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คู่มือการดาเนินการทางวินัยสาหรับเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
วินัยและการรักษาวินัย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๘๐ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการ
ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระทาการหรือไม่กระทาการตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ด้วย
มาตรา ๘๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
มาตรา ๘๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทาการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม
(๒) ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ
มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ
อุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ
(๔) ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคาสั่งนั้นจะทาให้เสียหาย
แก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนคาสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคาสั่งเดิม
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม
(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ
ระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่ น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชน กั บ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บของทางราชการว่ า ด้ ว ยมารยาททางการเมื อ ง
ของข้าราชการด้วย
(๑๐) ต้ องรั กษาชื่ อเสี ยงของตน และรั กษาเกี ยรติ ศั กดิ์ ของต าแหน่ งหน้ าที่ ราชการของตน
มิให้เสื่อมเสีย
(๑๑) กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๓ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทาการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บัง คับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง
ถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย
(๒) ต้ อ งไม่ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็น การกระท าการข้ ามผู้ บั ง คั บบั ญ ชาเหนือ ตน เว้ น แต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทาหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว
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(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น
(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ
(๕) ต้ อ งไม่ ก ระท าการหรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น กระท าการหาผลประโยชน์ อั น อาจท าให้ เ สี ย
ความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงาน
คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
(๗) ต้องไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่ นแกล้ ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติ
ราชการ
(๘) ต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ
(๑๐) ไม่กระทาการอื่นใดตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๘๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติต ามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และ
มาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัย
มาตรา ๘๕ การกระทาผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
อย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต
(๒) ละทิ้ ง หรื อ ทอดทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรเป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๓) ละทิ้งหน้ าที่ร าชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็น เวลาเกินสิบห้ าวันโดยไม่มีเหตุ อัน
สมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(๔) กระทาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือทาร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง
(๖) กระท าความผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษจ าคุ ก หรื อ โท ษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ าคุ ก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือ
ฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง
(๘) ละเว้นการกระทาหรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง
และมาตรา ๘๒ (๑๑) หรื อ ฝ่ า ฝื น ข้ อ ห้ า มตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่ มี ก ฎ ก.พ. ก าหนดให้ เ ป็ น ความผิ ดวินัย
อย่างร้ายแรง
มาตรา ๘๖ กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘)
และ (๑๐) และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้สาหรับการกระทาที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่กฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ
มาตรา ๘๗ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กาหนด
มาตรา ๘๘ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดกระท าผิ ดวิ นัย จะต้ อ งได้ รั บ โทษทางวินัย
เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ การดาเนินการทางวินัย
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โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดเงินเดือน
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
มาตรา ๘๙ การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ทาเป็นคาสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษ
ให้เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในคาสั่งลงโทษ ให้แสดง
ว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด
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หมวด 1
การดาเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทาผิดวินัย
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา 90 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทา
ผิ ด วิ นั ย ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา 57
ทราบโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบั ญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ดาเนินการตามพระราชบั ญญั ติ นี้
โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
อ านาจหน้ า ที่ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรร จุ ต ามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าลงไปปฏิบัติแทน
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กาหนดก็ได้
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ 2 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ นั้ น มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานตามล าดั บ ชั้ น ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว โดยทาเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี)
(2) ชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(3) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทาที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทาผิดวินัย
(4) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
ข้อ 3 การกล่ าวหาที่จ ะดาเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้ าเป็นการกล่ าวหาเป็นหนังสื อให้ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา
(2) ระบุ ชื่ อหรื อต าแหน่ งของผู้ ถู กกล่ าวหา หรื อข้ อเท็ จจริ งที่ เพี ยงพอให้ ทราบว่ าเป็ นการ
กล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
(3) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทาที่มี การกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้ หรือ
แสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสวบสวนต่อไปได้
ในกรณี ที่ เ ป็ น การกล่ า วหาด้ ว ยวาจา ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ ไ ด้ รั บ ฟั ง การกล่ า วหาจั ด ให้ มี
การทาบันทึกคากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้ อ 4 กรณี เ ป็ น ที่ ส งสั ย ว่ า ข้ า ราชการพลเรือ นสามั ญ ผู้ ใ ดกระท าผิ ดวิ นัย ที่ จ ะด าเนิน การ
ตามกฎ ก.พ. นี้ อาจมีลักษณะดังนี้
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(1) มีการกล่ าวหาที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้ กล่าวหา ไม่ได้ล งลายมือชื่อผู้ กล่ าวหา แต่ระบุชื่อหรือ
ตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใด และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือ
(2) มีข้อ เท็จ จริง หรือ พฤติ ก ารณ์ ป รากฏต่อ ผู้บัง คับ บัญ ชาอัน เป็น ที่ส งสั ย ว่า ข้า ราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
คาอธิบาย
การดาเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทาผิดวินัย มีหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
 การกล่าวหาข้าราชการทีม่ พี ฤติการณ์กระทาผิดวินัย
 การจาแนกกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัย
 การก าหนดวิ ธี ก ารรายงานของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาไปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา 57
1. กรณีมีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัย (ข้อ 3)
“การกล่า วหา” คือ การร้องเรียนกล่ าวโทษระบุว่ามีข้าราชการผู้ ใดมี พฤติการณ์ห รื อ
มีการกระทาที่เป็ น ความผิ ดทางวินั ย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไม่ว่า
จะเป็นการกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่ร้ายแรง ซึ่งการกล่าวหามีได้ทั้งการกล่าวหาที่เป็น
หนังสือ และการกล่าวหาด้วยวาจา และต้องเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาในระดับใดก็ได้
1.1 การกล่าวหาเป็น หนังสื อ ต้องมีรายละเอียด ได้แก่ การระบุชื่อและลงลายมื อชื่ อ
ผู้ กล่ าวหา ระบุ ชื่อ หรื อตาแหน่ งของผู้ ถูกกล่ าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ ทราบว่าเป็นการกล่ าวหา
ข้าราชการผู้ใด นอกจากนี้ยังต้องมี ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะให้เข้าใจได้ว่าผู้ นั้น
มีพฤติการณ์หรือการกระทาผิดอย่างไร หรือเพียงพอที่จะสามารถสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้
1.2 การกล่าวหาด้วยวาจา ให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับฟังการกล่าวหาจัดทาบันทึกคากล่าว
โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอเช่นเดียวกับการกล่าวหาเป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
2. กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัย (ข้อ 4)
“กรณีเป็นที่สงสัย ” คือ กรณีที่ปรากฏว่ามีการกล่าวหาว่ามีข้าราชการกระทาผิ ดวินัย
แต่ไม่ปรากฏตัวผู้กล่าวหา และรวมทั้งกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้พบเห็นข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อันเป็นที่สงสัยว่า
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทาผิดวินัย ซึ่งทั้งสองกรณีจะต้องปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวน
ต่อไปได้ว่ามีข้าราชการกระทาผิดวินัยหรือไม่
2.1 กรณีที่มีการกล่ าวหา โดยไม่ได้ร ะบุ ชื่ อหรื อ ลงลายมื อชื่ อ ของผู้ กล่ าวหา แต่ร ะบุ
เพียงชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่ าเป็นการกล่าวหาข้าราชการผู้ใด
โดยมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะให้เข้าใจได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือการกระทาผิดอย่างไร หรือเพียงพอที่จะ
สามารถสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้ ซึ่งการกล่าวหาในกรณีนี้คือ การร้องเรียนกล่ าวหา
โดย“บัตรสนเท่ห์” ดังนั้น บัตรสนเท่ห์ ก็อาจเป็นที่มาที่ทาให้มีการดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการผู้นั้นได้
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าบัตรสนเท่ห์นั้น มีหลักฐานหรือมีกรณีแวดล้ อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคล
แน่นอน
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2.2 กรณี ที่ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ ไ ด้ ป รากฏต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเอง ท าให้ เ ป็ น
ที่สงสัยว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ กรณีนี้
ผู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นผู้กล่าวหา แต่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยทั้งสองกรณีข้างต้น เป็นเพียงการกาหนด
บางลักษณะของกรณีเป็นที่สงสัยเท่านั้น ซึ่ง อาจมีลักษณะอื่น ๆ ได้อีก หากลักษณะนั้นเป็นกรณีที่ได้ปรากฏ
ข้อเท็จ จริ งหรื อพฤติ การณ์ว่า มีข้า ราชการผู้ ใ ดกระทาผิ ดวินัย และมี พยานหลั กฐานเพีย งพอที่จ ะสื บ สวน
สอบสวนต่อไปได้
3. การรายงานของผู้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (ข้อ 2)
เมื่อความปรากฏกับผู้บังคับบัญชาว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการ
ผู้ใดกระทาผิดวินัยตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว หากผู้บังคับบัญชาที่รับทราบเรื่องนั้นไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว มีหน้าที่ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ทราบโดยเร็ว โดยการรายงานต้องจัดทาเป็นหนังสือ ระบุชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) ชื่อและตาแหน่ง
ของผู้ถูกกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาหรือกรณีที่เป็นที่สงสัย โดยรายงาน
ตามลาดับชั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
หากผู้บังคับบัญชาที่ทราบเรื่องนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดั ง กล่ า ว ต้ อ งรี บ ด าเนิ น การตามที่ บั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น
พ.ศ. 2551 โดยเร็วต่อไป
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ประเภท/ระดับข้าราชการ
1. ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน
อาวุโส และทักษะพิเศษ
2. ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชานาญการ
3. ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
4. ประเภทอานวยการ ระดับต้น
5. ประเภทอานวยการ ระดับสูง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
6. ประเภทบริหาร ระดับต้นและสูง
7. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
อธิบดี
อธิบดี
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
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หมวด 2
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๙๑ เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบดาเนินการหรือ
สั่งให้ดาเนินการสืบสวนหรื อพิจารณาในเบื้ องต้นว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิ ดวินัยหรื อ ไม่
ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้
ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ ๕ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๒ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ว่ามีการกล่ าวหาหรื อ มีก รณี เป็น ที่ส งสั ยว่าข้ าราชการพลเรื อนสามั ญผู้ ใ ดกระทาผิ ด วิ นั ย
ให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว
(๑) พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่
(๒) ดาเนิ น การสื บ สวนหรือสั่ งให้ ดาเนิน การสื บสวน และพิจารณาว่ากรณีมี มูล ที่ ค วร
กล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสืบสวนเอง
หรื อให้ ข้าราชการพลเรื อนสามัญหรื อเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้ องดาเนิน การสื บสวนแล้ ว รายงานมาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย หรือ
เป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูล ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
กระทาผิดวินัยให้ดาเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่ากรณี
มีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่า ข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ผู้ ใ ดกระท าผิ ด วินัย อย่า งไม่ร้ ายแรง ให้ ดาเนินการต่ อ ไป
ตามหมวด ๓ ถ้าพิจ ารณาเห็ น ว่ากรณีมีมูล ที่ควรกล่ าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระทาผิ ดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการต่อไปตามหมวด ๔ แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง
ข้อ ๗ กรณีที่ถือว่าไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัย
และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ยุติเรื่องได้ อาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ แ วดล้ อ มและพยานหลั ก ฐานไม่ เ พี ย งพอให้ ท ราบว่ า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้กระทาผิดวินัย
(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แวดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทาให้เข้าใจ
ได้ว่ามีการกระทาผิดวินัย หรือไม่เพียงพอที่จะดาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
(๓) พฤติการณ์แห่งการกระทานั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย
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คาอธิบาย
“การสืบสวน” หมายถึง การสื บหาข้อเท็จจริงและพยานหลั กฐานในเบื้ องต้น เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยหรือไม่ นอกจากนี้การสืบสวนให้ทาในทางลับ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ข้าราชการผู้ถูกดาเนินการหรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้กล่าวหา หรือพยาน เป็นต้น
เมื่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 ได้ รั บ ทราบการรายงาน
หรือรับทราบเรื่องกล่าวหา หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยด้วยตนเอง ให้ดาเนินการดังนี้
1. พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้น ถ้าเพียงพอแก่การพิจารณาแล้ว
ให้พิจารณาว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ทาการสืบสวนก็ได้
2. ถ้าข้อเท็จ จริ งและพยานหลั กฐานที่มียังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้ ให้ ดาเนินการ
สืบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้จะดาเนินการด้วยตนเองหรือจะให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเป็นผู้ดาเนินการสืบสวนแล้วรายงานเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
3. กรณี ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เรื่ อ งดั ง กล่ า วมี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า ข้ า ราชการ ผู้ นั้ น
กระทาผิดวินัย กล่าวคือ ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย แยกได้ดังนี้
3.1 ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า มี มู ล เป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง ให้ ด าเนิ น การ
ตาม “หมวด 3 การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง”
3.2 ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า มี มู ล เป็ น การกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ให้ ด าเนิ น การ
ตาม “หมวด 4 การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง”
ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทา
ผิดวินัย กล่าวคือ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทราบได้ว่าข้าราชการผู้ใดเป็นผู้กระทาผิดวินัยหรือน่าเชื่อ
ได้ว่าข้าราชการผู้นั้นกระทาผิดวินัย ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือ
การกระทานั้นไม่เป็นความผิดทางวินัย กรณีนี้ต้องสั่งให้ยุติเรื่อง
ทั้ ง นี้ หากด าเนิ น การไม่ ถู ก ต้ อ งตามวิ ธี ก ารที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ นี้ ก็ อ าจเป็ น เหตุ ให้
ผู้ถูกดาเนินการทางวินัย ร้ องทุกข์ห รื ออุทธรณ์ได้ เช่น มีการกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัย และ
ดาเนินการสอบสวนพิจารณาความผิดโดยไม่ได้สืบสวนหรือพิจารณาให้เห็นว่ากรณีมีมูลหรือไม่เสียก่อน เช่นนี้
ข้าราชการผู้นั้นก็อาจร้องทุกข์ก่อนถูกลงโทษหรืออุทธรณ์เมื่อถูกลงโทษแล้วก็ได้
ข้อสังเกต
กรณีที่ส านั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิน ได้ ตรวจพบว่ าหน่ว ยงานของรัฐ แห่ งใด มีกรณี
เงิน ขาดบั ญชี ห รื อ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ จ ริ ต และได้ชี้ มู ล ความผิ ด แล้ ว ให้ ผู้ บังคับบัญชาซึ่ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา 57 ดาเนินการทางวินัย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อหามูลความผิด
ทั้งนี้ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริต พ.ศ. 2546 ข้อ 6
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หมวด 3
การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล
ถ้ า ความผิ ด นั้ น มิ ใ ช่ เ ป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง และได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานให้
ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบ พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง ค าชี้ แ จงของผู้ ถู ก กล่ า วหาแล้ ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณี
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ในกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ เห็ น ว่ า
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้ โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่ถ้าได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนแล้ว ต้องดาเนินการตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ จนแล้วเสร็จ
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดาเนินการทางวินัย
โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ต้องดาเนินการตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่
วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการ
ให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาดังกล่ าว ให้ ผู้ บั งคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ขยายเวลาได้ตาม
ความจาเป็น โดยแสดงเหตุผลความจาเป็นไว้ด้วย
ข้ อ ๑๐ ในการด าเนิ น การตามข้ อ ๙ ต้ อ งแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ดาเนินการตามข้อ ๑๐ แล้ว
ให้พิจารณาสั่งหรือดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ไ ด้ ก ระท าผิ ด วินั ยตามข้ อ กล่ า วหา ให้ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อง
ตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง โดยทาเป็นคาสั่งตามข้อ ๖๖
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๙๖ และที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๖๗ โดยทาเป็นคาสั่งตามข้อ ๖๙
(๓) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย เล็ ก น้ อ ย และมี เ หตุ อั น ควรงดโทษ
จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ ก็ได้ โดยทาเป็นคาสั่งงดโทษตามข้อ ๗๑
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการตามหมวด ๔ ต่อไป
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ข้ อ ๑๒ ในกรณี ที่ ผู้ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ ด าเนิ น การทางวิ นัย โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดค้านกรรมการสอบสวน ให้นาข้อ ๑๘
วรรคหนึ่ ง วรรคสอง วรรคสี่ ข้ อ ๑๙ ข้ อ ๒๐ ข้ อ ๒๑ ข้ อ ๒๒ ข้ อ ๒๓ ข้ อ ๒๔ และข้ อ ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ
โดยอนุโลม
ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรา ๙๔
และที่กาหนดในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๒ ต้องดาเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
รับฟังคาชี้แจงของผู้ ถูกกล่าวหา แล้วเก็บรวบรวมไว้ในส านวนการสอบสวน และทารายงานการสอบสวน
พร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ประธานกรรมการรับทราบคาสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็นไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระธานกรรมการรายงานต่ อ ผู้ สั่ งแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่ อ ขอขยายเวลาตามความจ าเป็ น ในการนี้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ ต ามที่
เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย หรือจะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนยุติการดาเนินการแล้วพิจารณาสั่ง
หรือดาเนินการตามข้อ ๑๑ ต่อไปก็ได้
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ม าให้ ถ้ อ ยค าชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาหรื อ ไม่ ยื่ น ค าชี้ แ จง
แก้ ข้ อ กล่ า วหาภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการสอบสวนก าหนด ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ป ระสงค์ จ ะชี้ แ จง
แก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดาเนินการเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม
ข้อ ๑๔ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและสานวน
การสอบสวนตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้พิจารณาสั่งหรือดาเนินการตามข้อ ๑๑ หรือสั่งหรือดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ควรรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยานหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม ให้ ก าหนด
ประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติม
(๒) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า การด าเนิ น การใดไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ สั่ ง ให้ ค ณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
คาอธิบาย
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาในเบื้องต้น หรือพิจารณา
จากผลการสืบสวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นมีมูลว่ากระทาความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรง
(ตามมาตรา 81 – 83 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ. 2551) ให้ ด าเนิ น การ
ตามหมวดนี้ต่อไปโดยเร็ว ได้แก่
1. การสอบสวนโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ 9)
กรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ ใด
กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 จะดาเนินการสอบสวน
ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้สอบสวนทางวินัย โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ โดยต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวิ นัย
อย่างไม่ร้ายแรง โดยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนั บสนุนข้อกล่าวหาให้ข้าราชการ
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ผู้ ถู ก กล่ า วหาทราบ รวมทั้ ง ต้ อ งให้ โ อกาสผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ ชี้แ จงแก้ ข้ อ กล่ าวหาภายในเวลาที่ก าหนดด้ว ย
ถ้าผู้ ถูกกล่ าวหาไม่ชี้แจงแก้ข้อ กล่ าวหาภายในเวลาที่กาหนด ให้ ถือว่ าผู้ ถูกกล่ าวหาไม่ประสงค์ที่จะชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหา
กรณี ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาดั ง กล่ า ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี
อานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ขยายเวลาได้ตามความจาเป็น โดยแสดงเหตุผลความจาเป็นไว้ด้วย
2. การสอบสวนโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ 12)
ให้ ด าเนิ น การโดยน า “หมวด 4 กรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง” ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ในเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน การแจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดค้านกรรมการ
สอบสวน ข้อ 19 - 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีข้าราชการตาแหน่งต่างกัน ต่างกรม หรือต่างกระทรวง
ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย ร่ ว มกั น ให้ ด าเนิ น การตามมาตรา 94 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อ 16 – 17 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ทั้งนี้ กรรมการการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง จะไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับ
ปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือ ผู้มีประสบการณ์ด้าน
การดาเนินการทางวินัยก็ได้
คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา รวบรวมข้อเท็จจริง รวบรวมข้อกฎหมาย และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เก็บไว้ในสานวนแล้วจัดทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ประธานกรรมการรับทราบคาสั่ง กรณีที่ไม่สามารถสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด ให้ประธาน
กรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาตามความจาเป็น ในการนี้ ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณาขยายระยะเวลา หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
จะสั่งให้ยุติการดาเนินการเพื่อพิจารณาดาเนินการสอบสวนเองได้
เมื่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนได้ รั บ รายงานการสอบสวนแล้ ว หากเห็ น ว่ า
การดาเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็ให้สั่งการตามกฎ ก.พ.ฯ ข้อ 14 (1) หรือ (2) โดยหากเห็นว่า
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยังไม่เพีย งพอ ก็สามารถกาหนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวนกลั บ ไป
ดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
3. การด าเนินการเมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่ งมี อานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาผล
การสอบสวนแล้ว (ข้อ 11)
3.1 หากเห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ไ ด้ ก ระท าผิ ด วิ นั ย ก็ ใ ห้ ด าเนิ น การสั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง
โดยทาเป็นคาสั่ง
3.2 หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งลงโทษภาคทัณฑ์
ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดเงิ น เดื อ น ตามควรแก่ ก รณี หรื อ หากเห็ น ว่ า เป็ น การกระท าผิ ด เล็ ก น้ อ ยและมี เ หตุ
อันควรงดโทษก็สามารถสั่งงดโทษและให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
3.3 หากเห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง ก็ ใ ห้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไป
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หมวด 4
การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๙๓ ในกรณี ที่ ผ ลการสื บ สวนหรื อ พิ จ ารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ า กรณี มี มู ล
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟัง
คาชี้แจงของผู้ ถูก กล่ าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนิน การเสร็จ ให้ รายงานผลการสอบสวนและ
ความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตาม
ข้ อ กล่ า วหา ให้ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง แต่ ถ้ า เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ ก ระท าผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา ให้ ด าเนิ น การต่ อ ไป
ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับ กรณี ที่ข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ
ตาแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกันให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ในกรมเดี ย วกั น ที่ อ ธิ บ ดี ห รื อ ปลั ด กระทรวง
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๒) ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ต่ า งกรมในกระทรวงเดี ย วกั น ถู ก กล่ า วหาว่ า
กระท าผิ ด วิ นั ย ร่ ว มกั น ให้ ป ลั ด กระทรวงเป็ น ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน เว้ น แต่ เ ป็ น กรณี
ทีป่ ลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วมด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) ส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ต่ า งกระทรวงกั น ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
ร่วมกัน ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่
เป็นกรณีที่มีผู้ถูกกล่าวหาดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน
(๔) สาหรับกรณีอื่น ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๕ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณี ที่ เ ป็ น ความผิ ด ที่ ป รากฏชั ด แจ้ ง ตามที่ ก าหนดในกฎ ก.พ. จะด าเนิ น การ
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
มาตรา ๙๗ ภายใต้ บั ง คั บ วรรคสอง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ากว่าปลดออก
ในกรณี ที่ คณะกรรมการสอบสวนหรื อผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาซึ่ ง มีอานาจสั่ ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ ส่ง เรื่อ งให้ อ.ก.พ. จัง หวัด อ.ก.พ. กรม หรื อ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่ งผู้ ถู กกล่ าวหาสั งกั ดอยู่ แล้ วแต่ กรณี พิ จารณา เมื่ อ อ.ก.พ. ดั งกล่ าวมี มติ เป็ นประการใด
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎ ก.พ.
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ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อานาจตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอานาจดาเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได้
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่ าวหาว่าข้าราชการพลเรื อนสามัญผู้ ใดกระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ ผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจ
สั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ หรื อ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๙๔ แล้ ว แต่ ก รณี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไป
ในกรณี ที่ เ ป็ น การด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ งจากการด าเนิ น การตามข้ อ ๑๑ (๔)
ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรื อผู้ มีอานาจตามมาตรา ๙๔ แล้ ว แต่กรณี แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อดาเนินการต่อไปตามหมวดนี้ ส่วนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสานวน
การสอบสวนตามข้อ ๑๓ จะนามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่ง
ต่างกันหรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน สาหรับกรณีอื่นตามมาตรา ๙๔ (๔)
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของข้าราชการดังกล่าวต่างกัน ให้อธิบดีหรือผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุที่มีตาแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสานักงานรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะ
เป็ นกรมแต่ มี หั วหน้ าส่ วนราชการเป็ นอธิ บดี หรื อต าแหน่ งที่ เรี ยกชื่ ออย่ างอื่ นที่ มี ฐานะเป็ นอธิ บดี ถู กกล่ าวหาว่ า
กระทาผิ ดวินั ย ร่ ว มกับ ข้าราชการพลเรื อนสามัญในส่ ว นราชการอื่น ให้ ผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) กรณีที่ข้าราชการพลเรื อ นสามัญ ในส่ ว นราชการที่มีฐ านะเป็น กรมและไม่ สั ง กั ด
กระทรวงแต่อยู่ ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกัน
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดวินัยร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๔) กรณีที่ข้าราชการพลเรื อนสามั ญในราชการบริห ารส่ ว นภูมิภ าคจังหวัดเดี ย วกั น
แต่อยู่ต่างกรมหรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน ถ้าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนดารงตาแหน่งที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้ อ ๑๗ ในกรณี ร่ ว มกั น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน ให้ ผู้ มี อ านาจสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนของแต่ละส่วนราชการทาความตกลงกันเพื่อกาหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการสอบสวน
แล้วให้แต่ละส่วนราชการมีคาสั่งแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นคณะกรรมการสอบสวน
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ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานุการในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองก็ได้
ในขณะที่มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการต้องดารงตาแหน่ง
ตามที่ ก.พ. กาหนด
กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ดารงตาแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญา
ทางกฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ดาเนินการทางวินัย
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอบสวนจะให้ มี ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารที่ แ ต่ ง ตั้ ง จากข้ า ราชการ
ฝ่ายพลเรือนซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองหรือแต่งตั้งจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจาด้วยก็ได้ และให้นา
ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๓๓ มาใช้บังคับกับผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
เรื่องที่กล่าวหา ชื่อของประธานกรรมการ และกรรมการ ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด ในกรณีที่มี
การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ให้ดาเนินการโดยทาเป็นคาสั่ง
ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป
การเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึงการสอบสวน
ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคาสั่งโดยเร็ว และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ให้แจ้งตาแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน และให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่อ รั บ ทราบค าสั่ ง ถ้ า ได้ ท าบั น ทึ ก ลงวั น ที่ แ ละสถานที่ ที่ แ จ้ ง และ
ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงก่อน แต่ถ้าไม่อาจแจ้งให้ทราบ
โดยตรงได้ห รื อมีเหตุจ าเป็ น อื่น ให้ แจ้ งเป็ นหนังสื อส่ งทางไปรษณีย์ล งทะเบียนตอบรับไปให้ ผู้ ถูกกล่ าวหา
ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบกาหนด
เจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ส่ ง ส าหรั บ กรณี ส่ ง ในประเทศ หรื อ เมื่ อ ครบสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ส่ ง ส าหรั บ กรณี ส่ ง ไปยั ง
ต่างประเทศ
(๒) ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่กล่าวหาให้ประธานกรรมการโดยเร็ว แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่ได้รับ
แล้วเก็บรวมไว้ในสานวนการสอบสวน และส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบ
เป็นรายบุคคล
(๓) ส่ ง หลั ก ฐานการรั บ ทราบหรื อ ถื อ ว่า ทราบค าสั่ ง ของผู้ ถู ก กล่ า วหาไปให้ ป ระธาน
กรรมการ เพื่อเก็บรวมไว้ในสานวนการสอบสวน
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ข้อ ๒๒ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้
(๑) เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ ๓
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓ คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ
หรือเป็นพี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา
(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
(๗) เป็ น ผู้ ที่มีเหตุ อื่น ซึ่ง มีส ภาพร้า ยแรงอั น อาจทาให้ ก ารสอบสวนไม่เ ป็น กลางหรื อ
เสียความเป็นธรรม
ข้ อ ๒๓ การคั ด ค้ า นกรรมการสอบสวนต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือ
นับแต่วันที่ทราบว่ามีกรณีตามข้อ ๒๒ โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่ง
การคัดค้านตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๒
ในกรณีที่ผู้ สั่ งแต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่ า การคั ดค้ านเป็น ไปตามเงื่ อ นไข
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสาเนาหนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ใน
สานวนการสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้
เป็นหลักฐาน ในการนี้ ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น แต่ถ้าเห็นว่า
การคัดค้านไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งไม่รับคาคัดค้านนั้นและ
แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ
ข้ อ ๒๔ เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การตามข้ อ ๒๓ แล้ ว ให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่ าคาคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ในการเป็น
กรรมการสอบสวนในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้ แต่ถ้า
กรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจานวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคั ดค้าน
และให้นาข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคาคัดค้านไม่อาจรับฟังได้ ให้สั่งยกคาคัดค้าน และมีหนังสือแจ้งให้
ผู้คัดค้าน ผู้ถูกคัดค้าน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว คาสั่งยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาคัดค้าน ถ้าไม่ได้สั่งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจาก
การเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว และให้ดาเนินการตาม (๑) ต่อไป
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ ๒๒ ให้ผู้นั้นแจ้งให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามข้อ ๒๔
โดยอนุโลมต่อไป
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ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่สอบสวนและพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ก าหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพื่ อ แสวงหาความจริ ง ในเรื่ อ งที่ ก ล่ า วหาและดู แ ลให้ บั ง เกิ ด
ความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติ
ของผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จาเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทาบันทึกประจาวัน
ที่มีการสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนและพิ จ ารณาห้ า มมิ ใ ห้ มี บุ ค คลอื่ น อยู่ ห รื อ ร่ ว มด้ ว ย เว้ น แต่ เ ป็ น การ
สอบปากคา ตามข้อ ๓๒ หรือเป็นกรณีที่กฎ ก.พ. นี้ กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๗ ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ ๒๑ (๒) และ (๓) ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายใน
กาหนดให้รายงานเหตุผลและความจาเป็นให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนกาหนด
ประเด็นและวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน
ข้อ ๒๘ เมื่อได้วางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๗
แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา
(๔) พิจารณาทาความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) ทารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
แก่การสอบสวน โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใด
ที่จะเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น
ไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๓๐ ในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานให้สอบปากคาคราวละหนึ่งคน และ
ในการสอบปากคาพยาน ต้องแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย
การสอบปากคาตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการสอบสวนทั้งหมดจึ งจะทาการสอบปากคาได้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวน
ทั้งหมดมีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนทาการสอบปากคาก็ได้
ข้อ ๓๑ การสอบปากคาตามข้อ ๓๐ ต้องมีการบันทึกถ้อยคาของผู้ให้ถ้อยคาตามแบบที่
สานักงาน ก.พ. กาหนด แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคาฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคาอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคา ผู้บันทึก
ถ้อยคา และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคาลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคานั้นไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่บันทึกถ้อยคาใดมีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยคาและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคาหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อกากับไว้ในบันทึกถ้อยคาทุกหน้า
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ในการบันทึกถ้อยคา ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ใน
บันทึกถ้อยคาแล้ว ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บันทึกไว้ ให้ใช้วิธีขีดฆ่าข้อความเดิมและเพิ่มเติม
ข้อความใหม่ด้วยวิธีตกเติม แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคาและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคาหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อกากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกแห่ง
ในกรณี ที่ ผู้ ให้ ถ้ อยค าไม่ ยอมลงลายมื อชื่ อ ให้ บั นทึ กเหตุ ที่ ไม่ ล งลายมื อชื่ อนั้ นไว้ ใน
บันทึกถ้อยคาด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยค าไม่ ส ามารถลงลายมื อ ชื่ อ ได้ ให้ ด าเนิ น การตามมาตรา ๙
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๓๒ ในการสอบปากคา ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคา เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่ง
กรรมการสอบสวนที่ทาการสอบปากคาอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็น
ทนายความหรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจานวนที่กรรมการสอบสวนที่ทาการสอบปากคาเห็นสมควรให้
เข้ามาในการสอบปากคาผู้ถูกกล่าวหา
ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้กรรมการสอบสวนทาหรือจัดให้ทาการใด ๆ ซึ่งเป็นการให้คามั่นสัญญา
ขู่เข็ญ หลอกลวง บั งคับ หรื อกระทาโดยมิช อบไม่ว่าด้ว ยประการใด เพื่อจูงใจให้ ผู้ ถูกกล่ าวหาหรือพยาน
ให้ถ้อยคาอย่างใด
ข้ อ ๓๔ การน าเอกสารหรื อ วั ต ถุ ม าใช้ เ ป็ น พยานหลั ก ฐานในส านวนการสอบสวน
ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนา
ต้นฉบับมาได้จะใช้สาเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้องก็ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสู ญหายหรือถูกทาลายหรือโดยเหตุ
ประการอื่น คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสาเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคาตามวันเวลา และสถานที่ที่กาหนดแล้ว แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคา หรือ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนไม่ อ าจเรี ย กบุ ค คลใดมาชี้ แ จงหรื อ ให้ ถ้ อ ยค าได้ ภ ายในเวลาอั น ควร
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ ส อบสวนบุ ค คลนั้ น ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งบั น ทึ ก เหตุ นั้ น ไว้ ใ นบั น ทึ ก ประจ าวั น ที่ มี
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย
ข้ อ ๓๖ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า การสอบสวนพยานบุ ค คลใดหรื อ
การรวบรวมพยานเอกสารหรือวัตถุใดจะทาให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จาเป็น หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช่
สาระสาคัญจะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจาวันที่มี
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย
ข้อ ๓๗ ในกรณีที่จะต้องสอบปากคาพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งอยู่ต่างท้องที่
ประธานกรรมการจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานในท้องที่นั้นที่เป็นข้าราชการฝ่ ายพลเรือนสอบปากคาพยานหรือรวบรวมพยานหลักฐาน
แทนก็ได้ โดยกาหนดประเด็นหรือข้อสาคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ กรณีเช่นนี้ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็ น ควรจะมอบหมายให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานนั้ น ด าเนิ น การตามที่
คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้
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ในการสอบปากค าพยานและรวบรวมพยานหลั ก ฐานตามวรรคหนึ่ ง ให้ หั ว หน้ า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้ อย
อีกสองคนมาร่วมเป็นคณะทาการสอบสวน และให้คณะทาการสอบสวนมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
สอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้
ข้ อ ๓๘ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ ร วบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย และ
พยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามข้ อ ๒๘ (๑) แล้ ว ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการสอบสวนเพื่ อ พิ จ ารณา
ทาความเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย รวมทั้ง
พยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพีย งพอที่จ ะรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิ ดวินัยในเรื่องที่ส อบสวนให้ แจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดหรือต้องรับผิดในคดี
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้น
ได้ความประจั กษ์ชัดอยู่ แล้ ว ว่าผู้ ถูกกล่ าวหากระทาผิ ดตามข้อกล่ าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะนาเอา
คาพิพากษาถึงที่สุดนั้นมาใช้ เป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่น
ก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏตามค าพิ พ ากษาที่ ถึ ง ที่ สุ ด นั้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สรุ ป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๔๐ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ทาเป็น
บันทึกระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทาการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัย
ในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบสิ ท ธิ ข องผู้ ถู ก กล่ า วหาที่ จ ะให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ยื่ น ค าชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาเป็ น หนั ง สื อ สิ ท ธิ ที่ จ ะแสดง
พยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
บันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้ทาตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด โดยให้ทาเป็นสองฉบับ
มีข้อความตรงกัน ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย
ข้อ ๔๑ เมื่อได้จัดทาบันทึกตามข้อ ๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียก
ผู้ถูกกล่าวหามาพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกาหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เมื่อผู้ ถูกกล่ าวหาได้ ม าพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว ให้ คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
และให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น แล้วมอบบันทึกนั้น
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสานวนการสอบสวน
ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ ในบั น ทึ ก เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ กล่ า วหา
ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ ว
และให้ ม อบบั น ทึ ก นั้ น ให้ ผู้ ถู ก กล่ า วหาหนึ่ ง ฉบั บ และอี ก ฉบั บ หนึ่ ง เก็ บ ไว้ ใ นส านวนการสอบสวน แต่ ถ้ า
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ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่
อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ข้ อ ๔๒ เมื่ อ ได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ รั บ ทราบตามข้ อ ๔๑ แล้ ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ในวั น ที่ ม าพบคณะกรรมการสอบสวน หรื อ แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให้
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้
ในกรณี แ จ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหา
ได้รับทราบตั้งแต่วันที่ครบกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาพบตามที่กาหนดในข้อ ๔๑ ให้ส่งบันทึกตามข้อ ๔๐
จ านวนหนึ่ งฉบั บ ทางไปรษณีย์ ล งทะเบี ย นตอบรับไปให้ ผู้ ถูกกล่ าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลั กฐานของ
ทางราชการ ในกรณีเช่น นี้ ให้ ถือว่าผู้ ถูกกล่ าวหาได้รับทราบข้อ กล่ าวหาตั้ งแต่วัน ที่ครบกาหนดสิ บ ห้ า วั น
นับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกดังกล่าวทางไปรษณีย์
คณะกรรมการสอบสวนจะส่ ง หนั ง สื อ ก าหนดวั น เวลา สถานที่ และวิ ธี ก ารที่ จ ะให้
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามวัน เวลา สถานที่และ
วิธีการที่กาหนดตามข้อ ๔๒ หรือข้อ ๔๓ โดยได้อ้างเหตุผลหรือความจาเป็น หรือในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ามีเหตุจาเป็น จะกาหนดวัน เวลา สถานที่ หรือวิธีการเสียใหม่เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม
ก็ได้
ข้อ ๔๕ ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระทาผิด
ตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
คณะกรรมการสอบสวนจะด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ไปในคราวเดี ย วกั น กั บ ที่ ไ ด้
ดาเนินการตามข้อ ๔๑ ก็ได้
ข้ อ ๔๖ ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหารั บ สารภาพว่ า ได้ ก ระท าผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหาใด
ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนบั น ทึ ก การรั บ สารภาพตามข้ อ กล่ า วหานั้ น ไว้ เ ป็ น หนั ง สื อ ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการสอบสวนจะไม่ทาการสอบสวนในข้อกล่าวหานั้นก็ได้ แล้วดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่นคาชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์
จะชี้แจงแก้ข้อกล่ าวหา เว้น แต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็ นควรดาเนินการเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรม
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ป รากฏพยานหลั กฐานเพิ่มเติมหลั งจากที่คณะกรรมการสอบสวน
ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานที่เพิ่มเติมนั้นมีน้าหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แจ้งสรุปพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้น
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นมีผลทาให้ ข้อกล่ าวหาในเรื่องที่ส อบสวนนั้น
เปลี่ยนแปลงไปหรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา ให้กาหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือกาหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วแจ้ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๔๐
ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้ อ ๔๙ ในการสอบสวน ถ้ า คณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า มี พ ยานหลั ก ฐานที่ ค วร
กล่ า วหาว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย ในเรื่ อ งอื่ น ด้ ว ย ให้ ป ระธานกรรมการรายงานต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยเร็ว
เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย ให้ยุติไม่ต้อง
ดาเนินการทางวินัยสาหรับเรื่องอื่นนั้น
(๒) ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย ให้ดาเนินการ
ทางวินัยในเรื่องอื่นนั้นด้วยตามกฎ ก.พ. นี้ ในกรณีที่การกระทาผิดวินัยในเรื่องอื่นนั้นเป็นการกระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรง จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ดาเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอื่นนั้นก็ได้
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการพลเรือนผู้อื่น ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่ว มกระทาการในเรื่องที่ส อบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ ต่อไป
ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นหรือบุคคลอื่น ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่ว มกระทาการในเรื่องที่ส อบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวน
รายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนผู้อื่นร่วมกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องที่สอบสวนตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ให้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อทาการสอบสวนผู้ นั้น โดยจะแต่งตั้งให้ คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือ
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ดาเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีผลทาให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปลี่ยนไป ให้ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี ของข้าราชการพลเรือนผู้นั้นเพื่อดาเนินการต่อไป
พยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม คณะกรรมการสอบสวน
จะใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาด าเนิ น การทางวิ นั ย แก่ บุ ค คลตามวรรคหนึ่ ง ได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ แ จ้ ง ให้ ผู้ นั้ น ทราบ
และให้โอกาสผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามกฎ ก.พ. นี้แล้ว
ข้ อ ๕๒ เมื่ อ คณะกรรมการสอบสวนได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐ าน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และได้รวบรวม
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาได้แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาทาความเห็ น
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ในการพิ จ ารณาท าความเห็ น ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งพิ จ ารณา
ทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพิจารณามีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็น ว่ า
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดวินัย ต้องพิจารณา
ให้ได้ความด้วยว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด และมีเหตุอันควรลดหย่อน
หรือไม่ เพียงใด
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จ ะ
ลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖)
หรือ (๗) แล้วแต่กรณี ก็ให้ทาความเห็นเสนอไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย
การประชุมเพื่อพิจ ารณาทาความเห็ นตามข้อ นี้ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุม
ไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
ข้อ ๕๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการตามข้อ ๕๒ แล้ว ให้จัดทารายงาน
การสอบสวนเสนอต่อผู้ สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด โดยให้เสนอ
ไปพร้อมสานวนการสอบสวน
รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบด้ ว ยเรื่ อ งที่ ส อบสวน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวหา พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างข้อกล่าวหา ประเด็น
ที่ต้องพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม และลายมือชื่อ
กรรมการสอบสวนทุกคน รวมทั้งให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อกากับไว้ในรายงานการสอบสวนหน้าอื่ นด้ ว ย
ทุกหน้า ในกรณีที่กรรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจาเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวน
บันทึกเหตุจาเป็นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็นแย้ง ให้แสดงชื่อและสรุป
ความเห็นแย้งของผู้นั้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย ในการนี้ ผู้มีความเห็นแย้งนั้นจะทาบันทึกรายละเอียด
ความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้
ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการสอบสวนและจัดทารายงานการสอบสวน
พร้อมทั้งสานวนการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ ๒๗
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจาเป็นไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระธานกรรมการรายงานต่ อ ผู้ สั่ งแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่ อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจ าเป็ น และให้ ผู้ สั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนพิ จารณาขยายเวลาได้
ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน ในกรณีที่ได้มีการขยายเวลาจนทาให้การสอบสวนดาเนินการเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ ๒๗ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาสั ง กั ด อยู่ ท ราบ เพื่ อ ติ ด ตามเร่ ง รั ด ให้ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ
โดยเร็วต่อไป
ข้อ ๕๕ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนและสานวน
การสอบสวนแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้ว นแล้ว
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการตามข้อ ๕๖ แต่ถ้าเห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ก็ให้สั่งหรือดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน
ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่เห็ น ว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลั กฐานเพิ่มเติม ให้ กาหนด
ประเด็นหรือข้อสาคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทาความเห็น
(๓) ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า การด าเนิ น การใดไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ สั่ ง ให้ ค ณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
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ข้อ ๕๖ เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งหรือดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่าผู้ ถู กกล่ าวหาไม่ได้ กระทาผิ ดวินัย หรือ
กระทาผิ ดวินั ย อย่ างไม่ร้ ายแรง ถ้าผู้ สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็ นว่าผู้ถูกกล่ าวหากระทาผิ ดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง หรือไม่ได้กระทาผิดวินัย ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดาเนินการตาม (๒)
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่า
ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะเห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนหรื อ ไม่ ก็ ต าม
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ตามที่กาหนดในข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะ
ลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บกพร่ อ งในหน้ า ที่ ร าชการ ประพฤติ ต นไม่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการ หรื อ มี ม ลทิ น
หรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาดาเนินการตามมาตรา
๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัย หรือกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ให้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้
ดาเนินการตาม (๒)
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีการย้าย การโอน หรือการเลื่อนผู้ถูกกล่าวหา อันมีผลทาให้ผู้มีอานาจ
สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปลี่ ย นไป ให้ คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว นั้น ดาเนินการ
ต่อไปจนเสร็จ และทารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับสานวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเดิมที่เป็น
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถูกต้องของการดาเนินการเพื่อส่งไปยังผู้บังคับบัญชาใหม่
ที่ เ ป็ น ผู้ ซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ หรื อ ผู้ มี อ านาจตามมาตรา ๙๔ พิ จ ารณาสั่ ง หรื อ ด าเนิ น การ
ตามข้อ ๕๕ ต่อไป และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องสั่งการอย่างใด
เพื่อให้การสอบสวนนั้นดาเนินการต่อไปได้ ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ซึ่งเป็นผู้มีอานาจ
พิจารณาต่อไป
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใหม่ ซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ หรื อ ผู้ มี อ านาจ
ตามมาตรา ๙๔ ตามวรรคหนึ่ง เห็นสมควรให้ดาเนินการตามข้อ ๕๕ จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิม
ดาเนินการหรือในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อดาเนินการก็ได้
โดยให้นาข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ มาใช้บังคับ
ข้อ ๕๘ การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
ตามข้อ ๕๖ (๒) ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้
อ.ก.พ. จังหวัด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา
(๒) ในกรณีที่อธิบดี ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่ อ ยู่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ร าชการขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ห รือ ต่ อ รั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็น
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ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๖) (๙) หรือ (๑๐) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา
(๓) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวงสาหรับกรณีอื่นนอกจาก
ที่กาหนดไว้ใน (๒) หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ง บรรจุตามมาตรา ๕๗ (๒) (๓) (๕)
หรือ (๘) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา สังกัดอยู่
เป็นผู้พิจารณา
ในกรณีที่มีการย้ าย การโอน หรือการเลื่ อนผู้ ถู กกล่ าวหาอั นมีผ ลให้ อ.ก.พ. จังหวัด
อ.ก.พ กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เปลี่ ยนแปลงไป ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสั งกัดอยู่หลั งจากการย้าย การโอน หรือการเลื่ อนนั้น
เป็นผู้พิจารณา
ข้ อ ๕๙ เมื่ อ ได้ รั บ เรื่ อ งตามข้ อ ๕๘ แล้ ว อ.ก.พ. จั ง หวั ด อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ.
กระทรวง แล้วแต่กรณี อาจพิจารณามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้มีมติว่าเป็นความผิด
วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงกรณี ใ ด ตามมาตราใด และให้ ล งโทษสถานใด เพราะเหตุ ใ ด โดยจะต้ อ งมี ข้ อ เท็ จ จริ ง
อันเป็นสาระสาคัญด้วยว่ามีการกระทาอย่างใด
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้มีมติว่าเป็นความผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงกรณีใด ตามมาตราใด และให้ลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด เพราะเหตุใด หรือ
ถ้าเห็นว่าเป็นความผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะมีมติงดโทษ โดยให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญด้วยว่ามีการกระทาอย่างใด
(๓) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษกรณีกระทาผิดวินัย อย่างร้ายแรง
ถ้ามีข้อเท็จจริงอันเป็นกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ให้มีมติให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการ โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญด้วยว่ามีการกระทาอย่างใด มีกรณีที่สมควรให้ออกจาก
ราชการเพราะเหตุใด ตามมาตราใด และถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างใด
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าการกระทาของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัย ให้มีมติให้สั่งยุติเรื่อง
หรือถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจลงโทษได้ ให้มีมติให้งดโทษ
(๕) ในกรณีที่เห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหรือการดาเนินการใดยังไม่ถูกต้องครบถ้วน
ให้มีมติให้สอบสวนเพิ่มเติม แก้ไข หรือดาเนินการให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๘
ให้ การสอบสวนทั้งหมดเสี ย ไป และให้ ผู้ บั งคับบัญชาซึ่งมี อ านาจสั่ งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ มีอานาจ
ตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้ อ ๖๑ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า การด าเนิ น การใดไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎ ก.พ. นี้ ให้ เ ฉพาะ
การดาเนินการนั้นเสียไป และถ้าการดาเนินการนั้นเป็นสาระสาคัญที่ต้องดาเนินการหรือหากไม่ดาเนินการจะทาให้
เสียความเป็นธรรม ให้แก้ไขหรือดาเนินการนั้นเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้ อ ๖๒ ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาผู้ ใ ดตายในระหว่า งการสอบสวน ให้ ก ารด าเนิ น การ
ทางวินัยแก่ผู้นั้นเป็นอันยุติ แต่ให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปเท่าที่สามารถจะกระทาได้ แล้วทาความเห็นเสนอต่อ
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กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อพิจ ารณาดาเนิน การตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการหรือกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๖๓ ให้ น าบทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการที่ มี อ านาจด าเนิ น การพิ จ ารณา
ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการ
สอบสวน โดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประชุมกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๘ และข้อ ๕๒
คาอธิบาย
สรุปกระบวนการดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง

การดาเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีหลักการสาคัญ
ในการดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้ดาเนินการต้องเป็นผู้มีอานาจตามที่กฎหมายกาหนด
2. ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. ต้ อ งมี ก ารแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหาให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
4. ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
5. หากการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกกล่ าวหากระทาผิ ดวิ นัยอย่างร้ายแรงให้ส่งเรื่อ งให้
อ.ก.พ. สามัญ (ได้แก่ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง) ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณามีมติ
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1. ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (มาตรา 93)
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ประเภท/ระดับข้าราชการ
1. ประเภททั่วไประดับ ปฏิบัติงาน ชานาญงาน
อาวุโส และทักษะพิเศษ
2. ประเภทวิชาการระดับ ปฏิบัติการ ชานาญการ
3. ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
4. ประเภทอานวยการระดับต้น
5. ประเภทอานวยการระดับสูง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
6. ประเภทบริหารระดับต้นและสูง
7. ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ

ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
อธิบดี/ผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
อธิบดี
อธิบดี
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
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ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน
มีตาแหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวง
ผูถ้ กู กล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน
ต่างกรม/ต่างกระทรวง
1. ข้าราชการต่างกรมในกระทรวงเดียวกัน
2. ข้าราชการต่างกรมในกระทรวงเดียวกันและ
ปลัดกระทรวง
3. ข้าราชการต่างกระทรวง
4. ข้าราชการต่างกระทรวง และมีผู้ถูกกล่าวหาดารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย
กรมเดียวกัน
1. อธิบดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
2. กรณีข้าราชการที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ คือ อธิบดี กระทา
ผิดร่วมกับข้าราชการที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
คือ ปลัดกระทรวง (เช่น ระดับชานาญการ กับ
อานวยการสูง)
3. กรณีข้าราชการที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ คือ
นายกรัฐมนตรี กระทาผิดร่วมกับข้าราชการ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ข้าราชการในจังหวัดเดียวกันแต่อยู่ต่างกรม
หรือต่างกระทรวง
(ยกเว้นระดับชานาญการพิเศษ อานวยการต้น
อานวยการสูง)

ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ปลัดกระทรวง
รัฐมนตรีกระทรวง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ
นายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง
ปลัดกระทรวง

รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด

อนึ่ง กรณีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ไม่ใช้อานาจ ตามมาตรา 93
วรรคหนึ่ ง หรื อมาตรา 94 ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาระดับเหนือขึ้นไปมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้
(มาตรา 97 วรรคสาม)
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ 19)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงว่าผู้บังคับบัญชาได้
ดาเนินการตามหน้าที่แล้ว โดยคาสั่งอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญประกอบด้วย
(๑) ชื่อ และตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่กล่าวหา (พฤติการณ์ที่เป็นการกระทาผิดวินัย)
(๓) ชื่อประธานกรรมการและกรรมการสอบสวน
(4) ชื่อผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (แบบ ดว.๑)
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เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ต้องดาเนินการดังนี้
1. แจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว โดยให้แจ้งตาแหน่งของประธานกรรมการ
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี) และสิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน โดยให้ทาเป็นเอกสารแนบท้าย
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและแจ้งให้ ผู้ ถูกกล่าวหาทราบในคราวเดียวกัน ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมื อชื่ อ
และวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน และมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับ
1.1 ถ้าผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง จะทาบันทึกลงวันที่และ
สถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานก็ได้ ให้ถือวันที่แจ้งเป็นวันรับทราบ
1.2 ถ้าไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงได้หรือมีเหตุจาเป็นอื่น ให้แจ้งเป็น
หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไป ณ ที่อยู่ ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ และให้ถือว่า
ผู้ ถูกกล่ าวหาได้รั บแจ้ งเมื่ อครบก าหนด 7 วันนับแต่วันส่ ง (กรณีส่ งในประเทศ) หรือเมื่อครบ 15 วัน นับแต่วันส่ ง
(กรณีส่งไปยังต่างประเทศ)
1.3 การแจ้งคาสั่งก็เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบว่า
1.3.1 ตนถูกดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงในเรื่องใด
1.3.2 ผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการทางวินัยแก่ตน เพื่อจะได้ใช้สิทธิคัดค้านหากผู้นั้น
มีเหตุตามกฎหมายที่อาจทาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
2. ส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ให้ประธานกรรมการทราบโดยเร็ว ให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวัน เดือน ปี ที่ได้รับเก็บรวมไว้ใน
สานวน รวมทั้งส่งสาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล
การแจ้งคาสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนก็เพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนทราบว่า
(๑) ตนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้มีหน้าที่ดาเนินการทางวินัย
(๒) ทราบเรื่องที่กล่าวหาอันเป็นกรอบในการดาเนินการ และ
(๓) ประธานกรรมการเตรียมจัดให้มีการประชุมนัดแรก
3. ส่ งหลั กฐานการรั บทราบหรื อ ถื อว่า ทราบค าสั่ ง ของผู้ ถูก กล่ าวหาไปให้ ประธาน
กรรมการเก็บรวมในสานวน
3. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๑๘ )
องค์ประกอบ
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) กรรมการอย่างน้อย ๒ คน
(๓) กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
(๔) ผู้ช่วยเลขานุการ (กรณีจาเป็น)
คุณสมบัติ
แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ เว้นแต่มีเหตุผลจาเป็นจะแต่งตั้งจากข้าราชการ
ฝ่ า ยพลเรื อ นที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ า ราชการการเมื อ งก็ ไ ด้ กรณี มี ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารจะแต่ ง ตั้ ง ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
จากลูกจ้างประจาหรือพนักงานราชการก็ได้
ประธานกรรมการต้องดารงตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนด ดังนี้ (หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
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ตาแหน่งประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
ตาแหน่งผู้ถูกกล่าวหา
1. ประเภทบริหารระดับสูง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือระดับกรม
ที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือต่อรัฐมนตรี
2. ประเภทบริหารระดับสูงตาแหน่งอื่น
นอกจากที่ระบุใน 1 หรือ
ประเภทบริหารระดับต้น
3. ประเภทอานวยการระดับสูง
4. ประเภทอานวยการระดับต้น

5. ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
6. ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญลงมา

7. ประเภททั่วไปทุกระดับ

ตาแหน่งประธานกรรมการสอบสวน
- ประเภทบริหารระดับสูงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
เดียวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือ
- ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในส่วนราชการอื่น
- ประเภทบริหารระดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา
- ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิในส่วนราชการอื่น
- ประเภทบริหารทุกระดับ
- ประเภทอานวยการระดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา
- ประเภทวิชาการไม่ต่ากว่าระดับเชี่ยวชาญในส่วนราชการอื่น
- ประเภทบริหารทุกระดับ
- ประเภทอานวยการระดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา
- ประเภทวิชาการไม่ต่ากว่าระดับเชี่ยวชาญ
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษในส่วนราชการอื่น
- ประเภทบริหารระดับสูง
- ประเภทวิชาการระดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา
- ประเภทบริหารทุกระดับ
- ประเภทอานวยการระดับสูง
- ประเภทอานวยการระดับต้น กรณีผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ลงมา
- ประเภทวิชาการระดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และ
ไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ
- ประเภททั่วไประดับไม่ต่ากว่าระดับอาวุโส กรณี
ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับชานาญการลงมา
- ประเภทบริหารทุกระดับ ประเภทอานวยการระดับสูง
- ประเภทอานวยการระดับต้น กรณีผู้ถูกกล่าวหา
ดารงตาแหน่งระดับอาวุโสลงมา
- ประเภทวิชาการไม่ต่ากว่าระดับเชี่ยวชาญ
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ กรณีผู้ถูกกล่าวหา
ดารงตาแหน่งระดับอาวุโสลงมา
- ประเภทวิชาการระดับชานาญการ กรณีผู้ถูกกล่าวหาดารง
ตาแหน่งระดับชานาญงานลงมา
- ประเภททั่วไประดับไม่ต่ากว่าผู้ถูกกล่าวหา และ
ไม่ต่ากว่าระดับชานาญงาน

29
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนโดยมี อ งค์ ป ระกอบและ/หรื อ คุ ณ สมบั ติ
ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๘ นี้ จะทาให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสวนใหม่โดยเร็ว (ข้อ ๖๐)
4. การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ ๒๑ – ๒๕)
“การคัดค้านกรรมการสอบสวน” เป็นสิทธิที่สาคัญข้อหนึ่งของผู้ถูกกล่าวหา ที่จะทาให้
การสอบสวนเป็นไปอย่างยุติธรรมและปราศจากอคติ นอกจากนี้กรรมการสอบสวนหากเห็นว่าตนมีเหตุแห่ง
การคัดค้านก็สามารถแจ้งเรื่องให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการได้เช่นกัน สรุปสาระสาคัญ
ได้ดังนี้
4.1 เหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวน (ข้อ ๒๒) ได้แก่
4.1.1 เป็นผู้กล่าวหาตามกฎ ก.พ.ฯ ข้อ ๓
4.1.2 เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามกฎ ก.พ.ฯ ข้อ ๓
4.1.3 เป็ น ญาติ ข องผู้ ก ล่ า วหาตามกฎ ก.พ. ข้ อ ๓ คื อ เป็ น บุ พ การี ห รื อ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการ
สมรสนับได้เพียงสองชั้น
4.1.4 เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของ
ผู้ถูกกล่าวหา
4.1.5 เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
4.1.6 เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทาผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
4.1.7 เป็นผู้ที่มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทาให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง
หรือเสียความเป็นธรรม
4.2 วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน (ข้อ 23)
การคัดค้านต้องทาเป็นหนังสือ โดยมีเงื่อนไขตามที่กาหนด ดังนี้
4.2.1 ต้องยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ หรือถือว่าทราบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือภายใน ๗ วันนับแต่
วันที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
4.2.2 ต้ อ งระบุ ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ อั น เป็ น เหตุ แ ห่ ง การคั ด ค้ า น
โดยให้ระบุด้วยว่าพฤติการณ์แห่งการคัดค้านดังกล่าวจะทาให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมอย่างไร
กรณีที่คาคัดค้านไม่เป็นไปตามที่กาหนดดังกล่าว ให้ผู้มีอานาจพิจารณาคาคัดค้าน
สั่งไม่รับคาคัดค้านและแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับคาคัดค้านแล้วให้แจ้ง ๑) ประธาน
กรรมการ และ ๒) กรรมการสอบสวนผู้ ถูกคัดค้าน เพื่อให้กรรมการสอบสวนผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ และ
ดาเนินการชี้แจงภายใน ๗ วัน
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4.3 การพิจารณาคาคัดค้าน (ข้อ 24)
4.3.1 กรณีที่พิจารณาแล้ ว เห็ นว่าคาคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้ ยกคาคัดค้านโดยมี
หนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา (ผู้คัดค้าน) ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านทราบ คาสั่ง
ให้ยกคาคัดค้านให้เป็นที่สุด
4.3.2 กรณีที่พิจารณาแล้ ว เห็ นว่าคาคัดค้านฟังขึ้ น ให้ กรรมการสอบสวน
ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน
โดยอาจลด หรือเปลี่ยนกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่กรณีที่กรรมการสอบสวนที่เหลืออยู่มีจานวนน้อยกว่า 3 คน
ให้แต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน
การพิจารณาสั่งการคาคัดค้านนี้จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับคาคัดค้าน ถ้าไม่มีการสั่งการใดภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่ากรรมการสอบสวนผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนต่อไป
กรณีที่กรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุแห่งการคัดค้าน ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (ข้อ ๒๕)
การคัดค้านของผู้ช่วยเลขานุการให้ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคัดค้านกรรมการ
สอบสวน
5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวน
“การสอบสวน” คือ การรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่มี
การกล่ า วหาเพื่ อ ให้ ก ารพิ จ ารณาด าเนิ น การทางวิ นั ย เป็ น ไปด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม โดยการสอบสวน
เป็นกระบวนการที่สาคัญเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทาตามที่มีการกล่าวหาหรือไม่ หรืออาจกล่าวได้ ว่า
เป็นกระบวนการเพื่อพิสูจน์ความจริงให้ปรากฏก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ที่จะต้องดาเนินการ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ถูกกล่าวหาและทางราชการ โดยมีรายละเอียดการดาเนินการ ดังนี้
5.1 การประชุมนัดแรก
เมื่อประธานกรรมการได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหลักฐานเบื้องต้นและ
หลักฐานการรับทราบคาสั่งของผู้ถูกกล่าวหา) และคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่งแล้ว ให้ประธาน
กรรมการมีห น้ าที่นัดประชุมครั้งแรกภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ เพื่อกาหนดประเด็นและวางแนวทาง
การสอบสวน
โดยในการกาหนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน คณะกรรมการ
สอบสวนจะร่วมพิจารณาว่าจากเรื่องที่กล่าวหาตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพยานหลักฐาน
ที่ปรากฏในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใดและด้วยวิธีการใด
นอกจากนี้ ยั ง อาจก าหนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลั ก ฐานเพื่ อ ให้ ก ารสอบสวนเป็ น ไป
อย่างรวดเร็วและอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
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5.2 การรวบรวมพยานหลักฐาน
การรวบรวมพยานหลักฐานมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
5.2.1 ห้ามบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมทาการสอบสวน (ข้อ ๒๖)
5.2.2 ให้สอบปากคาผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคราวละ ๑ คน (ข้อ 30 วรรคหนึ่ง)
5.2.3 จานวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากคาต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
เว้นแต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งมากกว่า ๓ คน ให้กรรมการสอบสวน ๓ คนทาการสอบปากคาได้ (ข้อ ๓๐ วรรคสอง)
5.2.4 การสอบปากคาต้องมีการบันทึกถ้อยคาตามแบบที่กาหนด (แบบ ดว. 3)
อ่ า นให้ ผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยค าฟั ง หรื อ ให้ อ่ า นเอง และผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยค า ผู้ บั น ทึ ก ถ้ อ ยค า กรรมการสอบสวนที่ อ ยู่ ร่ ว ม
ในการสอบปากคา ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีมีหลายหน้า และการแก้ไขข้อความ (ให้ใช้วิธีขีดฆ่า
ข้อความเดิม และเพิ่มเติมข้อความใหม่ด้วยวิธีตกเติม) ให้ผู้ให้ถ้อยคาและกรรมการสอบสวนที่อยู่ร่วมในการ
สอบปากคาหนึ่งคน ลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคาทุกหน้า ถ้าผู้ให้ถ้อยคาไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุ
ที่ไม่ล งลายมือชื่อในบั น ทึกถ้อยคา ถ้าผู้ ให้ ถ้อยคาไม่ส ามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ ดาเนินการตามมาตรา 9
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ข้อ 31)
5.2.5 ห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคาเว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวน
และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินาทนายหรือที่ปรึกษาเข้ามาร่วมการสอบปากคา ตามจานวนที่กรรมการสอบสวน
ที่ทาการสอบปากคาเห็นสมควร (ข้อ ๓๒)
5.2.6 ห้ามให้ทาคามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออื่นใดโดยไม่ชอบ
เพื่อจูงใจให้ให้ถ้อยคา (ข้อ ๓๓)
5.2.7 บันทึกการได้มาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง)
5.2.8 พยานเอกสารให้ใช้ต้นฉบับ หรือสาเนาที่รับรองโดยผู้มีอานาจหน้าที่
หรือกรรมการสอบสวน หากไม่มีต้นฉบับให้สืบจากสาเนาหรือพยานบุคคล (ข้อ ๓๔ วรรคสอง และ วรรคสาม)
5.2.9 พยานบุคคลที่ไม่มาหรือไม่ยอมชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคา คณะกรรมการ
สอบสวนอาจพิจารณาตัดพยานได้ (ข้อ ๓๕)
5.2.10 พยานที่อาจทาให้การสอบสวนล่าช้าหรือไม่จาเป็นต่อการสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณางดสอบสวนได้ (ข้อ ๓๖)
5.2.11 การสอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่ ให้ประธานกรรมการร้องขอให้
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อส่งประเด็น ที่จะต้องสอบสวนให้หัวหน้าส่ วนราชการ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานในท้องที่สอบปากคาพยาน หรือ รวบรวมพยานหลักฐานแทนได้ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้นเลือกข้าราชการอีกอย่างน้อย 2 คน ร่วมเป็นคณะทาการสอบสวน (ข้อ ๓๗)
5.3 การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
5.3.1 การประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ (ข้อ ๓๘)
คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน
โดยหากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย ก็ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลั กฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ องค์ประชุมต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคน
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสอบสวนทั้งหมด
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กรณีที่เห็นว่าผู้ ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัย ให้คณะกรรมการสอบสวน
ทารายงานการสอบสวน เสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
5.3.2 บั น ทึ ก การแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
ข้อกล่าวหา (ข้อ ๔๐)
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ได้
ดาเนินการรวบรวมมานั้น ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยตามเรื่องที่กล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวน
จั ดทาบั น ทึกการแจ้ งข้อกล่ าวหาและสรุป พยานหลักฐานที่ส นับสนุนข้อกล่ าวหา ตามแบบบั นทึกการแจ้ง
ข้อกล่าวหา (ดว.๕) ซึง่ มีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
- ระบุ ข้ อ เท็ จ จริ ง และพฤติ ก ารณ์ ข องผู้ ถู ก กล่ า วหาว่ า ได้ ก ระท าการใด
เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด
- สรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น ข้ อ กล่ า วหา โดยจะระบุ ชื่ อ พยาน
ด้วยหรือไม่กไ็ ด้
- แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคาหรือยื่นคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน เพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้
บันทึกดังกล่าวให้ทาเป็น ๒ ฉบับ เก็บไว้ในสานวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และ
ให้ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ นอกจากนี้ ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลั กฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหานั้น
ควรจะมีการสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยอมรับสารภาพว่ากระทาผิดตามที่ปรากฏพยานหลั กฐานหรื อไม่
หากรับสารภาพคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาลงมติเพื่อทารายงานการสอบสวนก็ได้ แต่หากผู้ถูกกล่ าวหา
ไม่รับสารภาพก็จะต้องแจ้งวิธีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
5.3.3 วิ ธี ก ารแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานที่ ส นั บ สนุ น
ข้อกล่าวหา (ข้อ 41)
ให้คณะกรรมการสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
กรณีที่ผู้ถูกกล่ าวหามาเพื่อรับทราบข้อกล่ าวหาและสรุปพยานหลั กฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานั้น แล้ว ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อ และ
วัน เดือน ปี ในบันทึกทั้ง ๒ ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน หากผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วแต่ไ ม่ย อม
ลงลายมือชื่อก็ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ และถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว
และส่ ง บั น ทึ ก การแจ้ ง ข้ อ กล่ า วหา ๑ ฉบั บ ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปยั ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ ป รากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการของผู้ถูกกล่าวหา
กรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวน
เรียกให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวจานวน ๑ ฉบับ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการของผู้ถูกกล่าวหา และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่ าวหาแล้ว เมื่อล่วงพ้น
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ส่งทางไปรษณีย์ ในกรณีนี้คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือกาหนดวัน เวลา สถานที่
และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปพร้อมกันก็ได้ (ข้อ 43)
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สรุปกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน

5.4. การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหา
การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้น เป็นกระบวนการสืบเนื่องมาจาก
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ที่กฎหมายกาหนดให้ต้องเปิดโอกาสให้
ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนให้สิทธิในการนาสืบหรืออ้างพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อหักล้าง
พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาได้ สรุปได้ดังนี้
5.4.1 เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวน
แจ้งกาหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการชี้แจงข้อกล่าวหา ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบในวันที่มา พบ หรือจะแจ้ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตั้งแต่วันที่ครบกาหนด 15 วัน
นับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์ (ข้อ 42)
5.4.2 กรณีที่ไม่ส ามารถชี้แจงได้ ตามวัน เวลา สถานที่ และวิธีการดังกล่ าวข้างต้น
ผู้ ถูกกล่ าวหาอาจขอให้ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาก าหนดใหม่ ทั้งนี้ ผู้ ถูกกล่ าวหาต้องร้องขอก่ อ น
ครบกาหนดระยะเวลา (ข้อ 44)
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5.4.3 กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรให้โอกาสชี้แจง
เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม (ข้อ ๔๗)
5.4.4 ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะชี้แจงด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ เ กิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจกล่าวอ้างพยานหลักฐานเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการรวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
5.5 การทารายงานการสอบสวน (ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓)
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดาเนินการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐานและรับฟัง
ค าชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาของผู้ ถู ก กล่ า วหาเสร็ จ สิ้ น แล้ ว คณะกรรมการสอบสวนจะต้ อ งท าการประชุ ม
เพื่อพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็นเพื่อพิจารณาและมีมติว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ หากเป็นความผิดวินัยจะเป็นความผิดวินัยตามบทบัญญัติใด
และควรได้รับโทษสถานใด จากนั้นจึงจัดทารายงานการสอบสวนเพื่อเสนอผู้สั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ องค์ประชุมในการพิจารณากรณีนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด
รายงานการสอบสวน ให้ใช้แบบ ดว. 6 โดยต้องมีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐาน
๒. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
๓. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ทั้งนี้ ในรายงานการสอบสวน กรรมการสอบสวนต้องลงลายมือชื่อทุกคนเว้นแต่มีเหตุ
ความจาเป็นให้ประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว้ และในกรณีที่กรรมการใดมีความเห็นแย้งให้ระบุความเห็นนั้น
ไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย ซึ่งความเห็นโดยละเอียดจะทาเป็นบันทึกแนบท้ายรายงานการสอบสวนก็ได้
5.6 ระยะเวลาในการสอบสวน (ข้อ 54)
คณะกรรมการสอบสวนต้องดาเนินการสอบสวน และจัดทารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
สานวนการสอบสวนให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมครั้งแรกและ
ขยายได้ไม่เกินครั้งละ ๖๐ วัน และถ้าการสอบสวนไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพื่อเร่งรัดการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
(กรณีนี้ให้ ถือปฏิบั ติตามมติ อ.ก.พ กระทรวงการคลั ง แจ้งตามหนังสื อ ที่ กค 0205.4 (อ.ก.พ./ล 185
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ด้วย)
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6. การพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ข้อ 55 - 56)
เมื่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนได้ รั บ รายงานการสอบสวนและส านวน
การสอบสวนแล้วให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้
6.1 กรณีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
(ข้อ 55)
6.1.1 ในกรณีที่เห็ นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่ าวหาหรือการแจ้งข้อกล่ าวหายังไม่
ครบถ้วน ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดาเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว
6.1.2 ในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ควรรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พยานหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม
ให้ กาหนดประเด็ น หรื อ ข้ อ สาคั ญ ที่ ต้ อ งการให้ ค ณะกรรมการสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่ ม เติ ม
โดยไม่ ต้ อ งทาความเห็น
6.1.3 ในกรณีที่เห็นว่าการดาเนินการใดไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวน
ดาเนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
6.2 กรณีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว (ข้อ 56)
6.2.๑ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิ ดวินัย
หรือกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง หรือไม่ได้กระทาผิดวินัย ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดาเนินการตาม 6.2.2
6.๒.2 ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือไม่ และไม่ว่าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
หรือไม่ก็ตาม ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ตามที่กาหนดในข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป
การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. กระทรวง (ตามข้อ 58)
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. อธิบดี
3. ปลัดกระทรวง

อ.ก.พ. ที่รับเรื่องเพื่อพิจารณา
อ.ก.พ. จังหวัด
อ.ก.พ. กรม
อ.ก.พ. กระทรวง

กรณี ที่ มี ก ารย้ า ย การโอน หรื อ การเลื่ อ น ผู้ ถู ก กล่ าวหา และมี ผ ลให้ อ.ก.พ. จั ง หวั ด
อ.ก.พ. กรม หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ ถูกกล่ าวหาสั งกั ด อยู่ เปลี่ ย นไปให้ ส่ งเรื่ อ งไปยั ง อ.ก.พ. จังหวัด
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งนี้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง มีอานาจที่จะลงมติให้ลงโทษทางวินัย
ได้ทุกสถานโทษ ตลอดจนแก้ไขกระบวนการสอบสวนหรือให้สอบสวนเพิ่มเติมได้ (ข้อ 59) ทั้งนี้ อ.ก.พ. จังหวัด
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง เมื่อ อ.ก.พ. พิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น
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6.2.๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า ผลการสอบสวนยั ง ไม่ ไ ด้
ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ถ้าผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พิจารณาดาเนินการให้
ผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่า
ผู้ ถูกกล่ าวหาไม่ได้กระทาผิดวินัย หรื อกระทาผิ ดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ พิจารณาดาเนินการตามอานาจ
หน้ า ที่ ต่ อ ไป และถ้ า เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหากระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ย แรงก็ ใ ห้ ด าเนิ น การตาม 6.2.2
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หมวด ๕
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๙๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. จะดาเนินการทางวินัย
โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ ๖๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และได้รับสารภาพ
เป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้ถ้อยคารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้ ถือเป็น
กรณีความผิ ดที่ป รากฏชัดแจ้ ง ผู้ บั งคับ บั ญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้
ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดกระทาผิ ดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณี ดังต่ อ ไปนี้
ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๔
แล้วแต่กรณี จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้
(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ดาเนินการหรือสั่งให้
ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติต าม
ระเบียบของทางราชการ
(๒) กระท าความผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษจ าคุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ าคุ ก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๓) กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา หรือได้ให้
ถ้อยคารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้
คาอธิบาย
1. กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
1.1 กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ ๖๔)
ข้าราชการที่กระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและเข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะพิจารณาดาเนินการ
ทางวินัยโดยไม่ต้องทาการสอบสวนก็ได้
1.1.1 ได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
1.1.2 ให้ถ้อยคารับสารภาพและมีการบันทึกถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือ
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1.1.3 มีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวน
การรับสารภาพต้องรับโดยสิ้นเชิงไม่มีก ารยกข้อต่อสู้เป็นประเด็นใหม่ขึ้นมา จึงจะถือว่าเป็นกรณีความผิ ด
ที่ปรากฏชัดแจ้ง ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นว่าการรับสารภาพดังกล่าวเพียงพอ
จะวิ นิ จ ฉั ย ได้ ว่ า การกระท านั้ น เป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรงตามข้ อ กล่ า วหา หรื อ หากในระหว่ า ง
การสอบสวนทางวินั ย ผู้ ถูกกล่ าวหาได้รั บ สารภาพต่อผู้ มีห น้าที่ส อบสวนหรือต่ อคณะกรรมการสอบสวน
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจพิจารณาให้งดการสอบสวนนั้นก็ได้โดยไม่ต้องมีการ
แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนรับฟังคาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ
ผู้ถูกกล่าวหา
1.2 กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๖๕)
กรณีกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่ถือเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ที่ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๔ (กรณีข้าราชการตาแหน่งต่างกัน หรือ
ต่างกรม หรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกันทาให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งต่างกัน )
จะดาเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ มี ๓ กรณี ได้แก่
1.2.1 กรณี ล ะทิ้ ง หน้ า ที่ ร าชการติ ด ต่ อ ในคราวเดี ย วกั น เป็ น เวลาเกิ น กว่ า 15 วั น
โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ดาเนินการ
หรือสั่งให้ดาเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบของทางราชการ
1.2.2 กรณีกระทาความผิ ดอาญาจนได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่ห นัก กว่าโทษจ าคุ ก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุ ดให้จาคุก โดยต้องถูกจาคุกจริง ไม่ใช่รอการลงโทษหรือรอการกาหนดโทษ หรือได้รับ
โทษที่หนักกว่าจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.2.3 กรณี ก ระท าความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงและได้ รั บ สารภาพเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคารับสารภาพและมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวน ผู้มีหน้าที่สอบสวน
หรือคณะกรรมการสอบสวน
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หมวด ๖
การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๙๑ เมื่ อ ได้ รั บ รายงานตามมาตรา ๙๐ หรื อ ความดั ง กล่ า วปรากฏต่ อ
ผู้ บั งคับ บั ญชาซึ่ งมี อ านาจสั่ งบรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ ให้ ผู้ บังคับบัญ ชาซึ่ งมี อ านาจสั่ งบรรจุต ามมาตรา ๕๗
รีบดาเนินการหรือสั่งให้ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทา
ผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้
ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิ ดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล
ถ้ า ความผิ ด นั้ น มิ ใ ช่ เ ป็ น ความผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง และได้ แ จ้ ง ข้ อ กล่ า วหาและสรุ ป พยานหลั ก ฐานให้
ผู้ถูกกล่าวหาทราบ พร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เห็ น ว่ า ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ ก ระท าผิ ด ตามข้ อ กล่ า วหา ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง ลงโทษตามควรแก่ ก รณี โ ดยไม่ ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ ง ถ้าผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็ นว่า
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง
มาตรา ๙๓ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูล
อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังคาชี้แจงของ
ผู้ ถูกกล่ าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการเสร็จ ให้ รายงานผลการสอบสวนและความเห็ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทาผิด
ตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาผิดตามข้อกล่าวหา ให้ดาเนินการต่อไป
ตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๖ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควร
แก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่สาหรับ
การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อย
ในกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทาทัณฑ์บน
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้
การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอานาจ
สั่งลงโทษผู้อยู่ใต้บงั คับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา ๙๗ ภายใต้ บั ง คั บ วรรคสอง ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดกระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามา
ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ากว่าปลดออก
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่ งเรื่ องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง ซึ่ ง ผู้ ถู ก กล่ า วหาสั ง กั ด อยู่ แล้ ว แต่ ก รณี พิ จ ารณา เมื่ อ อ.ก.พ. ดั ง กล่ า วมี ม ติ เ ป็ น ประการใด
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อานาจตามมาตรา ๙๓
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอานาจดาเนินการ
ตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได้
ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้ อ ๖๖ การสั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ งตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรื อ
มาตรา ๙๗ วรรคสอง ให้ ทาเป็ น คาสั่ ง ระบุชื่อและตาแหน่ง ของผู้ ถู กกล่ าวหา เรื่องที่ถูกกล่ าวหาและผล
การพิจารณา ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด และให้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้ สั่ง และวันเดือนปี
ที่ออกคาสั่งไว้ด้วย
ข้อ ๖๗ โทษส าหรั บ กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทาผิดวินัยอย่ างไม่ร้ายแรง
ตามมาตรา ๙๖ ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(๓) ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับ
ในวันที่มีคาสั่งลงโทษ
การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึง
สิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง
ข้อ ๖๘ โทษสาหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา ๙๗ ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ปลดออก
(๒) ไล่ออก
ข้อ ๖๙ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก ให้ทา
เป็นคาสั่ง ระบุชื่อและตาแหน่ งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ไว้ในคาสั่งนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด และให้ลงลายมือชื่อและ
ตาแหน่งของผู้สั่ง และวันเดือนปีที่ออกคาสั่งไว้ด้วย
ข้อ ๗๐ การสั่งลงโทษ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีคาสั่ง
(๓) การสั่ ง ลงโทษปลดออกหรื อ ไล่ อ อก ให้ สั่ ง ให้ มี ผ ลตามระเบี ย บที่ ก.พ. ก าหนด
ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง
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ข้อ ๗๑ การสั่งงดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ทาเป็นคาสั่ง และให้ระบุไว้ในคาสั่งด้วยว่าให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน
ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
ข้อ ๗๒ การสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง สาหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือน
สามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ ก่อนตามมาตรา ๑๐๐
วรรคหนึ่ง และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ ทั้งนี้ ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
ข้ อ ๗๓ เมื่ อ ได้ มี ค าสั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง ลงโทษ หรื อ งดโทษแล้ ว ให้ ด าเนิ น การแจ้ ง ค าสั่ ง ให้
ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐานและให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือ
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง เมื่อได้ทาบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้ แจ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ
ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจาเป็นอื่น ให้ส่งสาเนาคาสั่ง
ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให้ ผู้ ถู ก ลงโทษหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหา ณ ที่ อ ยู่ ข องผู้ ถู ก ลงโทษหรื อ
ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง
เมื่อครบกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วั นส่งสาหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ
คาอธิบาย
1. การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ
ต้องทาเป็นคาสั่ง ระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่ ถูกกล่าวหาและผล
การพิจารณาตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (ณ วันที่จัดทาคู่มือนี้ สานักงาน ก.พ. ยังมิได้กาหนดแบบ)
ดังนั้น การจัดทาคาสั่งดังกล่าวจึงต้องมีสาระสาคัญตามข้อ 66 ข้อ 69 ข้อ 71 หรือข้อ 72 แล้วแต่กรณี
1.1 การลงโทษ
1.1.1 กรณี สั่ ง ลงโทษข้ า ราชการที่ ก ระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง (ข้ อ ๖๗)
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอานาจสั่งลงโทษ ดังนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษเป็นเวลา 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน
(3) ลดเงินเดือนครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคาสั่งลงโทษ
กรณีสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษ
ไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง
1.1.2 กรณีสั่งลงโทษข้าราชการที่กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๖๘) ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอานาจสั่งลงโทษตามมติของ อ.ก.พ. สามัญ ดังนี้
(1) ปลดออก
(2) ไล่ออก
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1.2 วิธีการสั่งลงโทษ
การสั่ งลงโทษภาคทั ณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ อ อก
ต้ อ งท าค าสั่ ง เป็ น หนั ง สื อ ระบุ ชื่ อ และต าแหน่ ง ของผู้ ถู ก ลงโทษ แสดงข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคั ญ ว่ า
ผู้ถูกลงโทษกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้ง
ให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลาในการอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ
คาสั่งตามมาตรา ๑๑๔ ไว้ในคาสั่งลงโทษดังกล่าวด้วย ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (ณ วันที่จัดทาคู่มือนี้
สานักงาน ก.พ. ยังไม่ได้มีการกาหนดแบบ) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้สั่ง และวันเดือนปีที่ออกคาสั่ง
1.3 กาหนดเวลามีผลของคาสั่งลงโทษ (ข้อ ๗๐)
๑.3.1 การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคาสั่ง
1.3.๒ การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีคาสั่ง
1.3.3 การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้สั่งให้มีผลตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย
การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554 ดังนี้
(1) ให้ สั่ ง ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากราชการตั้ ง แต่ วั น ที่ ก าหนดในคาสั่ ง
แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ออกคาสั่ง กรณีมีเหตุอันสมควรต้องสั่งปลดออกหรือไล่ออก ย้อนหลังไปก่อนวันที่ออกคาสั่ง
จะต้องไม่กระทบสิทธิโดยชอบธรรมของผู้ถูกสั่งลงโทษ
(2) กรณีถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งปลดออก
หรือไล่ออกตั้งแต่วันที่ต้องพักราชการ หรือวันที่ต้องออกจากราชการไว้ก่อน
(3) กรณีกระทาผิดวินัยเพราะเหตุละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียว
เกิน 15 วัน และไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีก ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก ตั้งแต่วันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการ
(4) กรณีกระทาความผิดอาญาและได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุด
ให้จาคุก ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก ตั้งแต่วันที่ต้องรับโทษจาคุก หรือวันที่ถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันที่ต้อง
รับโทษจาคุก แต่ถ้าได้รับโทษหนักกว่าโทษจาคุก ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออก ตั้งแต่วันที่ต้องคาพิพากษาถึงที่สุด
หรือวันที่ถูกคุมขังติดต่อกันจนถึงวันที่คาพิพากษาถึงที่สุด
(5) กรณีสั่ งเปลี่ ยนแปลงค าสั่ งลงโทษปลดออกเป็น ไล่ อ อก หรือไล่ อ อก
เป็นปลดออก ให้สั่งให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกจากราชการตามคาสั่งเดิม
(6) กรณีออกจากราชการตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 110 หรือมาตรา 111
ไปแล้ว ถ้าจะต้องเปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่
ควรต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามกรณีนั้น
(7) กรณีผู้ซึ่งจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ ออก ได้ ออกจากราชการ
ไปก่อนแล้ ว เพราะถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก หรือถูกสั่ งให้ ออกจากราชการในกรณีอื่น หรือได้รับ
อนุญาตให้ลาออก ให้สั่งปลดออกหรือไล่ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ออกจากราชการไปแล้วนั้น
(8) กรณีที่ผู้ซึ่งจะต้องถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ได้พ้นจากราชการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยบ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการไปก่ อ นแล้ ว ให้ สั่ ง ปลดออกหรื อ ไล่ อ อกย้ อ นหลั ง ไปถึ ง
วันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
(9) กรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารลงโทษปลดออก หรื อ ไล่ อ อกไปแล้ ว ถ้ า จะต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งเป็นให้ ออกจากราชการตามมาตรา 59 มาตรา 67 มาตรา 110 หรือมาตรา 111 ให้สั่ง
ให้ออกจากราชการย้อนหลังไปถึงวันที่ควรต้องออกจากราชการตามมาตรานั้น
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2. การสั่งงดโทษ
การสั่งงดโทษแก่ข้าราชการผู้ถูกดาเนินการทางวินัย จาแนกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่
2.1 กรณี ข้ า ราชการกระท าผิ ด วิ นั ย เล็ ก น้ อ ยและมี เ หตุ อั น ควรงดโ ท ษ
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา 57 สั่ ง งดโทษ โดยท าเป็ น ค าสั่ ง และระบุ ใ นค าสั่ ง ว่ า
ให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือน (มาตรา 96 วรรคสาม) ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
(ณ วันที่จัดทาคู่มือนี้สานักงาน ก.พ. ยังมิได้กาหนดแบบ)
2.2 กรณีที่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อน (มาตรา 100 วรรคหนึ่ง) และผลการสอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผู้นั้นกระทาผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งงดโทษ (มาตรา 100 วรรคสอง)
ตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (ณ วันที่จัดทาคู่มือนี้ สานักงาน ก.พ. ยังมิได้กาหนดแบบ)
เมื่อได้มีคาสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ ต้องดาเนินการแจ้งคาสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรือ
ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว (ข้อ 73) โดยให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็น
หลั ก ฐาน และให้ ม อบส าเนาค าสั่ ง ให้ ผู้ ถู ก ลงโทษหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไว้ ห นึ่ ง ฉบั บ ด้ ว ย ถ้ า ผู้ ถู ก ลงโทษหรื อ
ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง ให้ทาบันทึกลงวันที่และสถานที่ ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบคาสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรือ
งดโทษได้ ห รื อ มี เ หตุ จ าเป็ น ให้ ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให้ ผู้ ถู ก ลงโทษหรื อ
ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเ ช่นนี้
ให้ ถื อ ว่ า ผู้ ถู ก ลงโทษหรื อ ผู้ ถู ก กล่ า วหาได้ รั บ แจ้ ง ค าสั่ ง เมื่ อ ครบก าหนด 7 วั น นั บ แต่ วั น ส่ ง ส าหรั บ กรณี
ส่งในประเทศ หรือเมื่อครบ 15 วัน นับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
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หมวด ๗
การมีคาสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
บทกฎหมาย
• พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๑๐๕ เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีคาสั่งใหม่ และ
ในคาสั่งดังกล่าวให้สั่งยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้งนี้
ตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
• กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ ๗๔ ในกรณีที่มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ ผู้ บังคับบัญชาซึ่ ง มี
อานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคาสั่งใหม่ โดยให้สั่งยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิม แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น
คาสั่งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด โดยอย่างน้อยให้มี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) อ้างถึงคาสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
(๒) อ้างถึงมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือ
ขององค์กรตามกฎหมายอื่น ที่ให้เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี โดยแสดงสาระสาคัญโดยสรุป
ไว้ด้วย
(๓) สั่งให้ยกเลิกคาสั่งลงโทษเดิมตาม (๑) และมีคาสั่งใหม่ให้เป็นไปตาม (๒)
(๔) ระบุวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
ข้อ ๗๕ ในกรณีที่คาสั่งเดิมเป็นคาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเป็น
ปลดออกหรือเพิ่มโทษเป็นไล่ออก จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กาหนด
ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง
ข้อ ๗๖ ในกรณีที่คาสั่งเดิมเป็นคาสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะสั่ ง
ลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ ในคาสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
และสั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี
การสั่ งให้ กลั บ เข้ารั บ ราชการ ให้ สั่ งให้ ผู้ นั้นดารงตาแหน่งตามเดิม หรือตาแหน่ง อื่ น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตาแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ในกรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีคาสั่งใหม่นั้น
ผู้นั้นพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตาย หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุ อื่ น
ให้สั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
ในคาสั่งใหม่ให้ระบุด้วยว่าเงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออกหรือปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้น
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๗๗ ในกรณีที่คาสั่งลงโทษเดิมเป็นคาสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้ามี
การเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรื อยกโทษ ในคาสั่ งใหม่ให้ ระบุการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
ดังต่อไปนี้
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(๑) ถ้าเป็ น กรณีย กโทษ ให้ ถือว่าผู้ นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัย มาก่ อน และให้ ผู้ นั้น
กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงิน
ทีไ่ ด้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น
(๒) ถ้าเป็นกรณีงดโทษ ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น
(๓) ถ้าเป็นกรณีที่มีผลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษหรือลดโทษ
ก็ตามให้ดาเนินการดังนี้
(ก) ถ้าเป็นการเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้คิดคานวณจานวน
เงิน เดือนที่จ ะตัด หรื อลดตามอัต ราโทษใหม่จ ากเงิ นเดื อนเดิม ในขณะที่ มี คาสั่ งลงโทษเดิม และให้ คื น เงิ น
ที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(ข) ถ้าเป็ น การเพิ่มโทษจากโทษตัด เงินเดือนหรือ ลดเงินเดื อนเป็นปลดออกหรื อ
ไล่ออกให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(ค) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษภาคทัณฑ์ ให้ลงโทษให้เป็นไปตามนั้น ในกรณีที่ได้
มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น
(ง) ถ้าเป็ น การลดโทษให้ เ ป็นโทษตัด เงิ นเดื อน ให้ คิดคานวณจ านวนเงิน ที่ จ ะตั ด
ตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(จ) ถ้าเป็นการเพิ่มหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้คิด
คานวณจานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม ในกรณี
ที่จานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามคาสั่งลงโทษใหม่ ต่ากว่าจานวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามคาสั่งลงโทษเดิม
ให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น
คาอธิบาย
การดาเนินการในหมวดนี้ คือการมีคาสั่งใหม่สาหรับกรณีที่มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ
งดโทษ หรือยกโทษ ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือคาพิพากษา
ของศาล หรือขององค์กรตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี ที่มีอานาจพิจารณาและมีมติ วินิจฉัย พิพากษาหรือสั่ง
เปลี่ยนแปลงคาสั่งเดิมของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ โดยคาสั่งใหม่ให้เป็นไปตามแบบ
ที่สานักงาน ก.พ. กาหนด (ณ วันที่จัดทาคู่มือนี้ สานักงาน ก.พ. ยังมิได้กาหนดแบบ)
อนึ่ง หมวดนี้ได้ เปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับคาสั่งลงโทษ ที่เดิมระเบียบ ก.พ. ว่าด้วย
วิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ กาหนดให้การสั่งเพิ่มโทษ หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน
ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่คาสั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ แต่หลักการใหม่ไม่ได้กาหนดให้
สั่งย้อนหลัง เนื่ องจากการสั่ งให้ มีผ ลย้ อนหลั งเป็น การสั่ งที่ ไม่ส อดคล้ องกับ ความเป็นจริง และทาให้ เ กิ ด
ความสับสนในทางปฏิบัติ อีกทั้งบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้บัญญัติให้มีการยกเลิกคาสั่งเดิมด้วย จึงไม่มีคาสั่งลงโทษเดิมที่จะต้องสั่งให้มีผลย้อนหลัง
อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ที่จะต้องถูกสั่งเพิ่มโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน จึงกาหนดให้
มีการคิดคานวณเงินของผู้นั้น ณ วันที่มีการลงโทษตามคาสั่งเดิม
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๑. แบบของคาสั่งใหม่ อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ (ข้อ 74) ดังนี้
๑.๑ อ้างถึงคาสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
๑.๒ อ้างถึงมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือคาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือ
คาพิพากษาของศาลหรือขององค์กรตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี ที่ให้เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
โดยการสรุปสาระสาคัญของมติ คาวินิจฉัย หรือคาพิพากษา นั้นไว้ด้วย
๑.๓ สั่งให้ยกเลิกคาสั่งเดิม และมีคาสั่งใหม่ตามมติ คาวินิจฉัย คาพิพากษา ที่ให้เพิ่มโทษ
ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ นั้น
๑.๔ ระบุวิธีการดาเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
๒. การดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาสั่ง
การดาเนิ น การเปลี่ ย นแปลงคาสั่ งตามมติข อง อ.ก.พ. กระทรวง หรือของก.พ. หรือ
คาวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือคาพิพากษาของศาลหรือขององค์กรตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี อาจแยกพิจารณา
ในแต่ละกรณีได้ ดังนี้
๒.๑ กรณีที่คาสั่งเดิมเป็นคาสั่งลงโทษไล่ออก หรือปลดออก
2.1.1 กรณีที่ลดโทษเป็นปลดออกหรื อเพิ่มโทษเป็นไล่ออก (ข้อ ๗๕) ให้สั่งให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันที่ออกจากราชการตามคาสั่งเดิม แต่ถ้าจะต้องสั่งเปลี่ยนแปลงวันออกจากราชการด้วย ให้สั่ง
ลงโทษย้อนหลังไปถึงวันที่ควรออกจากราชการตามกรณีนั้น
2.1.2 กรณีที่คาสั่งเดิมเป็นคาสั่งลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะ
สั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ (ข้อ 76) ให้ดาเนินการดังนี้
(1) ในคาสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ โดยให้ผู้นั้นดารงตาแหน่ง
ตามเดิม หรือตาแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน และระดับเดียวกันและหรือในตาแหน่งประเภทและระดับ ที่
ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นด้วย
(2) กรณีที่ไม่อาจสั่งให้ ผู้นั้นกลั บเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่ก่อนที่ จ ะมี
คาสั่งใหม่ ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ ตาย หรือ ออกจากราชการ
เนื่องจากเหตุอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี
พร้อมแสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ไว้ในคาสั่งด้วย
(3) ให้ระบุไว้ในคาสั่งใหม่ด้วยว่า เงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออก หรือปลดออก
ให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
๒.๒ กรณีที่คาสั่งเดิมเป็นคาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน (ข้อ ๗๗)
2.2.1 กรณีที่ลดโทษ
ถ้ามีการลดโทษเป็นภาคทัณฑ์ ให้คืนเงินที่ตัดหรือลดไว้ให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
ถ้ า มี ก ารลดโทษเป็ น ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ลดอั ต ราโทษของโทษตั ด เงิ น เดื อ น
หรือลดเงินเดือน ให้คิดคานวณจานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาสั่ง
ลงโทษเดิม เช่น เดิมนาย ก. ถูกลงโทษลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อมา
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นาย ก. ได้รับการลดโทษเหลือลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒ ดังนี้ วิธีการลงโทษ
นาย ก. คือ ลงโทษนาย ก. ในอัตราร้อยละ ๒ จากเงินเดือนเดิมของนาย ก. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไม่ใช่
เงินเดือนของนาย ก. ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
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กรณีจานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามคาสั่งลงโทษใหม่ ต่ากว่าจานวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลด
ตามคาสั่งลงโทษเดิม ให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้น ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น ดังกรณีที่ยกตัวอย่างไว้แล้ว
ข้างต้น เมื่อนาย ก. ได้รับการลดโทษโดยลดเงินเดือนจากอัตราร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๒ โดยคิดคานวณจาก
เงิน เดือนเดิม ในขณะที่มีคาสั่ งลงโทษเดิม คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทาให้ มีจานวนเงินที่ล ดไว้ เ กิ น
ส่วนราชการจึงต้องคืนเงินที่ได้ลดไว้เกินจานวนร้อยละ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ให้แก่นาย ก.
2.2.2 กรณีที่เพิ่มโทษ
กรณีที่คาสั่งลงโทษเดิมเป็นคาสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้ามีการเพิ่มโทษ
เป็นตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน หรือเพิ่มอัตราโทษ ให้คานวณจานวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่
จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคาสั่งลงโทษเดิม
ถ้าเป็นการเพิ่มโทษจากตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน เป็นปลดออกหรือไล่ออก ให้คืนเงิน
ที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วให้ผู้นั้นด้วย
2.2.3 กรณีที่ยกโทษ
การยกโทษมีผลเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน และให้ผู้นั้นกลับคืนสู่สถานะเดิม
ก่อนมีการลงโทษ โดยหากเป็นกรณีที่ ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัด
หรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้นทั้งหมด
2.2.4 กรณีที่งดโทษ
ในกรณีที่ผลการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงเป็นงดโทษ หากมีการตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน
ผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ให้ผู้นั้นทั้งหมด
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หมวด ๘
การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
มาตรา ๑๐๑ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดมี ก รณี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิ ดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
มีอานาจสั่งพักราชการหรื อสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผล
แห่งคดีได้
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิด
ไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจ
ดั ง กล่ า วสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการหรื อ กลั บ เข้ า รั บ ราชการในต าแหน่ ง ตามเดิ ม หรื อ ต าแหน่ ง อื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตาแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ภายหลั ง ปรากฏว่ า ผู้ นั้ น มี ก รณี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงในกรณี อื่ น อี ก ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ มีอานาจดาเนินการสื บสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนตามมาตรา ๙๓ ตลอดจนดาเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ก็ให้ผู้นั้นมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
เสมือนว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ
เงิ น เดื อ น เงิ น อื่ น ที่ จ่ า ยเป็ น รายเดื อ น และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ อย่ า งอื่ น และการจ่ า ยเงิ น
ดังกล่าวของผู้ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น
การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการ
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอานาจพิจารณาคาร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการก่ อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่ เป็น
อุ ป สรรคต่ อ การสอบสวนหรื อ พิ จ ารณา และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยต่ อ ไป หรื อ เนื่ อ งจาก
การดาเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักร าชการไม่มี
พฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จสิ้น
ให้นาความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน
ระยะเวลาให้พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการ
และการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
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ข้อ ๗๘ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิ ดวินัยอย่างร้า ยแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะสั่งให้ผู้นั้น
พักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ
โดยพนั ก งานอั ย การมิ ไ ด้ รั บ เป็ น ทนายแก้ ต่ า งให้ และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณาหรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้ นั้ น อยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ควบคุ ม หรื อ ขั ง โดยเป็ น ผู้ ถู ก จั บ ในคดี อ าญาหรื อ ต้ อ งจ าคุ ก
โดยคาพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๕) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทาความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทาความผิดอาญาของผู้ นั้น
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗๙ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพัก
ราชการผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอานาจพิจารณาคาร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรื อพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ ถูกสั่ งพักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจาก
การดาเนิ น การทางวิ นั ย ได้ล่ ว งพ้ น หนึ่ งปี นั บ แต่วั น พั กราชการแล้ ว ยั ง ไม่ แล้ ว เสร็ จและผู้ ถู กสั่ ง พั กราชการ
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จสิ้น
ข้ อ ๘๐ ในกรณี ที่ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดมี ก รณี ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิด
ในคดีอาญาหลายคดีถ้าจะสั่ งพักราชการในส านวนหรือคดีใดที่เข้าลั กษณะตามข้ อ ๗๘ ให้ สั่ งพักราชการ
ในสานวนหรือคดีอื่นทุกสานวนหรือทุกคดีที่เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ ด้วย
ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักนั้น
มีกรณีถูกกล่ าวหาว่ า กระทาผิ ดวินั ย อย่ างร้า ยแรงจนถู กตั้ ง กรรมการสอบสวนในส านวนอื่น หรือถู ก ฟ้ อ ง
คดีอาญาหรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้น ก็ให้สั่งพักราชการในสานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นและเข้า
ลักษณะตามข้อ ๗๘ นั้นด้วย
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ข้อ ๘๑ การสั่งพักราชการ ให้สั่งพักตั้งแต่วันออกคาสั่ง เว้นแต่
(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา
หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขังหรือต้องจาคุก
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบหรือ
ไม่ถูกต้องให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคาสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
ข้อ ๘๒ คาสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกสั่งพักราชการ ตลอดจนกรณี
และเหตุที่สั่งพักราชการ และวันที่คาสั่งมีผลใช้บังคับ
เมื่อได้มีคาสั่งให้ผู้ใดพักราชการ ให้แจ้งคาสั่งให้ผู้นั้นทราบ และให้นาข้อ ๗๓ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๘๓ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามข้อ ๗๘
และผู้ บั งคับ บั ญชาซึ่ง มี อานาจสั่ ง บรรจุ ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็ นว่า การสอบสวนหรื อ พิจารณา หรือ
การดาเนินคดีนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้แล้ว จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น
ออกจากราชการไว้ก่อนแทนการสั่งพักราชการก็ได้
ข้อ ๘๔ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันออกคาสั่ง แต่ถ้าเป็นกรณี
ที่ได้สั่งให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันสั่งพักราชการเป็นต้นไป หรือในกรณี
ที่มีเหตุตามข้อ ๘๑ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่กาหนดไว้ในข้อ ๘๑ นั้น
ให้นาข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๘๕ การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิออกจากราชการไว้ก่อน ให้นาความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๘๖ เมื่อได้สั่ งให้ ข้าราชการพลเรือนสามั ญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกกล่ าวหาว่า
กระทาผิ ดวินั ย อย่ างร้ ายแรงจนถู กตั้ งกรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรื อพิ จารณาแล้ ว
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๗
(๒) ในกรณีที่ผู้ นั้ น กระทาผิ ดวินั ยอย่า งไม่ร้ ายแรง ให้ สั่ งให้ ผู้ นั้นกลั บเข้ าปฏิบั ติ ห น้ า ที่
ราชการตามข้ อ ๙๑ แล้ ว ด าเนิ น การตามมาตรา ๙๖ แต่ ห ากมี ก รณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ สั่ ง งดโทษ
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแสดงกรณีกระทาผิดวินัยนั้น
ไว้ในคาสั่งด้วย
(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ว
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย

(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๙๑
และสั่งยุติเรื่อง แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
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(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการแล้ว
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทาผิดวินัยแต่มีกรณีอื่นที่ผู้ นั้น
ถูกสั่ งพักราชการหรื อถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนด้ว ย ถ้าจะดาเนินการตามมาตรา ๙๖ ให้ รอฟังผล
การสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ถ้า
เป็นการสั่งยุติเรื่อง ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการและแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้น
กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
ข้ อ ๘๗ เมื่ อ ได้ สั่ ง ให้ ข้ า ราชการพลเรือ นสามั ญ ผู้ ใ ดออกจากราชการไว้ก่ อ นในกรณีที่
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๗
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการด้วยเหตุอื่น ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ แล้วดาเนินการตามมาตรา ๙๖ แต่หากมีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการและ
แสดงกรณีกระทาผิดวินัยนั้นไว้ในคาสั่งด้วย
(ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ และสั่ง
ยุติเรื่องแต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และแสดงเหตุ
ที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
(ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทาผิดวินัย แต่มีกรณีอื่น
ที่ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย ถ้าจะดาเนินการตามมาตรา ๙๖ ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่องให้สั่ง
ยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในคาสั่งนั้นด้วย
(๕) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการในกรณี
อื่นด้วยให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคาสั่งด้วยว่าผู้ นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติห น้ าที่
ราชการได้ เนื่ องจากอยู่ ในระหว่ างถู กสั่ งพั กราชการในกรณี อื่ น ส่ วนการด าเนิ นการตามมาตรา ๙๖ ให้ รอฟั งผล
การสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น
(๖) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัย แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่นด้วย
ให้สั่งยุติเรื่อง และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคาสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่นนั้น
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ข้อ ๘๘ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น กระท าผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษจ าคุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ าคุ ก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๙๗ โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๓
หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แต่ศาลรอการกาหนด
โทษหรือให้รอการลงโทษ หรือได้รับโทษอย่างอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติห น้าที่
ราชการตามข้อ ๙๑ และดาเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
(๔) ในกรณีที่ในคาพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระทาผิดอาญา หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๙๑ และถ้า
การกระทาดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักราชการตาม (๓) หรือ (๔) ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น หรือได้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่นไปแล้ว หรือมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ด้วย
ข้อ ๘๙ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น กระท าผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษจ าคุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจ าคุ ก
โดยคาพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๙๗ โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจาคุกโดยคาสั่งของศาล ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๓
หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แต่ศาลรอการกาหนดโทษ
หรือให้รอการลงโทษ หรือได้รับโทษอย่างอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ และ
ดาเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
(๔) ในกรณีที่ในคาพิพากษาถึงที่สุดมิได้วินิจฉัยว่าผู้นั้นกระทาผิดอาญา หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทาผิดอาญา ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ และถ้าการกระทา
ดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยก็ให้ดาเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม (๓) หรือ (๔) มีกรณีอื่นที่ถูกสั่งพักราชการด้วย
ให้ สั่ งให้ ผู้ นั้ นกลั บเข้ ารั บราชการโดยให้ แสดงไว้ ในค าสั่ งด้ วยว่ าผู้ นั้ นยั งไม่ อาจกลั บเข้ าปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการได้
เนื่ อ งจากอยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการในกรณี อื่ น แต่ ถ้ า ผู้ นั้ น ได้ พ้ น จากราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น หรือได้ออกจากราชการ
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ด้วยเหตุอื่นไปแล้ว หรือมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ด้วย
ข้อ ๙๐ ในกรณีที่ข้า ราชการพลเรื อนสามัญ ผู้ ใ ดมีก รณีที่ ถู ก ดาเนิน การทางวิ นัย หรือ
ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ และมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งพัก
ราชการหรือถูกสั่งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึง ที่สุ ด
ในเรื่องที่มิได้มีคาสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือผู้นั้นกระทาผิดอาญาจนได้รับโทษ
จาคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง ที่สุดเว้นแต่เป็นโทษจาคุกสาหรับความผิดที่ ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ดาเนินการตามมาตรา ๙๗
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้รอการดาเนินการตามมาตรา ๙๖ ไว้ก่อน
จนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในกรณีอื่นนั้นจึงดาเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป
(๓) ในกรณี ที่ ส มควรให้ ผู้ นั้ น ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) (๗) หรื อ (๘)
ให้ดาเนินการให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทาผิดวินัยในเรื่องนั้น ให้สั่งยุติเรื่อง
ข้อ ๙๑ ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ต้องสั่ งให้ ผู้ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนผู้ ใดกลั บเข้ารับราชการ ให้ ผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งตามเดิมหรือตาแหน่งอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตาแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กาหนดทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงหรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ดาเนินการนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง
ข้อ ๙๒ คาสั่งพักราชการ คาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน คาสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือคาสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระสาคัญตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
คาอธิบาย
1. การสั่งพักราชการ
การสั่งพักราชการ คือ การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการระหว่าง
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย หรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา หรือระหว่างต้องหาว่ากระทาความผิดทางอาญา
โดยงดเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อป้องกันมิให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา
หรื อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยขึ้ น หรื อ เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ร าชการในประการอื่ น และ
ถ้าสอบสวนพิจารณาแล้วได้ความว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะสั่งให้ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
ตั้งแต่วันพักราชการได้ด้วย
1.1 กรณีที่จะสั่งพักราชการ (ข้อ 78)
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(๑) มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน การถูกตั้งกรรมการสอบสวนที่จะสั่งพักราชการได้จะต้องเป็นกรณีที่ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
ทาการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น ไม่ได้หมายความรวมถึงการถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีที่ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัย อย่างไม่ร้ายแรง
ยังสั่งพักราชการไม่ได้
(๒) มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
“ถูกฟ้องคดีอาญา” แยกได้เป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง ในกรณีที่ข้าราชการ
ถูกฟ้องคดีอาญาโดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์ ข้าราชการผู้นั้นย่อมตกอยู่ในฐานะจาเลยนับแต่เวลาที่ได้ฟ้อง
กรณีที่สอง ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากศาลยังมิได้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณา ผู้ถูกฟ้องยังไม่ตกอยู่ในฐานะ
จาเลย จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอาญายังไม่ได้จนกว่าศาลจะได้ประทับรับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้ว จึงจะถือว่า
ผู้นั้นตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
“ต้ อ งหาว่ า กระท าความผิ ด อาญา” หมายถึ ง ถู ก พนั ก งานสอบสวน
กล่าวหาว่าได้กระทาความผิดอาญาโดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แม้ยังมิได้ถูกฟ้องคดีต่อศาลก็ตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของกรณี ที่ จ ะสั่ ง พั ก ราชการเพราะ
ถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญาได้ คือ คดีอาญาหรือข้อหานั้น ๆ ต้องไม่ใช่ความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.2 เหตุที่สั่งพักราชการ (ข้อ 78)
ข้าราชการที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือ
ถู กฟ้ องคดี อาญา หรื อต้ องหาว่ ากระท าความผิ ดอาญา ที่ มิ ใช่ ความผิ ดที่ ได้ กระท าโดยประมาทหรื อความผิ ดลหุ โทษ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะสั่งพักราชการได้ ต่อเมื่อมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ นั้ น ถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวน และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการโดยทุ จ ริ ต หรื อ เกี่ ย วกั บ ความประพฤติ ห รื อ พฤติ ก ารณ์
อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัย การมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการ
สอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจาคุก
โดยคาพิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันแล้ว
(๕) ผู้ นั้ น ถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวนและต่ อ มามี ค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า เป็ น
ผู้กระทาความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคาพิพากษาถึงที่สุด
ว่าเป็นผู้กระทาความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคาพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทา
ความผิดอาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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อนึ่ง กรณีข้าราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษนี้
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่า ถึงแม้จะให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่าง
ถูกสอบสวนพิจารณาก็ไม่เสียหายแก่ราชการ หรือไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
พิจารณา หรือจะไม่ก่อให้ เกิดความไม่ส งบเรียบร้อยขึ้นแต่ประการใด ก็ไม่จาต้องสั่งพักราชการทุกรายไป
เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก
เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า 15 วันแล้ว จึงจะต้องสั่งพักราชการ เนื่องจากผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
1.3 ผู้มีอานาจสั่งพักราชการ
ผู้ มีอานาจสั่งพักราชการ คือ ผู้ บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา ๕๗
รวมถึงผู้ ที่ได้รั บ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติ ห น้ าที่ แทนตามหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
1.4 ระยะเวลาการสั่งพักราชการ (มาตรา 101 วรรคหก และข้อ 79)
ระยะเวลาการสั่ ง พั กราชการ ให้ สั่ งพักตลอดเวลาที่ส อบสวนหรื อ พิจ ารณา
แต่หากผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ (การร้องทุกข์กรณีคับข้องใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา) และผู้มีอานาจพิจารณาคาร้องทุกข์แล้วเห็นว่า สมควรสั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป ผู้มีอานาจพิจารณา
ก็สามารถสั่งให้ ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้ าที่ราชการได้ หรือในกรณีที่ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้ ว
การดาเนินการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ หากผู้ถูกสั่งพักราชการประสงค์จะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก็ให้ยื่น
คาร้องทุกข์เป็นหนังสือตามมาตรา 122 และหากผู้มีอานาจพิจารณาคาร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นไม่มี
พฤติการณ์ ที่ แสดงว่า จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสอบสวนพิจ ารณา หรือจะก่ อให้ เ กิ ด ความไม่ส งบเรี ย บร้ อ ย
ผู้มีอานาจพิจารณาก็สามารถสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นได้
ความหมายของคาว่า “สอบสวนหรือพิจารณา”
- ในกรณี ถู ก ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนในความผิ ด วินั ย อย่ า งร้า ยแรง หมายถึ ง
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน และการพิจารณาสั่งการของผู้ มีอานาจในขั้นตอนที่ต่อเนื่ องกับ
การสอบสวน ซึ่งอาจเป็นการพิจ ารณาของผู้สั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือของ อ.ก.พ.กระทรวง
อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. จังหวัด แล้วแต่กรณี และการพิจารณาสั่งการของผู้มีอานาจต่อเนื่องกับการพิจารณาของ
อ.ก.พ. ดังกล่าวด้วย
- ในกรณี ต้ อ งหาคดี อ าญา หมายถึ ง การสอบสวนของพนั ก งานสอบสวนและ
การพิจารณาของพนักงานอัยการ
- ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุ ด ซึ่งอาจ
จะถึงที่สุดโดยโจทก์ถอนฟ้อง หรือโจทก์จาเลยไม่อุทธรณ์ฎีกา หรือศาลฎีกาได้พิพากษาแล้ว
1.5 การสั่งพักราชการเมื่อมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพิ่มขึ้น (ข้อ 80)
การสั่ ง พั ก ราชการ กรณี ที่ ข้ า ราชการผู้ ใ ดถู ก กล่ า วหาว่ า กระท าผิ ด วิ นั ย
อย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิด
ในคดีอาญาหลายคดี ถ้าจะสั่งพักราชการเฉพาะในสานวนหรือคดีใดที่เข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการ ก็ให้สั่งพัก
ราชการในสานวนหรือคดีอื่นทุกสานวนหรือทุกคดีที่เข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการด้วย รวมทั้งกรณีที่ได้สั่งพัก
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ราชการในสานวนหรือคดีใดไว้แล้ว ถ้าภายหลังปรากฏว่า ผู้ถูกสั่งพัก นั้น มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูก ฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาในคดีอาญาเพิ่มขึ้นอีก ให้สั่งพัก
ราชการในสานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นทุกสานวน ทุกคดี ที่เข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการด้วย
1.6 วันพักราชการ (ข้อ 81)
ให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันออกคาสั่ง เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ซึ่ ง จะถู ก สั่ ง พั ก ราชการอยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ควบคุ ม หรื อ ขั ง โดยเป็ น
ผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่
ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก
(๒) กรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคาสั่ งเดิม
ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคาสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่
ออกคาสั่งเดิม
1.7 คาสั่งพักราชการ (ข้อ 82)
คาสั่งพักราชการต้องระบุชื่อและตาแหน่งของผู้ถูกสั่งพักราชการ ตลอดจนกรณี
และเหตุที่สั่งพักราชการ และวันที่คาสั่งมีผลใช้บังคับด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบที่สานักงาน ก.พ. กาหนด
(ณ วันที่จัดทาคู่มือนี้ สานักงาน ก.พ. ยังมิได้กาหนดแบบ)
1.8 การแจ้งคาสั่งพักราชการ (ข้อ 82)
การแจ้ งคาสั่ งพักราชการให้ ผู้ถูกสั่ งพักราชการทราบ ให้ ถือปฏิบัติเช่นเดียว
กั บ การแจ้ ง ค าสั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง ลงโทษ หรื อ งดโทษ กล่ า วคื อ ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ถู ก สั่ ง พั ก ราชการทราบโดยเร็ ว
และให้ผู้ถูกสั่งพักราชการลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน และให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการ
ไว้หนึ่งฉบับ ถ้าผู้ถูกสั่งพักราชการไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคาสั่ง ให้ทาบันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและ
ลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้ งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐาน โดยให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ กรณีที่ไม่อาจ
แจ้งให้ทราบได้หรือมีเหตุจาเป็นอื่น ให้ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งพักราชการ
ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งพักราชการซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักราชการได้รับแจ้ง
เมื่อครบกาหนด 7 วันนับแต่วันส่งสาหรั บกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบ 15 วันนับแต่วันส่งสาหรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ
1.9 การสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ (ข้อ 91)
การสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การสั่ง
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นการชั่วคราว
กรณี ที่ ป รากฏผลการสอบสวนหรื อ พิ จ ารณาว่ า ผู้ นั้ น มิ ไ ด้ ก ระท าผิ ด หรื อ
กระทาผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มี
อานาจสั่ งพักราชการสั่ งให้ ผู้ นั้ น กลั บ เข้าปฏิบัติ ห น้าที่ ราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตาแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กาหนด แต่ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้นด้วย
2. การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ การให้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย
อย่ างร้ ายแรงจนถู กตั้ งคณะกรรมการสอบสวนหรื อถู กฟ้ องคดี อาญา หรื อต้ องหาว่ ากระท าความผิ ด อาญา
ออกจากราชการ พ้นจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือนไว้ก่อนระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา
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ซึ่งการให้ออกจากราชการไว้ก่อนนี้เป็นผลให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งให้ออกนั้น พ้นจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
ซึ่งเป็นผลให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สามารถตั้งผู้อื่นให้ดารงตาแหน่งนั้นแทนได้
2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการ (ข้อ 83 และ 84)
การสั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ โ ดยน าหลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิธีการของการสั่งพักราชการบางข้อมาใช้บังคับโดยอนุโลม และโดยที่การให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีผลให้
ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและอัตราเงินเดือน จึงอาจบรรจุและแต่งตั้งคนอื่นแทนในตาแหน่งนั้นได้
2.2 กรณีและเหตุที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ 83)
ผู้ ที่จ ะถูกสั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อนต้ อ งเป็นผู้ ที่ อ าจถู กสั่ ง พั กราชการได้
คือ มีกรณีและเหตุที่จะถูกสั่งพักราชการ และต้องเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนหรือพิจารณา หรือการดาเนินคดีนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว
2.3 ผู้มีอานาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อ านาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ เป็ น ผู้ มี อ านาจสั่ ง ให้
ออกจากราชการไว้ก่อน รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติแทนตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่องหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
2.4 ระยะเวลาการให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ 84 วรรคสอง)
การสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ สั่ งให้ ออกตลอดเวลาที่ส อบสวนหรื อ
พิจารณาเช่นเดียวกับการพักราชการ ซึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสามารถร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒
ได้เช่นเดียวกับกรณีถูกสั่งพักราชการ ดังนั้น หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในกรณี นี้ จึงถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณี
สั่งพักราชการ
2.5 การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อมีหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพิ่มขึ้น
ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการสั่งพักราชการ กล่าวคือ การสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ ก่ อ น ให้ สั่ ง ให้ อ อกจากราชการเฉพาะในส านวนหรื อ คดี ที่ เ ข้ า เหตุ แ ห่ ง การสั่ ง ให้ อ อกจากราชการ
ไว้ก่อนเท่านั้ น หากส านวนหรื อคดีใดไม่เข้าเหตุแห่ งการสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน ก็ไม่ส ามารถสั่ งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนในสานวนหรือคดีนั้น ๆ ได้ แต่หากเข้าเหตุแห่งการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกสานวนหรือทุกคดีที่เข้าเหตุแห่งการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
2.6 วันออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ 84)
การสั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ให้ สั่ ง ให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วัน ออกค าสั่ ง แต่ ถ้ า
เป็นกรณีที่ได้สั่งให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้ งแต่วันสั่งพักราชการเป็นต้นไป
และในกรณีที่ผู้ ซึ่งจะถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่ อนอยู่ในระหว่างถู กควบคุมหรื อขังโดยเป็ นผู้ ถูก จั บ ใน
คดีอาญา หรือต้องจาคุกโดยคาพิพากษา การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในเรื่องนั้นให้สั่งให้ออกย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจาคุก หรือในกรณีที่ได้มีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ถ้าจะต้อง
สั่งใหม่เพราะคาสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม คาสั่งเดิม
หรือตามวันที่ควรต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่ออกคาสั่งเดิม
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2.7 คาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ 84)
ค าสั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นต้ อ งระบุ ชื่ อ และต าแหน่ ง ของผู้ ถู ก สั่ ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และวันที่คาสั่งมีผลใช้บังคับ
2.8 การแจ้งคาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ 84)
การแจ้ ง ค าสั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ต้ อ งแจ้ ง ค าสั่ ง ให้ แ ก่ ผู้ ถู ก สั่ ง
ให้ ออกจากราชการไว้ก่อนทราบโดยเร็ ว และให้ ผู้ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อนลงลายมือชื่อและวันที่
รับทราบไว้เป็นหลักฐาน และให้มอบสาเนาคาสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจานวนหนึ่งฉบับ ถ้าผู้ถูกสั่ ง
ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นไม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบค าสั่ ง ให้ ท าบั น ทึ ก ลงวั น ที่ แ ละสถานที่ ที่ แ จ้ ง
และลงลายมือชื่อผู้ แจ้งพร้ อมทั้งพยานรู้ เห็ นไว้เป็นหลั กฐาน เมื่อได้ทาแล้ วให้ ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบในกรณี
ที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบได้หรือมีเหตุจาเป็นอื่น ให้ส่งสาเนาคาสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่ง
ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ณ ที่ อ ยู่ ข องผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นซึ่ ง ปรากฏตามหลั ก ฐานของ
ทางราชการ และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับแจ้งคาสั่งเมื่อครบกาหนด 7 วันนับแต่วันส่ง
สาหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบ 15 นับแต่วันส่งสาหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
2.9 การสั่ ง ให้ ข้ า ราชการต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งน าความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ออกจากราชการไว้ก่อน (ข้อ 85)
การสั่ ง ให้ ข้ า ราชการออกจากราชการไว้ ก่ อ น ถ้ า เป็ น การสั่ ง ให้ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตาแหน่งที่ต้องนาความกราบบังคมทูล
เพื่ อ ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ออกจากราชการไว้ ก่ อ นนั้ น ต้ อ งน าความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ มี
พระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน
การนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตาแหน่งนี้
ต้องทาควบคู่ไปกับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แต่โดยที่การดาเนินการนาความกราบบังคมทูลต้องใช้เวลา
มากกว่า ดังนั้น กฎหมายจึงกาหนดให้พ้นจากราชการนับแต่วันที่สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ส่วนการสั่งให้
ออกจากราชการสาหรับผู้ที่ดารงตาแหน่งต่ากว่าประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ไม่ต้องนาความกราบบังคมทูล
2.10 การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ (ข้อ 91)
การสั่ ง ให้ ข้ า ราช การผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราช การไว้ ก่ อ นกลั บ เข้ า
รับราชการ หมายถึง การสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกครั้งหลังจากออกจากราชการ
ไปชั่วคราว
การสั่ ง ให้ ผู้ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราช การไว้ ก่ อ นกลั บ เข้ า รั บ ราช ก าร
ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอานาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ ก่อน
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิมหรือตาแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือ
ในตาแหน่ งประเภทและระดับ ที่ ก.พ. กาหนด แต่ ผู้ นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุ ณสมบั ติเฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนั้นด้วย
ส าหรั บ การสั่ ง ให้ ข้ า ราชการต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งน าความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง กลั บ เข้ า รั บ ราชการ จะต้ อ งด าเนิ น การน าความกราบบั ง คมทู ล เพื่ อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย
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หมวด ๙
ระยะเวลา
บทกฎหมาย
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกาหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ
และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่ งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กาหนดใน
กฎหมาย
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ ๙๓ การนับระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้ากาหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน
มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อานาจตามกฎ ก.พ. นี้
จะได้เริ่มการในวันนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อานาจตามกฎ ก.พ. นี้ ต้องกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยแม้ว่าวันสุดท้าย
เป็นวันหยุดราชการ
ในกรณีที่บุคคลอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในวรรคสองต้องทาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้ นสุดในวันทางานที่ถั ดจาก
วันหยุดนั้น
คาอธิบาย
การดาเนินการทางวินัยจาเป็นต้องมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การเร่งรัดให้การดาเนินการทางวินัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หรื อ คณะกรรมการสอบสวนต้ อ งด าเนิ น การภายในระยะเวลาที่ ก าหนด
เป็นต้น ทั้งนี้ การดาเนินการทางวินัยเป็นการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคาสั่งทางปกครอง จึงถือเป็น
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอย่างหนึ่ง หากไม่บัญญัติเรื่องการนับระยะเวลาไว้โดยเฉพาะ การนับระยะเวลา
ในการดาเนินการทางวินัย ก็ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ซึ่งเป็ น กฎหมายกลางที่กาหนดเรื่ องของการนับระยะเวลาไว้ ดังนั้น เมื่อกฎ ก.พ. ว่าด้ว ยการดาเนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กาหนดให้มีการนับระยะเวลาการดาเนินการทางวินัย ไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงต้องถือ
ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้นั้น
การนับระยะเวลาการดาเนินการทางวินัย (ข้อ 93)
๑. การนับระยะเวลาการดาเนินการทางวินัย ถ้ากาหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน
ไม่ ใ ห้ นั บ วั น แรกแห่ ง ระยะเวลานั้ น รวมเข้ า ด้ ว ย กล่ า วคื อ ให้ นั บ วั น ถั ด ไปเป็ น วั น แรก เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่
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คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อานาจตามกฎ ก.พ. (ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
หรือผู้มีอานาจตามมาตรา ๙๔) จะได้เริ่มดาเนินการในวันนั้น ก็ให้นับวันทีเ่ ริ่มดาเนินการนั้นเป็นวันแรก
๒. กรณี ค ณะกรรมการสอบสวนหรื อ ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ อ านาจตามกฎ ก.พ. ต้ อ งกระท าการ
อย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนดให้นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย แม้ว่ าวันสิ้นสุด
หรือวันสุดท้ายจะเป็นวันหยุดราชการก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อมิให้คณะกรรมการสอบสวน หรือผู้ซึ่งต้องใช้อานาจ
ตามกฎ ก.พ. ยืดเวลากระทาการออกไปโดยไม่จาเป็นอันจะเป็นผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรณีบุ คคลอื่น นอกจากคณะกรรมการสอบสวนหรื อผู้ ซึ่ ง ต้ องใช้ อ านาจตามกฎ ก.พ.
ต้องกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กาหนด ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ ให้ถือระยะเวลา
สิ้นสุดนั้น ในวันทางานหรือวันเปิดทาการที่ถัดจากวันหยุดนั้น
คาว่า “บุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ ซึ่งต้องใช้อานาจตามกฎ ก.พ.”
อาจหมายถึง ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้
หมวด ๑๐
บทเบ็ดเตล็ด
บทกฎหมาย
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
ข้อ ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กาหนดในกฎ ก.พ. นี้มาใช้บังคับได้ การดาเนินการในเรื่องนั้นจะสมควรดาเนินการประการใด
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กาหนด
คาอธิบาย
โดยที่ในการร่างกฎหมายย่อมมีข้อจากัด ไม่อาจร่างให้ ครอบคลุมทุกกรณีได้ จึงมีการ
กาหนดข้อ ๙๔ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยหากปรากฏกรณีใดที่มีเหตุผลความจาเป็นเป็นพิเศษทาให้
ไม่อาจนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ กาหนดในกฎ ก.พ. ฉบับนี้ มาใช้ บังคับได้ ก็ให้ ก.พ. มีอานาจ
พิจารณากาหนดการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้
บทเฉพาะกาล
บทเฉพาะกาลตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดาเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 ข้อ 95 – 98
เป็นการกาหนดแนวทางการดาเนินการรวมถึงบทบัญญัติ รับรองกระบวนการดาเนินการทางวินัย หรือขั้นตอน
ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว หรือยังไม่แล้วเสร็จ ตามกฎ ก.พ. ฉบับเดิมที่อาจขัดหรือไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด
ในตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้

ภาคผนวก

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดําเนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗
มาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ร ะเบีย บข้ าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ง กฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติค ณะรัฐ มนตรี
จึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมวด ๑
การดําเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทําผิดวินัย
ข้อ ๒ เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตามลําดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
ทราบโดยเร็ว โดยทําเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี)
(๒) ชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทําที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย
(๔) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
ข้อ ๓ การกล่าวหาที่จะดําเนิน การตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้าเป็น การกล่าวหาเป็น หนังสือให้มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ระบุชื่อของผู้กล่าวหา และลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา
(๒) ระบุชื่อหรือตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหา
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
(๓) ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระทําที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะเข้าใจได้ หรือ
แสดงพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
ในกรณีที่เป็นการกล่าวหาด้วยวาจา ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ได้รับฟังการกล่าวหาจัดให้มีการทําบันทึก
คํากล่าวหาที่มีรายละเอียดตามวรรคหนึ่ง และให้ผู้กล่าวหาลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๔ กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยที่จะดําเนินการตามกฎ ก.พ.
นี้ อาจมีลักษณะดังนี้
(๑) มีก ารกล่ าวหาที่ไ ม่ไ ด้ร ะบุ ชื่อ ผู้ก ล่า วหา ไม่ไ ด้ล งลายมือ ชื่อ ผู้ก ล่า วหา แต่ร ะบุ ชื่อ หรื อ
ตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏนั้นเพียงพอที่จะทราบว่ากล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด
และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์นั้นเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือ
(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้ใดกระทําผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
หมวด ๒
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
ข้อ ๕ เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๒ หรือความปรากฏต่อผู้บังคับบัญ ชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
ให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้โดยเร็ว
(๑) พิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่
(๒) ดําเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ดําเนิน การสืบสวน และพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยหรือไม่ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสืบสวนเอง
หรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ย วข้องดําเนินการสืบสวนแล้ว รายงานมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
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ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย หรือเป็นกรณี
ที่มีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
ให้ดําเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป
ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่าข้ าราชการพลเรือ นสามัญ ผู้ใดกระทํา ผิด วินัย อย่ างไม่ร้ ายแรง ให้ดํ าเนิ น การต่ อไป
ตามหมวด ๓ ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการต่อไปตามหมวด ๔ แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ค วรกล่าวหาว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย ให้ยุติเรื่อง
ข้อ ๗ กรณี ที่ถื อว่ าไม่มี มูล ที่ค วรกล่า วหาว่ าข้ าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใ ดกระทํา ผิด วินั ย
และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ยุติเรื่องได้ อาจเป็นกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แ วดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพีย งพอให้ท ราบว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้กระทําผิดวินัย
(๒) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แ วดล้อมและพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทําให้เข้าใจได้ว่ามี
การกระทําผิดวินัย หรือไม่เพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
(๓) พฤติการณ์แห่งการกระทํานั้นไม่เป็นความผิดทางวินยั
หมวด ๓
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิด วินัย อย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญ ชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการต่อไปตามหมวดนี้ โดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได้ แต่ถ้าได้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ต้องดําเนินการตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ จนแล้วเสร็จ
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการทางวินัยโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนินการตามหมวดนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินสี่สิบห้าวันนับแต่
วัน ที่พิจารณาเห็น ว่า กรณีมีมูลที่ค วรกล่าวหาว่ากระทําผิด วินัย อย่างไม่ร้ายแรง ในกรณีที่ไม่สามารถ
ดํา เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในเวลาดัง กล่ าว ให้ผู้ บัง คับ บัญ ชาซึ่ง มี อํา นาจสั่ งบรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
ขยายเวลาได้ตามความจําเป็น โดยแสดงเหตุผลความจําเป็นไว้ด้วย
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ข้อ ๑๐ ในการดําเนินการตามข้อ ๙ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณี ที่ผู้ ถูก กล่ าวหาไม่ ชี้แ จงแก้ ข้อ กล่ าวหาภายในเวลาที่กํ าหนด ให้ ถือ ว่า ผู้ถู กกล่า วหา
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ดําเนินการตามข้อ ๑๐ แล้ว
ให้พิจารณาสั่งหรือดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัยตามข้อกล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๙๒
วรรคสอง โดยทําเป็นคําสั่งตามข้อ ๖๖
(๒) ในกรณี ที่ เ ห็น ว่ า ผู้ถู ก กล่า วหากระทํา ผิ ด วินั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง ให้ สั่ง ลงโทษภาคทั ณ ฑ์
ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดตามมาตรา ๙๖ และที่กําหนด
ไว้ในข้อ ๖๗ โดยทําเป็นคําสั่งตามข้อ ๖๙
(๓) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้
โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา ๙๖ ก็ได้ โดยทําเป็นคําสั่งงดโทษตามข้อ ๗๑
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการตามหมวด ๔ ต่อไป
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 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
ในกรณี ที่ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ตํ า แหน่ งต่ า งกั น หรื อต่ า งกรม หรื อ ต่ างกระทรวงกั น
ถูก กล่ า วหาว่ า กระทํ า ผิ ด วิ นั ย ร่ ว มกั น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไป
ตามมาตรา ๙๔ และที่กําหนดในข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๒ ต้องดําเนินการสอบสวน รวบรวมข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
รับฟังคําชี้แจงของผู้ถกู กล่าวหา แล้วเก็บรวบรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน และทํารายงานการสอบสวน
พร้อมความเห็นเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ ต้องให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ประธานกรรมการรับทราบคําสั่ง
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ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนมีเหตุผลและความจําเป็นไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ
ขยายเวลาตามความจํ า เป็ น ในการนี้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะขยายเวลาให้ ต ามที่
เห็ น สมควรโดยต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลไว้ ด้ ว ย หรื อ จะสั่ ง ให้ ค ณะกรรมการสอบสวนยุ ติ ก ารดํ า เนิ น การ
แล้วพิจารณาสั่งหรือดําเนินการตามข้อ ๑๑ ต่อไปก็ได้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําชี้แ จงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่น คําชี้แ จงแก้ข้อกล่าวหา
ภายในเวลาที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์จะชี้แ จงแก้ข้อกล่าวหา
เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม
ข้อ ๑๔ เมื่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนได้ รั บ รายงานการสอบสวนและสํ า นวน
การสอบสวนตามข้อ ๑๓ แล้ว ให้พิจารณาสั่งหรือดําเนินการตามข้อ ๑๑ หรือสั่งหรือดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ให้กําหนดประเด็นหรือ
ข้อสําคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม
(๒) ในกรณีที่เห็น ว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้ค ณะกรรมการสอบสวนดําเนิน การ
ให้ถูกต้องโดยเร็ว
หมวด ๔
การดําเนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ปรากฏว่ากรณีมีมูลที่ควร
กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ หรื อ ผู้ มี อํ า นาจตามมาตรา ๙๔ แล้ ว แต่ ก รณี แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน
เพื่อดําเนินการสอบสวนต่อไป
ในกรณีที่เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากการดําเนินการตามข้อ ๑๑ (๔) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขึ้น ใหม่เพื่อดําเนิน การต่อไปตามหมวดนี้ ส่ว นข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน
ตามข้อ ๑๓ จะนํามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด ให้อยู่ในดุลพินจิ ของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งต่างกัน
หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมกัน สําหรับกรณีอื่นตามมาตรา ๙๔ (๔)
ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) กรณี ที่ ข้ าราชการพลเรือ นสามัญ ในกรมเดี ย วกัน ถู ก กล่า วหาว่า กระทํา ผิ ด วิ นัย ร่ ว มกั น
ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ ของข้าราชการดังกล่าวต่างกัน ให้อธิบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุที่มีตําแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้ส่งั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม
แต่มีหั ว หน้า ส่ว นราชการเป็ น อธิบ ดีหรือ ตําแหน่งที่ เรีย กชื่ออย่ างอื่น ที่มีฐานะเป็น อธิ บดี ถูกกล่ าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้น แต่เป็นกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูงถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีฐานะเป็น กรมและไม่สังกัด กระทรวง
แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติร าชการขึ้น ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด วินัย ร่ว มกับ
ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ในส่ ว นราชการอื่น ให้ ผู้บัง คับบั ญชาซึ่ง มีอํา นาจสั่งบรรจุ ต ามมาตรา ๕๗
ร่ว มกัน แต่งตั้ ง คณะกรรมการสอบสวน เว้ น แต่เ ป็น กรณี ที่มีผู้ดํ ารงตํ าแหน่ ง ประเภทบริ หารระดับสู ง
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๔) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเดียวกัน แต่อยู่ต่างกรม
หรือต่ างกระทรวงกัน ถูก กล่า วหาว่ ากระทําผิ ด วินัย ร่ว มกัน ถ้าผู้ถู กกล่ าวหาทุกคนดํารงตําแหน่ง ที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๑๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๗ ในกรณีร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนของแต่ละส่วนราชการทําความตกลงกันเพื่อกําหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการสอบสวน แล้วให้แต่ละ
ส่วนราชการมีคําสั่งแต่งตั้งบุคคลนั้นเป็นคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยสองคน โดยให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นจะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งมิใช่
ข้าราชการการเมืองก็ได้
ในขณะที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ประธานกรรมการต้องดํารงตําแหน่งตามที่ ก.พ.
กําหนด
กรรมการสอบสวนอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย
หรือผู้ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดําเนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดําเนินการทางวินัย
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เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการที่แต่งตั้งจากข้าราชการฝ่ายพลเรือนซึ่งมิใช่
ข้าราชการการเมืองหรือแต่งตั้งจากพนักงานราชการหรือลูกจ้างประจําด้วยก็ได้ และให้นําข้อ ๒๐ ข้อ ๒๒
ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๓๓ มาใช้บังคับกับผู้ช่วยเลขานุการโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่กล่าวหา
ชื่อของประธานกรรมการ และกรรมการ ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานัก งาน ก.พ. กํา หนด ในกรณีที่มี
การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ให้ระบุชื่อผู้ช่วยเลขานุการไว้ในคําสั่งนั้นด้วย
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ให้ดําเนินการโดยทําเป็นคําสั่งตามแบบที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด และให้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบต่อไป
การเปลี่ ย นแปลงกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ ง ไม่ ก ระทบกระเทือ นถึ ง การสอบสวน
ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ข้อ ๒๑ เมื่อได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบคําสั่งโดยเร็ว และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบ
ไว้เป็นหลักฐาน ในการนี้ ให้แจ้งตําแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
รวมทั้งสิทธิที่จะคัดค้านกรรมการสอบสวนไปพร้อมกัน และให้มอบสําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง ถ้าได้ทําบัน ทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและ
ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ
การแจ้ง ตามวรรคหนึ่ง ให้แ จ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงก่อน แต่ถ้าไม่อาจแจ้งให้ทราบ
โดยตรงได้หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา
ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนด
เจ็ด วัน นับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวัน นับแต่วัน ส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ
(๒) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
ให้ประธานกรรมการโดยเร็ว แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ใน
สํานวนการสอบสวน และส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล
(๓) ส่งหลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบคําสั่ง ของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธานกรรมการ
เพื่อเก็บรวมไว้ในสํานวนการสอบสวน
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ข้อ ๒๒ เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ กรรมการสอบสวนอาจถูกคัดค้านได้
(๑) เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ ๓
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓
(๓) เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓ คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้อง
หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น
(๔) เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้ถูกกล่าวหา
(๕) เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
(๖) เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทําผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
(๗) เป็นผู้ที่มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม
ข้อ ๒๓ การคัด ค้านกรรมการสอบสวนต้ องทํา เป็น หนังสือ ยื่น ต่อผู้ สั่ง แต่ งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทราบ
ว่ามีกรณีตามข้อ ๒๒ โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒
ในกรณีที่ผู้สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่าการคัด ค้านเป็น ไปตามเงื่อนไขที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสําเนาหนังสือคัดค้านไปให้ประธานกรรมการเพื่อทราบและเก็บรวบรวมไว้ในสํานวน
การสอบสวน รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกคัดค้านทราบ และต้องให้โอกาสผู้ถูกคัดค้านได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้ถูกคัดค้านได้ลงลายมือชื่อและวันที่ที่ได้รับแจ้งไว้
เป็น หลักฐาน ในการนี้ ผู้ถูกคัดค้านต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กรรมการสอบสวนตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น
แต่ ถ้ า เห็ น ว่ า การคั ด ค้ า นไม่ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดให้ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนสั่ ง
ไม่รับคําคัดค้านนั้นและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ
ข้อ ๒๔ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าคําคัดค้านรับฟังได้ ให้สั่งให้ผู้ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ในการเป็นกรรมการสอบสวน
ในกรณีที่เห็นสมควรจะแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้านก็ได้ แต่ถ้ากรรมการสอบสวน
ที่เหลืออยู่มีจํานวนน้อยกว่าสามคนให้แต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นกรรมการสอบสวนแทนผู้ถูกคัดค้าน และให้นําข้อ ๒๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ในกรณี ที่ เ ห็น ว่ า คํา คั ด ค้ า นไม่ อ าจรั บ ฟัง ได้ ให้ สั่ง ยกคํ า คั ด ค้ า น และมี ห นัง สื อ แจ้ ง ให้
ผู้คัดค้าน ผู้ถูกคัดค้าน และประธานกรรมการทราบโดยเร็ว คําสั่งยกคําคัดค้านให้เป็นที่สุด
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ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาและสั่งการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําคัดค้าน ถ้าไม่ได้สั่งภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกคัดค้านนั้นพ้นจาก
การเป็นกรรมการสอบสวนนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว และให้ดําเนินการตาม (๑) ต่อไป
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดเห็นว่าตนมีกรณีตามข้อ ๒๒ ให้ผู้นั้นแจ้งให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทราบ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามข้อ ๒๔
โดยอนุโลมต่อไป
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการสอบสวนมี ห น้ า ที่ ส อบสวนและพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และระยะเวลาที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่กล่าวหาและดูแลให้บังเกิดความ
ยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ในการนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมประวัติและความประพฤติของ
ผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาเท่าที่จําเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา และจัดทําบันทึกประจําวันที่มี
การสอบสวนไว้ทุกครั้งด้วย
ในการสอบสวนและพิจารณาห้ามมิให้มีบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมด้วย เว้นแต่เป็นการสอบปากคํา
ตามข้อ ๓๒ หรือเป็นกรณีที่กฎ ก.พ. นี้ กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๗ ให้ประธานกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับเรื่องตามข้อ ๒๑ (๒) และ (๓) ในกรณีที่ไม่อาจจัดประชุมได้ภายในกําหนด
ให้รายงานเหตุผลและความจําเป็นให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสอบสวนกําหนดประเด็น
และวางแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน
ข้อ ๒๘ เมื่อได้ว างแนวทางการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อ ๒๗ แล้ว
ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
(๓) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา
(๔) พิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) ทํารายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การสอบสวน
โดยไม่รับฟังแต่เพียงข้ออ้างหรือพยานหลักฐานของผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น
ไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๓๐ ในการสอบปากคําผู้ ถูกกล่า วหาหรื อพยานให้สอบปากคํ าคราวละหนึ่ งคน และใน
การสอบปากคําพยาน ต้องแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย
การสอบปากคําตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดจึงจะทําการสอบปากคําได้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
มีมากกว่าสามคน จะให้กรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่าสามคนทําการสอบปากคําก็ได้
ข้อ ๓๑ การสอบปากคํา ตามข้อ ๓๐ ต้ องมี การบั น ทึก ถ้อ ยคํ า ของผู้ ใ ห้ถ้ อยคํา ตามแบบที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด แล้วอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคํา
ผู้บันทึกถ้อยคํา และกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคําลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคํานั้นไว้
เป็นหลักฐาน ในกรณีที่บัน ทึกถ้อยคําใดมีหลายหน้า ให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่ว ม
ในการสอบปากคําหนึ่งคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในบันทึกถ้อยคําทุกหน้า
ในการบันทึกถ้อยคํา ห้ามมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อความทับข้อความที่ได้บันทึกไว้ในบันทึก
ถ้อยคําแล้ว ถ้าจะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความที่บัน ทึกไว้ ให้ใช้วิธีขีด ฆ่าข้อความเดิมและเพิ่มเติม
ข้อความใหม่ด้วยวิธีตกเติม แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคําและกรรมการสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในการสอบปากคําหนึ่งคน
ลงลายมือชื่อกํากับไว้ตรงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นทุกแห่ง
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุที่ไม่ลงลายมือชื่อนั้นไว้ในบันทึกถ้อยคําด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
ข้อ ๓๒ ในการสอบปากคํา ห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคํา เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งกรรมการ
สอบสวนที่ทําการสอบปากคําอนุญาตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน หรือเป็นทนายความ
หรือที่ปรึกษาของผู้ถูกกล่าวหาตามจํานวนที่กรรมการสอบสวนที่ทําการสอบปากคําเห็นสมควรให้เข้ามา
ในการสอบปากคําผู้ถูกกล่าวหา
ข้อ ๓๓ ห้ามมิใ ห้กรรมการสอบสวนทําหรือจัด ให้ทําการใด ๆ ซึ่งเป็ น การให้คํามั่ น สัญ ญา
ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระทําโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใด เพื่อจูงใจให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน
ให้ถ้อยคําอย่างใด
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ข้อ ๓๔ การนําเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน ให้คณะกรรมการ
สอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ด้วยว่าได้มาอย่างไร จากผู้ใด และเมื่อใด
เอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนําต้นฉบับมาได้
จะใช้สําเนาที่กรรมการสอบสวนหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสําเนาถูกต้องก็ได้
ในกรณีที่ไม่สามารถหาต้นฉบับเอกสารได้เพราะสูญหายหรือถูกทําลายหรือโดยเหตุประการอื่น
คณะกรรมการสอบสวนจะสืบจากสําเนาเอกสารหรือพยานบุคคลแทนก็ได้
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเรียกบุคคลใดมาเป็นพยานเพื่อชี้แจงหรือให้ถ้อยคําตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนดแล้ว แต่บุคคลนั้นไม่มาหรือมาแต่ไม่ชี้แจงหรือไม่ให้ถ้อยคํา หรือในกรณีที่
คณะกรรมการสอบสวนไม่อาจเรียกบุคคลใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําได้ภายในเวลาอันควร คณะกรรมการ
สอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคลนั้นก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในบันทึกประจําวันที่มีการสอบสวน และในรายงาน
การสอบสวนด้วย
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนพยานบุคคลใดหรือการรวบรวม
พยานเอกสารหรือวัตถุใดจะทําให้การสอบสวนล่าช้าโดยไม่จําเป็น หรือพยานหลักฐานนั้นมิใช่สาระสําคัญ
จะงดสอบสวนหรือไม่รวบรวมพยานหลักฐานนั้น ก็ได้ แต่ต้องบัน ทึกเหตุนั้น ไว้ในบัน ทึกประจําวัน ที่มี
การสอบสวน และในรายงานการสอบสวนด้วย
ข้อ ๓๗ ในกรณี ที่ จ ะต้ อ งสอบปากคํ า พยานหรื อ รวบรวมพยานหลั ก ฐานซึ่ ง อยู่ ต่ า งท้ อ งที่
ประธานกรรมการจะรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอให้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานในท้ อ งที่ นั้ น ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการฝ่ า ยพลเรื อ นสอบปากคํ า พยานหรื อ รวบรวม
พยานหลักฐานแทนก็ได้ โดยกําหนดประเด็นหรือข้อสําคัญที่จะต้องสอบสวนไปให้ กรณีเช่นนี้ ถ้าผู้สั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเห็นควรจะมอบหมายให้หัว หน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น
ดําเนินการตามที่คณะกรรมการสอบสวนร้องขอก็ได้
ในการสอบปากคําพยานและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่เห็นสมควรอย่างน้อยอีกสองคนมาร่วม
เป็นคณะทําการสอบสวน และให้คณะทําการสอบสวนมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบสวน
ตามกฎ ก.พ. นี้
ข้อ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ ๒๘ (๑) แล้ว ให้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณาทําความเห็นว่า
ผู้ถู ก กล่า วหากระทํา ผิ ด วินั ย ในเรื่ อ งที่ส อบสวนหรือ ไม่ ถ้ า คณะกรรมการสอบสวนพิ จารณาเห็ น ว่ า
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ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อ
ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่าจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
รวมทั้งพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน
ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะนําเอาคําพิพากษา
ถึงที่สุด นั้น มาใช้เป็น พยานหลักฐานที่สนั บสนุน ข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ก็ไ ด้
แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๔๐ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ทําเป็นบันทึก
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัย
ในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ สิทธิที่จะ
แสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐานเพื่อขอให้เรียกพยานหลักฐานนั้นมาได้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ
บั น ทึ กตามวรรคหนึ่ ง ให้ ทํ าตามแบบที่ สํ านั กงาน ก.พ. กํ าหนด โดยให้ ทํ าเป็ นสองฉบั บ
มีข้อความตรงกัน ให้ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย
ข้อ ๔๑ เมื่อได้จัดทําบันทึกตามข้อ ๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหา
มาพบตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการสอบสวนกําหนด เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา
พร้อมทั้งอธิบายข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้
ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาโดยลงลายมือชื่อพร้อมทั้งวันเดือนปีในบันทึกนั้น แล้วมอบบันทึกนั้น
ให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อในบันทึกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบัน ทึกข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวไว้ในบันทึกนั้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหา
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ได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานตั้งแต่วันที่มาพบคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และให้มอบ
บันทึกนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน แต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ยอมรับบันทึกดังกล่าว ให้ส่งบันทึกนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ
ข้อ ๔๒ เมื่อได้แจ้งข้อกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบตามข้อ ๔๑ แล้ว ให้คณะกรรมการ
สอบสวนแจ้งกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันที่มาพบ
คณะกรรมการสอบสวน หรือแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการก็ได้
ในกรณีแ จ้งเป็นหนังสือส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบ
ตั้งแต่วันที่ครบกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าวทางไปรษณีย์
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่า วหาไม่มาพบตามที่กําหนดในข้อ ๔๑ ให้ส่งบั น ทึกตามข้อ ๔๐
จํานวนหนึ่ง ฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ซึ่ง ปรากฏตามหลักฐาน
ของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่ครบกําหนดสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้ส่งบันทึกดังกล่าวทางไปรษณีย์
คณะกรรมการสอบสวนจะส่งหนังสือกําหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการที่จะให้ผู้ถูกกล่าวหา
ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและชี้แจงว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด ไปพร้อมกับ
บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่อาจชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้ตามวัน เวลา สถานที่และวิธีการ
ที่กําหนดตามข้อ ๔๒ หรือข้อ ๔๓ โดยได้อ้างเหตุผลหรือความจําเป็น หรือในกรณีที่คณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่ามีเหตุจําเป็น จะกําหนดวัน เวลา สถานที่ หรือวิธีการเสียใหม่เพื่อประโยชน์แห่งความ
เป็นธรรมก็ได้
ข้อ ๔๕ ในการสอบสวนให้คณะกรรมการสอบสวนถามผู้ถูกกล่าวหาด้วยว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหา
หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
คณะกรรมการสอบสวนจะดําเนินการตามวรรคหนึ่งไปในคราวเดียวกันกับที่ได้ดําเนินการตามข้อ ๔๑
ก็ได้
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพว่าได้กระทําผิดตามข้อกล่าวหาใด ให้คณะกรรมการ
สอบสวนบันทึกการรับสารภาพตามข้อกล่าวหานั้นไว้เป็นหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการสอบสวน
จะไม่ทําการสอบสวนในข้อกล่าวหานั้นก็ได้ แล้วดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ข้อ ๔๗ ในกรณี ที่ ผู้ ถู ก กล่ า วหาไม่ ม าให้ ถ้ อ ยคํ า ชี้ แ จงแก้ ข้ อ กล่ า วหาหรื อ ไม่ ยื่ น คํ า ชี้ แ จงแก้
ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือภายในเวลาที่กําหนดตามข้อ ๔๒ และข้อ ๔๓ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ประสงค์
จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นควรดําเนินการเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์
แห่งความเป็นธรรม
ข้อ ๔๘ ในกรณีที่ ปรากฏพยานหลั กฐานเพิ่ มเติม หลัง จากที่ คณะกรรมการสอบสวนได้แ จ้ ง
ข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน ข้อกล่าวหาในเรื่องที่สอบสวนแล้ว ถ้าคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นว่าพยานหลักฐานที่เพิ่มเติมนั้น มีน้ําหนักสนับสนุนข้อกล่าวหา ให้แ จ้งสรุปพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมนั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ แต่ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานเพิ่มเติมนั้นมีผลทําให้ข้อกล่าวหาในเรื่อง
ที่สอบสวนนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือต้องเพิ่มข้อกล่าวหา ให้กําหนดข้อกล่าวหาใหม่หรือกําหนดข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
แล้วแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหานั้นให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ ให้นําความ
ในข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๙ ในการสอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่ามีพ ยานหลักฐานที่ค วรกล่าวหา
ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยเร็ว
เมื่อได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย ให้ยุติไม่ต้องดําเนินการ
ทางวินัยสําหรับเรื่องอื่นนั้น
(๒) ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย ให้ดําเนินการทางวินัย
ในเรื่องอื่นนั้นด้วยตามกฎ ก.พ. นี้ ในกรณีที่การกระทําผิดวินัยในเรื่องอื่นนั้นเป็นการกระทําผิด วินัย
อย่างร้ายแรง จะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่
ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาในเรื่องอื่นนั้นก็ได้
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการพลเรือนผู้อื่น ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ ต่อไป
ในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นหรือบุคคลอื่น ถ้าคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทําการในเรื่องที่สอบสวนนั้นด้วย ให้คณะกรรมการสอบสวนรายงาน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามที่เห็นสมควรต่อไป
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ข้อ ๕๑ ในกรณี ที่ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า กรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า
ข้าราชการพลเรือนผู้อื่น ร่ ว มกระทําผิด วินัย อย่างร้ ายแรงในเรื่ องที่สอบสวนตามข้ อ ๕๐ วรรคหนึ่ ง
ให้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผู้นั้น โดยจะแต่งตั้งให้คณะกรรมการสอบสวน
คณะเดิมหรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะใหม่ดําเนินการสอบสวนและพิจารณาก็ได้ แต่ถ้าเป็น
กรณีที่มีผลทําให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เปลี่ยนไป ให้ส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี ของข้าราชการพลเรือนผู้นั้น
เพื่อดําเนินการต่อไป
พยานหลักฐานที่ได้ จากการสอบสวนในเรื่ องที่สอบสวนเดิม คณะกรรมการสอบสวนจะใช้
ประกอบการพิจารณาดําเนินการทางวินัยแก่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้ผู้นั้นทราบและให้โอกาส
ผู้นั้นได้ใช้สิทธิตามกฎ ก.พ. นี้แล้ว
ข้อ ๕๒ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้แ จ้ งข้อ กล่า วหาและสรุปพยานหลัก ฐานที่สนั บสนุ น
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถกู กล่าวหาทราบ ได้ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และได้รวบรวมพยานหลักฐาน
เพียงพอที่จะพิจารณาได้แล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
ในการพิจารณาทําความเห็นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการสอบสวนต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย และพิจารณามีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุกข้อกล่าวหาและทุกประเด็น ว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่ ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัย ต้องพิจารณาให้ได้ความด้วย
ว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด ตามมาตราใด ควรได้รับโทษสถานใด และมีเหตุอันควรลดหย่อนหรือไม่ เพียงใด
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะ
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖)
หรือ (๗) แล้วแต่กรณี ก็ให้ทําความเห็นเสนอไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย
การประชุมเพื่อพิจารณาทําความเห็นตามข้อนี้ ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคน
และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
ข้อ ๕๓ เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ดําเนินการตามข้อ ๕๒ แล้ว ให้จัดทํารายงานการสอบสวน
เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยให้เสนอไปพร้อมสํานวน
การสอบสวน
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รายงานการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่าวหา พยานหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้างข้อกล่าวหา ประเด็นที่ต้องพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม และลายมือชื่อกรรมการ
สอบสวนทุกคน รวมทั้งให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับไว้ในรายงานการสอบสวนหน้าอื่นด้วยทุกหน้า
ในกรณีท่กี รรมการสอบสวนคนใดมีเหตุจําเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้ประธานกรรมการสอบสวนบันทึก
เหตุจําเป็นดังกล่าวไว้ด้วย และในกรณีที่กรรมการสอบสวนผู้ใดมีความเห็น แย้ง ให้แ สดงชื่อและสรุป
ความเห็น แย้ ง ของผู้ นั้น ไว้ ในรายงานการสอบสวนด้ ว ย ในการนี้ ผู้ มีความเห็ น แย้งนั้ น จะทํ าบั น ทึ ก
รายละเอียดความเห็นแย้งและลงลายมือชื่อของตนแนบไว้กับรายงานการสอบสวนด้วยก็ได้
ข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานการสอบสวนพร้อมทั้ง
สํานวนการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่
วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ ๒๗
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการสอบสวนมี เ หตุผ ลและความจํา เป็ น ไม่ อ าจดํ าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เพื่อขอขยายเวลาสอบสวนตามความจําเป็น และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาขยายเวลา
ได้ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน ในกรณีที่ได้มีการขยายเวลาจนทําให้การสอบสวนดําเนินการเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่มีการประชุมคณะกรรมการสอบสวนครั้งแรกตามข้อ ๒๗ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ทราบ เพื่อติด ตามเร่งรัดให้ดําเนิน การให้แล้ว เสร็จ
โดยเร็วต่อไป
ข้อ ๕๕ เมื่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนได้ รั บ รายงานการสอบสวนและสํ า นวน
การสอบสวนแล้ว ให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวน ถ้าเห็นว่าการสอบสวนถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามข้อ ๕๖ แต่ถ้าเห็นว่าการสอบสวน
ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็ให้สั่งหรือดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน ให้สั่งให้
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่เห็น ว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติม ให้กําหนดประเด็น
หรือข้อสําคัญที่ต้องการให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมโดยไม่ต้องทําความเห็น
(๓) ในกรณีที่เห็น ว่าการดําเนินการใดไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้ค ณะกรรมการสอบสวนดําเนิน การ
ให้ถูกต้องโดยเร็ว
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ข้อ ๕๖ เมื่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนเห็ น ว่ า การสอบสวนถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว
ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งหรือดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย หรือกระทําผิด
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
หรือไม่ได้กระทําผิดวินัย ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป
แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการตาม (๒)
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่ว่าผู้สั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนจะเห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนหรื อ ไม่ ก็ ต าม
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ
อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ตามที่กําหนดในข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป
(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยังไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษ
เพราะกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือ
มัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนเห็ น ด้ ว ยกั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการสอบสวนให้ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การ
ตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถกู กล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัย หรือกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ให้พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรงก็ให้ดําเนินการตาม (๒)
ข้อ ๕๗ ในกรณีที่มีการย้าย การโอน หรือการเลื่อนผู้ถูกกล่าวหา อันมีผลทําให้ผู้มีอํานาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเปลี่ยนไป ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว นั้น ดําเนินการ
ต่อไปจนเสร็จ และทํารายงานการสอบสวนเสนอไปพร้อมกับสํานวนการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาเดิม
ที่ เ ป็ น ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการดํ า เนิ น การเพื่ อ ส่ ง ไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาใหม่ท่เี ป็นผู้ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๔ พิจารณาสั่ง
หรือดําเนินการตามข้อ ๕๕ ต่อไป และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนต้องสั่งการอย่างใดเพื่อให้การสอบสวนนั้น ดําเนิน การต่อไปได้ ให้ผู้บังคับบัญชาเดิมส่งเรื่อง
ให้ผู้บังคับบัญชาใหม่ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาต่อไป
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ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาใหม่ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๔
ตามวรรคหนึ่ง เห็นสมควรให้ดําเนินการตามข้อ ๕๕ จะสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนคณะเดิมดําเนินการ
หรือในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อดําเนินการก็ได้ โดยให้นํา
ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ มาใช้บังคับ
ข้อ ๕๘ การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา
ตามข้อ ๕๖ (๒) ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.
จังหวัด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา
(๒) ในกรณีที่อธิบดี ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๖) (๙) หรือ (๑๐) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้
อ.ก.พ. กรม ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา
(๓) ในกรณี ที่ น ายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรีเ จ้ า สัง กั ด ปลัด กระทรวงสํ าหรั บกรณี อื่น นอกจาก
ที่กําหนดไว้ใน (๒) หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญ ชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ (๒)
(๓) (๕) หรือ (๘) เป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา
สังกัดอยู่ เป็นผู้พิจารณา
ในกรณีที่มีการย้าย การโอน หรือการเลื่อนผู้ถูกกล่าวหาอันมีผลให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.
กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ.
กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัด อยู่หลังจากการย้าย การโอน หรือการเลื่อนนั้น
เป็นผู้พิจารณา
ข้อ ๕๙ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๕๘ แล้ว อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง
แล้วแต่กรณี อาจพิจารณามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็น ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิด วินัย อย่างร้ายแรง ให้มีมติว่าเป็น ความผิด วินัย
อย่างร้ายแรงกรณีใด ตามมาตราใด และให้ลงโทษสถานใด เพราะเหตุใด โดยจะต้องมีข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้มีมติว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงกรณีใด ตามมาตราใด และให้ลงโทษสถานโทษใดและอัตราโทษใด เพราะเหตุใด หรือ
ถ้า เห็ น ว่ า เป็ น ความผิ ด วิ นั ย เล็ ก น้อ ยและมี เ หตุ อั น ควรงดโทษ จะมี ม ติ ง ดโทษ โดยให้ ทํ า ทั ณ ฑ์ บ น
เป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด
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(๓) ในกรณี ที่ เ ห็น ว่ า ยั ง ไม่ไ ด้ ค วามแน่ ชั ด พอที่ จะลงโทษกรณี ก ระทํ าผิ ด วิ นั ย อย่า งร้ า ยแรง
ถ้ามีข้อเท็จจริงอันเป็นกรณีที่สมควรให้ออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ให้มีมติให้ผู้นั้น
ออกจากราชการ โดยจะต้องมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญด้วยว่ามีการกระทําอย่างใด มีกรณีที่สมควร
ให้ออกจากราชการเพราะเหตุใด ตามมาตราใด และถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการอย่างใด
(๔) ในกรณีที่เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็น ความผิด วินัย ให้มีมติให้สั่งยุติเรื่อง
หรือถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจลงโทษได้ ให้มีมติให้งดโทษ
(๕) ในกรณี ที่เ ห็ น ว่ า ข้อ เท็จ จริง ยั งไม่ เพี ย งพอหรื อ การดํา เนิน การใดยั ง ไม่ ถู กต้ อ งครบถ้ ว น
ให้มีมติให้สอบสวนเพิ่มเติม แก้ไข หรือดําเนินการให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี
ข้อ ๖๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๘ ให้การสอบสวน
ทั้งหมดเสียไป และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอํานาจตามมาตรา ๙๔
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการสอบสวนใหม่ให้ถูกต้อง
ข้อ ๖๑ ในกรณีที่ ปรากฏว่ าการดําเนินการใดไม่ถูกต้องตามกฎ ก.พ. นี้ ให้เฉพาะการดํ าเนินการ
นั้น เสีย ไป และถ้าการดําเนินการนั้นเป็นสาระสําคัญ ที่ต้องดําเนิน การหรือหากไม่ดําเนินการจะทําให้
เสียความเป็นธรรม ให้แก้ไขหรือดําเนินการนั้นเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
ข้อ ๖๒ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดตายในระหว่างการสอบสวน ให้การดําเนิน การทางวินัย
แก่ผู้นั้น เป็น อัน ยุติ แต่ให้คณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนดําเนิน การ
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ย วข้องต่อไปเท่าที่สามารถจะกระทําได้ แล้ว ทําความเห็น
เสนอต่อ กระทรวงเจ้าสัง กัด เพื่อ พิจารณาดําเนิน การตามกฎหมายว่าด้ว ยบํ าเหน็จบํ านาญข้า ราชการ
หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖๓ ให้นํ าบทบัญ ญั ติว่า ด้ว ยคณะกรรมการที่มี อํานาจดํ าเนิ น การพิจ ารณาทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสอบสวน
โดยอนุโลม เว้นแต่องค์ประชุมกรรมการสอบสวนตามข้อ ๓๘ และข้อ ๕๒
หมวด ๕
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ข้อ ๖๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใ ดกระทํ าผิ ด วิ นัย อย่ างไม่ร้ ายแรง และได้รั บสารภาพ
เป็ น หนั ง สือ ต่ อ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชา หรื อ ได้ ให้ ถ้ อ ยคํ า รับ สารภาพและได้ มีก ารบั น ทึก ถ้ อ ยคํ า รับ สารภาพ
เป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้
ถือเป็น กรณีความผิด ที่ปรากฏชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้
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ข้อ ๖๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้ ถือเป็น
กรณี ความผิด ที่ป รากฏชัด แจ้ง ผู้บั งคั บบั ญ ชาซึ่ งมี อํานาจสั่ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ หรือ ผู้มี อํา นาจ
ตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้
(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ดําเนินการหรือสั่งให้
ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
(๒) กระทําความผิด อาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพ ากษา
ถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) กระทําผิด วินัย อย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญ ชา หรือได้ให้
ถ้อยคํารับสารภาพและได้มีการบันทึกถ้อยคํารับสารภาพเป็นหนังสือหรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้
หมวด ๖
การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ
ข้อ ๖๖ การสั่งยุติเรื่องตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง มาตรา ๙๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๗
วรรคสอง ให้ทําเป็นคําสั่ง ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา เรื่องที่ถูกกล่าวหาและผลการพิจารณา
ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และให้ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้สั่ง และวันเดือนปี
ที่ออกคําสั่งไว้ด้วย
ข้อ ๖๗ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๖
ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัด เงิน เดือนได้ครั้งหนึ่งในอัต ราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงิน เดือนที่ผู้นั้น ได้รับ
ในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(๓) ลดเงิน เดือนได้ครั้งหนึ่งในอัต ราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงิน เดือนที่ผู้นั้น ได้รับ
ในวันที่มีคําสั่งลงโทษ
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การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาท
ให้ปัดเศษทิ้ง
ข้อ ๖๘ โทษสําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๗
ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอํานาจสั่งลงโทษได้ มีดังต่อไปนี้
(๑) ปลดออก
(๒) ไล่ออก
ข้อ ๖๙ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก หรือไล่ออก ให้ทําเป็นคําสั่ง
ระบุชื่อและตําแหน่งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงหรืออย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ไว้ในคําสั่งนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และให้
ลงลายมือชื่อและตําแหน่งของผู้สั่ง และวันเดือนปีที่ออกคําสั่งไว้ด้วย
ข้อ ๗๐ การสั่งลงโทษ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันหรือระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคําสั่ง
(๒) การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือนที่มีคําสั่ง
(๓) การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้สั่งให้มีผลตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดตามมาตรา ๑๐๗
วรรคสอง
ข้อ ๗๑ การสั่ง งดโทษตามมาตรา ๙๖ วรรคสาม ให้ ผู้ บัง คั บ บัญ ชาซึ่ ง มีอํ า นาจสั่ งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ทําเป็นคําสั่ง และให้ระบุไว้ในคําสั่งด้วยว่าให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือน
ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ข้อ ๗๒ การสั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง สําหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามมาตรา ๑๐๐
วรรคหนึ่ง และผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ข้อ ๗๓ เมื่อได้มีคําสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษแล้ว ให้ดําเนินการแจ้งคําสั่งให้ผู้ถูกลงโทษ
หรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน
และให้มอบสําเนาคําสั่งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ย อมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง เมื่อได้ทําบัน ทึกลงวัน ที่แ ละสถานที่ที่แ จ้งและลงลายมือชื่อผู้แ จ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ
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ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ให้ส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่น นี้ ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ
หมวด ๗
การมีคําสั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
ข้อ ๗๔ ในกรณีที่มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีคําสั่งใหม่ โดยให้สั่งยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิม แล้วสั่งใหม่ให้เป็นไปตามนั้น
คําสั่งใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยอย่างน้อยให้มีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) อ้างถึงคําสั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
(๒) อ้างถึงมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือคําวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือขององค์กร
ตามกฎหมายอื่น ที่ให้เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ แล้ว แต่กรณี โดยแสดงสาระสําคัญ
โดยสรุปไว้ด้วย
(๓) สั่งให้ยกเลิกคําสั่งลงโทษเดิมตาม (๑) และมีคําสั่งใหม่ให้เป็นไปตาม (๒)
(๔) ระบุวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
ข้อ ๗๕ ในกรณีที่คําสั่งเดิมเป็นคําสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเป็นปลดออก
หรือเพิ่มโทษเป็น ไล่ออก จะสั่งให้มีผลใช้บังคับตั้ง แต่วัน ใด ให้เป็น ไปตามระเบีย บที่ ก.พ. กําหนด
ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง
ข้อ ๗๖ ในกรณีที่คําสั่งเดิมเป็นคําสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะสั่ง
ลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ ในคําสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
และสั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งตามเดิม หรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันหรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
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ในกรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีคําสั่งใหม่นั้น ผู้นั้น
พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ตาย หรือออกจากราชการเนื่องจากเหตุอื่น
ให้สั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี แล้วให้แสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้กลับเข้ารับราชการไว้ในคําสั่งนั้นด้วย
ในคํ า สั่ ง ใหม่ ใ ห้ ร ะบุ ด้ ว ยว่ า เงิ น เดื อ นระหว่ า งที่ ถู ก ไล่ อ อกหรื อ ปลดออกให้ เ บิ ก จ่ า ยให้ ผู้ นั้ น
ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๗๗ ในกรณีที่คําสั่งลงโทษเดิมเป็นคําสั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้ามีการเพิ่มโทษ
ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ในคําสั่งใหม่ให้ระบุการดําเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็น กรณีย กโทษ ให้ถือว่าผู้นั้น ไม่เคยได้รับโทษทางวินัย มาก่อน และให้ผู้นั้น กลับคืน
สู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ ในกรณีที่ได้มีการตัด เงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงิน
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น
(๒) ถ้าเป็นกรณีงดโทษ ในกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงิน
ที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น
(๓) ถ้าเป็นกรณีที่มีผลให้ยังคงต้องลงโทษผู้นั้นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษหรือลดโทษก็ตาม
ให้ดําเนินการดังนี้
(ก) ถ้าเป็น การเพิ่มโทษให้เป็น โทษตัด เงิน เดือนหรือลดเงิน เดือน ให้คิด คํานวณจํานวน
เงินเดือนที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงิน
ที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(ข) ถ้าเป็น การเพิ่มโทษจากโทษตัด เงิน เดือนหรือลดเงิน เดือนเป็ น ปลดออกหรือไล่ออก
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(ค) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็น โทษภาคทัณ ฑ์ ให้ลงโทษให้เป็น ไปตามนั้น ในกรณีที่ได้มี
การตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้น
(ง) ถ้าเป็นการลดโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือน ให้คิดคํานวณจํานวนเงินที่จะตัดตามอัตราโทษใหม่
จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคําสั่งลงโทษเดิม และให้คืนเงินที่ได้ลดไปแล้วนั้นให้ผู้นั้น
(จ) ถ้าเป็นการเพิ่มหรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้คิดคํานวณ
จํานวนเงิน ที่จะตัด หรือลดตามอัต ราโทษใหม่จากเงิน เดือนเดิมในขณะที่มีคําสั่งลงโทษเดิม ในกรณีที่
จํานวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามคําสั่งลงโทษใหม่ ต่ํากว่าจํานวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามคําสั่งลงโทษเดิม
ให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้นให้ผู้นั้น
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หมวด ๘
การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๗๘ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด วินัย อย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะสั่งให้
ผู้นั้นพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้นั้น ถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผู้บังคับ บัญชาซึ่งมี อํานาจสั่งบรรจุต ามมาตรา ๕๗
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๒) ผู้นั้นถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ
โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
พิจารณาเห็นว่าถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา
หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญาหรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา
และได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจําคุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว
(๕) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทําความผิดอาญา
ในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณา
เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทําความผิด
อาญาของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ ๗๙ การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการ
ผู้ใดได้ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอํานาจพิจารณาคําร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้า
ปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจาก
การดําเนินการทางวินัย ได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้ว เสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการ
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอํานาจสั่งพักราชการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวน
หรือพิจารณาเสร็จสิ้น
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ข้อ ๘๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทําความผิดในคดีอาญาหลายคดี
ถ้าจะสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีใดที่เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ ให้สั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นทุกสํานวน
หรือทุกคดีที่เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ ด้วย
ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการในสํานวนใดหรือคดีใดไว้แล้ว ถ้าภายหลังปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักนั้นมีกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่น หรือถูกฟ้องคดีอาญา
หรือต้องหาในคดีอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้น ก็ให้สั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นและเข้าลักษณะ
ตามข้อ ๗๘ นั้นด้วย
ข้อ ๘๑ การสั่งพักราชการ ให้สั่งพักตั้งแต่วันออกคําสั่ง เว้นแต่
(๑) ผู้ ซึ่ ง จะถู ก สั่ ง พั ก ราชการอยู่ ใ นระหว่ า งถู ก ควบคุ ม หรื อ ขั ง โดยเป็ น ผู้ ถู ก จั บ ในคดี อ าญา
หรือต้องจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง
หรือต้องจําคุก
(๒) ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคําสั่งเดิมไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง
ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้องพักราชการในขณะที่ออกคําสั่งเดิม
ข้อ ๘๒ คํา สั่ง พั กราชการต้ อ งระบุชื่ อ และตํา แหน่ งของผู้ ถู กสั่ ง พัก ราชการ ตลอดจนกรณี
และเหตุที่สั่งพักราชการ และวันที่คําสั่งมีผลใช้บังคับ
เมื่อได้มีคําสั่งให้ผู้ใดพักราชการ ให้แจ้งคําสั่งให้ผู้นั้นทราบ และให้นําข้อ ๗๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๓ ในกรณี ที่ ข้า ราชการพลเรื อ นสามัญ ผู้ ใดมี เ หตุ ที่ อาจถูก สั่ งพั ก ราชการตามข้ อ ๗๘
และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่าการสอบสวนหรือพิจารณา หรือ
การดําเนินคดีนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้
ในกรณีที่ได้สั่งพักราชการไว้แ ล้ว จะพิจารณาตามวรรคหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการนั้น
ออกจากราชการไว้ก่อนแทนการสั่งพักราชการก็ได้
ข้อ ๘๔ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วัน ออกคําสั่ง แต่ถ้าเป็น กรณี
ที่ได้สั่งให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันสั่งพักราชการเป็นต้นไป หรือในกรณี
ที่มีเหตุตามข้อ ๘๑ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่กําหนดไว้ในข้อ ๘๑ นั้น
ให้นําข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๒ มาใช้บังคับแก่การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยอนุโลม
ข้อ ๘๕ การสั่งให้ข้า ราชการพลเรือนสามั ญ ผู้ดํ ารงตําแหน่ง ประเภทบริห ารระดับ สูง หรื อ
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒอิ อกจากราชการไว้ก่อน ให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการ
ให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน
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ข้อ ๘๖ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิด
วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงจนถู ก ตั้ ง กรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรื อ พิ จ ารณาแล้ ว
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๗
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามข้อ ๙๑ แล้ ว ดํ าเนิน การตามมาตรา ๙๖ แต่ห ากมีก รณี ใดกรณีห นึ่งดั งต่ อไปนี้ ให้ สั่ง งดโทษ
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแสดงกรณีกระทํา
ผิดวินัยนั้นไว้ในคําสั่งด้วย
(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๙๑
และสั่งยุติเรื่อง แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคําสั่งนั้นด้วย
(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิด วินัย อย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัยแต่มีกรณีอื่น ที่ผู้นั้น
ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้ว ย ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา ๙๖ ให้รอฟัง
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ แต่ถ้าเป็น การสั่งยุติ เรื่อง ให้สั่งยุติเรื่ องโดยไม่ต้ องสั่งให้ผู้ นั้น กลับเข้ าปฏิบัติหน้ าที่ราชการ
และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคําสั่งนั้นด้วย
ข้อ ๘๗ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกกล่าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน และปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาแล้ว
ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๗
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และไม่มีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่น ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ แล้วดําเนินการตามมาตรา ๙๖ แต่หากมีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งงดโทษตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
และแสดงกรณีกระทําผิดวินัยนั้นไว้ในคําสั่งด้วย
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(ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินยั ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ และสั่งยุติเรื่อง
แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และแสดงเหตุ
ที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ในคําสั่งนั้นด้วย
(ก) ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัย แต่มีกรณีอื่นที่ผู้นั้น
ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้ว ย ถ้าจะดําเนิน การตามมาตรา ๙๖ ให้รอฟังผลการสอบสวนหรือ
พิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น โดยยังไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ แต่ถ้าเป็นการสั่งยุติเรื่อง
ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ไว้ในคําสั่งนั้นด้วย
(๕) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่มีกรณีที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่นด้วย
ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่น ส่วนการดําเนิน การตามมาตรา ๙๖ ให้รอฟัง
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น
(๖) ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น มิ ไ ด้ ก ระทํ า ผิ ด วิ นั ย แต่ มี ก รณี ที่ ผู้ นั้ น ถู ก สั่ ง พั ก ราชการในกรณี อื่ น ด้ ว ย
ให้สั่งยุติเรื่อง และสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่นนั้น
ข้อ ๘๘ เมื่ อ ได้ สั่ ง ให้ ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดพั ก ราชการในกรณี ที่ ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญา
หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา และปรากฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ นั้ น กระทํ า ผิ ด อาญาจนได้ รั บ โทษจํ า คุ ก หรื อ โทษที่ ห นั ก กว่ า โทษจํ า คุ ก โดย
คําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ดําเนินการ
ตามมาตรา ๙๗ โดยไม่ต้องสั่งให้ผ้นู ั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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(๒) ในกรณีที่ ผู้ นั้ น กระทํ า ผิด อาญาจนได้รั บ โทษจํ า คุ กโดยคํ าพิ พ ากษาถึ ง ที่สุ ด ในความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ให้ดําเนิน การ
ตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แต่ศาลรอการกําหนดโทษ
หรือให้รอการลงโทษ หรือได้รับโทษอย่างอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามข้อ ๙๑ และดําเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
(๔) ในกรณีที่ในคําพิพ ากษาถึงที่สุด มิได้วินิจฉัย ว่าผู้นั้น กระทําผิดอาญา หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทําผิด อาญา ให้สั่งให้ผู้นั้น กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ร าชการตามข้อ ๙๑
และถ้าการกระทําดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักราชการตาม (๓) หรือ (๔) ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น หรือได้ออกจากราชการ
ด้ว ยเหตุอื่น ไปแล้ว หรือมีกรณีอื่นที่ผู้นั้น ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ต้องสั่ง
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ด้วย
ข้อ ๘๙ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้อ ง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา และปรากฏผลแห่งคดีถงึ ที่สุดแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุด เว้น แต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโ ทษ ให้ดําเนินการ
ตามมาตรา ๙๗ โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้น้นั กลับเข้ารับราชการ
(๒) ในกรณีที่ ผู้ นั้ น กระทํ า ผิด อาญาจนได้รั บ โทษจํ า คุ กโดยคํ าพิ พ ากษาถึ ง ที่สุ ด ในความผิ ด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล ให้ดําเนิน การ
ตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษตาม (๑) หรือ (๒) แต่ศาลรอการกําหนดโทษ
หรือให้รอการลงโทษ หรือได้รับโทษอย่างอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
ตามข้อ ๙๑ และดําเนินการทางวินัยตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
(๔) ในกรณีที่ในคําพิพ ากษาถึงที่สุด มิได้วินิจฉัย ว่าผู้นั้น กระทําผิดอาญา หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้อ งหาว่ากระทําผิด อาญา ให้สั่งให้ผู้นั้น กลับเข้ารับราชการตามข้อ ๙๑ และถ้ า
การกระทําดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
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ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม (๓) หรือ (๔) มีกรณีอื่นที่ถูกสั่งพักราชการด้วย
ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการโดยให้แสดงไว้ในคําสั่งด้วยว่าผู้นั้นยังไม่อาจกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการในกรณีอื่น แต่ถ้าผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น หรือได้ออกจากราชการ
ด้วยเหตุอื่นไปแล้ว หรือมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการไว้ด้วย
ข้อ ๙๐ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดมีกรณีที่ถูกดําเนิน การทางวินัย หรือถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญาที่ไม่เข้าลักษณะตามข้อ ๗๘ และมีกรณีอื่นที่ผู้นั้นถูกสั่งพักราชการ
หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน เมื่อปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่อง
ที่มิได้มีคําสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้น กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุก
หรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็น โทษจําคุกสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ดําเนินการตามมาตรา ๙๗
(๒) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้รอการดําเนินการตามมาตรา ๙๖ ไว้ก่อน
จนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึงที่สุด ในกรณีอื่น นั้นจึงดําเนิน การตามควร
แก่กรณีต่อไป
(๓) ในกรณีที่สมควรให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ดําเนินการ
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น ให้สั่งยุติเรื่อง
ข้อ ๙๑ ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือต้องสั่ง
ให้ ผู้ถู ก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่ อนผู้ ใดกลับ เข้า รับ ราชการ ให้ผู้ บั งคั บ บัญ ชาซึ่ งมี อํ านาจสั่ ง บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้น กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือกลับเข้ารับราชการในตําแหน่ง ตามเดิม
หรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
หรือประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ให้ดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
แต่งตั้ง
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ข้อ ๙๒ คําสั่งพักราชการ คําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน คําสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือคําสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้มีสาระสําคัญตามแบบที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
หมวด ๙
การนับระยะเวลา
ข้อ ๙๓ การนั บระยะเวลาตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้ ากํ าหนดเวลาเป็ น วั น สั ปดาห์ หรื อเดือ น
มิให้นับวัน แรกแห่งระยะเวลานั้น รวมเข้าด้ว ย เว้น แต่ค ณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อํานาจ
ตามกฎ ก.พ. นี้จะได้เริ่มการในวันนั้น
ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อํานาจตามกฎ ก.พ. นี้ ต้องกระทําการอย่างหนึ่ง
อย่ างใดภายในระยะเวลาที่ กํา หนด ให้นั บวั น สิ้ น สุ ด ของระยะเวลานั้น รวมเข้า ด้ว ยแม้ว่ าวั น สุ ด ท้ า ย
เป็นวันหยุดราชการ
ในกรณี ที่ บุ ค คลอื่ น นอกจากที่ กํ า หนดไว้ ใ นวรรคสองต้ อ งทํ า การอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถ้าวันสุดท้ายเป็นวันหยุดราชการ ให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทํางานที่ถัดจาก
วันหยุดนั้น
หมวด ๑๐
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๙๔ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อาจนําหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กําหนดในกฎ ก.พ. นี้มาใช้บังคับได้ การดําเนิน การในเรื่อ งนั้น จะสมควรดํา เนิน การประการใด
ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๙๕ ในกรณีที่ได้มีการสั่งให้สอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ และการสอบสวนนั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ดําเนินการสอบสวนผู้นั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่า
จะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณาและดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๙๖ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วในวันก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยังมิได้มีการพิจารณา
และดํา เนิน การต่ อไปหรื อ การพิจ ารณาดํา เนิน การยั งไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ก ารสอบสวนนั้ น เป็ น อั น ใช้ ไ ด้
ส่วนการพิจารณาและดําเนินการต่อไปให้ดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้
ข้อ ๙๗ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนและพิจารณาโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยังมิได้ดําเนินการให้เป็นไป
ตามผลการพิจารณาดังกล่าว ให้การสอบสวนและพิจารณานั้นเป็นอันใช้ได้ ส่วนการดําเนิน การต่อไป
ให้ดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้
ในกรณีที่จะต้องสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้กระทําผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรงก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยังไม่ได้สั่งลงโทษ ให้สั่งลงโทษตามข้อ ๖๗ (๒) หรือ
(๓) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๙๘ ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ และการสอบสวนหรือการพิจารณานั้น
ยังไม่เสร็จ ให้การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมีผลต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้ จนกว่า
จะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่นตามกฎ ก.พ. นี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พงศ์เทพ เทพกาญจนา
รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ 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. นี้

