครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ

แบบสัญญาจางใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด



๕

การทําสัญญาตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามในสัญญาจางกับผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงาน
ราชการ

ขอ ๑๒  การแตงกายและเครื่องแบบปกติ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด
เครื่องแบบพิธีการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

ขอ ๑๓  วันเวลาการทํางาน หรือวิธีการทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจํา
สวนราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงานราช
การในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน

หมวด ๒
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน

                      

ขอ ๑๔  อัตราคาตอบแทนของพนักงานราชการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด

ขอ ๑๕  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับสิทธิประโยชนอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) สิทธิเก่ียวกับการลา
(๒) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนระหวางลา
(๓) สิทธิในการไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) คาใชจายในการเดินทาง
(๕) คาเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(๗) การไดรับรถประจําตําแหนง
(๘) สิทธิอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
หลักเกณฑการไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่สวนราชการกําหนด

ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดเกี่ยวกับการไดรับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหไดรับสิทธิประโยชนตามวรรคหนึ่ง
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ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนด
สิทธิประโยชนใหแกพนักงานราชการเพื่อใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

ขอ ๑๖  ใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการตามขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เพ่ือปรับปรุงใหเหมาะสมเปนธรรมและมีมาตรฐาน
โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง คาตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของขาราชการ
พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปจจัยอื่นที่เก่ียวของ

ขอ ๑๗  ใหพนักงานราชการไดรับสิทธิประโยชนและมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม

ขอ ๑๘  สวนราชการอาจกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดหรือตําแหนงใน
กลุมงานใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด

หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                      

ขอ ๑๙  ในระหวางสัญญาจาง ใหสวนราชการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ใหกระทําในกรณี
ดังตอไปนี้

(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ใหกระทําในกรณี
การประเมินผลสําเร็จของงานตามชวงเวลาที่กําหนดไวในสัญญาจาง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกําหนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพื่อเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๗

ขอ ๒๐  พนักงานราชการผูใดไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
ใหถือวาสัญญาจางของพนักงานราชการผูนั้นสิ้นสุดลง โดยใหสวนราชการแจงใหพนักงานราชการ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผูนั้น

ขอ ๒๑  ใหสวนราชการรายงานผลการดําเนินการจางพนักงานราชการ รวมทั้ง
ปญหาอุปสรรคหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกป

หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย

                      

ขอ ๒๒  พนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดในระเบียบนี้ ตามที่
สวนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง และมีหนาที่ตองปฏิบัติตามคําส่ังของ
ผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ขอ ๒๓  พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัดตามที่กําหนดไวเปนขอหาม
และขอปฏิบัติที่สวนราชการกําหนด

พนักงานราชการผูใดฝาฝนขอหามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
พนักงานราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยจะตองไดรับโทษทางวินัย

ขอ ๒๔  การกระทําความผิดดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
(๑) กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือเง่ือนไขที่ทางราชการ

กําหนดใหปฏิบัติจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหาย

อยางรายแรง
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียงไมปฏิบัติ

ตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาตามขอ ๒๒ จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๕) ประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานเปนเวลาติดตอกันเกินกวาเจ็ดวัน สําหรับตําแหนง

ที่สวนราชการกําหนดวันเวลาการมาทํางาน



๘

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทํางานจนทําใหงานไมแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
จนเปนเหตุใหทางราชการไดรับความเสียหายอยางรายแรง สําหรับตําแหนงที่สวนราชการกําหนด
การทํางานตามเปาหมาย

(๘) ประพฤติช่ัวอยางรายแรง หรือกระทําความผิดอาญาโดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุกหรือหนักกวาโทษจําคุก

(๙) การกระทําอ่ืนใดที่สวนราชการกําหนดวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง

ขอ ๒๕  เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการจัดใหมีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนโดยเร็ว และตอง
ใหโอกาสพนักงานราชการที่ถูกกลาวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏวาพนักงานราชการผูนั้นกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังไลออก  แตถาไมมีมูลกระทําความผิดใหส่ังยุติเร่ือง

หลักเกณฑและวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามที่สวนราชการ
กําหนด

ขอ ๒๖  ในกรณีที่ปรากฏวาพนักงานราชการกระทําความผิดวินัยไมรายแรงตามที่
สวนราชการกําหนด ใหหัวหนาสวนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินคาตอบแทน หรือลดขั้นเงิน
คาตอบแทน ตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด

ในการพิจารณาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สอบสวนใหไดความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร

ขอ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ทางวินัยแกพนักงานราชการ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได

หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจาง

                      

ขอ ๒๘  สัญญาจางส้ินสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกําหนดตามสัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนี้หรือตามที่

สวนราชการกําหนด



๙

(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกใหออก เพราะกระทําความผิดวินัยอยางรายแรง
(๖) เหตุอ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือตามขอกําหนดของสวนราชการ

หรือตามสัญญาจาง

ขอ ๒๙  ในระหวางสัญญาจาง พนักงานราชการผูใดประสงคจะลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน ใหย่ืนหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด

ขอ ๓๐  สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานราชการผูใดกอนครบ
กําหนดตามสัญญาจางได โดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และไมเปนเหตุที่พนักงานราชการจะ
เรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาจางได เวนแตสวนราชการจะกําหนดใหในกรณีใดไดรับ
คาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดไว

ขอ ๓๑  เพ่ือประโยชนแหงทางราชการ สวนราชการอาจสั่งใหพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญาจางได โดยไมเปนเหตุใหพนักงานราชการ
อางขอเลิกสัญญาจางหรือเรียกรองประโยชนตอบแทนใด ๆ  ในการนี้สวนราชการอาจกําหนดให
คาลวงเวลาหรือคาตอบแทนอื่นจากการสั่งใหไปปฏิบตัิงานดังกลาวก็ได

ขอ ๓๒  ในกรณีที่บุคคลใดพนจากการเปนพนักงานราชการแลว หากในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหวางที่เปนพนักงานราชการกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ
ใหบุคคลดังกลาวตองรับผิดชอบในความเสียหายดังกลาว เวนแตความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ในการนี้สวนราชการอาจหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะไดรับจากสวนราชการไวเพ่ือชําระ
คาความเสียหายดังกลาวก็ได

ขอ ๓๓  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกําหนดแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับการเลิกสัญญาจางตามหมวดนี้ เพ่ือเปนมาตรฐานทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติก็ได



๑๐

หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

                      

ขอ ๓๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ” เรียกโดยยอวา “คพร.” ประกอบดวยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญในสาขาการบริหารงานบุคคล
กฎหมาย เศรษฐศาสตร และแรงงานสัมพันธ สาขาละหนึ่งคน

ใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เปนกรรมการและเลขานุการ
และผูแทนสํานักงบประมาณและผูแทนกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

ขอ ๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ขอ ๓๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการใหออก
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางหรือแตงตั้งเพ่ิมขึ้น

ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งมีวาระเทากับวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู
ในตําแหนง

ขอ ๓๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะสวนราชการในการ

ปรับปรุงหรือแกไขระเบยีบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้



๑๑

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรร
บุคคลเพื่อจางเปนพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจาง

(๓) กําหนดกลุมงานและลักษณะงานในกลุมงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน
ของพนักงานราชการ

(๔) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่สวนราชการเสนอ
(๕) กําหนดอัตราคาตอบแทนและวางแนวทางการกําหนดสิทธิประโยชนอ่ืนของ

พนักงานราชการ
(๖) กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น

ขอ ๓๘  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ขอ ๓๙  ในกรณีที่เร่ืองใดตามระเบียบนี้กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑ
หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกําหนดใหเร่ืองนั้นตองกระทําโดย อ.ก.พ. กรม องคการ
บริหารงานบุคคลอื่นของสวนราชการ หรือใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการเปน
ผูดาํเนินการก็ได

บทเฉพาะกาล
                      

ขอ ๔๐  ในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตามระเบียบนี้  ใหคณะกรรมการ
บริหารงานลูกจางสัญญาจางตามคําส่ังคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคน    
ภาครัฐ ที่ ๓/๒๕๔๖ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจางสัญญาจาง ลงวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกวาคณะกรรมการ
ตามระเบียบนี้จะเขารับหนาที่

ขอ ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการยังจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการไมแลวเสร็จ
ถามีความจําเปนตองจางพนักงานราชการในกลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการจางไดในกรณี
ที่มีงบประมาณและโครงการแลว หรือสําหรับโครงการใหม โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
การจาง



๑๒

ขอ ๔๒  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงและคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐกําหนดใหจางเปนลูกจางช่ัวคราว สวนราชการจะดําเนินการจางเปนพนักงาน
ราชการตามระเบียบนี้ไดตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป หรือตามที่คณะกรรมการ
กําหนด

ขอ ๔๓  ในกรณีที่อัตราลูกจางประจําวางลงระหวางป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งตองยุบเลิกตําแหนงนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากสวนราชการยังมี
ความจําเปนและไมใชกรณีการจางเหมาบริการ ใหขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากําหนดใหเปน
พนักงานราชการ
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ท่ี  น.ว. 178/2492  กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

      10  ตุลาคม  2492

เร่ือง  การแตงต้ังขาราชการในสังกัดตางกระทรวงเปนกรรมการรวมกับขาราชการ
 ในกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดโดยเฉพาะ

เรียน (เวียนกระทรวงทบวงกรม)

 ดวยกระทรวงมหาดไทยเสนอวา  กระทรวงมหาดไทยมีความประสงคจะแตงต้ัง
ปาไมเขต   ซึ่งเปนขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการเปนกรรมการสอบสวนพิจารณาเร่ือง
ราษฎรตํ าบลแหลมสัก   ขอใหถอนสภาพท่ีดินหวงหามสํ าหรับเล้ียงสัตวพาหนะ  ตํ าบลสมิหลัง
อํ าเภออาวลึก  จังหวัดกระบ่ี   แตในการนี้กระทรวงมหาดไทยเห็นวาไมมีอํ านาจจะส่ังแตงต้ัง
บุคคลดังกลาวเปนกรรมการของกระทรวงมหาดไทยได   เพราะตามระเบียบราชการนั้น
กระทรวงหน่ึง  ๆ   มีอํ านาจส่ังการบังคับบัญชาไดแตขาราชการในสังกัดกระทรวงนั้นเทาน้ัน
หากจะใหชอบดวยระเบียบราชการบริหารก็จะตองใหเสนอคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
สั่ง  และโดยท่ีระเบียบปฏิบัติในเร่ืองการแตงต้ังกรรมการดังกลาวน้ียังมิไดเคยมีไวอยางใด
ประกอบกับการออกคํ าส่ังเชนนี้จะตองมีอีกตอไปเสมอ  เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ
กระทรวงมหาดไทยจึงเห็นวาคณะรัฐมนตรีควรจะไดพิจารณามีมติเพื่อถือเปนระเบียบปฏิบัติ
ตอไป   โดยใหกระทรวงผูจะทํ าการแตงต้ังเปนกรรมการดังกลาว  ทํ าความตกลงขออนุมัติ
กระทรวงเจาสังกัดของขาราชการท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการเสียกอน  และเมื่อไดรับอนุมัติ
แลวจึงใหกระทรวงเจาของเร่ืองออกคํ าส่ังแตงต้ังเปนกรรมการไดตอไป  และในระหวางท่ี
กรรมการดังกลาวกํ าลังปฏิบัติราชการในฐานะกรรมการนั้น  ใหถือเสมือนหนึ่งวาสังกัดและ
อยูในบังคับบัญชาของกระทรวงเจาของเร่ืองเฉพาะเร่ืองท่ีแตงต้ังน้ันตลอดจนเสร็จการ
จึงเสนอมาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา

 คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี  5  ตุลาคม ศกนี้   ลงมติวาการท่ี
กระทรวงใดจะแตงต้ังขาราชการในสังกัดกระทรวงอ่ืนเปนกรรมการ  ใหติดตอกับกระทรวง
เจาสังกัดของขาราชการผูนั้นเสียกอน   เมื่อกระทรวงเจาสังกัดไมขัดของแลว  จึงใหแตงต้ัง
เปนกรรมการได
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  จึงเรียนมาเพื่อถือเปนทางปฏิบัติตอไป

  ขอแสดงความนับถืออยางสูง

  (ลงชื่อ) ชํ านาญอักษร
        (หลวงชํ านาญอักษร)
       เลขาธิการคณะรัฐมนตรี









ท่ี  นร  0205/ว. 234 สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ทํ าเนียบรัฐบาล  กทม.     10300

24 ธนัวาคม  2536

เร่ือง  ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการลงโทษขาราชการผูกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรง
          บางกรณี

เรียน  (เวียน  กระทรวง  ทบวง  กรม)

อางถึง  หนังสือสํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดวน  ท่ี  นว  125/2503  ลงวันท่ี  5  ตุลาคม
2503

สิ่งท่ีสงมาดวย  สํ าเนาหนังสือสํ านักงาน  ก.พ.  ปกปด ท่ี  นร  0709.2/ป  1044
    ลงวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2536

 ตามท่ีไดยืนยันมติคณะรัฐมนตรีเร่ือง  การลงโทษขาราชการผูกระทํ าผิดทางวินัย
อยางรายแรงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  นั้น

บัดน้ี  สํ านักงาน  ก.พ. ไดเสนอขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  4  ตุลาคม
2503  เก่ียวกับการลงโทษขาราชการผูกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงบางกรณี  มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาความละเอียดปรากฏตามสํ าเนาหนังสือท่ีไดสงมาพรอมน้ี

คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันท่ี  21  ธันวาคม  2536  อนุมัติตามท่ีสํ านักงาน  ก.
พ. เสนอดังน้ี

 1. ใหปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  4  ตุลาคม  2503  เก่ียวกับการลงโทษ
ขาราชการผูกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงบางกรณี  ดังน้ี

1.1 ปรับปรุงถอยคํ าเพื่อใหเกิดความชัดเจนจากความวา  �ละท้ิงหนาท่ี
ราชการไปเลยเกินกวา  15  วัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร�  เปน  �ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอ
ในคราวเดียวกัน  เปนเวลาเกินกวา  15  วัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และไมกลับมาปฏิบัติ
ราชการอีกเลย�
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1.2 การลงโทษผูกระทํ าผิดวินัยฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการ  หรือละท้ิง
หนาท่ีราชการตามขอ  1.1  เปนความผิดวินัยอยางรายแรง  ซึ่งควรลงโทษเปนไลออกจากราช
การ  การนํ าเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุอันควรปรานีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษลง
เปนปลดออกจากราชการ

2. สํ าหรับการลงโทษผูกระทํ าผิดวินัยอยางรายแรงใน  2  ฐานความผิดดังกลาว
ตามมาตรา  67  วรรคสาม  และมาตรา  75  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน  พ.ศ.2518  หรือตามกฎหมายระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีใชบังคับอยูกอนหนาน้ัน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ.2535  มีบทเฉพาะกาลมาตรา  138  ใหลงโทษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีใชอยูขณะกระทํ าผิด  ก็ใหถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  4  ตุลาคม  2503  ตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ

  (ลงชื่อ)      วิษณุ  เครืองาม
 (นายวิษณุ  เครืองาม)
            เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองประมวลและติดตามผลมติคณะรัฐมนตรี
โทร.  2827193   โทรสาร  2824045





 

ที่  นร  ๐๒๐๖/ว ๒๑๘   
  

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
     ทําเนียบรัฐบาล กท. ๑๐๓๐๐ 

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
เร่ือง  หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และ การสอบสวนเรื่องราว       

รองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย 
เรียน (เวียนกระทรวง   ทบวง  กรมและจังหวัด)   
สิ่งที่สงมาดวย ๑.   บัญชีรายช่ือมติคณะรัฐมนตรี/คําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษ 
   ขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระผิดวินัย  ที่ยกเลิก 

๒.  สําเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท ๐๒๐๘.๓/๙๑๒๕  
 ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๑ 
๓   สําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๙.๒/๕๘๐ ลงวันที่  ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๔๑ 
๔.  สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   ที่ นร ๐๖๐๑/๒๕๖๕  
 ลงวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๔๐ 
  
เดิมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเกี่ยวกับระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษขาราชการวากระทําผิด

วินัยและการรับพิจารณาบัตรสนเทห  จํานวน  2  ฉบับ  และคําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องราวรองทุกข
กลาวโทษขาราชการ   จํานวน  ๑ ฉบับ  ตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นวา  มติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษ

ขาราชการวากระทําผิดวินัยดังกลาว ไดถือปฏิบัติมานานแลว  สมควรนํามติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรี

ดังกลาวมารวบรวม  ปรับปรุงแกไขและยกรางเปนหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในเรื่องน้ีใหม  ใหมีความสมบูรณอยูใน

ฉบับเดียวกัน  โดยมีความสอดคลองกับหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน  สะดวกใน

การอางอิงและเหมาะสมในการถือปฏิบัติ  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงไดนําหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย   ตามมติ

คณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกลาว มากําหนดขึ้นใหม ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  สํานักงาน ก.พ.และสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีดวย  และสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาความเห็นดังกลาวแลว  เห็นสมควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรีดังกลาว 
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โดยพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของทั้ง  ๓  ฉบับ  และกําหนดหลักเกณฑและแนวทาง

ปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย

ขึ้นใหม  ดังนี้ 

๑.  เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับเรื่องราวกลาวโทษขาราชการ  ในเบื้องตน  ใหถือเปนความลับทางราชการ  

หากเปนบัตรสนเทห ใหพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดลอมปรากฏชัดแจง  ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอน

เทาน้ัน 

๒. สงสําเนาเรื่องราวกลาวโทษขาราชการโดยปดช่ือผูรองเรียนหรือสําเนาบัตรสนเทหให             

ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวโทษทําการสืบสวนทางลับวามีมูลความจริงเพียงใด  หรือไม  ถาเห็นวากรณีไมมีมูลที่ควร

กลาวหาวากระทําผิดวินัย  จึงจะยุติเร่ืองได  ทั้งน้ี  ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว  แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาที่

ไดรับเร่ืองราวทราบ 

๓.  ใหผูบังคับบัญชาที่เปนผูไดรับเร่ืองราว ฯ  แจงใหผูรองเรียนทราบในทางลับ หลังจากที่ไดรับ

เร่ืองราวรองทุกข  และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร 

๔.  ถาปรากฏวา มีความจริงอันเปนกรณีความผิดทางกฎหมายบานเมือง ใหดําเนินคดีทางอาญา ถา

ปรากฏมีมูลความจริงเปนกรณีความผิดทางวินัย ใหดําเนินการสอบสวน หรือต้ังกรรมการสอบสวนไปตาม          

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

๕. ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรองและพยานอยาใหตองรับภัยหรือ

ความไมชอบธรรม  ซึ่งอาจเนื่องมาจากการรองเรียนหรือการเปนพยานนั้น 

๖. ในการดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาขอเท็จจริง หากเจาหนาที่ผูสืบสวนในทาง

ลับไดกระทําละเมิดตอขาราชการผูถูกกลาวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกลาวเกิดขึ้นจากการกระทําใน

หนาที่แมมิไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง  หนวยงานตองรับผิดชดใช                คาสินไหมทดแทน

แกผูเสียหายตามหลักเกณฑในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 

จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยน้ี 

คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๔๑  ลงมติวา 

๑.  อนุมัติใหยกเลิกคําสั่งนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  การสอบสวนเรื่องราวรองทุกขกลาวโทษ              

ขาราชการ  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๔๙๖  เร่ือง ระเบียบการสอบสวนเรื่องราวรองกลาวโทษ            

ขาราชการวากระทําผิดวินัย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๐๒ เร่ือง  บัตรสนเทห ทั้ง ๓ ฉบับ 
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๒.  เห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการและ           การ

สอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการวากระทําผิดวินัย  ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดย

ปรับปรุงขอ ๕ เปนวา "ใหผูบังคับบัญชาใชดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุมครองผูรอง พยาน และบุคคลที่ให ขอมูลใน

การสืบสวนสอบสวน อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการรองเรียน การเปนพยาน หรือการ

ใหขอมูลน้ัน”  และใหสวนราชการถือปฏิบัติตอไป  

จึงเรียนยืนยันมา และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
       ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
     (ลงช่ือ)   วิษณุ    เครืองาม 

            (นายวิษณุ   เครืองาม) 
            เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 
สํานักบริหารงานสารสนเทศ 
โทร.๒๘๐-๑๔๔๕ 
โทรสาร     ๒๘๐-๑๔๔๖ ,๒๘๒-๔๐๔๕ 
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คําสั่ง ....(จังหวัด)..... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษภาคทัณฑ 
---------------------------------------------- 

  ดวย......................(ช่ือผูถูกลงโทษ)........................................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง.......................ระดับ.........สังกัด..................................................................................ตําแหนงเลขที่................
รับเงินเดือนในอันดับ...........ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี ผิดสัญญากูยืมเงิน จํานวน 10,000 
บาท จาก.........(ช่ือผูใหกู)..........โดยเมื่อครบกําหนดเวลาไมชําระหนี้..........(ช่ือผูใหกู)..........ไดเรงรัดติดตาม 
หลายครั้ง ทั้งที่บานพักและที่วาการอําเภอ สถานที่ทํางานของ .....(ช่ือผูถูกลงโทษ).....และไดเขาพบ
ปลัดอําเภอและนายอาํเภอวาริชภูมิเพื่อไกลเกลี่ยแตไมเปนผล จึงไปแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรตําบลคําบอ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อดําเนินคดีกับ........(ช่ือผูถูกลงโทษ)...... 
ในขอหา “ฉอโกงทรัพย” ในระหวางนําคดีขึ้นฟองรองตอศาลจังหวัดสวางแดนดิน .......(ช่ือผูถูกลงโทษ).....
ไดนําเงินที่กูยืมไปคืนใหกับ................(ช่ือผูใหกู).................ครบถวน ..........(ช่ือผูใหกู).............จึงไดถอน 
คํารองทุกข  เปนเหตุใหสิทธิในการนําคดีอาญามาฟองระงับไป ตามมาตรา 39 แหงประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา พฤติกรรมดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานเปนขาราชการตอง
รักษาชื่อเสียงของตนเอง และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทํา
การใดๆ อันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัว ตามมาตรา 98 วรรคแรก แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรลงโทษภาคทัณฑ 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535  ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) และคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 602/2546 
เร่ืองการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงใหลงโทษภาคทัณฑ....... (ช่ือผูถูก
ลงโทษ)............. 

  หาก..........(ช่ือผูถูกลงโทษ)........ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษนี้ ใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.........เดือน....................พ.ศ. ......... เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่...........เดือน.......................พ.ศ. ........... 

ลงชื่อ 
(.......ช่ือผูส่ังลงโทษ.............) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่ง ....(จังหวัด)…. 
ที่................/....(เลข พ.ศ.)…. 

เร่ือง ลงโทษภาคทัณฑ 
---------------------------------------------- 

ดวย......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.)..........ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง.......................
ระดับ.........สังกัด...................................................ตําแหนงเลขที่................รับเงินเดือนในอันดับ..................
ขั้น..................บาท และ......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.)........ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง.............................
ระดับ...............สังกัด................................................ตําแหนงเลขที่.................รับเงินเดือนขั้น..............บาท
ไดกระทําผิดวินัยในกรณี .......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.).....เมื่อคร้ังดํารงตําแหนง.................................สังกัด
..............................................รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานเจาหนาที่บัตรประจําตัวประชาชนและใน
ฐานะเปนผูรักษาราชการแทนนายอําเภอไดปฏิบัติหนาที่บกพรอง กลาวคือ ไมไดใชความละเอียดรอบคอบ
เพียงพอ ในการพิจารณาอนุมัติคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชนฉบับใหมแทนฉบับเดิมที่สูญหาย รายนาย
นิกร หรือธรรมรงค ฟูทํา ซ่ึงไดสวมตัวทําบัตรแทน นายนิกร หมองปง  ตามคําขอมีบัตรเลขหมาย 5211-3-
001421 ในวันที่ 26 เมษายน 2543 และ......(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.).....ตําแหนง............................สังกัด
..........................................รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่เปนเจาพนักงานบัตรประจําตัวประชาชนไดปฏิบัติหนาที่
บกพรอง กลาวคือ ไมไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานเดิมของผูที่ยื่นคําขอมีบัตรดังกลาวใหละเอียดรอบคอบ 
อันเปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความอุตสาหะเอาใจใส 
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการและประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ ตามมาตรา 84 วรรคหนึ่ง 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรลงโทษภาคทัณฑ 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) จึงใหลงโทษภาคทัณฑ...(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.)...  
และ....(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.)…. 

อนึ่ง หาก.....(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 1.).... และ.....(ช่ือผูถูกลงโทษที่ 2.)..... ประสงคจะอุทธรณ
คําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณเปนหนังสือ โดยระบุขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่สนับสนุนคําอุทธรณดังกลาว 
ตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้ ตามมาตรา 125(3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.......เดือน....................พ.ศ. ...........เปนตนไป 
ส่ัง   ณ   วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............ 
ลงชื่อ 

(.......ช่ือผูส่ังลงโทษ............) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่ง ....(จังหวัด).... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษตัดเงินเดือน 
---------------------------------------------- 

  ดวย................................(ช่ือผูถูกลงโทษ)..............................ขาราชการพลเรือนสามัญ
ตําแหนง....................................ระดับ...........สังกัด..............................................................................
ตําแหนงเลขที่......................รับเงินเดือนในอันดับ...........ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี 
เมื่อคร้ังที่................(ช่ือผูถูกลงโทษ)......................ตําแหนง...................................อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย  สังกัดกรมการปกครอง............ ...(ช่ือผูถูกลงโทษ)...................ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูชวยเหลือปลัดอําเภองานปองกันมีหนาที่เก็บรักษาและมอบบัตรสํารวจชุมชนบนพื้นที่สูง.........(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)....................ไดมีพฤติการณเรียกและรับเงินจากผูมาติดตอขอรับบัตรดังกลาว  เพื่อที่จะดําเนินการ
ใหผูมาติดตอไดรับบัตรเร็วขึ้นกวาขั้นตอนตามปกติ อันเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง ฐานอาศัย 
อํานาจหนาที่ราชการของตน ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน ตาม
มาตรา 82 วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรไดรับโทษ 
ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 3 เดือน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) และคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่ 19/2545 เร่ืองการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 
จึงลงโทษตัดเงินเดือน...................(ช่ือผูถูกลงโทษ)........................5% เปนเวลา 3 เดือน  

  หาก ..................(ช่ือผูถูกลงโทษ)......................ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษนี้ ใหยื่น
อุทธรณเปนหนังสือตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่.........เดือน.........................พ.ศ.  .............เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่............เดือน........................พ.ศ. .............. 

 

ลงชื่อ 
(..........ช่ือผูส่ังลงโทษ............) 

...............ตําแหนง............... 
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คําสั่ง ....(จังหวัด).... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษตัดเงินเดือน 
---------------------------------------------- 

  ดวย....................(ระบุช่ือผูถูกลงโทษ)....................ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง
.........................................................ระดับ............สังกัด.........................................................ตําแหนงเลขที่
.....................รับเงินเดือนในอันดับ....................ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี...............(ช่ือผู
ถูกลงโทษ)..................ตําแหนง......................................................อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ ได
ลวนลาม..............(ช่ือผูเสียหาย)................เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานกระทําการอันชื่อวา
เ ป น ผู ป ร ะพฤติ ช่ั ว  ต ามม าต ร า  9 8  ว ร รคแ รก   แห งพ ร ะ ร าชบั ญญั ติ ร ะ เ บี ย บข า ร า ชก า ร 
พลเรือน พ.ศ. 2535 สมควรไดรับโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 1 เดือน 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2535 ประกอบกฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) และคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ 19/2545 
เร่ืองการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2545 จึงลงโทษ 
ตัดเงินเดือน................(ช่ือผูถูกลงโทษ).......................5% เปนเวลา 1 เดือน  

  อนึ่ง หาก.............(ช่ือผูถูกลงโทษ)................ประสงคจะอุทธรณคําสั่งลงโทษนี้ ใหยื่น
อุทธรณเปนหนังสือตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแตเดือน...............................พ.ศ.  .................เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .............. 

 

ลงชื่อ 
(..........ผูส่ังลงโทษ..............) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่ง ....(จังหวัด).... 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 
เร่ือง ลงโทษลดขั้นเงินเดือน 

---------------------------------------------- 

  ดวย................(ระบุช่ือผูถูกลงโทษ)...........................ขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนง
.........................................................ระดับ...........สังกัด................................................................ตําแหนง
เลขที่.....................รับเงินเดือนในอันดับ.............ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี เปน
ผูดําเนินการรับแจงยายเขา ยายออก รวมทั้งไดลงนามทางทะเบียนทําใหบานที่ถูกแจงยายเขาในเขตเทศบาล
มีช่ือบุคคลแตละหลังมากกวาปกติ แมตามการสอบสวนสวนใหญเจาบานเปนผูดําเนินการหรืออยูในการรู
เห็นของเจาบานหรือเหตุผลความจําเปนของผูแจงในหลายกรณี แตการยายที่อยูเขามาในเขตเทศบาล โดย
บางรายหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวน ไมไดดําเนินการเอง รวมทั้งไมไดอยูอาศัยจริง แตกลับ
ดําเนินการให จึงเปนกรณีที่ไมชอบดวยแนวทางปฏิบัติวาดวยการทะเบียนราษฎร การแจงยายที่อยูแมอาจจะ
เกิดขึ้นเนื่องจากการเมืองแตละฝายเพื่อมุงประสงคใหไดมาซึ่งคะแนนเสียง แตพฤติการณหลายกรณอีาจมอง
ไดวาเปนการแจงยายที่อยูเพื่อหวังผลการเลือกตั้งก็เปนได โดยเฉพาะหวงของการเลือกตั้ง............(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)...............จักตองพึงระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่เปนกรณีพิเศษแตมิไดใชความระมัดระวังเชนวา
นั้นอยางเพียงพอ พฤติการณในหลายกรณีเปนความบกพรองในหนาที่ราชการ และเมื่อพิจารณาถึงเหตุและ
ปจจัยการกลับแกไขขอบกพรอง โดยมีการแจงยายออกหรือกลับภูมิลําเนาเดิมจนเสร็จสิ้นกอนการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง  รวมทั้ งแนวทางการลงโทษลักษณะอยางเดียวกันถือไดว า . . . . . . . . . . . ( ช่ือผู ถูก
ลงโทษ).............ไดกระทําความผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานไมปฏิบัติหนาที่ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวัง รักษาประโยชนของทางราชการ และฐานไมปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายของทางราชการ ตามนัยมาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน  พ .ศ .  2535 โดยพิจารณาแลวสมควรใหรับการลงโทษในระดับโทษ 
ลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น  

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  103 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ 
พลเ รือน  พ .ศ .  2535 ประกอบกฎ  ก .พ .  ฉบับที่  8  (พ .ศ .  2536)  จึงใหลงโทษลดขั้น เงิน เดือน 
................ (ช่ือผูถูกลงโทษ)....................  จํานวน 1 ขั้น จากระดับ 4 ขั้น 13,300 บาท คงใหไดรับเงินเดือน
จากระดับ 4 ขั้น 12,800 บาท 
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  อนึ่ง หาก............(ช่ือผูถูกลงโทษ)................ ประสงคจะอุทธรณคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือ โดยระบุขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่สนับสนุนคําอุทธรณดังกลาว ตอ อ.ก.พ.กระทรวง ภายใน 
30 วัน นับแตวันทราบคําสั่งนี้ ตามมาตรา 125(3)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 
และกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตวันที่.......... เดือน...........................พ.ศ. ...............เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 

ลงชื่อ 
(.........ช่ือผูส่ังลงโทษ...........) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่................/....(เลข พ.ศ.)…. 

เร่ือง  เปลี่ยนแปลงโทษขาราชการ 
---------------------------------------------- 

  ตามที่จังหวัดยโสธรไดมีคําสั่งที่ 2154/2542 ลงวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2542 
ลงโทษตัด เ งิน เดื อน . . . . . . (ระบุ ช่ื อ ผู ถู กลงโทษ ) . . . . . . . . .ข าร าชการพลเรื อนสามัญ  ตํ าแหน ง
....................................ระดับ.........สังกัด..................................................ตําแหนงเลขที่..............รับเงินเดือน
ในอันดับ............ขั้น..................บาท กรณีไดกระทําผิดวินัยในเรื่องเรียกและรับเงินจากนายบุญลุ พานาสันต
โดยอางวาจะชวยเหลือนายบุญมี พานาสันต  บุตรของนายบุญลุ พานาสันต  ซ่ึงถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม
ดําเนินคดีขอหาจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝาฝนตอกฎหมายไมใหตองรับ
โทษจําคุก ซ่ึงผลการสอบสวนปรากฏวา เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานกระทําการอันไดช่ือวาเปน
ผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 
2535 สมควรไดรับโทษปลดออกจากราชการ  แตจังหวัดยโสธรเห็นวาเปนการกระทําผิดวินัยอยาง 
ไมรายแรงฐานประพฤติช่ัว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบดังกลาว จึงไดมีคําสั่ง
ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน และไดรายงานการลงโทษตามลําดับ แตกรมการปกครองเห็นวา
พฤติการณของ.........(ช่ือผูถูกลงโทษ)..............ดังกลาวขางตนมีมูลที่ควรกลาวหาเปนการกระทําผิดวินัย
อยางรายแรงฐานกระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงไดนําเรื่องเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
พิจารณาใหกรมการปกครองมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน..........(ช่ือผูถูกลงโทษ)........... และ 
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
วาตามที่จังหวัดยโสธรสั่งลงโทษตัดเงินเดือน...........(ช่ือผูถูกลงโทษ)..............5% เปนเวลา 2 เดือน ยังไม
เหมาะสม จึงมีมติใหกรมการปกครองแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง.........(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)........... ไดโอนมารับราชการที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ไดมีคําสั่งที่ 39/2546 ลงวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน........(ช่ือผูถูก
ลงโทษ).........ตามมติของ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย นั้น 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดสงเรื่องให อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
พิจารณาตามมาตรา 104 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ 
อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในการประชุมครั้งที่ 2 /2550 เมื่อวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 ไดพิจารณาแลวขอเท็จจริงฟงไดวา.........(ช่ือผูถูกลงโทษ).........ไดเรียกและรับเงินจาก 
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นายบุญลุ พานาสันต เพื่อเปนคาชวยเหลือนายบุญมี พานาสันต บุตรชายของนายบุญลุ พานาสันต ผูรอง 
ซ่ึงถูกจับกุมขอหาจําหนายยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไมใหตองรับโทษจําคุก จนผูรองหลงเชื่อ
และจายเงินให........(ช่ือผูถูกลงโทษ)...........ไปหลายครั้ง รวมเปนเงิน 83,800 บาท แตปรากฏวา......(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)...........ไมไดใหความชวยเหลือ เมื่อผูรองไปขอเงินคืนก็ไมยอมคืนให  อีกทั้งการที่...(ช่ือผูถูก
ลงโทษ)............ไดเรียกและรับเงินจากนายบุญลุ พานาสันต วาจะชวยเหลือนายบุญมี พานาสันต บุตรชาย
ของนายบุญลุ พานาสันต  ซ่ึงถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดีขอหาจําหนายยาเสพติดใหโทษประเภท 1 
(เมทแอมเฟตามีน) โดยฝาฝนตอกฎหมาย เพื่อไมใหตองรับโทษจําคุกหรือใหถูกลงโทษสถานเบานั้น เปน
การกระทําเพื่อชวยเหลือหรือรับวาจะใหการชวยเหลือผูกระทําผิด รวมทั้งยังเปนความผิดตอพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงถือวาเปนความผิดที่สงผลตอความมั่นคงของประเทศอีกดวย นอกจากนี้การที่ 
.......(ช่ือผูถูกลงโทษ)..........เปนเจาหนาที่ของรัฐแตกลับกระทําการดังกลาวเสียเอง ถือวาเปนการกระทําซึ่ง
ทําใหเสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการอยางยิ่ง อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
จึงมีมติวาพฤติการณของ.......(ช่ือผูถูกลงโทษ)..........ดังกลาวขางตน ถือวาเปนการกระทําผิดวินัยอยาง
รายแรงฐานกระทําการอันไดช่ือวาเปนผูประพฤติช่ัวอยางรายแรง  ตามมาตรา  98 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงลงโทษโดยการปลด......(ช่ือผูถูกลงโทษ).........
ออกจากราชการ 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 104 วรรคสอง (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับขอ 6 แหงระเบียบ ก.พ. วาดวยวันออกจากราชการของขาราชการ
พลเรือนสามัญ พ.ศ. 2535 จึงใหเปลี่ยนแปลงโทษโดยการเพิ่มโทษ..............(ช่ือผูถูกลงโทษ)...............จาก
ตัดเงินเดือน 5% เปนเวลา 2 เดือน เปนลงโทษปลดออกจากราชการ 

  อนึ่ง หาก........(ช่ือผูถูกลงโทษ)........ประสงคจะอุทธรณคําสั่งนี้ใหยื่นอุทธรณตอ ก.พ. 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่รับทราบคําสั่งตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในมาตรา 126 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) วาดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ และหาก.....(ช่ือผูถูกลงโทษ)........ ไดอุทธรณและมีการวินิจฉัย
อุทธรณแลว ถา.......(ช่ือผูถูกลงโทษ)...........จะฟองโตแยงคําวินิจฉัยอุทธรณใหทําคําฟองเปนหนังสือยื่นตอ
ศาลปกครองหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดแจงหรือ
รับทราบคําสั่งวินิจฉัยอุทธรณ ตามมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง พ.ศ. 2542   

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    ส่ัง   ณ   วันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ............ 

ลงชื่อ 
(........ช่ือผูส่ังลงโทษ............) 
...............ตําแหนง............... 
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คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ที่................/....(เลข พ.ศ.).... 

เร่ือง ลงโทษไลออกจากราชการ 
---------------------------------------------- 

  ดวย................(ระบุช่ือผูถูกลงโทษ)..................ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง
........................................ระดับ........สังกัด......................................ตําแหนงเลขที่............... 
รับเงินเดือนในอันดับ.............ขั้น..................บาท ไดกระทําผิดวินัยในกรณี ละทิ้งหนาที่ราชการตั้งแตวันที่ 
6 พฤษภาคม 2546 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2546 ซ่ึงเปนวันแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง รวม 
52 วัน และไมกลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอ
ในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวาสิบหาวัน และผูวาราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะผูบังคับบัญชาของ 
ผูถูกลงโทษไดกระทําการสืบสวนโดยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงรวมทั้งใหโอกาสแก 
ผูถูกลงโทษไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตนดวยการทําหนังสือแจงไปยังผูถูกลงโทษทาง
ไปรษณียตอบรับ ณ  ที่อยูที่ปรากฏในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร โดยมีบุคคลซึ่งมีศักดิ์ เปนปาของ 
ผูถูกลงโทษเปนผูรับหนังสือแทนและเมื่อผูบังคับบัญชาเห็นวา ไมมีเหตุผลอันสมควร จึงถือเปนกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจงซึ่งผูบังคับบัญชาจะดําเนินการทางวินัยโดยไมสอบสวนได ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2539)  ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวยกรณีความผิด 
ที่ปรากฏชัดแจง พฤติการณของผูถูกลงโทษเปนความผิดฐานละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปน
เวลาเกินกวาสิบหาวันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร อันเปนความผิดวินัยอยางรายแรงตามมาตรา 92 วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ในการประชุมครั้งที่  4 /2549 เมื่อวันที่  15 เดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ .  2549 ไดมีมติใหลงโทษไล 
...........(ช่ือผูถูกลงโทษ)................ออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2546   

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  104 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงใหลงโทษไล............... (ช่ือผูถูกลงโทษ)....................ออกจากราชการ 
ตั้งแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2546   
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  อนึ่ง หาก..............(ช่ือผูถูกลงโทษ).............. ประสงคจะอุทธรณคําสั่งนี้ ใหยื่นอุทธรณเปน
หนังสือ โดยระบุขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่สนับสนุนคําอุทธรณดังกลาวตอ ก.พ. ภายใน 30 วัน นับแตวัน
รับทราบคําสั่งนี้  ตามมาตรา 126 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 วาดวย
การอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 

    ส่ัง   ณ   วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ............... 

 

ลงชื่อ 
(........ช่ือผูส่ังลงโทษ.............) 
...............ตําแหนง............... 
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คณะที่ปรึกษา 
 

นายสมพร ใชบางยาง     อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
นายวัลลภ พริ้งพงษ    รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
นายวสันต วรรณวโรทร   รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
นายจรินทร จักกะพาก    รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 

คณะผูจัดทํา 
 

นายชลธี ยังตรง    ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
นายกิตติพงษ ชูประสิทธิ์   หัวหนากลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน 
นายพนมเทียน เสงวั่น    หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
นายพิเชษฐ เงินสวาง    หัวหนาฝายทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย   หัวหนากลุมงานวินัย 
นายสมบุญ เอี่ยมรุจิรา    นิติกร 7 ว 
นายชัช พรหมคุปต    นติิกร 6 ว 
นางสาวผกาภรณ จันทรทิพย   บุคลากร 5 
นายนพคุณ ฉัตรจินดา    นิติกร 4 
นางสาวจิราภรณ พงศวัชร   นิติกร 3 
นางสาวทักษณพร ยี่รงค   พนักงานพิมพดีด 3 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Untitled-1.pdf
	Untitled.pdf
	law2-2.pdf


