
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

เมื่อกล่าวถึง “การด าเนินการทางวินัย” ผู้ที่จ าเป็นต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมักเกิด
ความรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะแต่ผู้ที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในฐานะผู้ถูกด าเนินการทางวินัย
เท่านั้น แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ต้องด าเนินการก็มีความรู้สึกกังวลใจไม่แตกต่างกัน เนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะ
สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมได้เพียงใด กระบวนการขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ  
ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ตัวบทกฎหมายที่ต้องน ามาใช้พิจารณาเป็นอย่างไร  สารพัดเรื่องที่ท าให้กังวลใจ            
แต่อย่างไรก็ดี เมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ ให้ปฏิบัติแล้วก็ต้องท าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด               
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงเป็นที่ยอมรับของ     
ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยในทุกชั้นทุกระดับ ซึ่งส่วนวินัยและคุณธรรม ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงาน     
ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบกรณีการด าเนินการทางวินัย        
ของข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับรู้ถึงความยุ่งยากซับซ้อนในการท าความเข้าใจระเบียบ ขั้นตอน 
และวิธีการในการด าเนินการสืบสวนและสอบสวนทางวินัยดังกล่าว 

ดังนั้น จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกรณีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สืบสวนและผู้สอบสวน      
ทางวินัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สืบสวนและผู้สอบสวนทางวินัย       
ให้สามารถท าหน้าที่ได้สะดวกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  
 
         

นางสาวพรรณิภา พรหมมาตร นิติกรช านาญการพิเศษ 
ส่วนวินัยและคุณธรรม ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
           กันยายน 2564 
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บทที่ ๑ 

บททั่วไป 
 
ความหมายของการด าเนินการทางวินัย 

“การด าเนินการทางวินัย” หมายถึง การด าเนินการทั้งหลายที่กระท าเป็นพิธีการตามกฎหมาย       
เมื่อข้าราชการพลเรือนมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ได้แก่ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวนหรือสอบสวน 
การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ การสั่งลงโทษหรืองดโทษ รวมทั้งการด าเนินการต่าง ๆ ระหว่างการสอบสวน
พิจารณา เช่น การสั่งให้พักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา เป็นต้น 

“การกล่าวหา” หมายถึง การร้องเรียนกล่าวโทษบุคคลว่ามีพฤติการณ์หรือมีการกระท าที่เป็น
ความผิดทางวินัย  

“การสืบสวนทางวินัย” หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น เพ่ือที่จะ
ทราบรายละเอียดแห่งกรณีที่จะด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต่อไป 

“การสอบสวนทางวินัย” หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน 
เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ได้ความจริงและยุติธรรม   
และเพ่ือที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระท าผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระท าผิด
วินัยนั้น 

“การพิจารณาความผิดและก าหนดโทษ” หมายถึง การพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิด
วินัยในกรณีใด ตามมาตราใด และควรจะลงโทษในสถานใดหรือไม่ ทั้งนี้ เป็นกระบวนการที่จะต้องกระท าโดยผู้มี
อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาโดยเฉพาะตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนก าหนดไว้ การพิจารณา
ความผิดและก าหนดโทษพึงกระท าเมื่อได้ทราบข้อเท็จจริงของเรื่องที่ กล่าวหาโดยกระจ่างชัดพอที่จะพิจารณา
ความผิดและก าหนดโทษได้แล้ว 

“การลงโทษ” หมายถึง มาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการรักษาวินัยนอกเหนือจากการส่งเสริมให้
ข้าราชการมีวินัย ซึ่งเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้ข้าราชการกระท าผิด 
 
ผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัย 

ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับกระบวนการด าเนินการทางวินัย ได้แก่ 
๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  
๒. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
๓. ผู้สืบสวน/ผู้สอบสวน 

- ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสืบสวน/สอบสวน 
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 

๔. ผู้พิจารณาความผิดและก าหนดโทษ 
- ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
- อ.ก.พ. (จังหวัด/กรม/กระทรวง) 

๕. ผู้สั่งลงโทษหรืองดโทษหรือสั่งยุติเรื่อง 
- ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
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บทที่ ๒ 

การด าเนินการกรณีมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวนิัย 
 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของ     
การด าเนินการตามนัยมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็น
บทบัญญัติที่ก าหนดที่มาของการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดย “หมวด ๑ การด าเนินการ 
เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระท าผิดวินัย” ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังนี้ 

๑. กรณีมีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย ตามข้อ ๓ 
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

“การกล่าวหา” คือ การร้องเรียนกล่าวโทษบุคคลว่ามีพฤติการณ์หรือมีการกระท าที่เป็นความผิด
ทางวินัย ซึ่งการกล่าวหามีได้ทั้งการกล่าวหาที่เป็นหนังสือและการกล่าวหาด้วยวาจา โดยการกล่าวหาทั้งสองวิธี
ดังกล่าว จะเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาในระดับใดระดับหนึ่งก็เป็นการกล่าวหาเพ่ือให้ด าเนินการต่อไป    
ตามหมวดนี้ 

การกล่าวหาเป็นหนังสือ ตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ ก าหนดว่า ต้องมีรายละเอียดอันได้แก่ การระบุชื่อและลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา ระบุชื่อหรือต าแหน่งของ      
ผู้กล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด นอกจากนี้ ยังต้องมี
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะให้เข้าใจได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือการกระท าผิดอย่างไร หรือ
เพียงพอที่จะสามารถสืบสวนเพ่ือค้นหาความจริงต่อไปได้ 

การกล่าวหาด้วยวาจา ตามข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 
๒๕๕๖ ก าหนดว่า ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับฟังการกล่าวหาจะต้องจัดท าบันทึกการกล่าวหาโดยให้มีรายละเอียด
เพียงพอเช่นเดียวกับการกล่าวหาเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาดังกล่าวลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เพ่ือให้
ปรากฏหลักฐานการกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร  

๒. กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย ตามข้อ ๔ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

กรณีที่ปรากฏว่ามีการกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยแต่ไม่ปรากฏตัว          
ผู้กล่าวหา (บัตรสนเท่ห์) และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้พบเห็นข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมอันเป็นที่สงสัยว่าผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ซึ่งทั้งสองกรณีจะต้องปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ว่า   
มีข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าผิดวินัยหรือไม่  

๓. การรายงานของผู้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามข้อ ๒ 
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

เมื่อความปรากฏกับผู้บังคับบัญชาว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการ      
พลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว หากผู้บังคับบัญชาที่รับทราบเรื่องนั้นมิใช่
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา ๙๐  
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วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการรายงานต้อง
จัดท าเป็นหนังสือที่ระบุชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) ชื่อและต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน     
ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัย และรายงานตามล าดับชั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ  
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้รับทราบเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

แต่หากผู้บังคับบัญชาที่รับทราบเรื่องนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวก็ต้องรีบด าเนินการตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑ นี้ ต่อไปโดยเร็ว 
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บทที่ ๓ 

การสืบสวนข้อเท็จจริงหรอืพิจารณาในเบื้องต้น 
 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของ     
การด าเนินการของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไว้ใน “หมวด ๒ การสืบสวนข้อเท็จจริง
หรือพิจารณาในเบื้องต้น” ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาว่าเรื่องที่
กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ใต้บังคับบัญชานั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ โดยสามารถ
ด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดในข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑.๑ หากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นเพียงพอแก่การพิจารณาแล้วตาม
ข้อ ๕ (๑) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ท าการสืบสวนก็ได้ 

๑.๒ หากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีนั้นยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการสืบสวนตามข้อ ๕ (๒) เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ทั้งนี้
จะด าเนินการด้วยตนเอง หรือจะให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่อ งนั้น เช่น 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า เป็นผู้ด าเนินการสืบสวน แล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้ 

อนึ่ง การสืบสวนทางวินัย หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเบื้องต้น 
เพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งกรณีท่ีจะด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการต่อไป 

๒. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าว   
มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระท าผิดวินัย กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรณีปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่ เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย      
ให้ด าเนินการตามข้อ ๖ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๒.๑ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๑ – ๘๓ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ด าเนินการตาม “หมวด ๓ การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง” ต่อไป 

๒.๒ ในกรณีที่ เห็นว่ามีมูลเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๕ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
ด าเนินการตาม “หมวด ๔ การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง” ต่อไป 
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๓. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าว
ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย โดยอาจเป็นกรณีตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗ 
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กล่าวคือ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทราบได้ว่า
ข้าราชการผู้ใดเป็นผู้กระท าผิดวินัย หรือน่าเชื่อได้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้ นกระท าผิดวินัยแต่ไม่มี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะด าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือการกระท านั้นไม่เป็นความผิดวินัย เช่นนี้ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้อง “ให้ยุติเรื่อง” ดังกล่าว  
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บทที่ ๔ 

การด าเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
 
“การสอบสวนทางวินัย” หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืน 

เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาให้ได้ความจริงและยุติธรรม      
และเพ่ือที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดวินัยจริงหรือไม่ ถ้ากระท าผิดจริงก็จะได้ลงโทษผู้กระท าผิด
วินัยนั้น โดยการสอบสวนทางวินัยใช้หลักการไต่สวน ที่คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแสวงหาความจริงว่าผู้ถูก
กล่าวหากระท าผิดวินัยตามข้อกล่าวหาหรือไม่ แม้ผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ได้กล่าวอ้างหรือยกเป็นข้อต่อสู้ แต่ถ้าเป็น
ประเด็นส าคัญที่ต้องพิสูจน์เพ่ือให้ได้ข้อยุติว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนที่
จะต้องแสวงหาความจริงดังกล่าว โดยยึดหลักการฟังความทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่างจากการสอบสวนในทางอาญาที่ใช้
ระบบกล่าวหา ซึ่งมุ่งเน้นการสอบสวนพยานฝ่ายกล่าวหาว่าพยานหลักฐานที่ได้มาเพียงพอตามข้อหาที่จะส่งฟ้อง
คดีอาญาหรือไม่ โดยไม่ได้เน้นพยานของผู้ต้องหาหรือพยานอ่ืน  

การสอบสวนทางวินัย มี ๒ กรณี ดังนี้ 
๑. การสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๒. การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
ตามความในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๘ 

ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดกรณีการด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจด าเนินการได้ ๒ วิธี คือ 

๑. การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไมแ่ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
๒. การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 
ขั้นตอนและวิธีการสอบสวน 

๑. การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยไมแ่ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

๑.๑ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะด าเนินการสอบสวนด้วยตัวเองหรือ
มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สอบสวนทางวินัย เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาว่ากรณีเป็น
ความผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๒ ระยะเวลาการสอบสวน  
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ทั้งนี้  ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่ สนับสนุนข้อกล่าวหาให้

ข้าราชการพลเรือนผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมทั้งต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่
ก าหนดด้วย (ตามข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง) 
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หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา      
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง) 

๒. การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

๒.๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ด าเนินการดังนี้ 

(๑) ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่  
ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐) 

(๒) แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ (ข้อ ๒๑ (๑)) 
(๓) แจ้งและส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ประธานกรรมการและกรรมการ

สอบสวน (ข้อ ๒๑ (๒))  
(๔) ให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสคัดค้านกรรมการสอบสวน (ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕) 

๒.๒ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
ดังนี้ 

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

(ข้อ ๔๐) 
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา (ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓) 
(๔) รวบรวมพยานหลักฐาน และประชุมพิจารณาท าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(ข้อ ๕๒) 
(๕) จัดท ารายงานการสอบสวนพร้อมทั้งส านวนการสอบสวนเสนอผู้สั่ งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๕๓) 

ส าหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งต่างกัน 
หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๑๖ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) และข้อ ๑๗ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (การร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)  

๒.๓ ระยะเวลาการสอบสวน  
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง   

ในกรณีที่ไม่สามารถสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือขอขยายระยะเวลาตามความจ าเป็น ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ในการนี้ ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณาขยายระยะเวลา หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ จะสั่งให้ยุติการด าเนินการเพ่ือพิจารณาด าเนินการสอบสวนเองก็ได้ 

๓. การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  

ข้าราชการที่กระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้สารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ให้ถ้อยค ารับสารภาพและมีการบันทึกถ้อยค ารับสารภาพไว้เป็นหนังสือ หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่ 
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สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. ซึ่งการรับสารภาพนั้นต้องรับโดยสิ้นเชิงไม่มีการยก
ข้อต่อสู้เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงเป็นดุลพินิจของ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่จะพิจารณาด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องท าการสอบสวน 
ซึ่งถ้าเห็นว่าการรับสารภาพในกรณีดังกล่าวเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าการกระท านั้นเป็นความผิดอย่างไม่ร้ายแรง
ตามข้อกล่าวหา หรือหากในระหว่างการสอบสวนทางวินัย ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจพิจารณาให้งดการ
สอบสวนก็ได้ (ข้อ ๖๔ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖) โดยไม่ต้องมีการแจ้ง          
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนรับฟังค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูก
กล่าวหา  

 
จากการด าเนินการสอบสวนตามกระบวนการดังกล่าว เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๗ พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ให้ด าเนินการสั่งการตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย ให้ด าเนินการสั่ง “ยุติเรื่อง” 
๒. หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษ “ภาคทัณฑ”์ “ตัดเงินเดือน” 

“ลดเงินเดือน” ตามควรแก่กรณี หรือหากเห็นว่าเป็นการกระท าผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ก็สามารถ
สั่งงดโทษและให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้ 

๓. หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตามหมวด ๔ การด าเนินการ
ในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป 
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บทที่ 5 

การด าเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
กรณีการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗    

ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวน และต้องสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด       
ใน “หมวด ๔ การด าเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง” ของกฎ ก.พ. ว่าด้วย    
การด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

 
ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 

๑. มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อันได้แก่  

- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามมาตรา ๕๗ (๑) (๔) และ (๗) 
- ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ       

การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา ๕๗ (๒) (๓) (๕) และ (๘) 
- อธิบดี ตามมาตรา ๕๗ (๖) (๙) และ (๑๐)  
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๕๗ (๑๑) 

๒. กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญมีต าแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน          
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกัน ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข้อ ๑๖ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  

๓. ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยตามมาตรา ๙๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ใช้อ านาจตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ 
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปมีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได ้
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยปกติต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดังนั้น 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่แล้ว โดยค าสั่งดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญอันประกอบด้วย 

๑. ชื่อ และต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
๒. เรื่องท่ีกล่าวหา (พฤติการณ์ที่เป็นการกระท าผิดวินัย) 
๓. ชื่อคณะกรรมการสอบสวน 
ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อ ๑๙ และแบบค าสั่งตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด (ดว.๑) 
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องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน 

ตามข้อ ๑๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน ประกอบด้วย 

๑. ประธานกรรมการ 
๒. กรรมการอย่างน้อย ๒ คน  
๓. กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
๔. ผู้ช่วยเลขานุการ (กรณีจ าเป็น) 

ส าหรับคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนได้ก าหนดให้กรรมการสอบสวนต้องแต่งตั้งจาก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เว้นแต่มีเหตุผลจ าเป็นจะแต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการ
การเมืองก็ได ้

ขณะแต่งตั้งประธานกรรมการต้องด ารงต าแหน่งตามที่ ก.พ. ก าหนด โดยมีรายละเอียดตาม
หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

 
การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน 

การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน เป็นสิทธิที่ส าคัญข้อหนึ่งของผู้ถูกกล่าวหาที่จะท าให้การสอบสวน
เป็นไปโดยยุติธรรมและปราศจากอคติ นอกจากนี้ กรรมการสอบสวนหากเห็นว่าตนมีเหตุคัดค้านก็สามารถแจ้ง
เรื่องให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการได้เช่นกัน ซึ่ง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการด าเนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดไว้ในข้อ ๒๑ – ๒๕ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑. เหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวน (ตามข้อ ๒๒) ดังนี้ 
- เป็นผู้กล่าวหา 
- เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหา 
- เป็นญาติของผู้กล่าวหา (เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือ

ลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น) 
- เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหา 
- เป็นผู้มีผลประโยชน์ได้เสียในเรื่องท่ีสอบสวน 
- เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระท าผิดตามที่เรื่องที่กล่าวหา 
- เป็นผู้ที่มีเหตุอ่ืนซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 

๒. วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน 
การคัดค้านต้องท าเป็นหนังสือ โดยมีเงื่อนไขตามที่ก าหนดในข้อ ๒๓ ดังนี้ 
- ต้องด าเนินการคัดค้านภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน หรือภายใน ๗ วันนับแต่ผู้ถูกกล่าวหาทราบเหตุแห่งการคัดค้าน 
- ต้องระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน โดยให้ระบุด้วยว่าพฤติการณ์

แห่งการคัดค้านดังกล่าวจะท าให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมอย่างไร 
ในกรณีที่ค าคัดค้านไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. นี้ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาค าคัดค้านสั่ง  

ไม่รับค าคัดค้านและแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานกรณีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สืบสวนและผูส้อบสวนทางวินัย  หน้า 11 

 

๓. ผู้มีอ านาจพิจารณาค าคัดค้าน 
การคัดค้านนั้นจะต้องยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเมื่อผู้สั่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับค าคัดค้านแล้วให้แจ้ง (๑) ประธานกรรมการ และ (๒) กรรมการสอบสวน    
ผู้ถูกคัดค้าน เพ่ือให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ และด าเนินการชี้แจงภายใน ๗ วัน 

โดยการพิจารณาค าคัดค้านสามารถสั่งการได้ดังนี้ 
- เห็นว่าค าคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้ยกค าคัดค้านโดยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา ประธานกรรมการ และ 

กรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้าน ทราบ 
- เห็นว่าค าคัดค้านฟังขึ้น ให้กรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และให้ผู้สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๐ โดยอาจลดหรือเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบสวนก็ได้  

การพิจารณาสั่งการค าคัดค้านนี้จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ตามข้อ ๒๔   
โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับค าคัดค้าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีการสั่งการใดภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการสอบสวนที่ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนด าเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ตามข้อ ๒๐ 

ในกรณีที่กรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุคัดค้าน ก็ให้ยื่นเป็นหนังสือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามข้อ ๒๕ เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

ส าหรับการคัดค้านผู้ช่วยเลขานุการ ให้น าข้อ ๒๒ – ข้อ ๒๕ มาใช้โดยอนุโลม 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวน 

๑. การประชุมนัดแรก 

เมื่อประธานกรรมการได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหลักฐานเบื้องต้นและหลักฐาน       
การรับทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนของผู้ถูกกล่าวหา) และคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบ
ค าสั่งแล้วตามข้อ ๒๗ ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่นัดประชุมครั้งแรกภายในเจ็ดวันเพ่ือก าหนด
ประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน กล่าวคือ คณะกรรมการสอบสวนจะร่วมกันพิจารณาว่า จากเรื่องที่กล่าวหา
ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการสอบสวน
จะต้องด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใด และด้วยวิธีการใด นอกจากนี้ยังอาจก าหนดกรอบระยะเวลาในการ
รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และอยู่ภายในระยะเวลาตามที่กฎ ก.พ. ก าหนด 

๒. การรวบรวมพยานหลักฐาน 

การรวบรวมพยานหลักฐานมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
- ห้ามบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมท าการสอบสวน (ข้อ ๒๖) 
- ให้สอบปากค าผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคราวละ ๑ คน 
- จ านวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากค าต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เว้นแต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่ง

มากกว่า ๓ คน ให้กรรมการสอบสวน ๓ คนท าการสอบปากค าได้ (ข้อ ๓๐) 
- การลงชื่อในบันทึกถ้อยค า และการแก้ไขข้อความ (ข้อ ๓๑) 
- ห้ามบุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบปากค า เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อการสอบสวนและผู้ถูกกล่าวหา    

มีสิทธิน าทนายหรือที่ปรึกษาเข้าร่วมในการสอบปากค า (ข้อ ๓๒) 
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- ห้ามให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับหรืออ่ืนใดโดยมิชอบ เพ่ือจูงใจให้ให้ถ้อยค า (ข้อ ๓๓) 
- บันทึกการได้มาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง) 
- พยานเอกสารให้ใช้ต้นฉบับ หรือส าเนาที่รับรองโดยผู้มีอ านาจหน้าที่หรือกรรมการสอบสวน 

หากไม่มีต้นฉบับให้สืบจากส าเนาหรือพยานบุคคล (ข้อ ๓๔ วรรคสอง และวรรคสาม) 
- พยานบุคคลที่ไม่มาหรือไม่ยอมชี้แจง คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณาตัดพยานได้ (ข้อ ๓๕) 
- พยานที่อาจท าให้การสอบสวนล่าช้าหรือไม่จ าเป็นต่อการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน

อาจพิจารณางดสอบสวนได้ (ข้อ ๓๖) 
- สอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่ ให้ประธานกรรมการร้องขอให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาส่งประเด็น (ข้อ ๓๗) 

๓. การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหา 

การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาเป็น
กระบวนการที่เป็นสาระส าคัญที่คณะกรรมการสอบสวนจะต้องด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๓.๑ การประชุมเพ่ือพิจารณาลงมติ (ข้อ ๓๘) 
คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาพยานหลักฐาน โดยหาก

พยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัย ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน   
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ องค์ประชุมต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดวินัย ให้คณะกรรมการสอบสวนท ารายงาน
การสอบสวนตามข้อ ๕๔ เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป 

๓.๒ บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา (ข้อ ๔๐) 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ ได้ด าเนินการ

รวบรวมมานั้น ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยตามเรื่องที่กล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดท าบันทึก
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแบบบันทึก
การแจ้งข้อกล่าวหา (ดว.๕) อันมีสาระส าคัญประกอบด้วย 

- ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าการใด เมื่อใด อย่างไร         
เป็นความผิดวินัยในกรณีใด 

- สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ 
- แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ   

สิทธิที่แสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน เพ่ือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
๓.๓ วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 

- แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงตามข้อ ๔๑ คือ ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียก       
ผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่เพ่ือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาเพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานั้น แล้วจึงให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในบันทึกทั้ง        
๒ ฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐาน แต่หากผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว แต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้คณะกรรมการ 
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สอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว จากนั้นจึงส่งบันทึกการแจ้ง     
ข้อกล่าวหา ๑ ฉบับไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ของผู้ถูกกล่าวหา 

- แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามข้อ ๔๓ จะใช้ส าหรับ    
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนเรียก โดยให้ส่งบันทึกการแจ้ง     
ข้อกล่าวหา ๑ ฉบับไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อล่วงพ้น ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ด าเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหา 

๓.๔ การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา 
การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหานั้น เป็นกระบวนการสืบเนื่องมาจากการแจ้ง

ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหา
ได้ชี้แจงข้อกล่าวหา ตลอดจนให้สิทธิในการน าสืบหรืออ้างพยานหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือหักล้างพยานหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาได้ โดยข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการก าหนดวัน 
เวลา สถานที่ และวิธีการชี้แจงให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

ในกรณีที่ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาอาจขอให้
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาก าหนดใหม่ก็ได้ ตามข้อ ๔๔ ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาต้องร้องขอก่อนครบก าหนด
ระยะเวลา 

ส าหรับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา     
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรให้โอกาสชี้แจงเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความเป็นธรรม ตามข้อ ๔๗ 

ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือวิธีการอ่ืนใดเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจกล่าวอ้างพยานหลักฐานเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการ
รวบรวมมาเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ 

๔. การท ารายงานการสอบสวน 
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและรับฟังค าชี้แจง

แก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบสวนต้องท าการประชุมเพ่ือพิจารณา             
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็น เพ่ือพิจารณาและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระท าผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากเป็นความผิดวินัยจะเป็นความผิดตามบทบัญญัติใด และควรได้รับโทษ
สถานใด จากนั้นจึงจัดท ารายงานการสอบสวนเพ่ือเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาต่อไป ทั้งนี้         
องค์ประชุมในการพิจารณาต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
สอบสวนทั้งหมด 

ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแบบรายงานการสอบสวน (ดว.๖) โดยต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 
๑. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
๒. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน 
๓. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน 
ทั้งนี้ ในรายงานการสอบสวน กรรมการต้องลงลายมือชื่อทุกคน เว้นแต่มีเหตุความจ าเป็นให้

ประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว้ ส าหรับกรณีกรรมการใดมีความเห็นแย้งให้ระบุความเห็นนั้นไว้ในรายงาน  
การสอบสวนด้วย  
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๕. ระยะเวลาในการสอบสวน 

ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุม     
ครั้งแรกตามข้อ ๒๗ และหากยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จให้ขยายได้ไม่เกินครั้งละ ๖๐ วัน โดยในแต่ละขั้นตอน   
การด าเนินการสอบสวนจะไม่มีการก าหนดระยะเวลาไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนสามารถวางกรอบ
ระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม  

ในกรณีที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงานไปยัง อ.ก.พ.กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพื่อเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

กรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงทีถ่ือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวน
หรืองดการสอบสวนก็ได้ มี ๓ กรณี ดังนี้ 

๑. กรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ด าเนินการหรือสั่งให้ด าเนินการ
สืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๒. กรณีกระท าผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก โดยต้องถูกจ าคุกจริง ๆ ไม่ใช่รอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษ หรือได้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก   
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๓. กรณีกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้
ถ้อยค ารับสารภาพและมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน ผู้มีหน้าที่สอบสวน หรือคณะกรรมการ
สอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ 
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กรณีปรากฏขอ้เท็จจริงว่า 
มีการกล่าวหา/สงสัยว่ามกีารกระท าผิดวินัย 

(ม.90) 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรายงานวา่ 
มีการกล่าวหา/สงสัยว่ามกีารกระท าผิดวินัย 

(ม.90) 

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม ม.57 
ด าเนินการสืบสวน/พจิารณาในเบื้องต้น ตาม ม.91 

กรณีไม่มีมูล 

ที่ควรกล่าวหาวา่กระท าผิดวินัย 

กรณีมีมูล 

ที่ควรกล่าวหาวา่กระท าผิดวินัย 

ยุติเรื่อง วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง 

ด าเนินการตาม ม.92 ด าเนินการตาม ม.93 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินยัร้ายแรง 

ด าเนินการสอบสวน 

แต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนวินยัไม่ร้ายแรง 

ด าเนินการสอบสวน 

แจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลกัฐาน   

/ให้โอกาสชีแ้จงน าสืบแก้
ข้อกล่าวหา 

ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตาม ม.57 

วินัยไม่ร้ายแรง วินัยร้ายแรง 

สั่งลงโทษตาม ม.96 

-  ภาคทัณฑ์ 
-  ตัดเงินเดือน 
-  ลดขั้นเงินเดือน 

สั่งลงโทษตาม ม.97 

- ปลดออก 
-  ไล่ออก 

กรณีเห็นว่าไม่ได้กระท าผิด 

สั่งยุติเรื่อง 

กรณีเห็นว่ากระท าผิด 

แผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินการทางวินัยแกข่้าราชการของ 
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสัง่บรรจ ุตาม ม. 57 แหง่ พรบ.ระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสืบสวนข้อเท็จจริง) 

 

บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายกล่าวหา/ฝ่ายถูกกล่าวหา 
 

เรื่อง  ..................................................................................................................... .......................... 
 

วันที่.................................................................. 

ข้าพเจ้า........................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................อายุ...........ปี  

สัญชาติ...............ศาสนา...................อาชีพ........... ...................................อยู่บา้นเลขท่ี.................................... 

ตรอก/ซอย…………….…………..…..ถนน................................................แขวง/ต าบล...........................................                 

เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด................................  

 ขอให้ถ้อยค าต่อผู้สืบสวน/คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยความสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
....................................................................................... .............................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................ ............................................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

........................................................................... .........................................................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้สืบสวน/คณะกรรมการสืบสวนมิได้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่น
สัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และผู้สืบสวน/
กรรมการสืบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าผู้สืบสวน/กรรมการสืบสวน 

 
.........................................................ผู้ให้ถ้อยค า 
(.......................................................) 
 
…………………………………………………ผู้บันทึกถ้อยค า 
(......................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสืบสวนข้อเท็จจริง) 
 

รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง 

                                                                   วันที่...................................................… 

เรื่อง  การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี........................................................ 

เรียน  ........................................................... 

ตามที่ ...................................ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามค าสั่ง ที่  
........../๒๕.......ลงวันที่ . . . . . . ...เดือน................พ.ศ. ๒๕............ เพ่ือสืบสวนข้อเท็จจริง ในเรื่องที่
................................................................................................................................................................................
.........................................................................................นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เสนอรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก....(มีผู้ร้องเรียนหรือผู้รายงานอย่างไร).......................... 
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................... .............................................................................................  

  ๒. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๒.๑. พยานบุคคล 
 พยานคนที่ ๑  ............................................................ ................................................ 

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................................................ ................   

พยานคนที่ ๒ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. .............................................. 

พยานคนที่ ๓ .............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................
....................................................................................................................................... ..................................... 
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๒.๒ พยานเอกสาร 
(๑).......................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. ...................................................

...................................................................................................................................................... .................... 
(๒)........................................................................................................... ......................

............................................................................................................................. ...................................................

..........................................................................................................................................................................  
(3).......................................................................................................................... .......

........................................................................................................................................ ........................................

........................................................................................... ............................................................................... 
 

  3. จากถ้อยค าพยานบุคคลและพยานเอกสารดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง   
สรุปข้อเท็จจริงได้ความว่า.......................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ ....................................................
............................................................................................................................. ...................................................
......................................................................................................................................................... ................. 

4. คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง  ได้ประชุมพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วมีความเห็นดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………….......................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอส านวนการสืบสวนข้อเท็จจริงมาด้วยแล้ว 
 
.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง) 
 

บันทึกถ้อยค าของพยาน 
 

เรื่อง  การสอบสวน....................................................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ ายแรง 
--------------------------- 

สอบสวนที่............................................. 
วันที่.................................................................. 

ข้าพเจ้า........................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................. ..อายุ...........ปี 
สัญชาติ.................ศาสนา..................อาชีพ..............................................อยู่บ้านเลขที่....................................
ตรอก/ซอย………………..…..ถนน.................................แขวง/ต าบล........................ ............ ... .......                         
เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นพยาน        
ในกรณีที่.................................สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่ างไม่ร้ายแรง.........................................
ในเรื่อง……………………………...……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 
....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

......................................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ ....................................................

............................................................................................................................. ...................................................

......................................................................................................................................................... .......................

............................................................................................................ ....................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

......................................................................................................................................... .......................................

............................................................................................ ....................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................ ....................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-   - 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่

เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และกรรมการสอบสวนได้
อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้
ต่อหน้ากรรมการสอบสวน 

 
.........................................................พยาน 
(.......................................................) 
 
…………………………………………………ผู้บันทึกถ้อยค า 
(......................................................) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 

 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง) 
 

บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 
 

เรื่อง  การสอบสวน................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
--------------------------- 

สอบสวนที่............................................. 
วันที่................................................................. 

ข้าพเจ้า........................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................อายุ...........ปี  
สัญชาติ..............ศาสนา...............อาชีพ..............................................อยู่บา้นเลขที่.............................................
ตรอก/ซอย……………………………………………..ถนน.................................แขวง/ต าบล.......................................... .
เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกก ล่าวหา
ตามค าสั่ง....................ที่....../25...... สั่ง ณ วันที่……………………………ในเรื่อง............................................ ......... 
.......................................................................................................................................................................... 

ตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหาตามบันทึกวันที่.........................................ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วนั้น 

ตามข้อกล่าวหาที่ว่า ......................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. .............................................................. 

ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า.......................................................................................................... .......... 
......................................................... .......................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
...................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... .......................................................
............................................................................................................................. ...................................................
...................................................................................................................................................... ..........................
......................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
...................................................................................................................................... ..........................................
......................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
......................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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-  - 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่
เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และกรรมการ
สอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง    
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้ากรรมการสอบสวน 

 
 

........................................................ผู้ถูกกล่าวหา 
(.......................................................) 
 
…………………………………………………ผู้บันทึกถ้อยค า 
(......................................................) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง) 
 

บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  
 

เรื่อง  การสอบสวน....................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
------------------------------ 

สอบสวนที่............................................. 
วันที่................................................................ 

ตามค าสั่ง..................................ที่............/25......... สั่ง ณ วนัที่ ....................................แตง่ตั้ง 
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง.......................................คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการ 
รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา............................................................................ ............... 
............................................................................................................................. ............................นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอที่จะรับฟังและด าเนินการต่อไปได้ โดยมี
ข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ข้อกล่าวหา .................................................................................................................. ............. 
....................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
.......................................................................... ............................................................ 

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
............................................................................................................................. .......................

....................................................................................................................................... .........................................

.......................................................................................... ......................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.......................................................................... ......................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................... 

............................................................................................................................. ................................................... 
..................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ..................................................... 
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-  - 
 
ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือและ  

มีสิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพ่ือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
บันทึกนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนได้ลงลายมือชื่อไว้    

เป็นหลักฐาน 
 

.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 

 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง) 
 

รายงานการสอบสวน 
สอบสวนที่............................................. 

วันที่.............................................................. 
เรื่อง  การสอบสวน................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
เรียน  ................................................... 

 
ตามค าสั่ง..................................ที่.........../25......... สั่ง ณ วนัที่………………………………..แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง...........................................ในเรื่อง............................................. 
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................ ............นั้น 

ประธานกรรมการได้รับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน   
ทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาตั้งแต่วันที่...................................... 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนและได้ประชุมพิจารณามีความเห็น       
ในเรื่องที่สอบสวนนี้แล้ว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นดังต่อไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. .............................................. 

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น................................................................................... . 
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................ ................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................................................................. ...
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
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-  - 
 
3. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (....) พิจารณาเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 

..............................................กระท าผดิวนัิยอย่างไม่ร้ายแรง จึงมีค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
4. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และได้ด าเนินการรวบรวม

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานเพียงพอ 
ที่จะรับฟังได้ว่า.......................................ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องนี้ โดยมีข้อเท็จจริง    
ในเบือ้งต้น ข้อกล่าวหา และพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยสรุปดังนี้ 

ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่า............................................................................................. .. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

ข้อกล่าวหา.......................................................... ...................................................................... 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา.......................................................................................  
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ....................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................................. 
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-  - 
 

5. คณะกรรมการสอบสวนได้เรียก..........................................ผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบาย    
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือ
ชื่อรับทราบและได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว ลงวันที่...................................ไปจ านวนหนึ่งฉบับแล้วด้วย  

6. .......................................ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา ดังนี้  
ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 
............................................................................................................................. ..................

........................................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

........................................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................. ...............................................................................................

........................................................... ....................................................................................................................  
พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา 
...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... .......

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... .......................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... .......................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ ........................................................

................................................................................................................................................................................ 
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-  - 
 
7. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานต่าง ๆ  

และมีความเห็น ดังนี้ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น......................................................................................................... ........... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ............................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง..............................................................................................................  

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.................................................................................................................................................................. ..............

..................................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.................................................................................................................................................. ..............................

..................................................................................................... ...........................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.................................................................................................................................. ................... 
ประเด็นที่ต้องพิจารณา.......................................................................................... .................... 

............................................................................................................................. ...................................................

........................................................... .....................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

........................................................................................................................................................................ ........

........................................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ...................................................

........................................................................................................................................................ ........ 
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-   - 
 
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน..................................................................................... .. 

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................. ...................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................. ...................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.......................................................................................................................................................................... ......

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.......................................................................................................................................................... ......................

............................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.......................................................................................................................................... ......................................

............................................................................................. ...................................................................................

............................................................................................................................. . 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอส านวนการสอบสวนมาด้วยแล้ว 

 
.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 

 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างรา้ยแรง) 
แบบ ดว. 3 

(ตามข้อ 31) 
 

บันทึกถ้อยค าของพยาน 
 

เรื่อง  การสอบสวน.........................................................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
--------------------------- 

สอบสวนที่............................................. 
วันที่.................................................................. 

ข้าพเจ้า........................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................อายุ...........ปี  
สัญชาติ.....................ศาสนา...............อาชีพ............................. .................อยู่บ้านเลขที่....................................
ตรอก/ซอย………………..…..ถนน.................................แขวง/ต าบล........................................... เขต/อ าเภอ
.......................................จังหวัด................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นพยานในกรณีที่
.......................................สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง......................................................
ในเรื่อง……………………………...……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
และคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อกรรมการสอบสวนอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยค าตามสัตย์จริงดังต่อไปนี้ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. .............................................. 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ ................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ................................................

................................................................................................................................................................................ 
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-   - 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา   

ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และกรรมการสอบสวน
ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้
ต่อหน้ากรรมการสอบสวน 

 
.........................................................พยาน 
(.......................................................) 
 
…………………………………………………ผู้บันทึกถ้อยค า 
(......................................................) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 
 

 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างรา้ยแรง) 
แบบ ดว. 4 

(ตามข้อ 31) 
บันทึกถ้อยค าของผู้ถูกกล่าวหา 

 
เรื่อง  การสอบสวน................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

--------------------------- 
สอบสวนที่............................................. 

วันที่................................................................. 
ข้าพเจ้า........................................เลขประจ าตัวประชาชน....................................อายุ...........ปี  

สัญชาติ..............ศาสนา...............อาชีพ..............................................อยู่บ้านเลขที่................... ..........................
ตรอก/ซอย……………………………………………..ถนน.................................แขวง/ต าบล...........................................
เขต/อ าเภอ...................................จังหวัด.................................ข้าพเจ้าได้ทราบแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกก ล่าวหา
ตามค าสั่ง....................ท่ี....../25...... ส่ัง ณ วนัท่ี……………………………ในเรื่อง.....................................................  
.......................................................................................................................................................................... 

ตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน  
ข้อกล่าวหาตามบันทึกวันที่.........................................ให้ข้าพเจ้ารับทราบแล้วนั้น 

ตามข้อกล่าวหาที่ว่า .................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. .............................................. 

ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
.......................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
....................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... ......................................................
............................................................................................................................. ...................................................
....................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ......................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
....................................................................................................................................... ......................................... 
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-  - 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คณะกรรมการสอบสวนมิได้กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา    

ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท าโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพ่ือจูงใจข้าพเจ้าให้ถ้อยค า และกรรมการ
สอบสวนได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง/ข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยค าเองแล้ว ขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าที่ถูกต้อง    
จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้ากรรมการสอบสวน 

 
 

........................................................ผู้ถูกกล่าวหา 
(.......................................................) 
 
…………………………………………………ผู้บันทึกถ้อยค า 
(......................................................) 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.......................................ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า 
 

.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างรา้ยแรง) 
แบบ ดว. 5 

(ตามข้อ 40) 
บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา 

และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามข้อ 40 
 
เรื่อง  การสอบสวน................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

------------------------------ 
สอบสวนที่............................................. 

วันที่................................................................ 
ตามค าสั่ง..................................ที่............/25......... สั่ง ณ วนัที่………………..……………..แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง...........................................คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการ 
รวบรวมพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา............................................................................ ............... 
.................................................................................................................................... .....................นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเพียงพอที่จะรับฟังและด าเนินการต่อไปได้ โดยมี
ข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานโดยสรุป ดังนี้ 

ข้อกล่าวหา .................................................................................................................. ............. 
................................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
.................................................................... .................................................................. 

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา 
............................................................................................................................. .......................

................................................................................................................................. ...............................................

.................................................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.................................................................... ............................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

........................................................................................................................ ........................................................

.............................................................................................................................................. ................................. 



คู่มือการปฏิบตัิงานกรณีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สืบสวนและผูส้อบสวนทางวินัย  หน้า 35 

 

 
-  - 

 
ในการสอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค าหรือยื่นค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือและ   

มีสิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพ่ือขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาก็ได้ 
บันทึกนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และคณะกรรมการสอบสวนได้ลงลายมือชื่อไว้    

เป็นหลักฐาน 
 

.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการและเลขานุการ 
(.....................................................) 
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการสอบสวนทางวินัยอย่างรา้ยแรง) 
แบบ ดว. 6 

(ตามข้อ 53) 
 

รายงานการสอบสวน 
 

สอบสวนที่............................................. 
วันที่.............................................................. 

เรื่อง  การสอบสวน................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
เรียน  ................................................... 

 
ตามค าสั่ง..................................ที่.........../25......... สั่ง ณ วนัที่………………………………..แต่งตั้ง 

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง...........................................ในเรื่อง...................................... ......... 
............................................................................................................................................................................... .
............................................................................................นั้น  

ประธานกรรมการได้รับส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน   
ทีเ่กี่ยวข้องกับเรื่องท่ีกล่าวหาตั้งแต่วันที่................................... ......และได้ประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรก 
เมื่อวันที่............................ 

บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนและได้ประชุมพิจารณามีความเห็น       
ในเรื่องที่สอบสวนนี้แล้ว จึงขอรายงานการสอบสวนโดยมีข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นดังต่อไปนี้ 

1. มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก......................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ...............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................. ............................................................................... 

2. การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น................................................................................... . 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... ..........

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... ..........................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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-  - 
 
3. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (....) พิจารณาเห็นว่า กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า 

..............................................กระท าผดิวนัิยอย่างร้ายแรง จึงมีค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 
4. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณาวางแนวทางการสอบสวน และได้ด าเนินการรวบรวม

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และได้ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานเพียงพอ 
ที่จะรับฟังได้ว่า.......................................ผู้ถูกกล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องนี้ โดยมีข้อเท็จจริง    
ในเบื้องต้นข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยสรุปดังนี้ 

ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่า............................................................................................. .. 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ..........
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

ข้อกล่าวหา...................................................... .......................................................................... 
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา............................................................................ ........... 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ...............
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ............................................................ 
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-  - 
 

5. คณะกรรมการสอบสวนได้เรียก..........................................ผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งและอธิบาย    
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาได้ลงลายมือ
ชื่อรับทราบและได้รับมอบบันทึกการแจ้งดังกล่าว ลงวันที่...................................ไปจ านวนหนึ่งฉบับแล้วด้วย  

6. .......................................ผู้ถูกกลา่วหาได้ชี้แจงและน าสบืแก้ข้อกลา่วหา ดังนี ้
ค าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา........................................................................................................ ...... 

............................................................................................................................................................................... .

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... .................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... .................................

......................................................................................................................................................................... ....... 
พยานหลักฐานที่หักล้างข้อกล่าวหา 
....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... ......

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ......................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... ......................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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7. คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมพิจารณา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานต่าง ๆ  

และมีความเห็น ดังนี้ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น......................................................................................................... ........... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ............................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... ............................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง....................................................................................................... ....... 

........................................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. ...................................................

........................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................... .....................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

........................................................................................................................................ ........................................

........................................................................................... .....................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ........................ 
ประเด็นที่ต้องพิจารณา................................................................................ .............................. 

............................................................................................................................. ...................................................

.............................................................................................................................................................................. ..

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.............................................................................................................................................................. ..................

................................................................................................................. ...............................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.............................................................................................................................................. ..................................

................................................................................................. ...............................................................................  
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ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน.......................................................................................  

................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................................................................................................. ...............

.................................................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................................................................................. ...............................

.................................................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

................................................................................................................................. ...............................................

.................................................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. ...................................................

.................................................................... ............................................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................

............................................................................................................................. . 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และพร้อมนี้ได้เสนอส านวนการสอบสวนมาด้วยแล้ว 

 
.......................................................ประธานกรรมการ 
(......................................................) 
 
.......................................................กรรมการ 
(......................................................) 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

พระรำชบัญญัติ 
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
 
พระรำชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของ

บุคคลซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๒) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(๔) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
มิให้น ำค ำสั่งหัวหน้ำคณะปฏิรูปกำรปกครองแผ่นดิน ที่ ๓๘/๒๕๑๙ ลงวันที่ ๒๑ 

ตุลำคม ๒๕๑๙ มำใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรพลเรือน 
 
มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/หน้ำ ๑/๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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“ข้ำรำชกำรพลเรือน” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่ งได้รับบรรจุและแต่งตั้ งตำม
พระรำชบัญญัตินี้ให้รับรำชกำรโดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณในกระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน 

“ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และข้ำรำชกำรอื่นใน
กระทรวง กรมฝ่ำยพลเรือน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรประเภทนั้น 

“กระทรวง” หมำยควำมรวมถึงส ำนักนำยกรัฐมนตรีและทบวง 
“รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีว่ำกำรทบวง 

และหมำยควำมรวมถึงนำยกรัฐมนตรีในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมและไม่สังกัด
กระทรวง 

“ปลัดกระทรวง” หมำยควำมรวมถึงปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและปลัดทบวง 
“กรม” หมำยควำมรวมถึงส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรม 
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมหรือเทียบเท่ำกรม 
“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และส่วนรำชกำรที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และมีฐำนะไม่ต่ ำกว่ำกรม 

 
มำตรำ ๕  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

ลักษณะ ๑ 
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

   
 

มำตรำ ๖  ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.พ.” 
ประกอบด้วยนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำน ปลัด
กระทรวงกำรคลัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และกรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง
จำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และด้ำนกฎหมำย
ซึ่งมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับกำรสรรหำตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขำธิกำร ก.พ. 
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ใน
พรรคกำรเมืองและมิได้เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งอยู่แล้ว 

 
มำตรำ ๗  กรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำว

ละสำมปี ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนดและยังมีกรรมกำรดังกล่ำวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่ำ
สำมคนให้กรรมกำรที่เหลือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๓ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๗๗  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษเพ่ือประโยชน์ในกำรค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญหรือให้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 
หมวด ๕ 

กำรรักษำจรรยำข้ำรำชกำร 
   

 
มำตรำ ๗๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมที่ส่วน

รำชกำรก ำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร 
โดยเฉพำะในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรยึดมั่นและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๒) ควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมรับผิดชอบ 
(๓) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
(๔) กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม 
(๕) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของงำนในส่วนรำชกำรนั้นตำมหลักวิชำและจรรยำวิชำชีพ 
ในกำรก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรตำมวรรคสอง ให้จัดให้มีกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรและประกำศให้ประชำชนทรำบด้วย 
 
มำตรำ ๗๙  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรอันมิใช่

เป็นควำมผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน น ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่ง
ให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นได้รับกำรพัฒนำ 

 
หมวด ๖ 

วินัยและกำรรักษำวินัย 
   

 
มำตรำ ๘๐  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำวินัยโดยกระท ำกำรหรือไม่กระท ำ

กำรตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ปฏิบัติรำชกำรในต่ำงประเทศนอกจำกต้องรักษำวินัย

ตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษำวินัยโดยกระท ำกำรหรือไม่กระท ำกำรตำมที่ก ำหนดในกฎ 
ก.พ. ด้วย 

 
มำตรำ ๘๑  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องสนับสนุนกำรปกครองระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๔ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘๒  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องกระท ำกำรอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร 

มติของคณะรัฐมนตรี นโยบำยของรัฐบำล และปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วยควำม

ตั้งใจอุตสำหะ เอำใจใส่ และรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 
(๔) ต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำร โดยชอบด้วย

กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง
นั้นจะท ำให้เสียหำยแก่รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะต้องเสนอ
ควำมเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนค ำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้ว 
ถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำสั่งเดิม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตำม 

(๕) ต้องอุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำร จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรมิได้ 
(๖) ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร 
(๗) ต้องสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคีและต้องช่วยเหลือกันในกำรปฏิบัติ

รำชกำรระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์แก่

ประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรเก่ียวกับหน้ำที่ของตน 
(๙) ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมืองในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและในกำร

ปฏิบัติกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชำชน กับจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำรว่ำด้วยมำรยำท
ทำงกำรเมืองของข้ำรำชกำรด้วย 

(๑๐) ต้องรักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
ของตนมิให้เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระท ำกำรอื่นใดตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๘๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องไม่กระท ำกำรใดอันเป็นข้อห้ำม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำมซึ่งควรต้อง

แจ้งถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จด้วย 
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้นแต่

ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท ำหรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษชั่วครั้งครำว 
(๓) ต้องไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำประโยชน์

ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
(๔) ต้องไม่ประมำทเลินเล่อในหน้ำที่รำชกำร 
(๕) ต้องไม่กระท ำกำรหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท ำกำรหำผลประโยชน์อันอำจท ำให้เสีย

ควำมเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้จัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะ

งำนคล้ำยคลึงกันนั้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๕ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

(๗) ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

(๘) ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศตำมท่ีก ำหนดในกฎ 
ก.พ. 

(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดข่ี หรือข่มเหงประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร 
(๑๐) ไม่กระท ำกำรอ่ืนใดตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๘๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๑ 

และมำตรำ ๘๒ หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท ำผิดวินัย 
 
มำตรำ ๘๕  กำรกระท ำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดควำมเสียหำย

อย่ำงร้ำยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหำยแก่

รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 
(๓) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินสิบห้ำวันโดยไม่มีเหตุอัน

สมควรหรือโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
(๔) กระท ำกำรอันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรอย่ำง

ร้ำยแรง 
(๖) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำ

พิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้
กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๒ 
หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง 

(๘) ละเว้นกำรกระท ำหรือกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ 
วรรคสองและมำตรำ ๘๒ (๑๑) หรือฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก ำหนดให้เป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 

 
มำตรำ ๘๖  กฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๘๐ วรรคสอง มำตรำ ๘๒ (๑๑) มำตรำ ๘๓ (๘) 

และ (๑๐) และมำตรำ ๘๕ (๘) ให้ใช้ส ำหรับกำรกระท ำที่เกิดขึ้นภำยหลังจำกที่กฎ ก.พ. ดังกล่ำวใช้
บังคับ 

 
มำตรำ ๘๗  ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมี

วินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำกระท ำผิดวินัย  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. 
ก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

มำตรำ ๘๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทำงวินัย 
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตำมท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  

โทษทำงวินัยมี ๕ สถำน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภำคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
 
มำตรำ ๘๙  กำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญให้ท ำเป็นค ำสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่ง

ลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิดและต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ โดยในค ำสั่ง
ลงโทษให้แสดงว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยในกรณีใดและตำมมำตรำใด 

 
หมวด ๗ 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 
   

 
มำตรำ ๙๐  เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ

ผู้ใดกระท ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ ทรำบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ 

ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย 

อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ตำมหมวดนี้ 
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต่ ำลงไปปฏิบัติ
แทนตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก ำหนดก็ได้ 

 
มำตรำ ๙๑  เมื่อได้รับรำยงำนตำมมำตรำ ๙๐ หรือควำมดังกล่ำวปรำกฏต่อ

ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
รีบด ำเนินกำรหรือสั่งให้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั้น
กระท ำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย
โดยมีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒ หรือมำตรำ ๙๓ แล้วแต่
กรณี  

 
มำตรำ ๙๒  ในกรณีที่ผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๙๑ ปรำกฏว่ำกรณีมี

มูลถ้ำควำมผิดนั้นมิใช่เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำน
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ พร้อมทั้งรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำแล้วผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งลงโทษตำมควร
แก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำ
ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวสั่งยุติเรื่อง 

 
มำตรำ ๙๓  ในกรณีที่ผลกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๙๑ ปรำกฏว่ำกรณีมี

มูลอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน ในกำรสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำ
ทรำบพร้อมทั้งรับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำ เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรเสร็จ ให้
รำยงำนผลกำรสอบสวนและควำมเห็นต่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 

ถ้ำผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้
กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้ำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้
ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๖ หรือมำตรำ ๙๗ แล้วแต่กรณี  

 
มำตรำ ๙๔  กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนส ำหรับกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือน

สำมัญต ำแหน่งต่ำงกัน หรือต่ำงกรมหรือต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกันให้
ด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูก
กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(๒) ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่
ปลัดกระทรวงถูกกล่ำวหำร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(๓) ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย
ร่วมกันให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่ำวหำด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงร่วมด้วย ให้นำยกรัฐมนตรีเป็น
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 

(๔) ส ำหรับกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
 
มำตรำ ๙๕  หลักเกณฑ์ วิธีกำร และระยะเวลำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยให้

เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. จะด ำเนินกำรทำง

วินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได ้
 
มำตรำ ๙๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้

ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน
ตำมควรแก่กรณีให้เหมำะสมกับควำมผิด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ แต่ส ำหรับ
กำรลงโทษภำคทัณฑ์ให้ใช้เฉพำะกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย 

ในกรณีกระท ำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท ำทัณฑ์
บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือนก็ได้ 

กำรลงโทษตำมมำตรำนี้ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมี
อ ำนำจสั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำในสถำนโทษและอัตรำโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด
ในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๙๗  ภำยใต้บังคับวรรคสอง ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย

อย่ำงร้ำยแรง ให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี ถ้ำมีเหตุอันควรลดหย่อนจะ
น ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ แต่ห้ำมมิให้ลดโทษลงต่ ำกว่ำปลดออก 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ 
๙๓ วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ เห็นว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. 
กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจำรณำ เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่ำวมีมติ
เป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น  
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ไม่ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 
๙๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๔ หรือมำตรำนี้ ให้ผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๔ หรือมำตรำนี้ได้ 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนว่ำผู้นั้นลำออกจำก
รำชกำร 

 
มำตรำ ๙๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำหรือให้ถ้อยค ำ

ในฐำนะพยำนต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร 
อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทำงรำชกำร ผู้บังคับบัญชำอำจพิจำรณำให้บ ำเหน็จควำมชอบเป็น
กรณีพิเศษได ้

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดอยู่ในฐำนะที่อำจจะถูกกล่ำวหำว่ำร่วมกระท ำผิดวินัย
กับข้ำรำชกำรอ่ืน ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ หรือให้ถ้อยค ำต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตำมควำมใน
วรรคหนึ่งเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดวินัยที่ได้กระท ำมำ จนเป็นเหตุให้มีกำรสอบสวนพิจำรณำทำงวินัยแก่
ผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำรกระท ำผิด ผู้บังคับบัญชำอำจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยำนหรือพิจำรณำลด
โทษทำงวินัยตำมควรแก่กรณีได้ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค ำในฐำนะพยำนตำมวรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสองอันเป็นเท็จให้ถือว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำรให้บ ำเหน็จควำมชอบ กำรกันเป็นพยำน กำรลดโทษ และ
กำรให้ควำมคุ้มครองพยำน ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนตำมวรรคสี่ จะก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ส ำนักงำน ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะด ำเนินกำรย้ำย โอน หรือ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒๙ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ด ำเนินกำรอ่ืนใดโดยไม่ต้องได้รับควำมยินยอมหรือเห็นชอบจำกผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรผู้นั้น 
และไม่ต้องปฏิบัติตำมข้ันตอนหรือกระบวนกำรตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ก็ได้ 

 
มำตรำ ๙๙  ให้กรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้ำพนักงำนตำม

ประมวลกฎหมำยอำญำและให้มีอ ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำเพียงเท่ำที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของกรรมกำรสอบสวนและโดยเฉพำะให้มี
อ ำนำจดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือห้ำง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำ
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำหรือบุคคลใด ๆ มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่งเอกสำรและ
หลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 
มำตรำ ๑๐๐๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดซึ่งออกจำกรำชกำรอันมิใช่เพรำะเหตุตำย 

มีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ขณะรับรำชกำรได้กระท ำหรือละเว้นกระท ำ
กำรใดอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำต่อผู้บังคับบัญชำของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้ำที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร หรือเป็นกำรกล่ำวหำของ
ผู้บังคับบัญชำของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำคดีอำญำก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ
ในขณะรับรำชกำรได้กระท ำควำมผิดอำญำอันมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับ
รำชกำรหรือควำมผิดลหุโทษ ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ
ด ำเนินกำรทำงวินัย และสั่งลงโทษตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำก
รำชกำร แต่ต้องสั่งลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำร 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำ หรือฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำคดีอำญำ 
หลังจำกที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดออกจำกรำชกำรแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมี
อ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ ด ำเนินกำรทำงวินัย และสั่งลงโทษตำมที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้
ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร โดยต้องเริ่มด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำรและต้องสั่งลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจำกรำชกำร ส ำหรับกรณี
ที่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมมำตรำ ๙๕ วรรคสอง จะต้องสั่งลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วันที่ผู้
นั้นออกจำกรำชกำร 

ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนค ำสั่งลงโทษ หรือองค์กร
พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษทำงวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยมีค ำ
วินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมต ิให ้เพ ิกถอนค ำสั ่งลงโทษตำมวรรคหนึ ่งหรือวรร คสอง เพรำะเหตุ
กระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยด ำเนินกำร
ทำงวินัยให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วันที่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุด หรือมีค ำวินิจฉัยถึงที่สุดหรือมีมติ 
แล้วแต่กรณี 

                                                 
๓ มำตรำ ๑๐๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๐ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ถ้ำผลกำรสอบสวน
พิจำรณำปรำกฏว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงก็ให้งดโทษ 

ควำมในมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งถูกสั่งให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน ตำมมำตรำ ๑๐๑ 

 
มำตรำ ๑๐๐/๑๔  ในกรณีที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

แห่งชำติหรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐมีมติชี้มูลควำมผิดข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้ใดซึ่งออกจำกรำชกำรแล้ว กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและสั่งลงโทษแก่ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญผู้นั้นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต แล้วแต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำผู้นั้นกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง
ก็ให้งดโทษ 

 
มำตรำ ๑๐๑  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย

อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั้งกรรมกำรสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ 
เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจสั่งพักรำชกำรหรือสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลกำรสอบสวน
หรือพิจำรณำ หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้ำภำยหลังปรำกฏผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำว่ำผู้นั้นมิได้กระท ำผิดหรือกระท ำ
ผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้
ผู้มีอ ำนำจดังกล่ำวสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรหรือกลับเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งตำมเดิมหรือ
ต ำแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในต ำแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. ก ำหนด  
ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดพักรำชกำรหรือออกจำกรำชกำรไว้
ก่อนแล้วภำยหลังปรำกฏว่ำผู้นั้นมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีอ่ืนอีก 
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ และ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ ตลอดจนด ำเนินกำรทำงวินัยตำมท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้
ต่อไปได ้

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนกลับเข้ำรับรำชกำร หรือสั่งให้ผู้ถูก
สั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นกำรลงโทษเพรำะกระท ำผิดวินัย
อย่ำงร้ำยแรงก็ให้ผู้นั้นมีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตลอดระยะเวลำระหว่ำงที่ถูกสั่งให้
ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเสมือนว่ำผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักรำชกำร 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอ่ืน และกำรจ่ำยเงิน
ดังกล่ำวของผู้ถูกสั่งพักรำชกำร และผู้ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยหรือ
ระเบียบว่ำด้วยกำรนั้น 

                                                 
๔ มำตรำ ๑๐๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๑ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
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ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

กำรสั่งพักรำชกำรให้สั่งพักตลอดเวลำที่สอบสวนหรือพิจำรณำ เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพัก
รำชกำรผู้ใดได้ร้องทุกข์ตำมมำตรำ ๑๒๒ และผู้มีอ ำนำจพิจำรณำค ำร้องทุกข์เห็นว่ำสมควรสั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรือพิจำรณำเสร็จสิ้นเนื่องจำกพฤติกำรณ์ของผู้ถูกสั่ง
พักรำชกำรไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรือพิจำรณำ และไม่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยต่อไป 
หรือเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรทำงวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักรำชกำรแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูก
สั่งพักรำชกำรไม่มีพฤติกรรมดังกล่ำว ให้ผู้มีอ ำนำจสั่งพักรำชกำรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรือพิจำรณำเสร็จสิ้น 

ให้น ำควำมในวรรคหกมำใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรสั่งพักรำชกำร กำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 

ระยะเวลำให้พักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน กำรให้กลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรหรือกลับเข้ำรับ
รำชกำรและกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เป็นไปตำมผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๑๐๒  กำรลงโทษข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในส่วนรำชกำรที่มีกฎหมำยว่ำ

ด้วยวินัยข้ำรำชกำรโดยเฉพำะ ในกรณีเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำมพระรำชบัญญัตินี้จะ
ลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรนั้นอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งตำมควรแก่กรณีและพฤติกำรณ์ก็ได้ แต่ถ้ำเป็นกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำม
พระรำชบัญญัตินี้ไม่ว่ำจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตำมกฎหมำยดังกล่ำวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชำ
พิจำรณำด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๑๐๓  เมื่อผู้บังคับบัญชำได้สั่งลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ตำม

กฎหมำยว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรโดยเฉพำะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รำยงำน อ.ก.พ. 
กระทรวงซึ่งผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวินัยสังกัดอยู่ เพ่ือพิจำรณำ เว้นแต่เป็นกรณีด ำเนินกำรทำงวินัยกับ
ข้ำรำชกำรต่ำงกระทรวงกัน หรือกรณีด ำเนินกำรทำงวินัยตำมมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตำมมำตรำ ๙๗ 
วรรคสอง ให้รำยงำน ก.พ.  ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่ ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยเป็นกำรไม่ถูกต้อง
หรือไม่เหมำะสม หำกมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ อ.ก.พ. 
กระทรวงหรือ ก.พ. มีมติ 

ในกรณีตำมวรรคสองและในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอ ำนำจ
สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๙๕ 

 
มำตรำ ๑๐๔  ในกำรด ำเนินกำรของ อ.ก.พ. กระทรวงตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง 

หรือมำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง หำกผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมกำรใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่ำวเห็นว่ำกำร
ด ำเนินกำรของผู้บังคับบัญชำหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นกำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือ
ปฏิบัติไม่เหมำะสม ให้รำยงำน ก.พ. เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป และเมื่อ ก.พ. มีมติ
เป็นประกำรใด ให้ผู้บังคับบัญชำสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ ก.พ. มีมติ  ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้
อุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชำต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค. เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓๒ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
มำตรำ ๑๐๕  เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีค ำสั่งใหม่ 

และในค ำสั่งดังกล่ำวให้สั่งยกเลิกค ำสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโทษที่ได้รับ
ไปแล้ว  ทั้งนี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๑๐๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ ผู้ใดมีกรณีกระท ำ

ผิดวินัยอยู่ก่อนวันโอนมำบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นด ำเนินกำรทำง
วินัยตำมหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ถ้ำเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ หรือสอบสวน
ของผู้บังคับบัญชำเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือพิจำรณำ หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่อง
ให้ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นั้นพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้โดยอนุโลม 
แต่ทั้งนี้ ในกำรสั่งลงโทษทำงวินัยให้พิจำรณำตำมควำมผิดและลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรที่โอนมำนั้น แล้วแต่กรณี  

 
หมวด ๘ 

กำรออกจำกรำชกำร 
   

 
มำตรำ ๑๐๗  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรเมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
(๓) ลำออกจำกรำชกำรและได้รับอนุญำตให้ลำออกหรือกำรลำออกมีผลตำมมำตรำ 

๑๐๙ 
(๔) ถูกสั่งให้ออกตำมมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๗ มำตรำ ๑๐๑ มำตรำ ๑๑๐ หรือ

มำตรำ ๑๑๑ หรือ 
(๕) ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออก 
วันออกจำกรำชกำรตำม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตำมระเบียบที่ ก.พ. ก ำหนด 
 
มำตรำ ๑๐๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดเมื่ออำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้น

ปีงบประมำณและทำงรำชกำรมีควำมจ ำเป็นที่จะให้รับรำชกำรต่อไปเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ในทำงวิชำกำร
หรือหน้ำที่ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว ในต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๖ (๓) (ง) หรือ (จ) หรือ (๔) (ค) 
หรอื (ง) จะให้รับรำชกำรต่อไปอีกไม่เกินสิบปีก็ได้ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 
มำตรำ ๑๐๙  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้ยื่น

หนังสือขอลำออกต่อผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งโดยยื่นล่วงหน้ำก่อนวันขอลำออกไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เป็นผู้พิจำรณำก่อนวันขอลำออก 

ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลำออกยื่นหนังสือขอลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำสำมสิบวัน และ
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เห็นว่ำมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นจะอนุญำตให้
ลำออกตำมวันที่ขอลำออกก็ได้ 

Admin
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ.   
ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  มาตรา  ๙๔  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๗  

มาตรา  ๑๐๑  และมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

จึงออกกฎ  ก.พ.  ไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นต้นไป 

หมวด  ๑ 

การดําเนินการเม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยวา่มีการกระทําผิดวินัย 
 

 

ข้อ ๒ เม่ือมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  

ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตามลําดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  

ทราบโดยเร็ว  โดยทําเป็นหนังสือ  ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้กล่าวหา  (ถ้ามี) 

(๒) ชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทําที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย 
(๔) พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องเท่าที่มี 
ข้อ ๓ การกล่าวหาที่จะดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้  ถ้าเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือให้มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา  และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา 
(๒) ระบุชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหา

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด 
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทําที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้  หรือ

แสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 
ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจา  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการทําบันทึก

คํากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๔ กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยที่จะดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  

นี้  อาจมีลักษณะดังนี้ 
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา  ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา  แต่ระบุชื่อหรือ

ตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด  
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้  หรือ 

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระทําผิดวินัย  โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

หมวด  ๒ 
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้น 

 

 

ข้อ ๕ เม่ือได้รับรายงานตามข้อ  ๒  หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  ว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  
ให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว 

(๑) พิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณมีีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ 
(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือส่ังให้ดําเนินการสืบสวน  และพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 

ว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่  ในการน้ี  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจสืบสวนเอง  
หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  หรือเป็นกรณี
ที่มีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  
ให้ดําเนินการตามข้อ  ๖  ต่อไป 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ดําเนินการต่อไป 
ตามหมวด  ๓  ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการต่อไปตามหมวด  ๔  แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  ให้ยุติเรื่อง 

ข้อ ๗ กรณีที่ถือว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย 
และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังให้ยุติเรื่องได้  อาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ทราบว่าข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้กระทําผิดวินัย 

(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามี 
การกระทําผิดวินัย  หรือไม่เพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

(๓) พฤติการณ์แห่งการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดทางวินยั 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

 

 

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้  โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้  แต่ถ้าได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ต้องดําเนินการตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  จนแล้วเสร็จ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  ต้องดําเนินการตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ต้องไม่เกินส่ีสิบห้าวันนับแต่
วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  โดยแสดงเหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๑๐ ในการดําเนินการตามข้อ  ๙  ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐  แล้ว  
ให้พิจารณาส่ังหรือดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาํผิดวินัยตามข้อกล่าวหา  ให้ส่ังยุติเรื่องตามมาตรา  ๙๒  
วรรคสอง  โดยทําเป็นคําส่ังตามข้อ  ๖๖ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์   
ตัดเงินเดือน  หรือลดเงินเดือน  ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา  ๙๖  และที่กําหนด
ไว้ในข้อ  ๖๗  โดยทําเป็นคําส่ังตามข้อ  ๖๙ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยเล็กน้อย  และมีเหตุอันควรงดโทษ  จะงดโทษให้  
โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา  ๙๖  ก็ได้  โดยทําเป็นคําส่ังงดโทษตามข้อ  ๗๑ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามหมวด  ๔  ต่อไป 
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการทางวินัยโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  และการคัดค้านกรรมการสอบสวน  ให้นําข้อ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  
วรรคสอง  วรรคส่ี  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๑  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งต่างกัน  หรือต่างกรม  หรือต่างกระทรวงกัน   
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไป 
ตามมาตรา  ๙๔  และที่กําหนดในข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗ 

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๑๒  ต้องดําเนินการสอบสวน  รวบรวมข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
รับฟังคําชี้แจงของผู้ถกูกล่าวหา  แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน  และทํารายงานการสอบสวน
พร้อมความเห็นเสนอผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ประธานกรรมการรับทราบคําส่ัง 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ
ขยายเวลาตามความจําเป็น  ในการน้ี  ผู้ ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ตามที่
เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย  หรือจะส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการดําเนินการ 
แล้วพิจารณาส่ังหรือดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ต่อไปก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 

ข้อ ๑๔ เม่ือผู้ ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและสํานวน 
การสอบสวนตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้พิจารณาส่ังหรือดําเนินการตามข้อ  ๑๑  หรือส่ังหรือดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ให้กําหนดประเด็นหรือ
ข้อสําคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง  ให้ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 

 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
เพื่อดําเนินการสอบสวนต่อไป 

ในกรณีที่เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากการดําเนินการตามขอ้  ๑๑  (๔)  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขึ้นใหม่เพื่อดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้  ส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน 
ตามข้อ  ๑๓  จะนํามาใช้ในการสอบสวนน้ีหรือไม่เพียงใด  ให้อยู่ในดุลพินจิของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งต่างกัน  
หรือต่างกรม  หรือต่างกระทรวงกัน  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  สําหรับกรณีอ่ืนตามมาตรา  ๙๔  (๔)  
ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๑) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน   
ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ของข้าราชการดังกล่าวต่างกัน  ให้อธิบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุที่มีตําแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม
แต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นอธิบดี  ถูกกล่าวหา 
ว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมด้วย  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง 
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมด้วย  ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๔) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเดียวกัน  แต่อยู่ต่างกรม
หรือต่างกระทรวงกัน  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนดํารงตําแหน่งที่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  (๑๑)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ผู้มีอํานาจส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนของแต่ละส่วนราชการทําความตกลงกันเพื่อกําหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการสอบสวน  แล้วให้แต่ละ
ส่วนราชการมีคําส่ังแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ  ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง  และกรรมการอ่ืนอีกอย่างน้อยสองคน  โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ  
ในกรณทีี่มีเหตุผลความจําเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึงมิใช่
ข้าราชการการเมืองก็ได้ 

ในขณะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ประธานกรรมการต้องดํารงตําแหน่งตามที่  ก.พ.  
กําหนด 

กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร  หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย  
หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย  หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัย 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึงมิใช่
ข้าราชการการเมืองหรือแต่งตั้งจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจําด้วยก็ได้  และให้นําข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  
ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๓๓  มาใช้บังคับกับผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙ คาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  เรื่องที่กล่าวหา  
ชื่อของประธานกรรมการ  และกรรมการ  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  ในกรณีที่มี 
การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ  ให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน  ให้ดําเนินการโดยทําเป็นคําส่ังตามแบบที่
สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป 

การเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวน 
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๒๑ เม่ือได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคําส่ังโดยเร็ว  และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน  ในการน้ี  ให้แจ้งตําแหน่งของประธานกรรมการ  กรรมการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  (ถ้ามี)  
รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน  และให้มอบสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย  
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง  ถ้าได้ทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและ 
ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง  พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงก่อน  แต่ถ้าไม่อาจแจ้งให้ทราบ
โดยตรงได้หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน  ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  
ณ  ที่อยู่ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเม่ือครบกําหนด
เจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเม่ือครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ 

(๒) ส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
ให้ประธานกรรมการโดยเร็ว  แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ใน
สํานวนการสอบสวน  และส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบคําส่ังของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธานกรรมการ 
เพื่อเก็บรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๒ เม่ือมีกรณีดังต่อไปนี้  กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้ 
(๑) เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ  ๓ 
(๒) เป็นคู่หม้ันหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ  ๓ 
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ  ๓  คือ  เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ   หรือเป็นพี่น้อง

หรือลูกพี่ลูกน้องนับไดเ้พียงสามช้ัน  หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หม้ันหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา 
(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน 
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําผิดตามเรื่องที่กล่าวหา 
(๗) เป็นผู้ที่มีเหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม 
ข้อ ๒๓ การคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทราบ
ว่ามีกรณีตามข้อ  ๒๒  โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๒ 

ในกรณีที่ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการคัดค้านเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งสําเนาหนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในสํานวน
การสอบสวน  รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ  และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้
เป็นหลักฐาน  ในการนี้  ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น   
แต่ถ้าเห็นว่าการคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดให้ผู้ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนสั่ง 
ไม่รับคําคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

ข้อ ๒๔ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 
ส่ังการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าคําคัดค้านรับฟังได้  ให้ส่ังให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ในการเป็นกรรมการสอบสวน  
ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้  แต่ถ้ากรรมการสอบสวน 
ที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน  และให้นําข้อ  ๒๐  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคําคัดค้านไม่อาจรับฟังได้  ให้ส่ังยกคําคัดค้าน  และมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้คัดค้าน  ผู้ถูกคัดค้าน  และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว  คําส่ังยกคําคัดค้านให้เป็นที่สุด 



 หน้า   ๑๙ 
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ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและส่ังการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําคัดค้าน  ถ้าไม่ได้ส่ังภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจาก 
การเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  และให้ดําเนินการตาม  (๑)  ตอ่ไป 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ  ๒๒  ให้ผู้นั้นแจ้งให้ผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทราบ  และให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาส่ังการตามข้อ  ๒๔  
โดยอนุโลมต่อไป 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้  เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน  ในการน้ี  ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของ 
ผู้ถูกกล่าวหาที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา  และจัดทําบันทึกประจําวันที่มี
การสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย 

ในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอ่ืนอยู่หรือร่วมด้วย  เว้นแต่เป็นการสอบปากคํา
ตามข้อ  ๓๒  หรือเป็นกรณีที่กฎ  ก.พ.  นี้  กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๗ ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ  ๒๑  (๒)  และ  (๓)  ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในกําหนด  
ให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ 

ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็น
และวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ข้อ ๒๘ เม่ือได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ  ๒๗  แล้ว   
ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา 
(๔) พิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๕) ทํารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน  

โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น 
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ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน  ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น
ไว้ให้ครบถ้วน  ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซ่ึงพยานหลักฐานดังกล่าว  ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย 

ข้อ ๓๐ ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากคําคราวละหนึ่งคน  และใน 
การสอบปากคําพยาน  ต้องแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา  การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย 

การสอบปากคําตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดจึงจะทําการสอบปากคําได้  แต่ในกรณีที่ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 
มีมากกว่าสามคน  จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนทําการสอบปากคําก็ได้ 

ข้อ ๓๑ การสอบปากคําตามข้อ  ๓๐  ต้องมีการบันทึกถ้อยคําของผู้ให้ถ้อยคําตามแบบที่
สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคํา   
ผู้บันทึกถ้อยคํา  และกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากคําลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคํานั้นไว้
เป็นหลักฐาน  ในกรณีที่บันทึกถ้อยคําใดมีหลายหน้า  ให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วม 
ในการสอบปากคําหนึ่งคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในบันทึกถ้อยคําทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา  ห้ามมิให้ขูด  ลบ  หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึก
ถ้อยคําแล้ว  ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บันทึกไว้  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพิ่มเติม
ข้อความใหม่ด้วยวิธีตกเติม  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากคําหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อกํากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ  ให้บันทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคําด้วย 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ 
ข้อ ๓๒ ในการสอบปากคํา  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบปากคํา  เว้นแต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมการ

สอบสวนที่ทําการสอบปากคาํอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน  หรือเป็นทนายความ
หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจํานวนที่กรรมการสอบสวนที่ทําการสอบปากคําเห็นสมควรให้เข้ามา 
ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนทําหรือจัดให้ทําการใด  ๆ  ซ่ึงเป็นการให้คําม่ันสัญญา   
ขู่เข็ญ  หลอกลวง  บังคับ  หรือกระทําโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด  เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ให้ถ้อยคําอย่างใด 
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ข้อ ๓๔ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร  จากผู้ใด  และเม่ือใด 

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้  
จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน  
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสําเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่กําหนดแล้ว  แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคํา  หรือในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําได้ภายในเวลาอันควร  คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน  และในรายงาน
การสอบสวนด้วย 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใดหรือการรวบรวม
พยานเอกสารหรือวัตถุใดจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น  หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช่สาระสําคัญ  
จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้  แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มี 
การสอบสวน  และในรายงานการสอบสวนด้วย 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่จะต้องสอบปากคําพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานซ่ึงอยู่ต่างท้องที่   
ประธานกรรมการจะรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นที่ เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนสอบปากคําพยานหรือรวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได้  โดยกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้  กรณีเช่นนี้  ถ้าผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นควรจะมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น
ดําเนินการตามที่คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้ 

ในการสอบปากคําพยานและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วม
เป็นคณะทําการสอบสวน  และให้คณะทําการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ข้อ ๓๘ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และพยานหลักฐาน 
ที่เก่ียวข้อง  ตามข้อ  ๒๘  (๑)  แล้ว  ให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาทําความเห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นว่า 
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ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน  ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อ 
ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจากข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  
รวมทั้งพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน  
ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีเก่ียวกับ
เรื่องที่สอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามข้อกล่าวหา  คณะกรรมการสอบสวนจะนําเอาคําพิพากษา 
ถึงที่สุดนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนก็ได้   
แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น  เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

ข้อ ๔๐ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้ทําเป็นบันทึก
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการใด  เม่ือใด  อย่างไร  เป็นความผิดวินัย 
ในกรณีใด  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้  รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ  สิทธิที่จะ 
แสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้  แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ 

บันทึกตามวรรคหนึ่ ง  ให้ทําตามแบบที่ สํ านักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยให้ทําเป็นสองฉบับ   
มีข้อความตรงกัน  ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย 

ข้อ ๔๑ เม่ือได้จัดทําบันทึกตามข้อ  ๔๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาพบตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด  เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

เม่ือผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
พร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  และให้ 
ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น  แล้วมอบบันทึกนั้น 
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา 
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ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  และให้มอบ
บันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน  แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว  ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ 

ข้อ ๔๒ เม่ือได้แจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตามข้อ  ๔๑  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่มาพบ
คณะกรรมการสอบสวน  หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่
ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้ 

ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ตั้งแต่วันที่ครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่กําหนดในข้อ  ๔๑  ให้ส่งบันทึกตามข้อ  ๔๐  
จํานวนหนึ่งฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ซ่ึงปรากฏตามหลักฐาน 
ของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ครบกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกดังกล่าวทางไปรษณยี์ 

คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใด  ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามวัน  เวลา  สถานที่และวิธีการ 
ที่กําหนดตามข้อ  ๔๒  หรือข้อ  ๔๓  โดยได้อ้างเหตุผลหรือความจําเป็น  หรือในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ามีเหตุจําเป็น  จะกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  หรือวิธีการเสียใหม่เพื่อประโยชน์แห่งความ
เป็นธรรมก็ได้ 

ข้อ ๔๕ ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา
หรือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใด 

คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งไปในคราวเดียวกันกับที่ได้ดําเนินการตามข้อ  ๔๑  
ก็ได้ 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาใด  ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้นไว้เป็นหนังสือ  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการสอบสวน
จะไม่ทําการสอบสวนในข้อกล่าวหานั้นก็ได้  แล้วดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ 
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๔๒  และข้อ  ๔๓  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์
จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรม 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ปรากฏพยานหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้ง 
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว  ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานที่เพิ่มเติมนั้นมีน้ําหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา  ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นมีผลทําให้ข้อกล่าวหาในเร่ือง 
ที่สอบสวนนั้นเปล่ียนแปลงไปหรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา  ให้กําหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือกําหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติม  
แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรปุพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  ทั้งนี้  ให้นําความ
ในขอ้  ๔๐  ข้อ  ๔๑  ข้อ  ๔๒  ข้อ  ๔๓  ข้อ  ๔๔  และข้อ  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๔๙ ในการสอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่ควรกล่าวหา 
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว 

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ยุติไม่ต้องดําเนินการ
ทางวินัยสําหรับเรื่องอ่ืนนั้น 

(๒) ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ดําเนินการทางวินัย 
ในเรื่องอ่ืนนั้นด้วยตามกฎ  ก.พ.  นี้  ในกรณีที่การกระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนนั้นเป็นการกระทําผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอ่ืนนั้นก็ได้ 

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการพลเรือนผู้อ่ืน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้  ต่อไป 

ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป 
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ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ ผู้ ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนผู้อ่ืนร่วมกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามข้อ  ๕๐  วรรคหนึ่ง   
ให้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือทําการสอบสวนผู้นั้น  โดยจะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวน
คณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้  แต่ถ้าเป็น
กรณีที่มีผลทําให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เปล่ียนไป  ให้ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา 
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  ของข้าราชการพลเรือนผู้นั้น  
เพื่อดําเนินการต่อไป 

พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม  คณะกรรมการสอบสวนจะใช้
ประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ต่อเม่ือได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาส 
ผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามกฎ  ก.พ.  นี้แล้ว 

ข้อ ๕๒ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบ  ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  และได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาได้แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

ในการพิจารณาทําความเห็นตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง  
ข้อกฎหมาย  และพิจารณามีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็น  ว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่  ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัย  ต้องพิจารณาให้ได้ความด้วย
ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด  ตามมาตราใด  ควรได้รับโทษสถานใด  และมีเหตุอันควรลดหย่อนหรือไม่  เพียงใด 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะ
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
บกพร่องในหน้าที่ราชการ  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  
หรือ  (๗)  แล้วแต่กรณี  ก็ให้ทําความเห็นเสนอไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย 

การประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นตามข้อนี้  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน
และไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

ข้อ ๕๓ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการตามข้อ  ๕๒  แล้ว  ให้จัดทํารายงานการสอบสวน
เสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยให้เสนอไปพร้อมสํานวน 
การสอบสวน 
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รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ข้อกล่าวหา  พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างข้อกล่าวหา  ประเด็นที่ต้องพิจารณา  
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๕๒  วรรคสอง  และวรรคสาม  และลายมือชื่อกรรมการ
สอบสวนทุกคน  รวมทั้งให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับไว้ในรายงานการสอบสวนหน้าอ่ืนด้วยทุกหน้า  
ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจําเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึก
เหตุจําเป็นดังกล่าวไว้ด้วย  และในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง  ให้แสดงชื่อและสรุป
ความเห็นแย้งของผู้นั้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย  ในการนี้  ผู้มีความเห็นแย้งนั้นจะทําบันทึก
รายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้ 

ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
สํานวนการสอบสวนเสนอต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนคร้ังแรกตามข้อ  ๒๗ 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจําเป็น  และให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลา
ได้ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน  ในกรณีที่ได้มีการขยายเวลาจนทําให้การสอบสวนดําเนินการเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ  ๒๗  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงาน  อ.ก.พ.  กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ทราบ  เพื่อติดตามเร่งรัดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วต่อไป 

ข้อ ๕๕ เม่ือผู้ ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและสํานวน 
การสอบสวนแล้ว  ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน  ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามข้อ  ๕๖  แต่ถ้าเห็นว่าการสอบสวน 
ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ก็ให้ส่ังหรือดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน  ให้ส่ังให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ให้กําหนดประเด็น 
หรือข้อสําคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทาํการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทําความเห็น 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง  ให้ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 
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ข้อ ๕๖ เม่ือผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว   
ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อส่ังหรือดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย  หรือกระทําผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
หรือไม่ได้กระทําผิดวินัย  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  
แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการตาม  (๒) 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่  และไม่ว่าผู้ส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่ก็ตาม   
ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  
อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ตามที่กําหนดในข้อ  ๕๘  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณาต่อไป 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษ
เพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  บกพร่องในหน้าที่ราชการ  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ  หรือมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  ถ้าผู้ส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  หรือ  (๗)  ต่อไป  แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถกูกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย  หรือกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง  ให้พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการตาม  (๒) 

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนผู้ถูกกล่าวหา  อันมีผลทําให้ผู้มีอํานาจส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปล่ียนไป  ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ดําเนินการ
ต่อไปจนเสร็จ  และทํารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับสํานวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเดิม 
ที่เป็นผู้ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการเพื่อส่งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาใหม่ที่เป็นผู้ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  พิจารณาส่ัง
หรือดําเนินการตามข้อ  ๕๕  ต่อไป  และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนต้องส่ังการอย่างใดเพื่อให้การสอบสวนนั้นดําเนินการต่อไปได้  ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมส่งเรื่อง 
ให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาต่อไป 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใหม่ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  
ตามวรรคหนึ่ง  เห็นสมควรให้ดําเนินการตามข้อ  ๕๕  จะส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมดําเนินการ  
หรือในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร  จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้ึนใหม่เพื่อดําเนินการก็ได้  โดยให้นํา
ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๕๘ การส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  พิจารณา  
ตามข้อ  ๕๖  (๒)  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  
จังหวัด  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  เป็นผู้พิจารณา 

(๒) ในกรณีที่อธิบดี  ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  (๖)  (๙)  หรือ  (๑๐)  เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ส่งเรื่องให้  
อ.ก.พ.  กรม  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  เป็นผู้พิจารณา 

(๓) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจ้าสังกัด  ปลัดกระทรวงสําหรับกรณีอ่ืนนอกจาก 
ที่กําหนดไว้ใน  (๒)  หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  (๒)  
(๓)  (๕)  หรือ  (๘)  เป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหา
สังกัดอยู่  เป็นผู้พิจารณา 

ในกรณีที่มีการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนผู้ถูกกล่าวหาอันมีผลให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  
กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เปล่ียนแปลงไป  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  
กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่หลังจากการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนนั้น  
เป็นผู้พิจารณา 

ข้อ ๕๙ เม่ือได้รับเรื่องตามข้อ  ๕๘  แล้ว  อ.ก.พ.  จังหวัด  อ.ก.พ.  กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  
แล้วแต่กรณี  อาจพิจารณามีมตอิย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงกรณีใด  ตามมาตราใด  และให้ลงโทษสถานใด  เพราะเหตุใด  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงกรณีใด  ตามมาตราใด  และให้ลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด  เพราะเหตุใด  หรือ
ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะมีมติงดโทษ  โดยให้ทําทัณฑ์บน 
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  ทั้งนี้  จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอยา่งใด 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ถ้ามีข้อเท็จจริงอันเป็นกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  หรือ  (๗)  ให้มีมติให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด  มีกรณีที่สมควร
ให้ออกจากราชการเพราะเหตุใด  ตามมาตราใด  และถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างใด 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัย  ให้มีมติให้ส่ังยุติเรื่อง   
หรือถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจลงโทษได้  ให้มีมติให้งดโทษ 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหรือการดําเนินการใดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน   
ให้มีมติให้สอบสวนเพิ่มเติม  แก้ไข  หรือดําเนินการให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี 

ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ  ๑๘  ให้การสอบสวน
ทั้งหมดเสียไป  และให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง 

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้องตามกฎ  ก.พ.  นี้  ให้เฉพาะการดําเนินการ 
นั้นเสียไป  และถ้าการดําเนินการนั้นเป็นสาระสําคัญที่ต้องดําเนินการหรือหากไม่ดําเนินการจะทําให้ 
เสียความเป็นธรรม  ให้แก้ไขหรือดําเนินการนั้นเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดตายในระหว่างการสอบสวน  ให้การดําเนินการทางวินัย 
แก่ผู้นั้นเป็นอันยุติ  แต่ให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องต่อไปเท่าที่สามารถจะกระทําได้  แล้วทําความเห็น 
เสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๖๓ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน
โดยอนุโลม  เว้นแต่องค์ประชุมกรรมการสอบสวนตามข้อ  ๓๘  และข้อ  ๕๒ 

หมวด  ๕ 
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง 

 

 

ข้อ ๖๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และได้รับสารภาพ 
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือได้ให้ถ้อยคํารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพ 
เป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ  ก.พ.  นี้  
ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้  ถือเป็น
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได ้

(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน  โดยไม่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอีกเลย  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ได้ดําเนินการหรือส่ังให้
ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ 

(๒) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา  หรือได้ให้
ถ้อยคํารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

หมวด  ๖ 
การส่ังยุติเรื่อง  ลงโทษ  หรืองดโทษ 

 

 

ข้อ ๖๖ การส่ังยุติเรื่องตามมาตรา  ๙๒  วรรคสอง  มาตรา  ๙๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๙๗  
วรรคสอง  ให้ทําเป็นคําส่ัง  ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  เรื่องที่ถูกกล่าวหาและผลการพิจารณา  
ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้ส่ัง  และวันเดือนปี 
ที่ออกคําส่ังไว้ด้วย 

ข้อ ๖๗ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา  ๙๖  
ที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจส่ังลงโทษได้  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ  ๒  หรือร้อยละ  ๔  ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ในวันที่มีคําส่ังลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ  ๒  หรือร้อยละ  ๔  ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ในวันที่มีคําส่ังลงโทษ 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ถ้าจํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาท
ให้ปัดเศษทิ้ง 

ข้อ ๖๘ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา  ๙๗  
ที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจส่ังลงโทษได้  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ปลดออก 
(๒) ไล่ออก 
ข้อ ๖๙ การส่ังลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดเงินเดือน  ปลดออก  หรือไล่ออก  ให้ทําเป็นคําส่ัง  

ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ  แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด  ตามมาตราใด  พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา 
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๔  ไว้ในคําส่ังนั้นด้วย  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้
ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้ส่ัง  และวันเดือนปีที่ออกคําส่ังไว้ด้วย 

ข้อ ๗๐ การส่ังลงโทษ  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
(๑) การส่ังลงโทษภาคทัณฑ์  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคําส่ัง 
(๒) การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีคําส่ัง 
(๓) การส่ังลงโทษปลดออกหรือไล่ออก  ให้ส่ังให้มีผลตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนดตามมาตรา  ๑๐๗  

วรรคสอง 
ข้อ ๗๑ การส่ังงดโทษตามมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  ทําเป็นคําส่ัง  และให้ระบุไว้ในคําส่ังด้วยว่าให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน  
ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 

ข้อ ๗๒ การส่ังงดโทษตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  สําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ซ่ึงออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามมาตรา  ๑๐๐  
วรรคหนึ่ง  และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ผู้บังคับบัญชา
ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังงดโทษ  ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 

ข้อ ๗๓ เม่ือได้มีคําส่ังยุติเรื่อง  ลงโทษ  หรืองดโทษแล้ว  ให้ดําเนินการแจ้งคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษ
หรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว  และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน  
และให้มอบสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย  ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง  เม่ือได้ทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง 
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน  ให้ส่งสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเม่ือครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเม่ือครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ 

หมวด  ๗ 
การมีคําส่ังใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ 

 

 

ข้อ ๗๔ ในกรณีที่มีการเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจ 
ส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีคําส่ังใหม่  โดยให้ส่ังยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิม  แล้วส่ังใหม่ให้เป็นไปตามนั้น 

คําส่ังใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยอย่างน้อยให้มีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ้างถึงคําส่ังลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ 
(๒) อ้างถึงมติของ  อ.ก.พ.  กระทรวง  หรือของ  ก.พ.  หรือคําวินิจฉัยของ  ก.พ.ค.  หรือขององค์กร

ตามกฎหมายอ่ืน  ที่ให้เพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  แล้วแต่กรณี  โดยแสดงสาระสําคัญ 
โดยสรุปไว้ด้วย 

(๓) ส่ังให้ยกเลิกคําส่ังลงโทษเดิมตาม  (๑)  และมีคําส่ังใหม่ให้เป็นไปตาม  (๒) 
(๔) ระบุวิธีการดําเนินการเก่ียวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว 
ข้อ ๗๕ ในกรณีที่คําส่ังเดิมเป็นคําส่ังลงโทษไล่ออกหรือปลดออก  ถ้ามีการลดโทษเป็นปลดออก  

หรือเพิ่มโทษเป็นไล่ออก  จะส่ังให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 
ตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง 

ข้อ ๗๖ ในกรณีที่คําส่ังเดิมเป็นคําส่ังลงโทษไล่ออกหรือปลดออก  ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะส่ัง
ลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  งดโทษ  หรือยกโทษ  ในคําส่ังใหม่ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  
และส่ังลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  งดโทษ  หรือยกโทษ  แล้วแต่กรณี 

การส่ังให้กลับเข้ารับราชการ  ให้ส่ังให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งตามเดิม  หรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันหรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ไม่อาจส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้  เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีคําส่ังใหม่นั้น  ผู้นั้น 
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ตาย  หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอ่ืน  
ให้ส่ังงดโทษ  หรือส่ังยุติเรื่อง  แล้วแต่กรณี  แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจส่ังให้กลับเข้ารับราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ในคําส่ังใหม่ให้ระบุด้วยว่าเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้น 
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๗๗ ในกรณีที่คําส่ังลงโทษเดิมเป็นคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ถ้ามีการเพิ่มโทษ  
ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ในคําส่ังใหม่ให้ระบุการดําเนินการเก่ียวกับโทษที่ได้รับไปแล้วดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณียกโทษ  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน  และให้ผู้นั้นกลับคืน 
สู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงิน 
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๒) ถ้าเป็นกรณีงดโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงิน
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๓) ถ้าเป็นกรณีที่มีผลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นั้นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษหรือลดโทษก็ตาม  
ให้ดําเนินการดังนี้ 

 (ก) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณจํานวน
เงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  และให้คืนเงิน 
ที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ข) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเป็นปลดออกหรือไล่ออก   
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ค) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์  ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น  ในกรณีที่ได้มี 
การตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

 (ง) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณจํานวนเงินที่จะตัดตามอัตราโทษใหม่
จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (จ) ถ้าเป็นการเพิ่มหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณ
จํานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  ในกรณีที่ 
จํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามคําส่ังลงโทษใหม่  ต่ํากว่าจํานวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามคําส่ังลงโทษเดิม  
ให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น 



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๘ 
การส่ังพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 

 

ข้อ ๗๘ เม่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะส่ังให้
ผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือผลแห่งคดีได้ต่อเม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ  
โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  
และได้ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก  เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๕) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญา
ในเรื่องที่สอบสวนนั้น  หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น  ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิด
อาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๗๙ การส่ังพักราชการให้ส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เว้นแต่ผู้ถูกส่ังพักราชการ 
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา  ๑๒๒  และผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ิน  เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกส่ังพักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา  และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจาก
การดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกส่ังพักราชการ 
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ให้ผู้มีอํานาจส่ังพักราชการส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จส้ิน 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดในคดีอาญาหลายคดี  
ถ้าจะส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีใดที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  ให้ส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนทุกสํานวน
หรือทุกคดีที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  ด้วย 

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว  ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักนั้นมีกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
หรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้น  ก็ให้ส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นและเข้าลักษณะ
ตามข้อ  ๗๘  นั้นด้วย 

ข้อ ๘๑ การส่ังพักราชการ  ให้ส่ังพักตั้งแต่วันออกคําส่ัง  เว้นแต่ 
(๑) ผู้ ซ่ึงจะถูกส่ังพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา   

หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  การส่ังพักราชการในเรื่องนั้นให้ส่ังพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง  
หรือต้องจําคกุ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการส่ังพักราชการไว้แล้ว  ถ้าจะต้องส่ังใหม่เพราะคําส่ังเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  
ให้ส่ังพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคําส่ังเดิม  หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคําส่ังเดิม 

ข้อ ๘๒ คําส่ังพักราชการต้องระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกส่ังพักราชการ  ตลอดจนกรณี 
และเหตุที่ส่ังพักราชการ  และวันที่คําส่ังมีผลใช้บังคับ 

เม่ือได้มีคําส่ังให้ผู้ใดพักราชการ  ให้แจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบ  และให้นําข้อ  ๗๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๓ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการตามข้อ  ๗๘   

และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือ
การดําเนินคดีนั้น  จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการไว้แล้ว  จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและส่ังให้ผู้ถูกส่ังพักราชการนั้น 
ออกจากราชการไว้ก่อนแทนการส่ังพักราชการก็ได้ 

ข้อ ๘๔ การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันออกคําส่ัง  แต่ถ้าเป็นกรณี 
ที่ได้ส่ังให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว  ให้ส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันส่ังพักราชการเป็นต้นไป  หรือในกรณี
ที่มีเหตุตามข้อ  ๘๑  ให้ส่ังให้มีผลตั้งแต่วันที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘๑  นั้น 

ให้นําข้อ  ๗๙  ข้อ  ๘๐  และข้อ  ๘๒  มาใช้บังคับแก่การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๕ การส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  หรือ

ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒอิอกจากราชการไวก่้อน  ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน 



 หน้า   ๓๖ 
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ข้อ ๘๖ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว   
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ตามข้อ  ๙๑  แล้วดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังงดโทษ 
ตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และแสดงกรณีกระทํา
ผิดวินัยนั้นไว้ในคําส่ังด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  ๙๑  

และส่ังยุติเรื่อง  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคาํส่ังนั้นด้วย 

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 
 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัยแต่มีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้น 

ถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟัง 
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น  โดยยังไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  แต่ถ้าเป็นการส่ังยุติเรื่อง  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ข้อ ๘๗ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว  
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ

ด้วยเหตุอ่ืน  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  แล้วดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  แต่หากมีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังงดโทษตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ   
และแสดงกรณีกระทําผิดวินัยนั้นไว้ในคําส่ังด้วย 



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 (ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 

 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทาํผิดวินยั  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  และส่ังยุติเรื่อง  

แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  และแสดงเหตุ

ที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

 (ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ 

 (ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้น 

ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือ

พิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น  โดยยังไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  แต่ถ้าเป็นการส่ังยุติเรื่อง  

ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

ไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

(๕) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนด้วย  

ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืน  ส่วนการดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟัง 

ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น 

(๖) ในกรณีที่ ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีที่ ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนด้วย   

ให้ส่ังยุติเรื่อง  และส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติ

หน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนนั้น 

ข้อ ๘๘ เม่ือได้ ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา   

หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดย 

คําพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการ

ตามมาตรา  ๙๗  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๑๑๐  (๘)  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แต่ศาลรอการกําหนดโทษ  
หรือให้รอการลงโทษ  หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามข้อ  ๙๑  และดําเนินการทางวินัยตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในคําพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระทําผิดอาญา  หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  ๙๑   
และถ้าการกระทําดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกส่ังพักราชการตาม  (๓)  หรือ  (๔)  ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ  หรือมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  หรือได้ออกจากราชการ 
ด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ไม่ต้องส่ัง 
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ด้วย 

ข้อ ๘๙ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถงึที่สุดแล้ว  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๗  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

(๒) ในกรณีที่ ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําส่ังของศาล  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๓  หรือมาตรา  ๑๑๐  (๘)  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แต่ศาลรอการกําหนดโทษ  
หรือให้รอการลงโทษ  หรือได้รับโทษอย่างอ่ืนนอกจาก  (๑)  หรือ  (๒)  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ตามข้อ  ๙๑  และดําเนินการทางวินัยตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในคําพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระทําผิดอาญา  หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทําผิดอาญา  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  และถ้า 
การกระทําดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ต่อไป 



 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  (๓)  หรือ  (๔)  มีกรณีอ่ืนที่ถูกส่ังพักราชการด้วย  
ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืน  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  หรือได้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ด้วย 

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีที่ถูกดําเนินการทางวินัย  หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  และมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการ
หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เม่ือปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่อง 
ที่มิได้มีคําส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษจําคุกสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้รอการดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ไว้ก่อน  
จนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในกรณีอ่ืนนั้นจึงดําเนินการตามควร 
แก่กรณีต่อไป 

(๓) ในกรณีที่สมควรให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ให้ดําเนินการ 
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ 

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น  ให้ส่ังยุติเรื่อง 
ข้อ ๙๑ ในกรณีที่จะต้องส่ังให้ผู้ถูกส่ังพักราชการผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือต้องส่ัง

ให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนผู้ใดกลับเข้ารับราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ 
ตามมาตรา  ๕๗  ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งตามเดิม   
หรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  หรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  
ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

ในกรณีที่ส่ังให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
แต่งตั้ง 
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ข้อ ๙๒ คําส่ังพักราชการ  คําส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  คําส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
หรือคําส่ังให้กลับเข้ารับราชการ  ให้มีสาระสําคัญตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 

หมวด  ๙ 
การนับระยะเวลา 

 

 

ข้อ ๙๓ การนับระยะเวลาตามกฎ  ก.พ.  นี้  ถ้ากําหนดเวลาเป็นวัน  สัปดาห์  หรือเดือน   
มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซ่ึงต้องใช้อํานาจ 
ตามกฎ  ก.พ.  นี้จะได้เริ่มการในวันนั้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซ่ึงต้องใช้อํานาจตามกฎ  ก.พ.  นี้  ต้องกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่างใดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้นับวันส้ินสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้าย 
เป็นวันหยุดราชการ 

ในกรณีที่บุคคลอ่ืนนอกจากที่กําหนดไว้ในวรรคสองต้องทําการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ  ให้ถือว่าระยะเวลานั้นส้ินสุดในวันทํางานที่ถัดจาก
วันหยุดนั้น 

หมวด  ๑๐ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

 

ข้อ ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจนําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้มาใช้บังคับได้  การดําเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด 
ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ได้มีการส่ังให้สอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  และการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จ  
ให้ดําเนินการสอบสวนผู้นั้นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ  ส่วนการพิจารณาและดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 
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ข้อ ๙๖ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วในวันก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  แต่ยังมิได้มีการพิจารณา 
และดําเนินการต่อไปหรือการพิจารณาดําเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  ให้การสอบสวนนั้นเป็นอันใช้ได้   
ส่วนการพิจารณาและดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ข้อ ๙๗ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนและพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  แต่ยังมิได้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามผลการพิจารณาดังกล่าว  ให้การสอบสวนและพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้  ส่วนการดําเนินการต่อไป 
ให้ดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ในกรณีที่จะต้องส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้กระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  แต่ยังไม่ได้ส่ังลงโทษ  ให้ส่ังลงโทษตามข้อ  ๖๗  (๒)  หรือ  
(๓)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙๘ ในกรณีที่ได้มีการส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  และการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น 
ยังไม่เสร็จ  ให้การส่ังพักราชการหรือส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมีผลต่อไปตามกฎ  ก.พ.  นี้  จนกว่า
จะมีการส่ังการเป็นอย่างอ่ืนตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พงศ์เทพ  เทพกาญจนา 
รองนายกรัฐมนตรี   
ประธาน  ก.พ.   
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎ  ก.พ.  ฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  มาตรา  ๙๔  (๔)  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  วรรคสี่  มาตรา  ๙๗  วรรคสอง  มาตรา  ๑๐๑  
วรรคแปด  และมาตรา  ๑๐๕  บัญญัติให้การดําเนินการทางวินัยเป็นไปตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเป็นต้องออก
กฎ  ก.พ.  น้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


