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สรุปสาระสำาคัญ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖  ๑

	 หมวด ๑	 การดำาเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำาผิดวินัย	 ๑
 หมวด ๒	 การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น	 ๕
	 หมวด ๓	 การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ๘
	 หมวด ๔	 การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ๑๒
 หมวด ๕	 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง	 ๓๐
 หมวด ๖	 การสั่งยุติเรื่อง	ลงโทษ	หรืองดโทษ	 ๓๓
	 หมวด ๗	 การมีคำาสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ	ลดโทษ	งดโทษ	หรือยกโทษ		 ๓๖
 หมวด ๘	 การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 ๔๐
 หมวด ๙	 ระยะเวลา	 ๕๑
 หมวด ๑๐	 บทเบ็ดเตล็ด	 ๕๔
	 บทเฉพาะกาล	 ๕๕

ภาคผนวก  ๕๗

	 -	 หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๑/ว๑	ลงวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	
	 	 เรื่อง	กฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 -	 หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๒	ลงวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	
	 	 เรื่อง	กำาหนดตำาแหน่งประธานกรรมการตามกฎ	ก.พ.	
	 	 ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 -	 หนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๓	ลงวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	
	 	 เรื่อง	แบบตามกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 -	 ตัวอย่างการแจ้งตำาแหน่งคณะกรรมการสอบสวน	 		
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กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

	 ก.พ.	ไดก้ำาหนด	กฎ	ก.พ.	วา่ดว้ยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยอาศัยอำานาจตาม	
มาตรา	๘	(๕)	และหมวด	๗	การดำาเนินการทางวินัย	ตามมาตรา	๙๔	มาตรา	๙๕	มาตรา	๙๖		
มาตรา	๙๗	มาตรา	๑๐๑	และมาตรา	๑๐๕	แหง่พระราชบัญญติระเบียบขา้ราชการพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑		
ซึ่ง	 กฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่	 ๒๗	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖		
โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 กฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ประกอบด้วย	 ๑๐	 หมวด		
และบทเฉพาะกาล	 รวมทั้งสิ้น	๙๘	ข้อ	 โดยสำานักมาตรฐานวินัย	 สำานักงาน	ก.พ.	 ได้สรุปสาระ
สำาคัญของ	กฎ	ก.พ.	ฉบับนี้ไว้	ดังต่อไปนี้

หมวด ๑

การดำาเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำาผิดวินัย

	 หมวดน้ีเป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการของการดำาเนินการตามนัยมาตรา	 ๙๐		
แหง่พระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อันเป็นบทบัญญติัท่ีกำาหนดท่ีมาของ
การดำาเนินการทางวนัิยแกข่า้ราชการพลเรอืนสามัญ	โดย“หมวด	๑	การดำาเนินการเม่ือมีการกลา่วหา	
หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำาผิดวินัย”ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำาคัญไว้	ดังนี้
	 ๑.	 การกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีพฤติการณ์กระทำาผิดวินัย
	 ๒.	 การจำาแนกกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำาผิดวินัย
	 ๓.	 การกำาหนดวิธีการรายงานของผู้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจ	
	 	 สั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗
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สาระสำาคัญ

	 ๑.	 กรณีมีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำาผิด
วินัยตามข้อ	๓	ของกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	 “การกล่าวหา”	 คือ	 การร้องเรียนกล่าวโทษระบุว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญ	
มีพฤติการณ์หรือมีการกระทำาท่ีเป็นความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ท้ังนี้	 ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 หรือ	
ไม่รา้ยแรง	ซึง่การกลา่วหามีไดท้ัง้การกลา่วหาทีเ่ป็นหนงัสอื	และการกลา่วหาดว้ยวาจา	แตก่าร	
กล่าวหาท้ังสองวิธีดงักล่าว	ตอ้งเป็นการกล่าวหาตอ่ผู้บังคับบัญชาในระดบัใดกไ็ด	้ถึงจะเป็นการ
กล่าวหาเพื่อให้ดำาเนินการต่อไปตามหมวดนี้
	 	 การกล่าวหาเป็นหนังสือตามข้อ	 ๓	 วรรคหนึ่ง	 นั้น	 ต้องมีรายละเอียดอันได้แก่	
การระบุชื่อและลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา	ระบุชื่อหรือตำาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา	หรือข้อเท็จจริง	
ท่ีเพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด	นอกจากนี้	 ยังต้องมี	
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอท่ีจะให้เข้าใจได้ว่าผู้น้ันมีพฤติการณ์หรือการ	
กระทำาผิดอย่างไร	หรือเพียงพอ	ที่จะสามารถสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้
	 	 การกล่าวหาด้วยวาจาตามข้อ	 ๓	 วรรคสอง	 น้ัน	 ผู้บังคับบัญชาผู้ท่ีได้รับฟังการ	
กลา่วหาน้ันจะตอ้งจัดทำาบันทกึคำากลา่วหาโดยใหมี้รายละเอียดเพยีงพอเช่นเดยีวกบัการกลา่วหา	
เป็นหนังสือ	 และให้ผู้กล่าวหาดังกล่าวลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน	 ทั้งน้ี	 เพ่ือให้ปรากฏหลัก
ฐานการกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร
	 ๒.	 กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำาผิดวินัยตามข้อ	 ๔		
ของกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	 สาระสำาคัญของข้อ	 ๔	 นี้	 เป็นการกำาหนดหลักเกณฑ์ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการ	
กลา่วหาวา่มขีา้ราชการพลเรือนสามญักระทำาผดิวนัิยแตไ่มป่รากฏตวัผูก้ลา่วหา	และรวมท้ังกรณ	ี
ท่ีผู้บังคับบัญชาได้พบเหน็ขอ้เท็จจรงิหรอืพฤติการณอั์นเป็นทีส่งสัยว่าผู้อยู่ใต้บงัคับบญัชากระทำา
ผิดวินัย	ซึ่งทั้งสองกรณีจะต้องปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ว่า
มีข้าราชการพลเรือนสามัญกระทำาผิดวินัยหรือไม่	โดยรายละเอียดแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้
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	 	 ๒.๑	 กรณีเป็นท่ีสงสัยตามข้อ	 ๔	 (๑)	 น้ัน	 เป็นกรณีท่ีมีการกล่าวหา	
โดยไม่ได้ระบุช่ือหรือลงลายมือช่ือของผู้กล่าวหา	 แต่ระบุเพียงช่ือหรือตำาแหน่ง	
ของผู้ถูกกล่าวหา	หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใด	โดยมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะให้เข้าใจได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือการกระทำาผิด	
อย่างไร	 หรือเพียงพอท่ีจะสามารถสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้	 ซึ่งการ	
กล่าวหาในกรณีนี้ก็คือ	การร้องเรียนกล่าวหาโดย	“บัตรสนเท่ห์”	ดังนั้น	บัตรสนเท่ห์	ก็อาจ
เป็นที่มาที่ทำาให้มีการดำาเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นได้	ถ้าพิจารณา
แล้วเห็นว่าบัตรสนเท่ห์นั้น	มีหลักฐานหรือมีกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง	ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอน๑

	 	 ๒.๒	 กรณเีป็นท่ีสงสัยตามข้อ	๔	(๒)	นัน้	เป็นกรณท่ีีข้อเท็จจริงหรือพฤตกิารณ์
ได้ปรากฏต่อผู้บงัคับบัญชาเอง	ทำาใหเ้ปน็ทีส่งสยัว่าข้าราชการพลเรอืนสามญัผู้ใดกระทำาผดิ
วินัย	และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได	้โดยกรณีนี้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้	 ดังน้ัน	 ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว	
จึงไม่ได้เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ	๓
		 	 ท้ังน้ี	 กรณีเป็นท่ีสงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำาผิดวินัย	
ตามขอ้	๔	(๑)	และ	(๒)	เป็นเพยีงแคก่ารกำาหนดบางลกัษณะของกรณเีป็นทีส่งสยัเทา่น้ัน	ซึง่ก็	
อาจมีลกัษณะอ่ืนๆ	ไดอี้ก	หากลกัษณะน้ันเป็นกรณีท่ีไดป้รากฏขอ้เท็จจริงหรือพฤตกิารณ์วา่	
มีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำาผิดวินัย	 และมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบสวน
สอบสวนต่อไปได้
	 	 ๓.	 การรายงานของผู้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุ	
ตามมาตรา	๕๗	ตามข้อ	๒	ของกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	 เม่ือความปรากฏกับผู้บังคับบัญชาว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ขา้ราชการพลเรอืนสามัญผู้ใดกระทำาผิดวินยัตามรายละเอยีดขา้งต้นแล้ว	หากผู้บังคับบัญชา	

๑	 หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ที่	 นร	 ๐๒๐๖/ว	 ๒๑๘	 ลงวันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๔๑		
เร่ือง	หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเร่ืองราวร้องเรียน	
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำาผิดวินัย
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ท่ีรับทราบเรื่องน้ันไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	 ผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวก็มีหน้าท่ีต้องรายงานตามมาตรา	 ๙๐	 วรรคหนึ่ง	 ประกอบกับข้อ	 ๒	 โดยการ
รายงานต้องจัดทำาเป็นหนังสือ	ที่ระบุชื่อผู้กล่าวหา	(ถ้ามี)	ชื่อและตำาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา		
ข้อเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการกลา่วหาหรอืกรณีทีเ่ปน็ทีส่งสยั	และรายงาน	
ตามลำาดับชั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ให้รับทราบ		
เพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป
	 แต่หากผู้บังคับบัญชาท่ีทราบเร่ืองนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุ	
ตามมาตรา	๕๗	ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวก็ต้องรีบดำาเนินการตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	นี้ต่อไปโดยเร็ว
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หมวด ๒

การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น 

 หมวดน้ีเป็นการกล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจ	
สั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ที่ได้รับทราบการรายงานตามข้อ	๒	หรือเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา	
ซึง่มอีำานาจส่ังบรรจตุามมาตรา	๕๗	รบัทราบเรือ่งกล่าวหาหรอืกรณีเป็นทีส่งสัยวา่ข้าราชการ	
พลเรือนสามัญผู้ใด	 กระทำาผิดวินัยด้วยตนเองตามข้อ	 ๔	 ของ	 “หมวด	๑	 การดำาเนินการ	
เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำาผิดวินัย”	

สาระสำาคัญ

	 “หมวด	 ๒	 การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้น”	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การการดำาเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา	๙๑	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไว้	กล่าวคือ
	 ๑.	 ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 มีอำานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาว่าเร่ืองที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น	 มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับ
บญัชานัน้กระทำาผดิวินยัหรอืไม	่สว่นในการดำาเนนิการของผูบ้งัคับบญัชาซึง่มอีำานาจสัง่บรรจุ	
ตามมาตรา	๕๗	เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว	สามารถดำาเนินการได้ตามที่กำาหนดในข้อ	๕	
ของกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ดังนี้
	 	 ๑.๑	 ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นเพียงพอแก่การ	
พิจารณาแลว้	ตามขอ้	๕	(๑)	ก็ให้ผูบั้งคบับัญชาซ่ึงมอีำานาจสัง่บรรจุตามมาตรา	๕๗	พิจารณาวา่กรณ	ี
นั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำาผิดวินัยหรือไม่	อย่างไร	โดยจะไม่ทำาการสืบสวนก็ได้
	 	 ๑.๒	 ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีมีน้ัน	 ยังไม่เพียงพอท่ีจะพิจารณาได้	
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ดำาเนินการสืบสวนตามข้อ	 ๕	 (๒)	
เพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม	 ทั้งนี้จะดำาเนินการด้วยตนเอง	 หรือจะให้ข้าราชการ	
พลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับเร่ืองนั้นเป็นผู้ดำาเนินการสืบสวน	
แล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
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	 อน่ึง	 คำาว่า	 “การสืบสวน”	 ดังกล่าวข้างต้น	 หมายถึง	 การสืบหาข้อเท็จจริง	
และพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำาผิดวินัยหรือไม่	 นอกจากนี้การสืบสวนให้ทำาในทางลับ๒	 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย	
แก่ข้าราชการผู้ถูกดำาเนินการหรือบุคคลภายนอก	เช่น	ผู้กล่าวหา	หรือพยาน	เป็นต้น
	 ๒.	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระทำาผิดวินัย	
กล่าวคือ	 ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ได้พิจารณาและเห็นว่ากรณี
ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำาผิดวินัย	 ก็ให้ดำาเนินการตามข้อ	 ๖		
ของกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ดังนี้
	 	 ๒.๑	 ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 (ตาม
มาตรา	 ๘๑	 –	 ๘๓	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	 ก็ให้	
ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มีอำานาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๕๗	ดำาเนนิการตาม“หมวด	๓	การดำาเนนิการ	
ในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง”ต่อไป	
	 	 ๒.๒	 ในกรณีท่ีเห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 (ตามมาตรา	
๘๕	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	 ก็ให้ผู้บังคับบัญชา	
ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ดำาเนินการตาม“หมวด	๔	การดำาเนินการในกรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง”ต่อไป
	 ๓.	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำาผิดวินัย		
โดยอาจเป็นกรณีตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อ	 ๗	 ของกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย		
พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 กล่าวคือ	 ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทราบได้ว่าข้าราชการผู้ใด	
เป็นผู้กระทำาผิดวินัยหรือน่าเช่ือได้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระทำาผิดวินัย	 ไม่มี	
พยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดำาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้	 หรือการกระทำานั้นไม่
เป็นความผิดวินัย	เช่นนี้	ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ต้องให้ยุติเรื่อง	
ดังกล่าว

๒	 หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ที่	 นร	 ๐๒๐๖/ว	 ๒๑๘	 ลงวันที่	 ๒๕	 ธันวาคม	 ๒๕๔๑		
เร่ือง	หลักเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเร่ืองราวร้องเรียน	
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำาผิดวินัย
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	 อนึ่ง	 วิธีการตามหมวดนี้ถือว่ามีความสำาคัญมากเช่นกัน	 เพราะหากดำาเนินการ	
ไม่ถูกต้องตามวิธีการที่บัญญัติไว้นี้	 ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ถูกดำาเนินการทางวินัยร้องทุกข์	
หรอือทุธรณไ์ด้	เชน่	กลา่วหาวา่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัผูใ้ดกระทำาผดิวนิยัและดำาเนนิการ
สอบสวนพจิารณาความผิดโดยไม่ไดสื้บสวนหรอืพจิารณาให้เห็นว่ากรณมีีมูลหรอืไม่เสียก่อน	
เช่นนี้	ข้าราชการผู้นั้นก็อาจร้องทุกข์ก่อนถูกลงโทษหรืออุทธรณ์เมื่อถูกลงโทษแล้วก็ได๓้

ข้อสังเกต

 ในกรณีที่สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด	
มีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและได้ชี้มูลความผิดแล้ว	ก็ให้ผู้บังคับบัญชา	
ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ดำาเนินการทางวินัย	 โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงเพ่ือหามูลความผิด๔	 ตามที่กำาหนดไว้ในหมวด	 ๒	 น้ีอีก	 ทั้งน้ี		
เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะให้การดำาเนินการเป็นไปโดยรวดเร็ว

๓	ประวีณ	ณ	 นคร,	 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 สรุปสาระสำาคัญ	
และคำาอธิบายรายมาตรา,	น.	๑๒๙,
๔ข้อ	 ๖	 ของระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี	
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๖
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หมวด ๓

การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

	 เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	๕๗	 พิจารณาในเบื้องต้น	 หรือ
พิจารณาจากผลการสืบสวนแล้วเห็นว่า	 พฤติการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ัน	
มีมูลว่ากระทำาความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 (ตามมาตรา	๘๑	–	๘๓	แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑)	 ก็ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามหมวดน้ีต่อไป
โดยเร็ว	โดยหมวดนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนวิธีการดำาเนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงว่าจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง

สาระสำาคัญ

	 “หมวด	 ๓	 การดำาเนินการในกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย	
อยา่งไม่ร้ายแรง”	ไดก้ำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินยัอยา่งไม่รา้ยแรงใหชั้ดเจน
และรวดเร็วขึ้น	โดยมีการกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ที่สำาคัญ	เช่น	กำาหนดระยะเวลา
เร่งรัดในการสอบสวน	วิธีการสอบสวน	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	และการคัดค้าน
กรรมการสอบสวน	เปน็ต้น	นอกจากน้ียงักำาหนดให้ตอ้งมกีารแจง้ข้อกลา่วหา	และให้โอกาส	
ผู้ถูกกล่าวหาชีแ้จงแกข้้อกล่าวหาตามท่ีบัญญัตไิวใ้นมาตรา	๙๒	แหง่พระราชบัญญัตริะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	สำาหรับรายละเอียดของหมวดนี้มีสาระสำาคัญ	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	 การดำาเนินการทางวินัยหรือการสอบสวนตามหมวดน้ี	 ผู้บังคับบัญชาซ่ึง	
มีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 จะดำาเนินการสอบสวนด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้	
ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้สอบสวนทางวินัยเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาว่า	
กรณีเป็นความผิดวินัยหรือไม่	 ตามมาตราใด	 และควรได้รับโทษสถานใด	 โดยไม่ต้องตั้ง	
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้	ดังนี้
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	 	 ๑.๑	 การสอบสวนโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	๙	ของกฎ	ก.พ.	
ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ดำาเนินการ
สอบสวนด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สอบสวน	 ให้รีบดำาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน	๔๕	วัน๕	นับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัย	
อย่างไม่ร้ายแรง	 ทั้งน้ีต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน	
ขอ้กลา่วหาให้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญผูถ้กูกลา่วหาทราบ	รวมท้ังต้องให้โอกาสผูถ้กูกลา่วหา	
ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำาหนดด้วย
	 	 ๑.๒	 การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	๑๒	ของกฎ	ก.พ.	วา่ดว้ยการ
ดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
	 	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 แต่งตั้ง	
คณะกรรมการสอบสวน	 ก็ให้ดำาเนินการโดยนำา“หมวด	 ๔	 การดำาเนินการในกรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง”	 ในเร่ืององค์ประกอบและคุณสมบัติ	
ของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	๑๘	วรรคหนึ่ง	วรรคสอง	และวรรคสี่	 (โดยกรรมการ
สอบสวนจะไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งนิติกร	 หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย	 หรือผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำาเนินการทางวินัย	 หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดำาเนินการ	
ทางวินัยก็ได้)	คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	๑๙	การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบสวนตามข้อ	๒๐	 การแจ้งคำาส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	๒๑	 และการ
คัดค้านกรรมการสอบสวนตามข้อ	๒๒	ถึงข้อ	๒๕	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
	 สำาหรบัการแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนในกรณท่ีีขา้ราชการพลเรือนสามญัตำาแหนง่
ต่างกัน	หรือต่างกรม	หรือต่างกระทรวงกัน	ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยร่วมกัน	ก็ให้เป็น
ไปตามมาตรา	๙๔	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบ
กับข้อ	 ๑๖	 (ผู้มีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน)	 และข้อ	 ๑๗	 (การร่วมกันแต่งตั้ง	
คณะกรรมการสอบสวน)	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้

๕	เป็นระยะเวลาเร่งรัด	เพื่อให้มีการดำาเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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	 คณะกรรมการสอบสวนต้องดำาเนินการตามข้อ	 ๑๓	 วรรคหน่ึง	 โดยต้องดำาเนิน
การสอบสวน	 แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 การรับฟัง	
คำาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา	 การรวบรวมข้อเท็จจริง	 รวบรวมข้อกฎหมาย	 และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	เก็บไว้ในสำานวนแล้วจัดทำารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็น	
ของคณะกรรมการสอบสวนเสนอต่อผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน	ทั้งนี้ต้อง	
ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	 วัน	 ๖	 นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำาสั่ง	
ในกรณท่ีีไมส่ามารถสอบสวนให้แลว้เสรจ็ไดภ้ายในเวลาท่ีกำาหนด	ให้ประธานกรรมการรายงาน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาตามความจำาเป็นตามข้อ	๑๓	
วรรคสอง	ในการนี้	ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณาขยายระยะเวลา	หรือ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	จะสั่งให้ยุติการดำาเนินการเพื่อพิจารณา
ดำาเนินการสอบสวนเองก็ได้
	 เมือ่ผู้ส่ังแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนไดร้บัรายงานข้างตน้แล้ว	หากเหน็วา่ดำาเนนิการ	
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน	ก็ให้สั่งการตามข้อ	๑๔	(๑)	หรือ	(๒)	โดยหากเห็นว่าข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ	 ก็สามารถกำาหนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวน	
กลบัไปดำาเนนิการสอบสวนเพิม่เตมิ	หรอืสัง่ให้คณะกรรมการสอบสวนกลบัไปดำาเนนิการให้	
ถูกต้องโดยเร็ว
	 ๒.	 เม่ือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 พิจารณาผลการ
สอบสวนแล้ว	 ก็ให้ดำาเนินการสั่งการ	 ตามข้อ	 ๑๑	 ของกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการดำาเนินการ	
ทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ดังนี้
	 	 ๒.๑	 หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำาผิดวินัย	ก็ให้ดำาเนินการสั่งยุติเรื่อง

๖	อ้างแล้วในเชิงอรรถที่	๕
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	 	 ๒.๒	 หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ก็ให้ส่ังลงโทษ
ภาคทัณฑ์	ตัดเงินเดือน	หรือลดเงินเดือน	ตามควรแก่กรณี	หรือหากเห็นว่าเป็นการกระทำา
ผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษก็สามารถส่ังงดโทษและให้ทำาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ	
หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้
	 	 ๒.๓	 หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ก็ให้ดำาเนินการ	
ตามหมวด	๔	การดำาเนินการในกรณีมีมูลทีค่วรกลา่วหาว่ากระทำาผดิวินัยอยา่งรา้ยแรงต่อไป
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หมวด ๔

การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงน้ัน	
เป็นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริงว่าข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา	
ได้กระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่	 หากข้าราชการผู้นั้นกระทำาผิดก็จะต้องถูกลงโทษ	
ตามความเหมาะสมแกก่รณี	ซ่ึงการดำาเนินการในเรือ่งน้ี	โดยปกตจิะเริม่ตน้เม่ือผูบั้งคบับัญชา	
ซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามาตรา	 ๕๗	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน		
พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้พิจารณาตามมาตรา	๙๑	แล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชามีมูล	
ทีค่วรกลา่วหาวา่กระทำาผิดวนิยัอย่างร้ายแรง	ผูบ้งัคบับญัชาดงักลา่วกมี็หนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งดำาเนนิการ	
ทางวนิยัอย่างร้ายแรงแก่ผูน้ัน้	ตามท่ีบัญญติัไวใ้นพระราชบัญญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน	
พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๙๓	มาตรา	๙๔	มาตรา	๙๕	และมาตรา	๙๗

จุดมุ่งหมาย

	 การดำาเนินการตาม“หมวด	 ๔	 การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา	
ว่ากระทำาผิดวินัยอย่างรา้ยแรง”ของ	กฎ	ก.พ.	ว่าดว้ยการดำาเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖	น้ัน		
มีหลักการสำาคัญในการดำาเนินการ	ดังนี้
	 ๑.	 ผู้ดำาเนินการต้องเป็นผู้มีอำานาจตามที่กฎหมายกำาหนด
	 ๒.	 ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
	 ๓.	 ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา	
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
	 ๔.	 ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	และ
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	 ๕.	 หากการสอบสวนปรากฏวา่ผูถู้กกลา่วหากระทำาผดิวนัิยอยา่งรา้ยแรง	ใหส้ง่เรือ่ง	
ให้	 อ.ก.พ.	 สามัญ	 (ได้แก่	 อ.ก.พ.	 จังหวัด	 อ.ก.พ.	 กรม	 หรือ	 อ.ก.พ.	 กระทรวง)		
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่	เพื่อพิจารณามีมติ
		 	 โดยหลักการขา้งต้นล้วนเปน็การให้หลักประกันความเปน็ธรรมแก่ผู้ถกูกล่าวหา	
และทางราชการทัง้สิน้	เนือ่งจากการดำาเนนิการทางวนิยัอย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้ขา้ราชการ		
ผู้ถูกดำาเนินการต้องพ้นจากราชการก็ได้	จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการที่ป้องกัน
ไม่ให้ผู้มีอำานาจใช้อำานาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง	 จนเป็นเหตุให้ข้าราชการที่ไม่ได้กระทำาผิด	
ตอ้งถูกกลัน่แกลง้และถูกลงโทษไลอ่อกหรอืปลดออกจากราชการ	หรอืชว่ยเหลอืให้ข้าราชการ
ผู้กระทำาผิดไม่ต้องรับโทษทางวินัย
		 	 สำาหรับกระบวนการหรือหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และระยะเวลาการดำาเนินการ	
ทางวินัยอย่างร้ายแรงได้กำาหนดรายละเอียดไว้ต้ังแต่ข้อ	 ๑๕	 -	 ข้อ	 ๖๓	 “หมวด	 ๔		
การดำาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง”ของ	 กฎ	 ก.พ.		
ฉบับน้ี	 โดยคำานึงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้	 “การดำาเนินทางวินัยรวดเร็ว	 ยุติธรรม	 และ
ปราศจากอคติ”	อีกทั้งยังสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	และ
กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องด้วย
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สรุปกระบวนการดำาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

ผบ. มาตรา ๕๗ / ๙๔

คำาส่ังแตง่ตัง้ คกก. สอบสวน

ประชุมวางแนวทาง
ใช้สิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

ทราบว่าถูกดำาเนินการทางวินัย

รวบรวมพยานหลักฐาน

ประชุมพิจารณา

ประชุมพิจารณา

แจ้งคำาสั่ง

แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน

ทำารายงานการสอบสวน

คกก. สอบสวน

คกก. สอบสวน

ผู้ถูกกล่าวหา

สาระสำาคัญ

 ๑. ผู้มีอำานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน โดยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ประกอบกฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย		
พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้บัญญัติไว้ดังนี้
	 	 ๑.๑ มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑	บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ของผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	อันได้แก่
	 	 	 -	 รัฐมนตรีเจ้าสังกัด	ตามมาตรา	๕๗	(๑)	(๔)	และ	(๗)		 	 	
	 	 	 -	 ปลดักระทรวง	หรือหวัหน้าสว่นราชการระดบักรมทีอ่ยู่ในบังคับบัญชา
หรือรับผดิชอบการปฏบัิตริาชการขึน้ตรงตอ่นายกรัฐมนตรีหรือตอ่รัฐมนตรี	ตามมาตรา	๕๗	
(๒)	(๓)	(๕)	และ	(๘)
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	 	 	 -	 อธิบดี	ตามมาตรา	๕๗	(๖)	(๙)	และ	(๑๐)
	 	 	 -	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	ตามมาตรา	๕๗	(๑๑)
	 	 ๑.๒ มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑	กรณีทีข่า้ราชการผูถ้กูกลา่วหามตีำาแหนง่ต่างกนั	หรอืต่างกรมหรอืต่างกระทรวงกนั	
ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยร่วมกัน	 ซึ่งได้บัญญัติให้ผู้มีอำานาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ	ทัง้น้ี	เพ่ือใหก้ารสอบสวนในกรณีทีม่ข้ีาราชการร่วมกระทำาผดิน้ัน	
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพิจารณาจากพยานหลักฐานเดียวกันอีกด้วย	 ซ่ึงจะทำาให้ผล	
การสอบสวนและพิจารณาเป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด		
	โดยผู้มีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้แก่
	 	 	 -	 นายกรัฐมนตรี	ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล	สำาหรับขา้ราชการตา่งกระทรวง
ถูกกล่าวหาและมีผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย	(มาตรา	๙๔	(๓))
	 	 	 -	 รัฐมนตรีเจ้าสังกัด	 สำาหรับข้าราชการกรมเดียวกัน	 ถูกกล่าวหา	
และมีปลัดกระทรวงร่วมด้วย	(มาตรา	๙๔	(๑))	และสำาหรับข้าราชการต่างกรมในกระทรวง
เดียวกันถูกกล่าวหาและมีปลัดกระทรวงร่วมด้วย	(มาตรา	๙๔	(๒))
	 	 	 -	 ปลัดกระทรวง	 สำาหรับข้าราชการกรมเดียวกันถูกกล่าวหาและ	
มีอธิบดีร่วมด้วย	 (มาตรา	 ๙๔	 (๑))	 และสำาหรับข้าราชการต่างกรมในกระทรวงเดียวกัน	
ถูกกล่าวหา	(มาตรา	๙๔	(๒))
	 	 	 -		 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 ร่วมกันแต่งต้ัง	
คณะกรรมการสอบสวนสำาหรับข้าราชการต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหา	(มาตรา	๙๔	(๓))

	 สำาหรับกรณีอ่ืนตามมาตรา ๙๔ (๔) ก็ได้กำาหนดไว้ในข้อ ๑๖ แห่งกฎ ก.พ. น้ี ดังน้ี
	 	 ข้อ	 ๑๖	 (๑)	 อธิบดีหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุท่ีมี
ตำาแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 สำาหรับในกรณีที่ข้าราชการ	
กรมเดียวกันแต่ดำารงตำาแหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำาผิดและผู้บังคับบัญชา	
ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ต่างกัน
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	 	 ข้อ	๑๖	(๒)	และ	(๓)	ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗	ของ
ผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	สำาหรับในกรณีดังนี้
	 	 -	กรณีข้าราชการในสำานักงานรัฐมนตรี	หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม	
แต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือตำาแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดี		
ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่น
	 	 -	 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมและไม่
สังกัดกระทรวง	 แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการ	
ท่ีมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ	
ตอ่รฐัมนตร	ีถูกกลา่วหาว่ากระทำาผดิวินยัรว่มกบัข้าราชการพลเรอืนสามญัในสว่นราชการอ่ืน
	 	 เว้นแต่ปรากฏว่าในกรณีดังกล่าวมีผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง	
ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินยัร่วมด้วย	ให้นายกรฐัมนตรีเปน็ผู้มีอำานาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน
	 	 ข้อ	 ๑๖	 (๔)	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำานาจแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบสวน	 กรณีข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเดียวกันแต่ต่างกรมหรือ
ต่างกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดร่วมกันและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา	
ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	ทุกราย
	 	 ๑.๓ ผูม้อีำานาจดำาเนนิการทางวนิยัตามมาตรา ๙๗ วรรคสาม	ซึง่ไดบ้ญัญตัิ
ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาไม่ใช้อำานาจตามมาตรา	 ๙๓	 หรือมาตรา	 ๙๔	 ก็ให้ผู้บังคับบัญชา	
ระดับเหนือขึ้นไปมีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อีกด้วย
	 ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	 การดำาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
โดยปกติต้องดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	ดังนั้น	คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจงึเปน็หลกัฐานสำาคัญท่ีแสดงวา่ผูบ้งัคับบญัชาไดด้ำาเนนิการตามอำานาจหนา้ท่ีแลว้	
โดยคำาสั่งดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีสาระสำาคัญอันประกอบไปด้วย
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	 	 (๑)	 ชื่อ	และตำาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
	 	 (๒)	 เรื่องที่กล่าวหา	(พฤติการณ์ที่เป็นการกระทำาผิดวินัย)
	 	 (๓)	 ชื่อคณะกรรมการสอบสวน
		 	 ท้ังน้ี	 รายละเอียดเป็นไปตามข้อ	 ๑๙	 และแบบคำาส่ังตามท่ีสำานักงาน	 ก.พ.	
กำาหนด	(ดว.๑)
	 ส่วนรายละเอียดตำาแหน่งของคณะกรรมการสอบสวนและสิทธิคัดค้าน	
คณะกรรมการสอบสวนกำาหนดใหท้ำาเปน็เอกสารแนบท้ายคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน	
และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบในคราวเดียวกันตามข้อ	๒๑	(๑)
	 เมื่อมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนแล้ว	 จะต้องมีการแจ้งคำาสั่งให้ผู้ถูก	
กลา่วหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบตามขอ้	๒๑	ดว้ย	เพือ่ใหผู้ถ้กูกลา่วหาไดท้ราบวา่		
๑)	ตนถูกดำาเนินการทางวินัยอยา่งร้ายแรงในเร่ืองใด	๒)	ผู้ใดเป็นผู้ดำาเนินการทางวินัยแก่ตน		
เพ่ือจะได้ใช้สิทธิคัดค้านหากผู้น้ันมีเหตุตามกฎหมายที่อาจทำาให้การสอบสวนเสียความ	
เป็นธรรม	ซึ่งในการคัดค้านกรรมการสอบสวน	กฎ	ก.พ.	นี้ยังได้กำาหนดว่าหากผู้ถูกกล่าวหา	
ได้คัดค้านโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว	 ให้กรรมการสอบสวนผู้ท่ีถูกคัดค้านนั้น	
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนด้วย
	 และเพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวนทราบว่า	 ๑)	 ตนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้มีหน้าท่ี	
ดำาเนินการทางวินัย	 ๒)	 ทราบเร่ืองท่ีกล่าวหาอันเป็นกรอบในการดำาเนินการ	 และ		
๓)	ประธานกรรมการเตรียมจัดให้มีการประชุมนัดแรก
	 ๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน	 ได้กำาหนดไว้ใน	
ข้อ	๑๘	โดยคณะกรรมการสอบสวนจะประกอบด้วย
	 	 (๓.๑)	ประธานกรรมการ
	 	 (๓.๒)	กรรมการอย่างน้อย	๒	คน
	 	 (๓.๓)	กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
	 	 (๓.๔)	ผู้ช่วยเลขานุการ	(กรณีจำาเป็น)
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	 สำาหรับคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนได้กำาหนดให้กรรมการสอบสวนต้อง
แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ	 เว้นแต่มีเหตุผลจำาเป็นจะแต่งตั้งจากข้าราชการ	
ฝ่ายพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองก็ได้
	 ขณะแต่งต้ังประธานกรรมการต้องดำารงตำาแหน่งตามท่ี	 ก.พ.	 กำาหนด	 โดยมี	
รายละเอียดตามหนังสือสำานักงาน	ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๒	ลงวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗
	 นอกจากนีก้ฎ	ก.พ.	นีไ้ดก้ำาหนดหลกัการใหม่เพิม่เตมิโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ว่ยเลขานกุาร
จากลูกจ้างประจำาหรือพนักงานราชการก็ได้	เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวินัย
	 ในกรณีทีก่ารแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนโดยมอีงค์ประกอบและ/หรือคุณสมบตัิ
ไม่เปน็ไปตามท่ีกำาหนดไวใ้นข้อ	๑๘	นี	้จะทำาให้การสอบสวนทัง้หมดเสยีไป	และให้ผูส้ัง่แต่งต้ัง	
คณะกรรมการสอบสวนดำาเนินการแต่งต้ังคณะกรรรมการสอบสวนใหม่โดยเร็ว	 ทั้งนี้		
เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในข้อ	๖๐
	 ๔. การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
	 “การคัดค้านกรรมการสอบสวน”	 เป็นสิทธิที่สำาคัญข้อหนึ่งของผู้ถูกกล่าวหา		
ทีจ่ะทำาให้การสอบสวนเปน็ไปอยา่งยตุธิรรมและปราศจากอคต	ินอกจากนีก้รรมการสอบสวน
หากเหน็ว่าตนมเีหตุแห่งการคดัคา้นกส็ามารถแจง้เร่ืองใหผู้้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาสั่งการได้เช่นกัน	ซึ่งกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	ได้กำาหนดไว้ในข้อ	๒๑	–	๒๕	โดยสรุปสาระ
สำาคัญได้ดังนี้
	 	 ๔.๑	 เหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวน	ได้กำาหนดไว้ในข้อ	๒๒	ดังนี้
	 	 	 î	เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ	๓
	 	 	 î	เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ	๓
	 	 	 î	เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ	๓	คือ	 เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน
ไม่ว่าช้ันใดๆ	 หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสามช้ัน	 หรือเป็นญาติเกี่ยวพัน	
ทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น
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	 	 	 î	เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรส
ของผู้ถูกกล่าวหา
	 	 	 î	เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
	 	 	 î	เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำาผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
	 	 	 î	เป็นผู้ท่ีมีเหตุอ่ืนซ่ึงมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำาให้การสอบสวน	
ไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม
	 	 ๔.๒	 วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน
	 	 การคัดค้านต้องทำาเป็นหนังสือ	โดยมีเงื่อนไขตามที่กำาหนดในข้อ	๒๓	ดังนี้
	 	 	 î	ต้องดำาเนินการคัดค้านภายในเวลา	 ๗	 วันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	หรือภายในเวลา	๗	วันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
	 	 	 î	ต้องระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน	 โดย
ให้ระบุด้วยว่าพฤติการณ์แห่งการคัดค้านดังกล่าวจะทำาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
อย่างไร
	 	 ในกรณีทีค่ำาคัดค้านไมเ่ปน็ไปตามทีก่ำาหนดในกฎ	ก.พ.	นี	้ให้ผูม้อีำานาจพจิารณา
คำาคัดค้านสั่งไม่รับคำาคัดค้านและแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
	 	 ๔.๓	 ผู้มีอำานาจพิจารณาคำาคัดค้าน
	 	 การคัดค้านนั้นจะต้องย่ืนต่อผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเป็น	
ผู้พิจารณา	 ท้ังน้ี	 เพ่ือให้ผู้มีอำานาจดังกล่าวได้พิจารณาและอาจมีการเปลี่ยนแปลง	
กรรมการสอบสวนอนัเปน็อำานาจของผูส้ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน	ซ่ึงเม่ือผูส้ัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนไดร้บัคำาคดัคา้นแลว้ใหแ้จ้ง	๑)	ประธานกรรมการ	และ	๒)	กรรมการ
สอบสวนผูถู้กคดัคา้น	เพ่ือให้กรรมการสอบสวนผูน้ัน้หยุดปฏบิตัหินา้ที	่และดำาเนินการช้ีแจง
ภายใน	๗	วัน	
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	 	 โดยในการพิจารณาคำาคัดค้านสามารถสั่งการได้ดังนี้	
	 	 	 î	เห็นว่าคำาคัดค้านฟังไม่ข้ึน	 ให้ยกคำาคัดค้านโดยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา	
ประธานกรรมการ	และกรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านทราบ	
	 	 	 î	เห็นว่าคำาคัดค้านฟังขึ้น	 ให้กรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก
หน้าที่	และให้ผู้ส่ังแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนดำาเนินการเปล่ียนแปลงกรรมการสอบสวน
ตามข้อ	๒๐	โดยอาจลด	หรือเปลี่ยนกรรมการสอบสวนก็ได้	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ	๑๘	ด้วย
	 	 การพิจารณาสั่งการคำาคัดค้านน้ีจะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๕ วัน	ตามข้อ	๒๔	โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับคำาคัดค้าน	
โดยในกรณีท่ีไม่มีการส่ังการใดภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการสอบสวน	
ผู้ท่ีถูกคัดค้านพ้นจากหน้าท่ี	 และให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำาเนินการ	
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนตามข้อ	๒๐
	 	 ในกรณีท่ีกรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุแห่งการคัดค้าน	 ก็ให้ยื่น	
เป็นหนังสือต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ	๒๕	เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป	
		 	 สำาหรับการคัดค้านของผู้ช่วยเลขานุการให้นำาข้อ	 ๒๒	 -	 ข้อ	 ๒๕	 มาใช้โดย	
อนุโลมด้วย
 ๕. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวน
 “การสอบสวน”	 คือ	 การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแสวงหาความจริง	
ในเรื่องท่ีมีการกล่าวหาเพื่อให้การพิจารณาดำาเนินการทางวินัยเป็นไปด้วยความยุติธรรม		
โดยการสอบสวนเป็นกระบวนการที่สำาคัญเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำาตามที่มี
การกลา่วหาหรอืไม	่หรอือาจกลา่วได้ว่าเปน็กระบวนการเพือ่พสิจูน์ความจรงิให้ปรากฏกไ็ด้		
ซี่งคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องดำาเนินการเพื่อให้เกิดความยุติธรรม	
แก่ทั้งผู้ถูกกล่าวหาและทางราชการ	โดยมีรายละเอียดการดำาเนินการ	ดังนี้
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  ๕.๑ การประชุมนัดแรก 
  เมื่อประธานกรรมการได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง	(เอกสารหลักฐานเบื้องต้นและ
หลกัฐานการรับทราบคำาสัง่ของผูถ้กูกลา่วหา)	และคณะกรรมการสอบสวนไดรั้บทราบคำาสัง่
แล้ว	ตามข้อ	๒๗	ได้กำาหนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่นัดประชุมครั้งแรกภายในเจ็ดวัน
เพื่อกำาหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน	
		 	 โดยในการกำาหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน	คณะกรรมการสอบสวน
จะร่วมพิจารณาว่าจากเรื่องที่กล่าวหาตามคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนและพยาน
หลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นนั้น	คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำาเนินการรวบรวมพยาน
หลักฐานใดและด้วยวิธีการใด	 นอกจากนี้ยังอาจกำาหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและอยู่ภายในระยะเวลาที่กฎ	ก.พ.		
ฉบับนี้	กำาหนดไว้
  ๕.๒ การรวบรวมพยานหลักฐาน 
  การรวบรวมพยานหลักฐานมีหลักเกณฑ์	ดังนี้
	 î	ห้ามบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมทำาการสอบสวน	(ข้อ	๒๖)
	 î	ให้สอบปากคำาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคราวละ	๑	คน
	 î	จำานวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากคำาต้องไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง	 เว้นแต่	
ในกรณีที่กึ่งหนึ่งมากกว่า	๓	คน	ให้กรรมการสอบสวน	๓	คนทำาการสอบปากคำาได	้(ข้อ	๓๐)
	 î	การลงชื่อในบันทึกถ้อยคำา	และการแก้ไขข้อความ	(ข้อ	๓๑)
	 î	ห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคำา	 เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อการสอบสวนและ	
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำาทนายหรือที่ปรึกษาเข้าในร่วมการสอบปากคำา	(ข้อ	๓๒)
	 î	ห้ามให้ทำาคำาม่ันสัญญา	ขูเ่ขญ็	หลอกลวง	บงัคบั	หรืออ่ืนใดโดยไม่ชอบ	เพือ่จงูใจให้	
ให้ถ้อยคำา	(ข้อ	๓๓)
	 î	บันทึกการได้มาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ	(ข้อ	๓๔	วรรคหนึ่ง)
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	 î	พยานเอกสารให้ใช้ต้นฉบับ	 หรือสำาเนาที่รับรองโดยผู้มีอำานาจหน้าที่หรือ
กรรมการสอบสวน	หากไม่มีต้นฉบับให้สืบจากสำาเนาหรือพยานบุคคล	(ข้อ	๓๔	วรรค	๒,๓)
	 î	พยานบุคคลที่ไม่มาหรือไม่ยอมช้ีแจง	 คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณา	
ตัดพยานได้	(ข้อ	๓๕)
	 î	พยานท่ีอาจทำาให้การสอบสวนล่าช้าหรือไม่จำาเป็นต่อการสอบสวน		
คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณางดสอบสวนได้	(ข้อ	๓๖)
	 î	สอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่	 ให้ประธานกรรมการร้องขอให้ผู้สั่งแต่งต้ัง	
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อส่งประเด็น	(ข้อ	๓๗)
  ๕.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
		 	 มาตรา	 ๙๓	 บัญญัติว่า	 “....ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป	
พยานหลกัฐานให้ผูถู้กกลา่วหาทราบ	พรอ้มทัง้รบัฟังคำาชีแ้จงของผูถู้กกลา่วหา	....”	อันสอดคลอ้ง
กบัพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๓๐	ทีคู่ก่รณีต้องมโีอกาส
รับทราบข้อเท็จจริงที่จะนำามาพิจารณาเพื่อทำาคำาสั่งทางปกครอง	จากข้อกฎหมายดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า	“การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน”	เป็นกระบวนที่เป็นสาระสำาคัญ	
ที่คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำาเนินการ	ซึ่งกฎ	ก.พ.	นี้ได้กำาหนดไว้ในข้อ	๔๐	ข้อ	๔๑		
และข้อ	๔๓	โดยสาระสำาคัญดังนี้
	 	 ๕.๔ การประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อลงมติ (ข้อ ๓๘)
		 	 คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน		
โดยหากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัย	 ก็ให้แจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ	 ท้ังน้ี	 องค์ประชุมต้องมี
กรรมการสอบสวนไมน่อ้ยกวา่สามคนและไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึง่ของกรรมการสอบสวนทัง้หมด
	 	 ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำาผิดวินัย	ก็ให้คณะกรรมการสอบสวน
ทำารายงานการสอบสวนตามข้อ	๕๔	เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
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	 	 ๕.๕ บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน 

ข้อกล่าวหา (ข้อ ๔๐)
	 	 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ได้
ดำาเนินการรวบรวมมาน้ัน	 ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยตามที่เรื่องที่กล่าวหา	 ก็ให้
คณะกรรมการสอบสวนจัดทำาบันทึกการแจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนบัสนนุ	
ข้อกล่าวหา	 โดยสำานักงาน	 ก.พ.	 ได้กำาหนดแบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา	 (ดว.๕)		
อันมีสาระสำาคัญ	ประกอบด้วย
	 î	ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำาการใด	 เมื่อใด	
อย่างไร	เป็นความผิดวินัยในกรณีใด
	 î	สรปุพยานหลักฐานทีส่นับสนุนข้อกล่าวหา	โดยจะระบุชือ่พยานดว้ยหรอืไมก่ไ็ด้
	 î	แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาท่ีจะให้ถ้อยคำาหรือย่ืนคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	
เป็นหนังสือ	 สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน	 เพื่อขอให้เรียก	
พยานหลักฐานนั้นมาได้
		 	 โดยทำาบันทึกเป็น	๒	ฉบับ	เพื่อเก็บไว้ในสำานวนการสอบสวน	๑	ฉบับ	และให้	
ผู้ถูกกล่าวหา	๑	ฉบับ	นอกจากนี้	ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน	
ข้อกล่าวหานั้น	ก็ควรจะมีการสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยอมรับสารภาพว่ากระทำาผิดตาม
ที่ปรากฏพยานหลักฐานหรือไม่	หากรับสารภาพคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาลงมต	ิ
เพือ่ทำารายงานการสอบสวนกไ็ด้	แต่หากผูถู้กกลา่วหาไมร่บัสารภาพกจ็ะต้องแจง้วธิกีารชีแ้จง
แก้ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
	 	 ๕.๖ วิธีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหา
	 î	แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงตามข้อ	๔๑	คือ	ให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุน	
ข้อกล่าวหา	โดยกำาหนดวัน	เวลา	และสถานที่เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
	 	 ในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน	
ท่ีสนับสนุนขอ้กลา่วหา	ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนแจง้ขอ้กลา่วหาน้ัน	แลว้จงึให้ผูถ้กูกลา่วหา
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ลงลายมือชือ่ในบันทกึทัง้	๒	ฉบับ	เพือ่เป็นหลกัฐาน	แตห่ากผูถู้กกลา่วหารับทราบข้อกลา่วหา	
แล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้	 และถือว่า	
ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว	 จากน้ันจึงส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา	๑	 ฉบับไป
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ของผู้ถูกกล่าวหา
	 î	แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	 ตามข้อ	 ๔๓		
จะใช้สำาหรบัในกรณีทีผู่ถ้กูกลา่วหาไมม่าตามวนั	เวลา	และสถานทีท่ีค่ณะกรรมการสอบสวน
เรียก	 ก็ให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวกล่าวหาจำานวน	 ๑	 ฉบับไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	
ตอบรบัไปยงัทีอ่ยูอ่าศยัทีป่รากฏตามหลักฐานของทางราชการของผู้ถูกกล่าวหา	เมือ่ล่วงพ้น	
	๑๕	วันนับแต่วันที่ได้ดำาเนินการดังกล่าว	ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว
  ๕.๗ สรุปกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน

องค์ประชุม
กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
และไม่น้อยกว่า ๓ คน (ข้อ ๓๘ ว.๒)

ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหา

ทำาเป็นบันทึก
๒ ฉบับ

แจ้งผู้ถูกกล่าวหา	และถามว่ากระทำาผิดหรือไม่	? แจ้งทางไปรษณีย์	และถามว่ากระทำาผิดหรือไม่	?

แจ้งข้อกล่าวหา	(ผิดกรณีใด)

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
(ระบุวัน	เวลา	สถานที่	การกระทำา)

กำาหนดวันเวลาสถานที่ให้ชี้แจง
-	ยื่นคำาชี้แจง
-	ให้ถ้อยคำา

ผู้ถูกล่าวหามาพบ	(ข้อ	๔๑)

ทราบเมื่อ	:	ลงมือชื่อ
/ลงพฤติการณ์ไว้เป็นหลักฐาน

ทราบเมื่อ	:	ล่วงพ้น	๑๕	นับแต่ได้ส่ง

ผู้ถูกล่าวหาไม่มาพบ	(ข้อ	๔๓)

{
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  ๕.๘ การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
  การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้น	 เป็นกระบวนการสืบเนื่อง	
มาจากการแจ้งข้อกลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานทีส่นบัสนนุข้อกลา่วหา	ทีก่ฎหมายกำาหนด
ให้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	ตลอดจนให้สิทธิในการนำาสืบหรือ
อ้างพยานหลักฐานต่างๆ	เพื่อหักล้างพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาได้	โดยข้อ	๔๒	
และข้อ	๔๓	ได้กำาหนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องทำาการกำาหนดวัน	เวลา	สถานที่	และ
วิธีการชี้แจงให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
		 	 ในกรณีท่ีไม่สามารถช้ีแจงได้ภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหา
อาจขอให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณากำาหนดใหม่ก็ได้ตามข้อ	๔๔	ทั้งนี้	ผู้ถูกกล่าวหา	
ต้องร้องขอก่อนครบกำาหนดระยะเวลา
		 	 สำาหรับในกรณีท่ีผู้ถูกกล่าวหาไม่ช้ีแจงภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด	ก็ให้ถือว่า	
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงคจ์ะช้ีแจงแกข้้อกล่าวหา	ทัง้นี	้เว้นแตค่ณะกรรมการสอบสวนพจิารณา
เห็นสมควรให้โอกาสชี้แจงเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมตามข้อ	๔๗
	 	 	ทั้งนี้	 ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะชี้แจงด้วยวาจา	 เป็นหนังสือ	หรือวิธีการอื่นใดเพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา	 โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจกล่าวอ้างพยานหลักฐานเพ่ือ
ให้คณะกรรมการสอบสวนดำาเนินการรวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
  ๕.๙ การทำารายงานการสอบสวน (ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓)
		 	 เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้ดำาเนนิการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐาน
และรับฟังคำาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว	 คณะกรรมการสอบสวน	
จะต้องทำาการประชุมเพ่ือพิจารณาท้ังข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบทุกข้อกล่าวหา	
และทุกประเด็นเพ่ือพิจารณาและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่		
หากเป็นความผดิวนัิยจะเป็นความผดิวนัิยตามบทบัญญัตใิด	และควรไดร้บัโทษสถานใด	จากน้ัน	
จึงจัดทำารายงานการสอบสวนเพื่อเสนอผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาต่อไป	
ทั้งนี้	 องค์ประชุมในการพิจารณากรณีนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด
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  รายงานการสอบสวน	 สำานักงาน	 ก.พ.	 ได้กำาหนดแบบรายงานการสอบสวน	
(ดว.๖)	โดยต้องมีสาระสำาคัญ	ดังนี้
	 	 	 ๑.	สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
		 	 	 ๒.	วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
		 	 	 ๓.	ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
		 	 ทั้งนี้	 ในรายงานการสอบสวน	 กรรมการสอบสวนต้องลงลายมือชื่อทุกคน	
เว้นแต่มีเหตุความจำาเป็นก็ให้ประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว้	 และสำาหรับในกรณี
ที่กรรมการใดมีความเห็นแย้งก็ให้ระบุความเห็นน้ันไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย		
ซึ่งความเห็นโดยละเอียดจะทำาเป็นบันทึกแนบท้ายรายงานการสอบสวนก็ได้
	 	 ๕.๑๐  ระยะเวลาในการสอบสวน (ข้อ ๕๔)
		 	 กฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	 ได้กำาหนดระยะเวลาการสอบสวนโดยเร่งรัดให้การสอบสวน
แล้วเสร็จภายใน	 ๑๒๐	 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมคร้ังแรก	
ตามข้อ	 ๒๗	 และขยายได้ไม่เกินคร้ังละ	 ๖๐	 วัน	 โดยในแต่ละข้ันตอนการดำาเนินการ	
ของคณะกรรมการสอบสวนจะไมม่กีารกำาหนดระยะเวลาไว้	เพ่ือให้คณะกรรมการสอบสวน
สามารถวางกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม
	 	 ในกรณีที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จได้ภายใน	 ๑๘๐	 วัน	 ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนรายงานไปยัง	 อ.ก.พ.	 กระทรวงท่ีผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพื่อเร่งรัดการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

รวบรวมพยานหลักฐาน
ฝ่ายกล่าวหา

รวบรวมพยานหลักฐาน
ฝ่ายกล่าวหา

รับทราบคำาสั่ง

-	ประชุมแนวทาง
(เริ่มนับระยะเวลา)

กำาหนดระยะเวลาเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (ข้อ ๕๔)

หมายเหต	ุ (๑)	 ขยายเวลาได้ในแต่ละช่วงตามความจำาเป็น	ครั้งละไม่เกิน	๖๐	วัน
	 (๒)	 หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน	๑๘๐	วัน	ต้องรายงาน	อ.ก.พ.	กระทรวงเพื่อเร่งรัด

-	แจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐาน

-	ประชุมลงมติ
-	ทำารายงานการสอบสวน
-	เสนอสำานวน	ฯ
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 ๖. การพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
  เมื่อผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนแล้ว	 ก็ให้
ดำาเนินการตามข้อ	๕๕	และข้อ	๕๖	ดังนี้
	 	 	 -	 ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน	ก็ให้สั่งหรือดำาเนินการดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)		ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้ง	
ข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน	 ให้ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดำาเนินการแจ้งข้อกล่าวหา	
หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว
	 	 	 	 (๒)	 ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน	
เพิม่เติม	ให้กำาหนดประเด็นหรือข้อสำาคัญท่ีต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทำาการสอบสวน
เพิ่มเติมโดยไม่ต้องทำาความเห็น
	 	 	 	 (๓)	 ในกรณทีีเ่ห็นวา่การดำาเนินการใดไม่ถูกตอ้ง	ให้สัง่ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดำาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
	 	 	 -	 ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้อง	
ครบถ้วนแล้ว	ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งหรือดำาเนินการ	ดังต่อไปนี้
	 	 	 	 (๑)	 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
กระทำาผิดวินัย	 หรือกระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ถ้าผู้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน	
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	หรือไม่ได้กระทำาผิดวินัย	ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพจิารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีตอ่ไป	แตถ้่าเหน็วา่ผูถู้กกลา่ว
หากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดำาเนินการตาม	(๒)
	 	 	 	 (๒)	 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำา	
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ให้ผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหา	
กระทำาผดิวินัยอย่างรา้ยแรงหรอืไม	่และไมว่่าผูส้ัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นดว้ย
กบัความเหน็ของคณะกรรมการสอบสวนหรอืไมก่ต็าม	ใหผู้้บงัคับบญัชาซ่ึงมอีำานาจส่ังบรรจ	ุ
ตามมาตรา	๕๗	ส่งเรื่องให้	อ.ก.พ.	จังหวัด	อ.ก.พ.	กรม	หรือ	อ.ก.พ.	กระทรวง	ซึ่งผู้ถูกกล่าว
หาสังกัดอยู่ตามที่กำาหนดในข้อ	๕๘	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจารณาต่อไป
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	 	 	 	 (๓)	 ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยัง	
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
หยอ่นความสามารถในอันท่ีจะปฏบัิตหินา้ท่ีราชการ	บกพรอ่งในหนา้ท่ีราชการ	ประพฤตติน	
ไม่เหมาะสมกับตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ	 หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีท่ีถูกสอบสวน		
ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ	 ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นดว้ยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พจิารณาดำาเนินการตามมาตรา	
๑๑๐	(๖)	หรือ	(๗)	ต่อไป	แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำาผิดวินัย	หรือกระทำาผิดวินัย	
อย่างไม่ร้ายแรง	ให้พิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ต่อไป	และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา	
กระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดำาเนินการตาม	(๒)
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 ๗. การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.สามัญ
  ในกรณทีีค่ณะกรรมการสอบสวนหรอืผู้ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเหน็วา่	
ผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ให้ส่งเรื่องให้	 อ.ก.พ.	 สามัญ	 พิจารณาตาม	
ข้อ	๕๘	ดังนี้

ข้อ สังกัดของ 
ผู้ถูกกล่าวหา

ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน

อ.ก.พ. 
สามัญ

๕๘	(๑) ตำาแหน่งตาม	ม.๕๗	(๑๑)
และสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค

ผู้ว่าราชการจังหวัด อ.ก.พ.	
จังหวัด

๕๘	(๒) ตำาแหน่งตาม	ม.๕๗	(๖)	(๙)	(๑๐)
และสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง

-	อธิบดี	
(ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี)
-	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับ	บัญชา/ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

อ.ก.พ.	กรม

๕๘	(๓) ตำาแหน่งตาม	ม.๕๗	(	๑)	(๒)	(๓)	
(๕)	(๗)	(๘)	และสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง

-	นายกรัฐมนตรี
-	รัฐมนตรี
-	ปลัดกระทรวง
-	หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม	
ที่อยู่ในบังคับ	บัญชา/ขึ้นตรงต่อ	
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

อ.ก.พ.	
กระทรวง

	 	 ทั้งน้ี	 เม่ือ	 อ.ก.พ.	 สามัญพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมี
อำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น	 โดยมีอำานาจที่จะลงมติ	
ให้ลงโทษทางวินัยได้ทุกสถานโทษ	 ตลอดจนแก้ไขกระบวนการสอบสวนหรือให้สอบสวน
เพิ่มเติมได้ด้วย
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หมวด ๕

กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง

	 	 การท่ีข้าราชการกระทำาผิดวินัยในกรณีท่ีเป็นความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง	
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	๕๗	 อาจใช้ดุลพินิจดำาเนินการทางวินัย	
โดยไม่ต้องสอบสวนหรือหากอยู่ระหว่างการสอบสวนอาจงดการสอบสวนก็ได้	 ซ่ึงกรณี
ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 มีบางส่วนที่แตกต่างไปจากกฎ	 ก.พ.		
ฉบับท่ี	 ๑๓	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๙)	 ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน		
พ.ศ.	๒๕๓๕	ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง	ดังนี้
	 	 ในการกระทำาความผดิวนิยัอยา่งไม่รา้ยแรงคงไวเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้กูกลา่วหาไดร้บั
สารภาพตอ่ผูท้ีก่ฎนีก้ำาหนดเทา่นัน้	แตส่ำาหรบักรณกีระทำาความผดิอาญาจนตอ้งคำาพิพากษา	
ถึงทีส่ดุว่าผูน้ั้นกระทำาความผดิ	และผูบ้งัคบับญัชาเหน็ว่าข้อเทจ็จรงิทีป่รากฏตามคำาพพิากษาน้ัน	
ได้ความประจักษช์ดัแล้ว	ได้ถกูตัดออก	โดยให้ผู้บงัคับบญัชาไปดำาเนนิการสอบสวนตามปกติ	
ท้ังนี	้เพราะตอ้งการใหโ้อกาสผู้ถกูกล่าวหาโต้แยง้และแสดงพยานหลักฐานของตนอยา่งเต็มท่ี	
ในกรณีที่เกิดขึ้น	อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	มาตรา	๓๐		
ท่ีบัญญัติว่า	 “ในกรณีท่ีคำาสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี	 เจ้าหน้าท่ีต้องให้	
คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดง	
พยานหลักฐานของตน”
	 	 สำาหรับการกระทำาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อ	
ในคราวเดยีวกนัเปน็เวลาเกนิกวา่สิบหา้วนันัน้ไดก้ำาหนดใหเ้ปน็กรณคีวามผิดทีป่รากฏชดัแจ้ง
เฉพาะไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย	 ถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาได้กลับมาปฏิบัติหน้าที	่
อกีจะตอ้งดำาเนนิการสอบสวนตามปกต	ิทัง้นี	้เพ่ือให้โอกาสผูถู้กกลา่วหาไดโ้ตแ้ยง้และแสดง
พยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่นั่นเอง
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สาระสำาคัญ
 
 กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่
 ๑. กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ ๖๔)
	 ข้าราชการที่กระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ	
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำารับสารภาพและมีการบันทึกถ้อยคำารับสารภาพเป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน	 หรือคณะกรรมการสอบสวน		
ตาม	กฎ	ก.พ.	นี	้ซ่ึงการรบัสารภาพนัน้	ตอ้งรบัโดยสิน้เชิงไม่มีการยกข้อตอ่สูเ้ปน็ประเดน็ใหม่
ขึน้มา	ถอืว่าเป็นกรณีความผดิทีป่รากฏชัดแจง้	จงึเป็นดลุพนิจิของผูบั้งคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	ที่จะพิจารณาให้ดำาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องทำาการสอบสวน		
ซ่ึงถ้าเห็นว่าการรับสารภาพในกรณีดังกล่าวเพียงพอจะวินิจฉัยได้ว่าการกระทำาน้ัน	
เป็นความผิดวนัิยอยา่งไม่รา้ยแรงตามขอ้กล่าวหา	หรอืหากในระหวา่งการสอบสวนทางวนัิย		
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพต่อผู้มีหน้าท่ีสอบสวนหรือต่อคณะกรรมการสอบสวน		
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	อาจพิจารณาให้งดการสอบสวนนั้นก็ได	้
โดยไมต้่องมกีารแจ้งขอ้กลา่วหาและสรุปพยานหลกัฐานทีส่นับสนุนขอ้กลา่วหา	ตลอดจนรับฟงั	
คำาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา	ของผู้ถูกกล่าวหา
 ๒. กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๖๕)
	 กรณีกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง	มี	 ๓	 กรณี	
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	หรือผู้มีอำานาจตามมาตรา	๙๔	ในกรณี
ขา้ราชการพลเรอืนสามญัตำาแหน่งตา่งกนั	หรอืตา่งกรม	หรอืตา่งกระทรวงกนัถกูกลา่วหาวา่	
กระทำาผิดวินัยร่วมกันทำาให้มีผู้มีอำานาจส่ังบรรจุแต่งตั้งที่ต่างกัน	 จะดำาเนินการทางวินัย	
โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้	ได้แก่
	 	 (๑)	 กรณีละท้ิงหน้าท่ีราชการติดต่อในคราวเดียวกนัเปน็เวลาเกนิกวา่สิบห้าวนั	
โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการอีกเลย	 และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจสั่งบรรจุ	
ตามมาตรา	๕๗	ได้ดำาเนินการหรือสั่งให้ดำาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร	
หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
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	 	 (๒)	 กรณกีระทำาความผดิอาญาจนได้รบัโทษจำาคุกหรอืโทษทีห่นักกว่าโทษจำาคุก	
โดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 โดยต้องถูกจำาคุกจริง	 ๆ	 ไม่ใช่รอการลงโทษหรือรอ	
การกำาหนดโทษ	หรอืไดร้บัโทษทีห่นกักวา่จำาคกุ	เวน้แตเ่ปน็โทษสำาหรบัความผดิทีไ่ดก้ระทำา
โดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ
	 	 (๓)	 กรณีกระทำาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ	
ต่อผู้บังคับบัญชา	 หรือให้ถ้อยคำารับสารภาพและมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าท่ี
สืบสวน	ผู้มีหน้าที่สอบสวน	หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ	ก.พ.	นี้	
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หมวด ๖

การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ

	 การส่ังยุติเรื่อง	 	 หมายถึง	 กรณีท่ีมีการกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำาผิดวินัย		
และผูบั้งคับบัญชาซึง่มีอำานาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๕๗	ไดด้ำาเนนิการสบืสวนสวนหรอืพิจารณา
แล้วเห็นว่ากรณีมีมูล	 จึงได้ดำาเนินการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา	 ๙๒	หรือมาตรา	 ๙๓		
แล้วแต่กรณีแต่ผลการสอบสวนยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำาผิดวินัยแต่อย่างใด		
จึงสัง่ยตุเิรือ่ง	สว่นกรณีทีม่กีารกลา่วหาวา่ข้าราชการกระทำาผดิวนัิย	และผูบ้งัคับบญัชาซ่ึงมอีำานาจ	
สัง่บรรจตุามมาตรา	๕๗	ดำาเนนิการสบืสวนหรอืพิจารณาแลว้เหน็ว่ากรณไีมม่มีลูตามท่ีมกีาร	
กล่าวหา	นั้น	กฎหมายบัญญัติให้ยุติเรื่องตามมาตรา	๙๑	วรรคหนึ่ง	กรณีจึงไม่ต้องรายงาน
การดำาเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยัง	อ.ก.พ.	กระทรวง	เพื่อพิจารณา
	 การสั่งยุติเร่ือง	 ลงโทษ	 หรืองดโทษ	 มีการกำาหนดรูปแบบโดยต้องมีการทำาเป็น	
คำาส่ัง	ระบชุือ่และตำาแหนง่ของผู้ถูกกล่าวหา	เรือ่งทีถู่กกล่าวหาและผลการพจิารณาตามแบบ
ที่สำานักงาน	ก.พ.	ได้กำาหนดไว้	ทั้งนี้	ตามข้อ	๖๖	ข้อ	๖๙	ข้อ	๗๑	และข้อ	๗๒

	 การลงโทษ	 	 	 ความในหมวดนี้ได้กำาหนดอำานาจในการสั่งลงโทษทางวินัยของ	
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	โดยแบ่งออกเป็น	๒	กรณี	ดังนี้
	 ๑.	 กรณีสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญที่กระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง		
(ข้อ	๖๗)	ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	มีอำานาจสั่งลงโทษ	ดังนี้
	 	 ๑.๑	 ภาคทัณฑ์
	 	 ๑.๒	 ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ	๒	หรือร้อยละ	๔	ของเงินเดือน	
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน	สองเดือน	หรือสามเดือน	
	 	 ๑.๓	 ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ	๒	หรือร้อยละ	๔	ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำาสั่งลงโทษ
	 	 หากเปน็กรณส่ัีงลงโทษตดัเงินเดอืนหรอืลดเงินเดอืน	ถา้จำานวนเงินทีจ่ะตอ้งตดั	
หรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง
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	 ๒.	 กรณีสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง		
(ข้อ	 ๖๘)	 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 มีอำานาจส่ังลงโทษตามมติ	
ของ	อ.ก.พ.	สามัญ	ดังนี้
	 	 ๒.๑	 ปลดออก
	 	 ๒.๒	 ไล่ออก

	 วิธีการส่ังลงโทษ	 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	 ตัดเงินเดือน	 ลดเงินเดือน	 ปลดออก	
หรือไล่ออกต้องทำาคำาสั่งเป็นหนังสือ	ระบุชื่อและตำาแหน่งของผู้ถูกลงโทษ	แสดงข้อเท็จจริง	
อันเป็นสาระสำาคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 หรือกระทำาผิดวินัย	
อย่างร้ายแรงในกรณีใด	 ตามมาตราใด	 พร้อมท้ังให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา	
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา	๑๑๔	ไว้ในคำาสั่งลงโทษดังกล่าวด้วย	ตามแบบที่สำานักงาน	ก.พ.	
กำาหนด	พรอ้มท้ังลงลายมอืชือ่และตำาแหนง่ของผูส้ัง่	และวันเดือนปีท่ีออกคำาสัง่ดังกลา่วด้วย

	 กำาหนดเวลามีผลของคำาสั่งลงโทษ	(ข้อ	๗๐)	แบ่งเป็น	๓	กรณี	ได้แก่
	 ๑.	 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคำาสั่ง
	 ๒.	 การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน	 ให้ส่ังให้มีผลต้ังแต่เดือน	
ที่มีคำาสั่ง
	 ๓.	 การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก	ให้สั่งให้มีผลตามระเบียบที่	ก.พ.	กำาหนด	
ตามมาตรา	๑๐๗	วรรคสอง๗

 การสั่งงดโทษ	

	 การส่ังงดโทษแก่ขา้ราชการผู้ถกูดำาเนนิการทางวนิยัจำาแนกออกได้เปน็	๒	กรณ	ีได้แก่
	 ๑.	 กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญกระทำาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควร	
งดโทษ	 ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สั่งงดโทษ	 โดยทำาเป็นคำาสั่ง		
และระบุในคำาส่ังว่าให้ทำาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ	 หรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา	 ๙๖		
วรรคสาม	ตามแบบที่สำานักงาน	ก.พ.	กำาหนด	

๗	ระเบียบ	ก.พ.	ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	๒๕๕๔
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	 ๒.	 กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณี	
ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามมาตรา	๑๐๐	วรรคหนึ่ง	และผลการ
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้น้ันกระทำาผดิวินัยอยา่งไมร่า้ยแรง	ใหผู้บั้งคับบัญชาซึง่มอีำานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	สั่งงดโทษ	ตามมาตรา	๑๐๐	วรรคสอง	ตามแบบที่สำานักงาน	ก.พ.	
กำาหนด	
	 เมื่อได้มีคำาส่ังยุติเร่ือง	 ลงโทษ	 หรืองดโทษแล้ว	 ต้องดำาเนินการแจ้งคำาส่ังให้	
ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วตามข้อ	๗๓	โดยให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา	
ลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน	 และให้มอบสำาเนาคำาส่ังให้ผู้ถูกลงโทษ	
หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย	 ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ	
รับทราบคำาสั่ง	 ให้ทำาบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้ง	
พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว	ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบคำาสั่ง
	 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบคำาสั่งยุติเรื่อง	 ลงโทษ		
หรืองดโทษได้หรือมีเหตุจำาเป็นอื่น	 ตามข้อ	 ๗๓	 วรรคสอง	 กำาหนดให้ส่งสำาเนาคำาสั่ง	
ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรับไปให้ผูถ้กูลงโทษหรอืผู้ถกูกล่าวหา	ณ	ทีอ่ยู่ของผู้ถกูลงโทษ	
หรอืผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ	ในกรณเีชน่น้ี	ใหถื้อวา่ผู้ถูกลงโทษ
หรือผูถ้กูกลา่วหาได้รับแจ้งคำาสัง่เมือ่ครบกำาหนดเจ็ดวนันับแต่วนัสง่สำาหรับกรณีสง่ในประเทศ	
หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
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หมวด ๗

  การมีคำาสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ 

สาระสำาคัญ 

	 การดำาเนินการในหมวดนี้	 คือการมีคำาสั่งใหม่สำาหรับกรณีที่มีการเพิ่มโทษ	 ลดโทษ		
งดโทษ	หรือยกโทษ	ตามมติของ	อ.ก.พ.	กระทรวง	หรือของ	ก.พ.	หรือคำาวินิจฉยัของ	ก.พ.ค.	
หรือคำาพิพากษาของศาล	หรือขององค์กรตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี	ที่มีอำานาจพิจารณา
และมีมติ	 วินิจฉัย	 พิพากษาหรือส่ังเปล่ียนแปลงคำาส่ังเดิมของผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจ	
ส่ังบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 โดยกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้ได้ระบุวิธีการเก่ียวกับการออกคำาส่ังใหม่		
โดยการอ้างถงึคำาส่ังลงโทษเดิม	การอ้างถงึมติ	คำาวินิจฉัย	คำาพิพากษาหรอืคำาส่ังทีใ่ห้เพ่ิมโทษ		
ลดโทษ	งดโทษ	หรือยกโทษ	รวมไปถึงวิธีการดำาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วด้วย	
	 นอกจากนั้น	 หมวดนี้ยังได้เปล่ียนหลักการเกี่ยวกับคำาส่ังลงโทษ	 ที่เดิมระเบียบ	
ก.พ.	 ว่าด้วยวิธีการออกคำาสั่งเก่ียวกับการลงโทษ	พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 กำาหนดให้การสั่งเพิ่มโทษ	
หรือลดโทษ	 เป็นลดขั้นเงินเดือน	 ตัดเงินเดือน	 หรือภาคทัณฑ์	 ให้ส่ังย้อนหลังไปถึงวันท่ี
คำาสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ	 แต่หลักการใหม่ไม่ได้กำาหนดให้สั่งย้อนหลัง	 เนื่องจากการ	
ส่ังให้มีผลย้อนหลังเป็นการส่ังที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	 และทำาให้เกิดความสับสน	
ในทางปฏิบัติ	 อีกท้ังบทบัญญัติในมาตรา	 ๑๐๕	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ	
พลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ก็ได้บัญญัติให้มีการยกเลิกคำาสั่งเดิมด้วย	 จึงไม่มีคำาส่ังลงโทษเดิม	
ที่จะต้องสั่งให้มีผลย้อนหลังอีกต่อไป	อย่างไรก็ตาม	เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ที่จะต้องถูกสั่ง
เพิ่มโทษตัดเงินเดือน	 หรือลดเงินเดือน	 กฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้จึงกำาหนดให้มีการคิดคำานวณเงิน	
ของผู้นั้น	ณ	วันที่มีการลงโทษตามคำาสั่งเดิม	

วิธีการ 

	 กฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 ได้แบ่งส่วนของการดำาเนินการตามหมวด	 ๗	 การมีคำาสั่งใหม่
กรณีมีการเพิ่มโทษ	 ลดโทษ	 งดโทษ	 หรือยกโทษ	 ตามมติของ	 อ.ก.พ.	 กระทรวง	 หรือ	
ของ	ก.พ.	หรอืคำาวนิิจฉัยของ	ก.พ.ค.	หรอืคำาพิพากษาของศาลหรอืขององค์กรตามกฎหมายอ่ืน	
แล้วแต่กรณีเอาไว้ดังนี้
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	 ๑.	 แบบของคำาสั่งใหม่ คำาสั่งใหม่ตามข้อ	๗๔	อย่างน้อยต้องมีสาระสำาคัญ	ดังนี้
	 	 ๑.๑	 อ้างถึงคำาสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ	ลดโทษ	งดโทษ	หรือยกโทษ	
	 	 ๑.๒	 อา้งถงึมติของ	อ.ก.พ.	กระทรวง	หรือของ	ก.พ.	หรือคำาวนิิจฉัยของ	ก.พ.ค.	
หรอืคำาพิพากษาของศาลหรอืขององคก์รตามกฎหมายอืน่แลว้แต่กรณี	ทีใ่หเ้พิม่โทษ	ลดโทษ	
งดโทษ	หรือยกโทษ	โดยการสรุปสาระสำาคัญของมติ	คำาวินิจฉัย	หรือคำาพิพากษา	นั้นไว้ด้วย	
	 	 ๑.๓	 สั่งให้ยกเลิกคำาสั่งเดิม	และมีคำาสั่งใหม่ตามมติ	 คำาวินิจฉัย	คำาพิพากษา	
ที่ให้เพิ่มโทษ	ลดโทษ	งดโทษ	หรือยกโทษ	นั้น
	 	 ๑.๔	 ระบุวิธีการดำาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว	
 ๒. การดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่ง
	 	 การดำาเนินการเปลี่ยนแปลงคำาสั่งตามมติของ	อ.ก.พ.	กระทรวง	หรือของก.พ.	
หรือคำาวินิจฉัยของ	 ก.พ.ค.	 หรือคำาพิพากษาของศาลหรือขององค์กรตามกฎหมายอื่น	
แล้วแต่กรณีแล้ว	อาจแยกพิจารณาในแต่ละกรณีได้	ดังนี้
	 	 ๒.๑	 กรณีที่คำาสั่งเดิมเป็นคำาสั่งลงโทษไล่ออก	หรือปลดออก	
	 	 	 กรณีที่ลดโทษเป็นปลดออกหรือเพิ่มโทษเป็นไล่ออก	(ข้อ	๗๕)	จะสั่งให้
มีผลวันใด	ให้เป็นไปตามระเบียบที่	ก.พ.	กำาหนดตามมาตรา	๑๐๗	วรรคสอง๘

	 	 	 สำาหรับกรณีที่คำาสั่งเดิมเป็นคำาสั่งลงโทษไล่ออก	หรือปลดออก	 ถ้ามี	
การลดโทษเพ่ือจะส่ังลงโทษใหมใ่นความผิดวินัยอยา่งไมร่า้ยแรง	งดโทษ	หรอืยกโทษ	นอกเหนือ	
จากคำาสั่งใหม่จะต้องดำาเนินการตามข้อ	๗๔	ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว	ในคำาสั่งยังต้องมีการ	
ดำาเนินการตามข้อ	๗๖	ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 	 ๒.๑.๑	 ให้สั่งให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการ	 โดยให้ผู้น้ันดำารงตำาแหน่ง	
ตามเดิม	หรอืตำาแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกนั	และระดับเดียวกนัหรอืตำาแหน่งอ่ืนในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตำาแหน่งประเภทและระดับที่	 ก.พ.	 กำาหนด	ทั้งนี้	 ผู้นั้น	
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งนั้นด้วย

๘	ระเบียบ	ก.พ.	ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ	พ.ศ.	๒๕๕๔
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	 	 	 ๒.๑.๒	 กรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการได้	 เพราะเหตุที่	
กอ่นทีจ่ะมีคำาสัง่ใหม่	ผูน้ัน้ไดพ้น้จากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบำาเหนจ็บำานาญข้าราชการ	
ตาย	หรอืออกจากราชการเนือ่งจากเหตอ่ืุน	ก็ใหผู้บ้งัคับบญัชาซ่ึงมีอำานาจสัง่บรรจตุามมาตรา	
๕๗	สั่งงดโทษ	หรือสั่งยุติเรื่อง	แล้วแต่กรณี	พร้อมแสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการได้ไว้ในคำาสั่งด้วย
	 	 	 ๒.๑.๓	ให้ระบุไว้ในคำาสั่งใหม่ด้วยว่า	เงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออก	หรือ
ปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
	 	 ๒.๒	 กรณีที่คำาสั่งเดิมเป็นคำาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	 ตัดเงินเดือน	 หรือ	
ลดเงินเดือน	(ข้อ	๗๗)	มีรายละเอียด	ดังนี้

	 	 กรณีที่ลดโทษ
	 	 ถ้ามีการลดโทษเป็นตัดเงินเดือน	 หรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือ
ลดเงินเดือน	 ให้คิดคำานวณจำานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิม	
ในขณะที่มีคำาสั่งลงโทษเดิม	 เช่น	 เดิมนาย	 ก.	 ถูกลงโทษลดเงินเดือนในอัตรา	 ร้อยละ	 ๔		
เมื่อวันที่	 ๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๔	ต่อมาเมื่อวันที่	 ๓๐	 เมษายน	๒๕๕๖	นาย	ก.	 ได้รับการ	
ลดโทษเหลือลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ	๒	ดังนี้	วิธีการลงโทษนาย	ก.	คือ	ลงโทษนาย	ก.		
ในอัตราร้อยละ	๒	 จากเงินเดือนเดิมของนาย	 ก.	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มิถุนายน	๒๕๕๔	 ไม่ใช่	
เงินเดือนของนาย	ก.	ในวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๖	แต่อย่างใด
	 	 สำาหรับกรณีจำานวนเงินท่ีจะต้องตัดหรือลดตามคำาสั่งลงโทษใหม่	 ตำ่ากว่า
จำานวนเงินท่ีได้ถูกตัดหรือลดตามคำาส่ังลงโทษเดิม	 ให้คืนเงินส่วนท่ีได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้น		
ให้ผู้ถูกส่ังลงโทษน้ัน	 ดังกรณีที่ยกตัวอย่างไว้แล้วข้างต้น	 เมื่อนาย	 ก.	 ได้รับการลดโทษ	
โดยลดเงินเดือนจากอัตราร้อยละ	 ๔	 เป็นร้อยละ	 ๒	 โดยคิดคำานวณจากเงินเดือนเดิม		
ในขณะที่มีคำาสั่งลงโทษเดิม	 คือวันที่	 ๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๔	ทำาให้มีจำานวนเงินที่ลดไว้เกิน	
ส่วนราชการจึงต้องคืนเงินที่ได้ลดไว้เกินจำานวนร้อยละ	๒	ตั้งแต่วันที่	๓๐	มิถุนายน	๒๕๕๔	
ให้แก่นาย	ก.
	 	 ถ้ามีการลดโทษเป็นภาคทัณฑ์	ให้คืนเงินที่ตัดหรือลดไว้ให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
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	 	 กรณีที่เพิ่มโทษ
	 	 สำาหรับในกรณีท่ีคำาส่ังลงโทษเดิมเป็นคำาส่ังลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่	
ร้ายแรง	ถ้ามีการเพิ่มโทษเป็นตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน	หรือเพิ่มอัตราโทษ	ให้คำานวณ
จำานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคำาสั่งลงโทษเดิม
	 	 ถ้าเปน็การเพิม่โทษจากตัดเงนิเดือน	หรอืลดเงนิเดือน	เปน็ปลดออกหรอืไล่ออก	
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วให้ผู้นั้นด้วย
	 	 กรณีที่ยกโทษ
	 	 การยกโทษมีผลเสมือนว่าผู้น้ันไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน	และให้ผู้น้ัน
กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ	 โดยหากเป็นกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลด	
เงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด	ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้นทั้งหมด	
  กรณีที่งดโทษ
  ในกรณีท่ีผลการพิจารณาให้เปล่ียนแปลงเป็นงดโทษ	หากมีการตัดเงินเดือน	
หรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด	ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ให้ผู้นั้นทั้งหมด
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หมวด ๘

การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน

การสั่งพักราชการ

	 การส่ังพักราชการ	คอื	การส่ังใหข้า้ราชการพ้นจากการปฏบัิตหิน้าทีร่าชการระหว่าง
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย	หรอืระหว่างถกูฟ้องคดีอาญา	หรอืระหว่างต้องหาว่ากระทำา
ความผิดทางอาญา	 โดยงดเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนๆท่ีจ่ายเป็นรายเดือน	ตลอดจน
เงินช่วยเหลือต่างๆ	 ไว้ก่อน	 ทั้งนี้	 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	
เพ่ือป้องกันมิให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา	 หรือมิให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยขึ้น	 หรือเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในประการอื่น	 และถ้าสอบสวน
พิจารณาแล้วได้ความว่าผู้นั้นกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ก็จะสั่งให้ปลดออก	 หรือไล่ออก	
จากราชการ	ตั้งแต่วันพักราชการได้ด้วย	

สาระสำาคัญ

	 การสั่งพักราชการมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำาหนดไว้ในมาตรา	 ๑๐๑		
แห่งพระราชบญัญัตริะเบยีบขา้ราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และหมวด๘	ของ	กฎ	ก.พ.	ฉบบัน้ี		
สรุปได้ดังนี้
 ๑. กรณีที่จะสั่งพักราชการ
  กรณีที่อาจสั่งพักราชการได้มีดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 มกีรณีถูกกล่าวหาวา่กระทำาผิดวนิยัอย่างร้ายแรงจนถูกตัง้คณะกรรมการ
สอบสวน	หรือ
	 	 (๒)	 มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำาความผิดอาญา	เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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	 การถูกตัง้กรรมการสอบสวนท่ีจะส่ังพักราชการไดน้ัน้	จะตอ้งเปน็กรณีท่ีถูกส่ังแตง่ตัง้	
คณะกรรมการขึ้นทำาการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น	 ไม่ได้หมายความ
รวมถึงการถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงด้วย	ซึ่งกรณีที่
ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงนั้น	ยังสั่งพักราชการไม่ได้
	 คำาว่า	 “ถูกฟ้องคดีอาญา”	 น้ัน	 แยกได้เป็นสองกรณี	 กรณีท่ีหน่ึง	 ในกรณีท่ี
ข้าราชการถูกฟ้องคดีอาญาโดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์นั้น	 ข้าราชการผู้นั้นย่อมตกอยู่
ในฐานะจำาเลยนับแต่เวลาที่ได้ฟ้อง	 ส่วนกรณีที่สอง	 ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์นั้น	 หากศาล	
ยังมิได้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณา	 ผู้ถูกฟ้องยังไม่ตกอยู่ในฐานะจำาเลย	 จะถือว่าผู้นั้น	
เปน็ผูถู้กฟอ้งคดอีาญายงัไมไ่ดจ้นกว่าศาลจะไดป้ระทบัรับฟอ้งคดไีว้พจิารณาแลว้	จงึจะถือว่า
ผู้นั้นตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
	 คำาว่า	“ต้องหาว่ากระทำาความผิดอาญา”	หมายถึง	ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหา	
ว่าได้กระทำาความผิดอาญาโดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว	 แม้ยังมิได้ถูกฟ้องคดีต่อศาล	
ก็ตาม
	 หลักเกณฑ์ที่สำาคัญอีกประการหน่ึงของกรณีที่จะสั่งพักราชการเพราะถูกฟ้อง	
คดีอาญา	 หรือต้องหาว่ากระทำาความผิดอาญาได้	 คือ	 คดีอาญาหรือข้อหาน้ันๆ	 ต้องไม่ใช่
ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษด้วย
	 ๒. เหตุที่จะสั่งพักราชการ
	 	 แม้ข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน	
ในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา	 หรือต้องหาว่ากระทำาความผิดอาญา		
ที่มิใช่ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแล้ว	 ก็ยังส่ังพักราชการไม่ได้	
จนกวา่จะมีเหตอุย่างใดอย่างหนึง่ตามทีก่ำาหนดไวใ้นข้อ	๗๘	(๑)	-	(๕)	ดงัตอ่ไปนี	้ประกอบดว้ย
	 	 (๑)	 ผู้น้ันถูกตั้งกรรมการสอบสวน	 และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา	 ๕๗	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ถ้าผู้น้ันคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการ	
เสียหายแก่ราชการ
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	 	 (๒)	 ผู้น้ันถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาวา่กระทำาความผิดอาญา	ในเร่ืองเก่ียวกับ	
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต	 หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือ
พฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ	 โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้	 และผู้บังคับ
บัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	พิจารณาเห็นว่า	ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการ
อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
	 	 (๓)	 ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรค	
ต่อการสอบสวนพิจารณา	หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
	 	 (๔)	 ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา	หรือ
ต้องจำาคุกโดยคำาพิพากษาและได้ถูกควบคุม	ขัง	หรือต้องจำาคุก	เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า	
สิบห้าวันแล้ว
	 	 (๕)	 ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำาพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็น
ผู้กระทำาความผิดอาญาในเรื่องท่ีสอบสวนน้ัน	 หรือผู้น้ันถูกต้ังกรรมการสอบสวนภายหลัง	
ท่ีมีคำาพิพากษาถึงท่ีสุดว่าเป็นผู้กระทำาความผิดอาญาในเร่ืองท่ีสอบสวนนั้น	 และ	
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ	
ตามคำาพิพากษาถึงที่สุดนั้น	 ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำาความผิดอาญา	
ของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
	 อน่ึง	 กรณีข้าราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง		
หรือต้องหาคดีอาญา	 หรือถูกฟ้องคดีอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดท่ีได้กระทำาโดยประมาท		
หรือความผิดลหุโทษนี้	 ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 เห็นว่า		
ถึงแมจ้ะให้ผู้นัน้คงอยูใ่นหนา้ท่ีราชการระหวา่งถูกสอบสวนพิจารณากไ็มเ่สียหายแกร่าชการ		
หรือไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา	 หรือจะไม่ก่อ	
ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นแต่ประการใด	 ก็ไม่จำาต้องสั่งพักราชการทุกรายไป		
เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุม	ขัง	หรือต้องจำาคุกโดยคำาพิพากษา	และได้ถูกควบคุม		
ขัง	 หรือต้องจำาคุก	 เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว	 จึงจะต้องสั่งพักราชการ		
เนื่องจากผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
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 ๓. ผู้มีอำานาจสั่งพักราชการ
	 	 ผู้มีอำานาจส่ังพักราชการตามมาตรา	 ๑๐๑	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และข้อ	 ๗๘	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับน้ี	 คือ	 ผู้บังคับบัญชา	
ซ่ึงมอีำานาจสัง่บรรจตุามมาตรา	๕๗	นอกจากน้ียงัรวมไปถงึผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบัตแิทน	
ตามหนังสือสำานักงาน	 ก.พ.	 ที่	 นร	 ๑๐๑๑/ว	 ๓๕	 ลงวันที่	 ๒๘	 กันยายน	๒๕๕๓	 เรื่อง	
หลักเกณฑ์การมอบหมายอำานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการดำาเนินการทางวินัย	 ซ่ึงออกตามความ	
ในมาตรา	๙๐	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ด้วย
 ๔. ระยะเวลาการสั่งพักราชการ
	 	 ระยะเวลาการสั่งพักราชการนั้น	มาตรา	๑๐๑	วรรคหก	แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และข้อ	๗๙	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	กำาหนดให้สั่ง
พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา 

	 	 คำาว่า	“สอบสวนหรือพิจารณา”	มีความหมายดังนี้

	 	 l		 ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	
	หมายถงึ	การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน	และการพจิารณาสัง่การของผูม้อีำานาจในขัน้ตอน	
ท่ีต่อเน่ืองกับการสอบสวน	 ซ่ึงอาจเป็นการพิจารณาของผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	
หรือของ	อ.ก.พ.กระทรวง	อ.ก.พ.กรม	หรือ	อ.ก.พ.จังหวัด	แล้วแต่กรณี	และการพิจารณา	
สั่งการของผู้มีอำานาจต่อเนื่องกับการพิจารณาของ	อ.ก.พ.	ดังกล่าวด้วย
	 	 l	 ในกรณีต้องหาคดีอาญา	หมายถึง	การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและ
การพิจารณาของพนักงานอัยการ	
	 	 l	 ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญา	 หมายถึง	 การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด		
ซ่ึงอาจจะถึงท่ีสุดโดยโจทก์ถอนฟ้อง	 หรือโจทก์จำาเลยไม่อุทธรณ์ฎีกา	 หรือศาลฎีกา	
ได้พิพากษาแล้ว
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้มาตรา	๑๐๑	 วรรคหก	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน	พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และข้อ	 ๗๙	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับน้ี	 จะกำาหนดให้ส่ังพักตลอดเวลา	
ที่สอบสวนหรือพิจารณาก็ตาม	แต่หากผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา	
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๑๒๒	และผูม้อีำานาจพิจารณาคำารอ้งทกุขแ์ลว้เหน็วา่	สมควรสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขา้ปฏิบัตหินา้ที่
ราชการกอ่นการสอบสวนหรอืพิจารณาเสรจ็สิน้	เนือ่งจากพฤตกิารณข์องผูถู้กสัง่พักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา	และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป		
ผู้มีอำานาจพิจารณากส็ามารถส่ังใหน้ัน้กลับเข้าปฏิบัติหนา้ทีร่าชการได้	หรอืในกรณทีีล่่วงพ้น	
หน่ึงปีนับแต่วันพักราชการแล้วการดำาเนินการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ	 โดยข้อ	 ๗๙		
ยังได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวธิกีารในสาระสำาคัญวา่	หากผู้ถกูส่ังพกัราชการประสงค์จะกลับ	
เขา้ปฏบิตัหินา้ท่ีราชการ	กใ็หย้ืน่คำารอ้งทุกขเ์ปน็หนงัสือตามมาตรา	๑๒๒	และหากผู้มีอำานาจ
พิจารณาคำาร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ผู้นั้นไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรค	
ต่อการสอบสวนพิจารณา	 หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย	 ผู้มีอำานาจพิจารณา	
ก็สามารถส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อนการสอบสวนหรือพจิารณาเสร็จส้ินได้
 ๕. การสั่งพักราชการเมื่อมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพิ่มขึ้น
	 	 การสั่งพักราชการเม่ือมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอ่ืนเพิ่มข้ึน	 ตามข้อ	 ๘๐		
ของกฎ	ก.พ.	ฉบับน้ี	กำาหนดใหส้ัง่พกัราชการเฉพาะในสำานวนหรอืคดีทีเ่ขา้เหตุแหง่การสัง่พกั	
ราชการเท่านั้น	 หากไม่เข้าเหตุแห่งการส่ังพักราชการแล้ว	 ก็ไม่สามารถส่ังให้พักราชการ	
ในสำานวนหรือคดีอ่ืนได้	 แต่หากเข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการแล้ว	 ก็ให้สั่งพักราชการ	
ในสำานวนหรือคดีอื่นทุกสำานวนหรือทุกคดีที่เข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการด้วย
 ๖. วันพักราชการ
	 	 ข้อ	 ๘๑	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 กำาหนดให้สั่งพักราชการต้ังแต่วันออกคำาสั่ง		
เว้นแต่	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	 ผู้ซ่ึงจะถกูส่ังพกัราชการอยูใ่นระหวา่งถกูควบคมุหรือขงัโดยเป็นผู้ถกูจับ
ในคดีอาญา	หรือต้องจำาคุกโดยคำาพิพากษา	การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ถูกควบคุม	ขัง	หรือต้องจำาคุก	หรือ
	 	 (๒)	 ในกรณทีีไ่ดม้กีารสัง่พกัราชการไวแ้ลว้	ถา้จะตอ้งสัง่ใหมเ่พราะคำาสัง่เดมิ	
ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง	ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคำาสั่งเดิม	หรือตามวันที่ควรต้อง
พักราชการในขณะที่ออกคำาสั่งเดิม
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 ๗. คำาสั่งพักราชการ
	 	 ข้อ	 ๘๒	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 กำาหนดให้คำาส่ังพักราชการต้องระบุชื่อและ
ตำาแหน่งของผู้ถูกสั่งพักราชการ	 ตลอดจนกรณีและเหตุท่ีสั่งพักราชการ	 และวันท่ีคำาสั่ง	
มีผลใช้บังคับด้วย	ทั้งนี้	เป็นไปตามแบบที่สำานักงาน	ก.พ.	กำาหนด
 ๘. การแจ้งคำาสั่งพักราชการ
	 	 ข้อ	 ๘๒	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 กำาหนดให้แจ้งคำาสั่งพักราชการให้ผู้ถูกสั่งพัก
ราชการทราบโดยเร็วโดยใหน้ำาข้อ	๗๓	มาใช้บังคับโดยอนโุลม	กล่าวคือ	ใหผู้้ถูกส่ังพกัราชการ
ลงลายมือชือ่และวนัท่ีรับทราบไวเ้ป็นหลักฐาน	และใหม้อบสำาเนาคำาส่ังใหผู้้ถกูส่ังพกัราชการ
ไว้หนึ่งฉบับด้วย	 ถ้าผู้ถูกสั่งพักราชการไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำาสั่ง	 เมื่อได้ทำาบันทึก	
ลงวันท่ีและสถานท่ีท่ีแจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมท้ังพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว		
	 ให้ถือวันท่ีแจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ	 ในกรณีท่ีไม่อาจแจ้งให้ทราบได้หรือมีเหตุจำาเป็นอื่น		
ก็ให้ส่งสำาเนาคำาส่ังทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกส่ังพักราชการ	ณ	 ท่ีอยู่ของ	
ผู้ถูกสั่งพักราชการซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ	และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักราชการ	
ไดร้บัแจง้เม่ือครบกำาหนดเจด็วันนับแตวั่นสง่สำาหรบักรณีสง่ในประเทศ	หรอืเม่ือครบสบิหา้วัน	
นับแต่วันส่งสำาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
	 ๙. การสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ
	 	 การสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ	หมายถึง	การสั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกคร้ังหนึ่งหลังจากพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นการ
ชั่วคราว
	 	 ข้อ	๙๑	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการสั่ง
ให้ผู้ถูกส่ังพักราชการกลับเข้ารับราชการไว้เป็นสาระสำาคัญว่า	 ถ้าภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนหรือพิจารณาว่า	ผู้นั้นมิได้กระทำาผิดหรือกระทำาผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก	และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น	ก็ให้ผู้มีอำานาจสั่งพักราชการ	
ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการในตำาแหน่งเดิมหรือตำาแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน	
และระดับเดียวกัน	หรือในตำาแหน่งประเภทและระดับที่	ก.พ.	กำาหนด	แต่ทั้งนี้	ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งนั้นด้วย	
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การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

	 การให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 คือ	 การให้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่า	
กระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกต้ังคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา	 หรือ
ตอ้งหาวา่กระทำาความผดิอาญา	ออกจากราชการ	พ้นจากตำาแหนง่และอัตราเงนิเดอืนไว้ก่อน	
ระหว่างการสอบสวนพิจารณา	 เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา	 ซึ่งการให้ออกจาก
ราชการไวก้อ่นนีเ้ป็นผลให้ข้าราชการผู้ถูกส่ังให้ออกนัน้	พน้จากตำาแหนง่และอัตราเงินเดือน		
ซ่ึงเป็นผลให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจุตามมาตรา	 ๕๗	 สามารถตั้งผู้อ่ืน	
ให้ดำารงตำาแหน่งนั้นแทนได้

หลักเกณฑ์และวิธีการ

	 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น	ข้อ	๘๓	และข้อ	๘๔	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	ได้
กำาหนดให้นำาหลักเกณฑ์และวิธีการของการสั่งพักราชการบางข้อมาใช้บังคับโดยอนุโลม	
แต่โดยท่ีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีผลให้ผู้น้ันพ้นจากตำาแหน่งและอัตราเงินเดือน		
ซึ่งอาจบรรจุและแต่งตั้งคนอื่นแทนในตำาแหน่งนั้นได้	ดังนั้น	การให้ออกจากราชการไว้ก่อน	
จึงต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมขึ้นจากการพักราชการบางประการดังนี้
 ๑.  กรณีและเหตุที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
	 	 ข้อ	๘๓	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	กำาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ออกจากราชการไว	้
ก่อนว่า	 “ในกรณีท่ีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีเหตุท่ีอาจถูกสั่งพักราชการ	 และ	
ผู้บังคบับัญชาซ่ึงมีอำานาจส่ังบรรจตุามมาตรา	๕๗	พิจารณาเห็นว่า	การสอบสวนหรอืพิจารณา	
หรือการดำาเนินคดีน้ัน	 จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว	 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุดังกล่าว	
จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้”
	 	 ดังนั้น	 ผู้ที่จะถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงต้องเป็นผู้ที่อาจถูกส่ังพัก	
ราชการได้	คือ	มกีรณีและเหตท่ีุจะถูกสัง่พักราชการ	ตามหลักเกณฑท์ีไ่ด้กล่าวมาแล้วในเร่ือง	
การสัง่พกัราชการ	และมหีลกัเกณฑท์ีส่ำาคัญอกีประการหนึง่คือ	ตอ้งเป็นกรณทีีผู่บั้งคับบัญชา
ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนหรือพิจารณา หรือ
การดำาเนินคดีนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย
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 ๒. ผู้มีอำานาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
	 	 ผู้มีอำานาจส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เหมือนกับผู้มีอำานาจส่ังพักราชการ	
ทุกประการ	 กล่าวคือ	 ตามมาตรา	 ๑๐๑	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน		
พ.ศ.	๒๕๕๑	และข้อ	๘๓	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา	๕๗	เป็นผู้สั่งให้ออกจากราชการ	นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติแทนตามหนังสือสำานักงาน	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๓๕	ลงวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๕๓	
เรือ่งหลักเกณฑก์ารมอบหมายอำานาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการดำาเนินการทางวินัย	ซ่ึงออกตามความ
ในมาตรา	๙๐	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ด้วย
	 ๓. ระยะเวลาการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  ข้อ	 ๘๔	 วรรคสอง	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 กำาหนดให้นำาข้อ	 ๗๙	 มาใช้บังคับ	
โดยอนุโลมกับการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย	 ดังนั้น	 จึงต้องให้ออกตลอดเวลา	
ที่สอบสวนหรือพิจารณาเช่นเดียวกับการพักราชการ
	 	 อย่างไรก็ตาม	มาตรา	๑๐๑	วรรคเจ็ด	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ	
พลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	บญัญัตใิห้นำาวรรคหก	แห่งพระราชบญัญัตดิงักลา่ว	มาใชบ้งัคับกบักรณี	
ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนดว้ย	ดงันัน้	ผูถ้กูสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนจึงสามารถร้องทกุข์
ตามมาตรา	๑๒๒	ได้	ตามที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วในเรื่องการสั่งพักราชการ
 ๔. การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อมีหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพิ่มขึ้น
  การให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่มีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่น	
เพิ่มขึ้น	ข้อ	๘๔	วรรคสอง	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	กำาหนดให้นำาข้อ	๘๐	มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย	 ดังนั้น	 จึงสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้เฉพาะ	
ในสำานวนหรือคดีท่ีเข้าเหตุแห่งการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนเท่านั้น	 หากสำานวนหรือ	
คดใีดไม่เข้าเหตแุหง่การสัง่ใหอ้อกจากราชการไว้กอ่นแล้ว	กไ็ม่สามารถส่ังให้ออกจากราชการ	
ไว้ก่อนในสำานวนหรือคดีน้ัน	 ๆ	 ได้	 แต่หากเข้าเหตุแห่งการส่ังให้ออกจากราชการ	
ไว้ก่อนแล้ว	 ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกสำานวนหรือทุกคดีที่เข้าเหตุแห่งการสั่ง	
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
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 ๕. วันออกจากราชการไว้ก่อน
	 	 ข้อ	 ๘๔	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 กำาหนดให้การส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน		
ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันออกคำาสั่ง	 แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้สั่งให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว	ก็ให้สั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนต้ังแต่วันส่ังพักราชการเป็นต้นไป	นอกจากนี้	 ข้อ	 ๘๔	 วรรคหนึ่ง		
ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับน้ี	 กำาหนดให้นำาข้อ	 ๘๑	 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนด้วย	 ดังนั้น	 ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ในระหว่าง	
ถกูควบคมุหรอืขงัโดยเป็นผูถ้กูจบัในคดีอาญา	หรอืต้องจำาคกุโดยคำาพิพากษา	การส่ังใหอ้อก
จากราชการไว้ก่อนในเรื่องนั้นให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม	ขัง	หรือต้องจำาคุก	
หรือในกรณีท่ีได้มีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว	 ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคำาส่ังเดิม	
ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง	 ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำาสั่งเดิม		
หรือตามวันที่ควรต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่ออกคำาสั่งเดิม
 ๖. คำาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
	 	 ข้อ	 ๘๔	 วรรคสอง	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 กำาหนดให้นำาข้อ	 ๘๒	 มาใช้บังคับ	
โดยอนโุลมกบัการสัง่ให้ออกจากราชการไว้กอ่นดว้ย	ดงันัน้	คำาสัง่ให้ออกจากราชการไว้กอ่น
จึงต้องระบุชื่อและตำาแหน่งของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	ตลอดจนกรณีและเหตุที่
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน	และวันที่คำาสั่งมีผลใช้บังคับ
 ๗. การแจ้งคำาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
	 	 ข้อ	 ๘๔	 วรรคสอง	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 กำาหนดให้นำาข้อ	 ๘๒	 วรรคสอง		
มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย	 ดังน้ัน	 จึงต้องแจ้งคำาสั่ง	
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้แก่ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนทราบโดยเร็ว	 และให้	
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงลายมือชื่อและวันท่ีรับทราบไว้เป็นหลักฐาน	 และ	
ให้มอบสำาเนาคำาสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจำานวนหนึ่งฉบับด้วย	ถ้าผู้ถูกสั่งให	้
ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำาสั่ง	 เม่ือได้ทำาบันทึกลงวันท่ีและ	
สถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว		
ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ	 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบได้หรือมีเหตุจำาเป็นอื่น		
ก็ให้ส่งสำาเนาคำาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน		
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ณ	ที่อยู่ของผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ		
และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับแจ้งคำาสั่งเมื่อครบกำาหนดเจ็ดวันนับแต	่
วันส่ง	 สำาหรับกรณีส่งในประเทศ	 หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำาหรับกรณี	
ส่งไปยังต่างประเทศ
 ๘. การส่ังให้ข้าราชการตำาแหน่งท่ีต้องนำาความกราบบังคมทูลเพ่ือทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ออกจากราชการไว้ก่อน 
	 	 การส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการไวก่้อนตามมาตรา	๑๐๑	น้ี		
เปน็การออกจากราชการอยา่งหนึง่ตามท่ีบญัญตัไิวใ้นมาตรา	๑๐๗	(๔)	ซ่ึงการออกจากราชการ	
ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำารงตำาแหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	 แต่งตั้ง	 น้ัน	
มาตรา	 ๑๑๓	 บัญญัติให้นำาความกราบบังคมทูลเพ่ือมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก	
ตำาแหน่งนับแต่วันออกจากราชการ
	 	 ดังนั้น	ข้อ	๘๕	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	จึงกำาหนดให้การสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ดำารงตำาแหน่งประเภทบรหิารระดับสูง	และประเภทวชิาการระดับทรงคณุวฒุ	ิซึง่เปน็	
ตำาแหน่งที่ต้องนำาความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้ง	 ออกจาก
ราชการไว้ก่อน	 ต้องนำาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำาแหน่ง	
นับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน
	 	 การนำาความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงมพีระบรมราชโองการใหพ้้นจากตำาแหนง่นี	้	
ต้องทำาควบคู่ไปกับการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน	 แต่โดยท่ีการดำาเนินการนำาความ	
กราบบงัคมทูลต้องใช้เวลามากกวา่	ดังน้ัน	กฎหมายจึงกำาหนดใหพ้้นจากราชการนับแต่วนัท่ี	
สัง่ให้ออกจากราชการไวก่้อน	สว่นการสัง่ให้ออกจากราชการสำาหรับผูท่ี้ดำารงตำาแหน่งตำา่กวา่
ประเภทบรหิารระดับสงู	และประเภทวชิาการระดับทรงคุณวฒุิ	ไมต้่องนำาความกราบบังคมทลู
 ๙. การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ 
	 	 การส่ังให้ข้าราชการผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ	
หมายถึง	 การส่ังให้ผู้น้ันกลับเข้ารับราชการ	 และแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอีกคร้ังหลังจาก	
ออกจากราชการไปชั่วคราว	
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	 	 ข้อ	๙๐	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	 ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการสั่ง
ให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการไว้เป็นสาระสำาคัญว่า	 ถ้าภายหลัง
ปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้น้ันมิได้กระทำาผิดหรือกระทำาผิดไม่ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก	และไม่มีกรณจีะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอืน่	ก็ใหผู้้มีอำานาจ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตำาแหน่งเดิมหรือตำาแหน่งอื่น	
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน	หรือในตำาแหน่งประเภทและระดับที่	ก.พ.	กำาหนด	
แต่ทั้งนี้	ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งนั้นด้วย	
	 	 สำาหรับการสั่งให้ข้าราชการตำาแหน่งท่ีต้องนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง	
พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	แต่งต้ัง	กลบัเขา้รบัราชการ	จะต้องดำาเนนิการนำาความกราบบงัคมทูล	
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งด้วย



51

หมวด ๙ 

ระยะเวลา

	 	 การดำาเนินการทางวินัยจำาเป็นต้องมีเร่ืองของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง	 ท้ังนี้	
เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การดำาเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว	ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาส	
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด	 หรือคณะกรรมการสอบสวน	
ต้องดำาเนินการภายในระยะเวลาที่กำาหนด	 หรือการคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องยื่น
หนังสือคัดค้านภายใน	๗	วัน	เป็นต้น	กรณีดังกล่าวจึงมีความจำาเป็นต้องกำาหนดหลักเกณฑ์	
เรื่องการนับระยะเวลาไว้ในกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้

ที่มา

	 โดยท่ีมาตรา	๓	 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	 ๒๕๓๙		
บัญญัติว่า	 “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามที่กำาหนด	
ไว้ในพระราชบัญญัติน้ี	 เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำาหนดวิธีปฏิบัติราชการ	
ทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน	
ในการปฏิบัติราชการไม่ตำ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติน้ี”	 พระราชบัญญัติ	
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงมีสถานะเป็นกฎหมายกลางท่ีใช้บังคับแก่กรณีท่ีไม่มี	
กฎหมายกำาหนดวธิปีฏบิตัริาชการหรอืมกีฎหมายกำาหนดวธิปีฏบิตัริาชการ	หรอืมมีาตรฐาน	
ในการปฏิบัติราชการ	 แต่มีหลักประกันความเป็นธรรมตำ่ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด	
ในพระราชบัญญัตินี้	
	 การดำาเนินการทางวินัยเป็นการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคำาสั่ง		
ทางปกครองจงึถอืเป็นวธิปีฏบัิติราชการทางปกครองอย่างหนึง่	หากไม่บัญญติัเร่ืองการนบัระยะ
เวลาไว้ในกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	การนับระยะเวลาในการดำาเนินการทางวินัย	ต้องไปใช้มาตรา	๖๔		
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 ซ่ึงเป็นกฎหมายกลาง	
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ที่กำาหนดเร่ืองของการนับระยะเวลาไว้	 ดังน้ัน	 กฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย		
พ.ศ.	๒๕๕๖	ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑		
ในส่วนของระยะเวลา	จึงร่างให้สอดคล้องกับมาตรา	๖๔	ดังกล่าวข้างต้น	เพื่อกำาหนดให้ม	ี
การนับระยะเวลาการดำาเนินการทางวินัยตาม	กฎ	ก.พ.	ฉบับนี้โดยเฉพาะ

สาระสำาคัญ

	 ตามข้อ	๙๓	ได้กำาหนดการนับระยะเวลาการดำาเนินการทางวินัย	โดยมีสาระสำาคัญ	
ดังนี้
	 ๑.	 การนับระยะเวลาการดำาเนินการทางวินัยตามข้อ	 ๙๓	 วรรคหน่ึง	 โดยหลัก	
ถ้ากำาหนดเวลาเป็นวัน	 สัปดาห์	 หรือเดือน	 มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลาน้ันรวมเข้าด้วย	
กล่าวคือ	 ให้นับวันถัดไปเป็นวันแรก	 เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่ง	
ต้องใช้อำานาจตามกฎ	ก.พ.	นี้	จะได้เริ่มดำาเนินการในวันนั้น	ก็ให้นับวันที่เริ่มดำาเนินการนั้น
เป็นวันแรก	
	 	 ข้อ	๙๓	วรรคหนึ่งนี้ได้เพิ่มเติมหลักการเดิมของ	ข้อ	๓๘	ของกฎ	ก.พ.	ฉบับที่		
๑๘	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๐)	 ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา	 ในกรณีข้อยกเว้นท่ีให้นับระยะเวลา	
ในวนัแรก	หากคณะกรรมการสอบสวนหรือผูซ่ึ้งต้องใช้อำานาจตามกฎ	ก.พ.	ได้เร่ิมดำาเนินการ	
ในวันนั้น	 ท้ังนี้	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการนับระยะเวลาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	
	 	 คำาว่า	 “ผู้ซึ่งต้องใช้อำานาจตามกฎ	ก.พ.	นี้”	หมายรวมถึง	 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา	๕๗	หรือผู้มีอำานาจตามมาตรา	๙๔	ก็ได้
	 ๒.	 กรณีคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อำานาจตามกฎ	 ก.พ.	 นี้		
ต้องกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำาหนด	ข้อ	๙๓	วรรคสอง	กำาหนดให้
นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย	แม้ว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันหยุดราชการ	
	 	 กรณีบุคคลอ่ืนนอกจากคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซ่ึงต้องใช้อำานาจ	
ตามกฎ	ก.พ.	นี้	ต้องกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำาหนด	ถ้าวันสุดท้าย	
เป็นวันหยุดราชการ	 ข้อ	 ๙๓	 วรรคสาม	 กำาหนดให้ถือว่าระยะเวลาน้ันสิ้นสุดในวันทำางาน	
ที่ถัดจากวันหยุดนั้น	กล่าวคือ	ในวันเปิดทำาการนั้นเอง
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	 คำาว่า	 “บุคคลอ่ืนนอกจากคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อำานาจตาม	
กฎ	ก.พ.	นี้”	อาจหมายถึง	ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้
	 กรณีน้ีกำาหนดไว้แตกต่างจากหลักการเดิมเพราะกฎ	 ก.พ.	 ฉบับท่ี	 ๑๘		
(พ.ศ.	๒๕๔๐)	กำาหนดในทุกกรณีว่า	หากวันสุดท้ายตรงกบัวันหยดุราชการ	กใ็หนั้บวันเร่ิมเปดิ		
ทำาการใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา	 โดยมิได้มีการแบ่งแยกว่าผู้ใดเป็นผู้ดำาเนินการ	
แต่อย่างใด	
	 อย่างไรก็ตาม	หลักการใหม่นี้กำาหนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	๖๔	 วรรคสอง	
แห่งพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	ทัง้นี	้เพ่ือมใิห้คณะกรรมการ
สอบสวนหรอืผู้ซึง่ต้องใชอ้ำานาจตามกฎ	ก.พ.	ฉบบัน้ี	ยืดเวลากระทำาการออกไปโดยไม่จำาเปน็
อันจะเป็นผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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หมวด ๑๐

บทเบ็ดเตล็ด

	 โดยที่ในการร่างกฎหมายย่อมมีข้อจำากัด	 ไม่อาจร่างให้ครอบคลุมทุกกรณีได้		
จึงมีการกำาหนดข้อ	๙๔	เพื่อกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	โดยหากปรากฏกรณีใดที่มีเหตุผล
ความจำาเป็นเป็นพเิศษทำาใหไ้มอ่าจนำาหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และระยะเวลาท่ีกำาหนดในกฎ	ก.พ.	
ฉบับนี้	มาใช้ได้บังคับได้	ก็ให้	ก.พ.	มีอำานาจพิจารณากำาหนดการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้
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บทเฉพาะกาล

สาระสำาคัญ 

 แม้ว่า	 กฎ	 ก.พ.	 ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 จะได้กำาหนด		
ให้มีผลใช้บังคับเม่ือล่วงพ้น	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพ่ือให้	
สว่นราชการมีเวลาเตรยีมพรอ้มสำาหรบัการศึกษา	ทำาความเขา้ใจ	และเพ่ือให้สำานักงาน	ก.พ.		
ได้มีเวลาในการชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำาเนินการทางวินัย	
ให้แก่ส่วนราชการแล้วก็ตาม	 แต่อย่างไรก็ดี	 เมื่อกฎ	 ก.พ.	 ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับแล้ว		
อาจมกีารดำาเนินการทางวินัยบางเร่ือง	หรือบางขัน้ตอนท่ียังไมแ่ลว้เสร็จ	หรือเสร็จเรียบร้อย
แล้ว	แต่เป็นการดำาเนินการตามกฎ	ก.พ.	ฉบับเดิมที่อาจขัดหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนด	
ในกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 ดังนั้น	 กฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้จึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินการรวมถึง
ข้อกำาหนดรับรองกระบวนการดำาเนินการทางวินัย	 หรือขั้นตอนท่ีได้ดำาเนินการไปแล้ว		
หรือยังไม่แล้วเสร็จเพื่อให้การดำาเนินการทางวินัยในเรื่องนั้น	ๆ	 เป็นอันใช้ได้	 หรือสามารถ
ดำาเนินการต่อไปได้	และไม่ขัดต่อข้อกำาหนดในกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	
 วิธีการ	 ตามข้อ	 ๙๕	 -	 ๙๘	 ของกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้	 ได้กำาหนดการดำาเนินการ	
ตามบทเฉพาะกาลเอาไว้ดังนี้
	 ๑. แนวทางการดำาเนินการรวมถึงบทบัญญัติรับรองกระบวนการดำาเนินการ 
ทางวินัย หรือขั้นตอนที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว หรือยังไม่แล้วเสร็จ	ในกรณีดังต่อไปนี้
	 	 กรณีท่ีได้มีการสั่งให้สอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญรายใดโดยถูกต้อง	
ตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ	 ก.พ.	 นี้ใช้บังคับ	 ต่อมา	
เมือ่กฎ	ก.พ.	ฉบับน้ีมผีลใชบั้งคับแลว้	การสอบสวนน้ันยังไมแ่ลว้เสร็จ	กใ็ห้ดำาเนินการสอบสวน
ตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบหรือหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	ส่วนการพิจารณา
และดำาเนินการต่อไปให้ดำาเนินการตามกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	
	 	 กรณีที่ได้มีการสอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญรายใดโดยถูกต้อง	
ตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ	ก.พ.	
ฉบบัน้ีใช้บงัคบั	ต่อมาเมือ่กฎ	ก.พ.	ฉบบัน้ีมผีลใช้บงัคบัแล้ว	ยังไมไ่ด้มกีารพิจารณาและดำาเนิน
การต่อไป	หรือมีการพิจารณาดำาเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	ก็ให้ถือว่าการสอบสวนนั้น
เป็นอันใช้ได้	ส่วนการพิจารณาและดำาเนินการต่อไปให้ดำาเนินการตามกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้
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	 	 กรณีที่ได้มีการสอบสวนและพิจารณาการดำาเนินการทางวินัยข้าราชการ	
พลเรือนสามัญรายใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้ใช้บังคับ	 ต่อมาเมื่อกฎ	 ก.พ.	 ฉบับนี้มีผลใช้
บังคับแล้ว	 แต่ยังไม่ได้มีการดำาเนินการให้เป็นไปตามผลการพิจารณาดังกล่าว	 ก็ให้ถือว่า	
การสอบสวนและพจิารณาน้ันเป็นอันใช้ได	้สว่นการดำาเนนิการใหเ้ปน็ไปตามผลการพจิารณา
ดังกล่าว	และการดำาเนินการอื่น	ๆ	ต่อจากนั้นให้ดำาเนินการตามกฎ	ก.พ.	นี้	

 ๒. วิธีการเกี่ยวกับการสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 
	 	 ในกรณีทีจ่ะต้องสัง่ลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ	
ผูก้ระทำาผดิวนิยัอย่างไม่ร้ายแรงกอ่นวนัทีก่ฎ	ก.พ.	ฉบับนีมี้ผลใช้บังคบั	แต่ยังไม่ได้สัง่ลงโทษ	
ให้ลงโทษตามที่กำาหนดไว้ในกฎ	ก.พ.	ฉบับนี้	กล่าวคือ
	 	 ๒.๑	 การลงโทษตัดเงินเดือน	 ให้ลงโทษตัดเงินเดือนได้คร้ังหนึ่งในอัตรา
โทษร้อยละ	 ๒	 หรือร้อยละ	 ๔	 ของเงินเดือนที่ผู้น้ันได้รับในวันที่มีคำาส่ังลงโทษเป็นเวลา		
๑	เดือน	๒	เดือน	หรือ	๓	เดือน	
	 	 ๒.๒	 การลงโทษลดเงินเดือน	 ให้ลงโทษลดเงินเดือนได้คร้ังหน่ึงในอัตราโทษ
ร้อยละ	๒	หรือร้อยละ	๔	ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำาสั่งลงโทษ	

 ๓. กรณีมีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
	 	 ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดย	
ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ	 ก.พ.	 น้ีใช้บังคับ	
และการสอบสวนหรือการพิจารณานั้นยังไม่แล้วเสร็จ	 ก็ให้การส่ังพักราชการหรือส่ังให้
ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมีผลต่อไปตามกฎ	 ก.พ.	 นี้	 จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น	
ตามกฎ	ก.พ.	นี้	



ภาคผนวก
-	หนังสือสำ�นักง�น	ก.พ.ที่	นร	๑๐๑๑/ว๑	ลงวันที่	๑๓	มกร�คม	๒๕๕๗	
 เร่ือง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

-	หนังสือสำ�นักง�น	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๒	ลงวันที่	๒๖	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๗	 
 เร่ือง กำาหนดตำาแหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการ  

 ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

-	หนังสือสำ�นักง�น	ก.พ.	ที่	นร	๑๐๑๑/ว	๓	ลงวันที่	๒๖	กุมภ�พันธ์	๒๕๕๗	 
 เร่ือง แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำาเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

-	ตัวอย่�งก�รแจ้งตำ�แหน่งคณะกรรมก�รสอบสวน
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

กฎ  ก.พ.   
วา่ด้วยการดําเนินการทางวินัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  มาตรา  ๙๔  มาตรา  ๙๕  มาตรา  ๙๖  มาตรา  ๙๗  
มาตรา  ๑๐๑  และมาตรา  ๑๐๕  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัตบิางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  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  ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผู้กล่าวหา  (ถ้ามี) 
(๒) ชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 
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 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  ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รบัฟังการกล่าวหาจัดให้มีการทําบันทึก

คาํกล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง  และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อ ๔ กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยที่จะดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  

นี ้ อาจมีลักษณะดังนี้ 
(๑) มีการกล่าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่าวหา  ไม่ได้ลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา  แต่ระบุชื่อหรือ

ตาํแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด  
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้  หรือ 

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระทําผิดวินัย  โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

หมวด  ๒ 
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้น 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือได้รับรายงานตามข้อ  ๒  หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุ
ตามมาตรา  ๕๗  ว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  
ให้ดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว 

(๑) พิจารณาในเบ้ืองต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินยัหรือไม่ 
(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ดําเนินการสืบสวน  และพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา 

ว่าผู้นัน้กระทําผิดวินัยหรือไม่  ในการน้ี  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจสืบสวนเอง  
หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องดําเนินการสืบสวนแล้วรายงานมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้ 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  หรือเป็นกรณี
ที่มีพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย  
ให้ดาํเนินการตามข้อ  ๖  ต่อไป 

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

ข้อ ๗ กรณีที่ถือว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย 
และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ส่ังให้ยุติเรื่องได้  อาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอให้ทราบว่าข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้กระทําผิดวินัย 

(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามี 
การกระทําผิดวินัย  หรือไม่เพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ 

(๓) พฤติการณ์แห่งการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดทางวินยั 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่รา้ยแรง 

 
 

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

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  ต้องดําเนินการตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทัง้นี้ต้องไม่เกินส่ีสิบห้าวันนับแต่
วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น  โดยแสดงเหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย 
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 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   
ตดัเงินเดือน  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  วรรคสี่  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  
รบัฟังคําชี้แจงของผู้ถกูกล่าวหา  แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน  และทํารายงานการสอบสวน
พร้อมความเห็นเสนอผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ทั้งนี้  ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ประธานกรรมการรับทราบคําส่ัง 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ
ขยายเวลาตามความจําเป็น  ในการน้ี  ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ตามที่
เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย  หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการดําเนินการ 
แล้วพิจารณาส่ังหรือดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ต่อไปก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม 

ข้อ ๑๔ เม่ือผู้ ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและสํานวน 
การสอบสวนตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้พิจารณาส่ังหรือดําเนินการตามข้อ  ๑๑  หรือส่ังหรือดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม  ให้กําหนดประเด็นหรือ
ข้อสําคัญที่ตอ้งการให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง  ให้ส่ังให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการ 
ให้ถูกต้องโดยเร็ว 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
 

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

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

ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งต่างกัน  
หรือต่างกรม  หรือต่างกระทรวงกัน  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน  สําหรับกรณีอ่ืนตามมาตรา  ๙๔  (๔)  
ให้ดาํเนินการ  ดงัต่อไปนี้ 
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(๑) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน   
ถ้าผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ของข้าราชการดังกล่าวต่างกัน  ให้อธิบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุที่มีตาํแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  แล้วแต่กรณี 

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

(๓) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวง 
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี  ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอ่ืน  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  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  
หรือผู้ได้รบัการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย  หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัย 
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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 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน  ให้ดําเนินการโดยทําเป็นคําส่ังตามแบบที่
สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวน 
ที่ได้ดาํเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๒๑ เม่ือได้มีคาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดาํเนินการดังต่อไปนี้ 

(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  แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีทีไ่ด้รบัแล้วเก็บรวมไว้ใน
สํานวนการสอบสวน  และส่งสําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล 

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

หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น  หรือเป็นญาติเก่ียวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น 
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หม้ันหรือคู่สมรสของผู้ถกูกล่าวหา 
(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 งคณะกรรมการสอบสวนส่ัง 
ไม่รบัคําคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ 

ข้อ ๒๔ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๒๓  แล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา 
ส่ังการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าคําคัดค้านรับฟังได้  ให้ส่ังให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ในการเป็นกรรมการสอบสวน  
ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้  แต่ถ้ากรรมการสอบสวน 
ที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อ่ืนให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน  และให้นําข้อ  ๒๐  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคําคัดค้านไม่อาจรับฟังได้  ให้ส่ังยกคําคัดค้าน  และมีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้คัดค้าน  ผู้ถูกคัดค้าน  และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว  คําส่ังยกคําคัดค้านให้เป็นที่สุด 
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ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําคัดค้าน  ถ้าไม่ได้ส่ังภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจาก 
การเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว  และให้ดําเนินการตาม  (๑)  ตอ่ไป 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ  ๒๒  ให้ผู้นัน้แจ้งให้ผู้ส่ังแต่งตั้ง
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 ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ  ๒๑  (๒)  และ  (๓)  ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในกําหนด  
ให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ 

ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็น
และวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน 

ข้อ ๒๘ เม่ือได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ  ๒๗  แล้ว   
ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังต่อไปนี้ 

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

โดยไม่รบัฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น 
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ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล  เอกสาร  หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน  ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น
ไว้ให้ครบถ้วน  ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซ่ึงพยานหลักฐานดังกล่าว  ให้บันทึกเหตุนัน้ไว้ด้วย 

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  ให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วม 
ในการสอบปากคําหนึ่งคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในบันทึกถ้อยคําทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา  ห้ามมิให้ขูด  ลบ  หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึก
ถ้อยคําแล้ว  ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บันทึกไว้  ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพิ่มเติม
ข้อความใหม่ดว้ยวิธีตกเติม  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซ่ึงอยู่ร่วมในการสอบปากคําหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อกํากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือช่ือ  ให้บันทึกเหตุทีไ่ม่ลงลายมือช่ือนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคําด้วย 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือช่ือได้  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙  แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ 
ข้อ ๓๒ ในการสอบปากคํา  ห้ามมิให้บุคคลอ่ืนอยู่ในที่สอบปากคํา  เว้นแต่เป็นบุคคลซ่ึงกรรมการ

สอบสวนที่ทําการสอบปากคาํอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน  หรือเป็นทนายความ
หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจํานวนที่กรรมการสอบสวนที่ทําการสอบปากคําเห็นสมควรให้เข้ามา 
ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา 

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

เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้  
จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอ่ืน  
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสําเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้ 

ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่กําหนดแล้ว  แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคํา  หรือในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําได้ภายในเวลาอันควร  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
ดาํเนินการตามที่คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้ 

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  
ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีเก่ียวกับ
เรื่องที่สอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามข้อกล่าวหา  คณะกรรมการสอบสวนจะนําเอาคําพิพากษา 
ถึงที่สุดนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนก็ได้   
แต่ตอ้งแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น  เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย 

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

บันทึกตามวรรคหนึ่ ง  ให้ทําตามแบบที่ สํานักงาน  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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ได้รบัทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว  และให้มอบ
บันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ  และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน  แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหา 
ไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว  ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ที่อยู่ซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ 

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

ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ตัง้แต่วันที่ครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ 

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

คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและช้ีแจงว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่  อย่างไร  เพราะเหตุใด  ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามวัน  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  แลว้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคําช้ีแจงแก้ 
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ  ๔๒  และข้อ  ๔๓  ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์
จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอ่ืนเพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรม 

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

ข้อ ๔๙ ในการสอบสวน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีพยานหลักฐานที่ควรกล่าวหา 
ว่าผู้ถกูกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว 

เม่ือได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในเรื่องอ่ืนด้วย  ให้ยุติไม่ต้องดําเนินการ
ทางวินัยสําหรับเรื่องอ่ืนนั้น 

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

ข้อ ๕๐ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการพลเรือนผู้อ่ืน  ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย  ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ตอ่ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี ้ ต่อไป 

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

พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม  คณะกรรมการสอบสวนจะใช้
ประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ต่อเม่ือได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาส 
ผู้นัน้ได้ใช้สิทธิตามกฎ  ก.พ.  นี้แล้ว 

ข้อ ๕๒ เม่ือคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน 
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถกูกล่าวหาทราบ  ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  และได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาได้แล้ว  ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

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

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

การประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นตามข้อนี้  ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน
และไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด 

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
สํานวนการสอบสวนเสนอตอ่ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ  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   
ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งหรือดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย  หรือกระทําผิด
วินัยอย่างไม่รา้ยแรง  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
อย่างไม่รา้ยแรง  ให้พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป  และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก็ให้ดาํเนินการตาม  (๒) 

ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนผู้ถูกกล่าวหา  อันมีผลทําให้ผู้มีอํานาจส่ัง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปลี่ยนไป  ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น  ดําเนินการ
ต่อไปจนเสร็จ  และทํารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับสํานวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเดิม 
ที่เป็นผู้ส่ังแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของการดําเนินการเพื่อส่งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาใหม่ที่เป็นผู้ซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  พิจารณาส่ัง
หรือดําเนินการตามข้อ  ๕๕  ต่อไป  และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนต้องสั่งการอย่างใดเพื่อให้การสอบสวนนั้นดําเนินการต่อไปได้  ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมส่งเรื่อง 
ให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ซ่ึงเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาต่อไป 
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ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใหม่ซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา  ๙๔  
ตามวรรคหนึ่ง  เห็นสมควรให้ดาํเนินการตามข้อ  ๕๕  จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมดําเนินการ  
หรือในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร  จะแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อดําเนินการก็ได้  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)  ให้ดาํเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นผู้ส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  
จังหวัด  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่  เป็นผู้พจิารณา 

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

(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  ซ่ึงผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เปลี่ยนแปลงไป  ให้ส่งเรื่องให้  อ.ก.พ.  จงัหวัด  อ.ก.พ.  
กรม  หรือ  อ.ก.พ.  กระทรวง  ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่หลังจากการย้าย  การโอน  หรือการเล่ือนนั้น  
เป็นผู้พิจารณา 

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

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรงกรณีใด  ตามมาตราใด  และให้ลงโทษสถานใด  เพราะเหตุใด  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างไม่รา้ยแรงกรณีใด  ตามมาตราใด  และให้ลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด  เพราะเหตุใด  หรือ
ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ  จะมีมติงดโทษ  โดยให้ทําทัณฑ์บน 
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้  ทั้งนี้  จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอยา่งใด 
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(๓) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง   
ถ้ามีขอ้เท็จจริงอันเป็นกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการตามมาตรา  ๑๑๐  (๖)  หรือ  (๗)  ให้มีมติให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ  โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด  มีกรณีที่สมควร
ให้ออกจากราชการเพราะเหตุใด  ตามมาตราใด  และถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างใด 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัย  ให้มีมติให้ส่ังยุติเรื่อง   
หรือถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยแต่เป็นกรณีทีไ่ม่อาจลงโทษได้  ให้มีมติให้งดโทษ 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหรือการดําเนินการใดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน   
ให้มีมติให้สอบสวนเพิม่เติม  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
ดาํเนินการทางวินัยโดยไม่ตอ้งสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 
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ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้  ถือเป็น
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  หรือผู้มีอํานาจ 
ตามมาตรา  ๙๔  แล้วแต่กรณี  จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได ้

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

(๒) กระทําความผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท  
หรือความผิดลหุโทษ 

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

หมวด  ๖ 
การส่ังยุติเรื่อง  ลงโทษ  หรืองดโทษ 

 
 

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

ข้อ ๖๗ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างไม่รา้ยแรงตามมาตรา  ๙๖  
ที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจส่ังลงโทษได้  มีดงัต่อไปนี้ 

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

ในวันที่มีคาํส่ังลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน  สองเดือน  หรือสามเดือน 
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ  ๒  หรือร้อยละ  ๔  ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ 

ในวันที่มีคาํส่ังลงโทษ 

78



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

การส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ถ้าจํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาท
ให้ปัดเศษทิ้ง 

ข้อ ๖๘ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา  ๙๗  
ที่ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  มีอํานาจสั่งลงโทษได้  มีดงัต่อไปนี้ 

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

ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ  แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
อย่างไม่รา้ยแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด  ตามมาตราใด  พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา 
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๑๔  ไว้ในคําส่ังนั้นด้วย  ทัง้นี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  และให้
ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้ส่ัง  และวันเดือนปีทีอ่อกคําส่ังไว้ด้วย 

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

วรรคสอง 
ข้อ ๗๑ การส่ังงดโทษตามมาตรา  ๙๖  วรรคสาม  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ 

ตามมาตรา  ๕๗  ทําเป็นคําส่ัง  และให้ระบุไว้ในคําส่ังด้วยว่าให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน  
ทั้งนี้  ตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 

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

ข้อ ๗๓ เม่ือได้มีคาํส่ังยุติเรื่อง  ลงโทษ  หรืองดโทษแล้ว  ให้ดําเนินการแจ้งคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษ
หรือผู้ถกูกล่าวหาทราบโดยเร็ว  และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือช่ือและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน  
และให้มอบสําเนาคําส่ังให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย  ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําส่ัง  เม่ือได้ทําบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง 
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ 
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ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจําเป็นอ่ืน  ให้ส่งสําเนาคําส่ังทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา  ณ  ทีอ่ยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซ่ึงปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเม่ือครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ  หรือเม่ือครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ตา่งประเทศ 

หมวด  ๗ 
การมีคําส่ังใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ  ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ 

 
 

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

คาํส่ังใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยอย่างน้อยให้มีสาระสําคัญ
ดงัต่อไปนี้ 

(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 
โดยสรุปไว้ดว้ย 

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

หรือเพิ่มโทษเป็นไล่ออก  จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด  ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด 
ตามมาตรา  ๑๐๗  วรรคสอง 

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

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

80



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ไม่อาจส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้  เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีคําส่ังใหม่นั้น  ผู้นั้น 
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  ตาย  หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอ่ืน  
ให้ส่ังงดโทษ  หรือส่ังยุตเิรื่อง  แล้วแต่กรณี  แล้วให้แสดงเหตุทีไ่ม่อาจส่ังให้กลับเข้ารับราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ในคําส่ังใหม่ให้ระบุด้วยว่าเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้น 
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๗๗ ในกรณีที่คาํส่ังลงโทษเดิมเป็นคําส่ังลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ถ้ามีการเพิ่มโทษ  
ลดโทษ  งดโทษ  หรือยกโทษ  ในคําส่ังใหม่ให้ระบุการดําเนินการเก่ียวกับโทษที่ได้รบัไปแล้วดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเป็นกรณียกโทษ  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน  และให้ผู้นั้นกลับคืน 
สู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงิน 
ที่ได้ตดัหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๒) ถ้าเป็นกรณีงดโทษ  ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นัน้ไปเท่าใด  ให้คืนเงิน
ที่ได้ตดัหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

(๓) ถ้าเป็นกรณีที่มีผลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นั้นอยู่  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษหรือลดโทษก็ตาม  
ให้ดาํเนินการดังนี้ 

 (ก) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณจํานวน
เงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  และให้คืนเงิน 
ที่ได้ตดัหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ข) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษจากโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเป็นปลดออกหรือไล่ออก   
ให้คนืเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (ค) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์  ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น  ในกรณีที่ได้มี 
การตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด  ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น 

 (ง) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณจํานวนเงินที่จะตัดตามอัตราโทษใหม่
จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาํส่ังลงโทษเดิม  และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น 

 (จ) ถ้าเป็นการเพิ่มหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  ให้คิดคํานวณ
จํานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําส่ังลงโทษเดิม  ในกรณีที่ 
จํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามคําส่ังลงโทษใหม่  ต่ํากว่าจํานวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามคําส่ังลงโทษเดิม  
ให้คนืเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น 
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หมวด  ๘ 
การส่ังพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 
 

ข้อ ๗๘ เม่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  เว้นแต่เป็นความผิด 
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  จะสั่งให้
ผู้นัน้พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือผลแห่งคดีได้ต่อเม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นัน้คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต  หรือเก่ียวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ  
โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ 

(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา  
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น 

(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  
และได้ถูกควบคุม  ขัง  หรือต้องจําคุก  เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว 

(๕) ผู้นัน้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคาํพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญา
ในเรื่องที่สอบสวนนั้น  หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น  ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิด
อาญาของผู้นัน้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข้อ ๗๙ การส่ังพักราชการให้ส่ังพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา  เว้นแต่ผู้ถูกส่ังพักราชการ 
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา  ๑๒๒  และผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัตหิน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น  เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา  และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป  หรือเนื่องจาก
การดําเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกส่ังพักราชการ 
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  ให้ผู้มีอํานาจส่ังพักราชการส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จส้ิน 
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ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดในคดีอาญาหลายคดี  
ถ้าจะส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีใดที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  ให้ส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนทุกสํานวน
หรือทุกคดีที่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  ด้วย 

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว  ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักนั้นมีกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอ่ืน  หรือถูกฟ้องคดีอาญา  
หรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอ่ืนเพิ่มขึ้น  ก็ให้ส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีอ่ืนที่เพิ่มขึ้นและเข้าลักษณะ
ตามข้อ  ๗๘  นัน้ด้วย 

ข้อ ๘๑ การส่ังพักราชการ  ให้ส่ังพักตั้งแต่วันออกคําส่ัง  เว้นแต่ 
(๑) ผู้ซ่ึงจะถูกส่ังพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา   

หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา  การส่ังพักราชการในเรื่องนั้นให้ส่ังพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขัง  
หรือต้องจําคกุ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีการส่ังพักราชการไว้แล้ว  ถ้าจะต้องส่ังใหม่เพราะคําส่ังเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง  
ให้ส่ังพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคําส่ังเดิม  หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคําส่ังเดิม 

ข้อ ๘๒ คําส่ังพักราชการต้องระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกส่ังพักราชการ  ตลอดจนกรณี 
และเหตุที่ส่ังพักราชการ  และวันที่คําส่ังมีผลใช้บังคับ 

เม่ือได้มีคาํส่ังให้ผู้ใดพักราชการ  ให้แจ้งคําส่ังให้ผู้นั้นทราบ  และให้นําข้อ  ๗๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๘๓ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกส่ังพักราชการตามข้อ  ๗๘   

และผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา  หรือ
การดําเนินคดีนั้น  จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะส่ังให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้ 

ในกรณีที่ได้ส่ังพักราชการไว้แล้ว  จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกส่ังพักราชการนั้น 
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 
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ข้อ ๘๖ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว   
ให้ดาํเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

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

 (ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว 
 (ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 (ค) ผู้นัน้ได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ  ๙๑  

และส่ังยุติเรื่อง  แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคาํส่ังนั้นด้วย 

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

ถูกส่ังพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟัง 
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น  โดยยังไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่อง  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

ข้อ ๘๗ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว  
ให้ดาํเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการ

ดว้ยเหตุอ่ืน  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  แล้วดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  แต่หากมีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังงดโทษตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคสอง  โดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ   
และแสดงกรณีกระทําผิดวินัยนั้นไว้ในคําส่ังด้วย 
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 (ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 (ข) ผู้นัน้มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 (ค) ผู้นัน้ได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทาํผิดวินยั  ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ  ๙๑  และสั่งยุติเรื่อง  

แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  และแสดงเหตุ
ที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

 (ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 (ข) ผู้นัน้มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
 (ค) ผู้นัน้ได้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  โดยมิใช่เพราะเหตุตาย 
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้น 

ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย  ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น  โดยยังไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  แต่ถ้าเป็นการส่ังยุติเรื่อง  
ให้ส่ังยุติเรื่องโดยไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  และแสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 
ไว้ในคําส่ังนั้นด้วย 

(๕) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  แต่มีกรณีที่ผู้นัน้ถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนด้วย  
ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืน  ส่วนการดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ให้รอฟัง 
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอ่ืนนั้น 

(๖) ในกรณีที่ ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย  แต่มีกรณีที่ ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการในกรณีอ่ืนด้วย   
ให้ส่ังยุตเิรื่อง  และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นัน้ยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืนนั้น 

ข้อ ๘๘ เม่ือได้ ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา   
หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดย 
คาํพิพากษาถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการ
ตามมาตรา  ๙๗  โดยไม่ตอ้งส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
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 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  หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  หรือได้ออกจากราชการ 
ด้วยเหตุอ่ืนไปแล้ว  หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ไม่ต้องส่ัง 
ให้ผู้นัน้กลับเข้าปฏิบัตหิน้าที่ราชการ  แต่ให้แสดงเหตุทีไ่ม่ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ด้วย 

ข้อ ๘๙ เม่ือได้ส่ังให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา  และปรากฏผลแห่งคดีถงึที่สุดแล้ว  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๙๗  โดยไม่ตอ้งส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ 

(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 
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 หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม  (๓)  หรือ  (๔)  มีกรณีอ่ืนที่ถูกสั่งพักราชการด้วย  
ให้ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําส่ังด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอ่ืน  แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ  หรือมีกรณีที่จะต้องถูกส่ังให้ออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน  หรือได้ออกจากราชการ
ดว้ยเหตุอ่ืนไปแล้ว  หรือมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ไม่ต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ  
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่ส่ังให้ผู้นัน้กลับเข้ารับราชการไว้ด้วย 

ข้อ ๙๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีที่ถูกดําเนินการทางวินัย  หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ  ๗๘  และมีกรณีอ่ืนที่ผู้นั้นถูกส่ังพักราชการ
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  เม่ือปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่อง 
ที่มิได้มีคาํส่ังพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ให้ดาํเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก 
หรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษจําคุกสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ให้ดําเนินการตามมาตรา  ๙๗ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  ให้รอการดําเนินการตามมาตรา  ๙๖  ไว้ก่อน  
จนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในกรณีอ่ืนนั้นจึงดําเนินการตามควร 
แก่กรณีตอ่ไป 

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

(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น  ให้ส่ังยุติเรื่อง 
ข้อ ๙๑ ในกรณีที่จะต้องส่ังให้ผู้ถูกส่ังพักราชการผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือต้องส่ัง

ให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนผู้ใดกลับเข้ารับราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจสั่งบรรจุ 
ตามมาตรา  ๕๗  สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งตามเดิม   
หรือตําแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน  หรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่  ก.พ.  กําหนด  
ทั้งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น 

ในกรณีที่ส่ังให้ผู้ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  
แต่งตั้ง 
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 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

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  วิธกีาร  และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  นี้มาใช้บังคับได้  การดําเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดําเนินการประการใด 
ให้เป็นไปตามที่  ก.พ.  กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ได้มีการส่ังให้สอบสวนขา้ราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
กฎ  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  และการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จ  
ให้ดําเนินการสอบสวนผู้นั้นตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า 
จะแล้วเสร็จ  สว่นการพิจารณาและดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามกฎ  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 
ให้ดาํเนินการตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

ในกรณีที่จะต้องส่ังลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้กระทําผิดวินัย
อย่างไม่รา้ยแรงก่อนวันที่กฎ  ก.พ.  นี้ใช้บังคับ  แต่ยงัไม่ได้ส่ังลงโทษ  ให้ส่ังลงโทษตามข้อ  ๖๗  (๒)  หรือ  
(๓)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๙๘ ในกรณีที่ได้มีการส่ังพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
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 
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