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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

กฎ ก.พ.
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๙๘ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎ ก.พ. นี้
“วินัย” หมายความวา วินัยอยางรายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑)
“พยาน” หมายความวา ขาราชการพลเรือนสามัญผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามมาตรา ๙๘
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยาน
ตอผูมี หนา ที่สืบ สวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบีย บของทางราชการ อั น เป น
ประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการ ใหถือวาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ราชการ ซึ่งไดรับความคุมครอง
พยานและอาจไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ตามกฎ ก.พ. นี้
ขอมูลหรือถอยคําตามวรรคหนึ่งจะถือวาเปนประโยชนและเปนผลดียิ่งตอทางราชการตอเมื่อ
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหดําเนินการทางวินัยได หรือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลงโทษทางวินัยแกผูกระทํา
ความผิดได และมีผลทําใหสามารถประหยัดงบประมาณแผนดินเปนอยางมากหรือมีผลทําใหสามารถ
รักษาไวซึ่งระบบบริหารราชการที่ดีโดยรวมได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ในกรณีที่ขาราชการผูนั้นเปนผูกระทําผิดวินัยนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวม
ในการกระทําผิดวินัยนั้นดวย ไมใหไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอนี้
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนสามัญผูที่อาจจะถูกกลาวหาวามีสวนรวมในการกระทําผิดวินัย
กับขาราชการอื่น ถาไดใหขอมูลตอผูบังคับบัญชา หรือใหถอยคําเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยที่ไดกระทํา
มาต อบุค คลหรือ คณะบุคคลที่ มีหน าที่สื บสวนสอบสวนหรือ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ระเบีย บ
ของทางราชการ และขอมูลหรือถอยคํานั้นเปนปจจัยสําคัญจนเปนเหตุใหมีการสอบสวนทางวินัยแก
ผูเปนตนเหตุแ หงการกระทําผิด อาจไดรับการกันเปน พยาน การลดโทษ หรือการใหความคุมครอง
พยานตามกฎ ก.พ. นี้
ขอ ๕ การใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ ที่จะไดรับประโยชนตามกฎ ก.พ. นี้
จะตองเปนความเชื่อโดยสุจริตวามีการกระทําผิดวินัยหรือเปนไปตามที่ตนเองเชื่อวาเปนความจริง และไมมี
การกลับถอยคํานั้นในภายหลัง
การให ขอ มูลหรือ ถอ ยคํา ตามวรรคหนึ่ ง ไมถือ เป น การเปด เผยความลับ ของทางราชการ
และไมเปนการกระทําการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ขอ ๖ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นที่ไดรับขอมูลมีหนาที่รายงานใหผูบังคับบัญชาซึ่งเปนผูมี
อํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป
หมวด ๒
การคุมครองพยาน
ขอ ๗ ผูบัง คับ บัญ ชาตามลํ าดั บชั้ น และผูมี อํา นาจสั่ง บรรจุ แ ละแตง ตั้ง มีห นา ที่ใ หค วาม
คุมครองพยาน ดังตอไปนี้
(๑) ไมเปดเผยชื่อ หรือขอมูลใด ๆ ที่จะทําใหทราบวาผูใดเปนผูใหขอมูลหรือใหถอยคํา
(๒) ไมใชอํานาจไมวาในทางใดหรือกระทําการอื่นใดอันเปนการกลั่นแกลงหรือไมเปนธรรม
ซึ่งอาจมีผลทําใหกระทบสิทธิหรือหนาที่ของผูนั้นในทางเสียหาย
(๓) ใหความคุมครองมิใหผูนั้นถูกกลั่นแกลงหรือถูกขมขูเพราะเหตุที่มีการใหขอมูลหรือถอยคํา
(๔) ประสานงานกับพนักงานอัยการเพื่อเปนทนายแกตางคดีใหถาผูนั้นถูกฟองเปนคดีตอศาล

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ในกรณีที่พยานผูใดรองขอเปนหนังสือ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งจะพิจารณายายผูนั้น
หรือ พิจ ารณาดําเนิน การอื่ น ใดที่เ ห็น วา จําเปน เพื่ อใหผู นั้น ไดรั บความคุม ครอง โดยไม ตอ งไดรั บ
ความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของผูนั้น และไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการ
ตามที่กฎหมายบัญญัติไวก็ได
ขอ ๘ พยานผูใ ดเห็น ว าผูบังคับ บัญชาตามลําดั บชั้น ยังไมไดใ ห การคุม ครองตามขอ ๗
หรื อ การใหก ารคุม ครองดั งกล า วยั ง ไมเ พี ยงพอ อาจยื่ น คํา ร อ งเป น หนั ง สื อต อ ผูมี อํ า นาจสั่ งบรรจุ
และแตงตั้งเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๙ เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไดรับคํารองตามขอ ๘ แลว หากมีมูลนาเชื่อวา
เปน ไปตามที่พ ยานกล าวอาง ใหผู มีอํานาจสั่งบรรจุแ ละแตงตั้ งดําเนิ น การใหความคุม ครองพยาน
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
ขอ ๑๐ พยานผูใดเห็นวาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งยังไมไดใหการคุมครองตามหมวดนี้
หรือการใหการคุมครองดังกลาวยังไมเพียงพอ อาจยื่นคํารองเปนหนังสือตอสํานักงาน ก.พ. ได
ขอ ๑๑ เมื่อสํานักงาน ก.พ. ไดรับคํารองตามขอ ๑๐ แลว หากมีมูลนาเชื่อวาเปนไปตามที่
พยานกลาวอาง ใหสํานักงาน ก.พ. ดําเนินการใหมีการยายหรือโอน หรือดําเนิน การอื่น ใดตามที่
เห็นสมควรเพื่อใหผูนั้นไดรับความคุมครอง โดยไมตองไดรับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุและแตงตั้งกอน หรือไมตองปฏิบัติตามขั้นตอนหรือกระบวนการตามที่กฎหมายกําหนด
ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งไมดําเนินการตามที่สาํ นักงาน ก.พ. กําหนด ตามวรรคหนึ่ง
หรือในกรณีที่เห็นสมควร ใหสํานักงาน ก.พ. เสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา ๙ ตอไป
ขอ ๑๒ การให ค วามคุ ม ครองพยานตามหมวดนี้ ใ ห พิ จ ารณาดํ า เนิ น การในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทําได และใหเริ่มตั้งแตมีการใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ หรือขอ ๔ แลวแตกรณี
จนกวาจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดําเนินการทางวินัยตามกฎหมายนี้แกผูเปนตนเหตุเสร็จสิ้น
หมวด ๓
การกันเปนพยาน และการลดโทษ
ขอ ๑๓ กอนมีการแจงเรื่องกลาวหาวาขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัย ถาผูให
ขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๔ ไมใชผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น และเปนกรณี
ที่ไมอาจแสวงหาขอมูลหรือพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทํา
ความผิดวิ นัยในเรื่ องนั้ น ได น อกจากจะได ขอมู ลหรื อ พยานหลักฐานจากผูนั้ น ผูมีอํ านาจสั่ง บรรจุ
และแตงตั้งอาจกันผูนั้นเปนพยานได

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ผูที่ถูกกันเปนพยานตามขอ ๑๓ ไมมาใหถอยคําตอบุคคลหรือคณะบุคคล
ผูมีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแตไมใหถอยคํา
หรือใหถอยคําแตไมเปนประโยชนตอการดําเนิน การ หรือใหถอยคําอันเปนเท็จ หรือกลับคําใหการ
ใหการกันผูนั้นไวเปนพยานเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ ๑๕ ใหผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งแจงเรื่องการกันขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามขอ ๑๓ ไวเปน พยาน หรือการสิ้น สุดการกันเปน พยานตามขอ ๑๔ ใหบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มีหนาที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการและขาราชการ
ผูนั้นทราบ
ขอ ๑๖ ขาราชการพลเรือ นสามัญผูใ หขอมูล หรือ ให ถอยคํา ตามขอ ๔ ผูใ ดได ใ หขอมู ล
หรือใหถอยคําที่สําคัญจนเปนเหตุใหลงโทษทางวินัยแกผูเปนตนเหตุแหงการกระทําผิดได และผูนั้น
ตองถูกลงโทษทางวินัยเพราะเหตุที่ไดรวมกระทําผิดวินัยนั้น ดวย ถาผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
พิจารณาเห็นวาผูนั้นมิไดเปนตนเหตุแหงการกระทําความผิดวินัยนั้น หรือไดรวมกระทําความผิดวินัย
ไปเพราะตกอยูในอํานาจบังคับ หรือกระทําไปโดยรูเทาไมถึงการณ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง
อาจพิ จ ารณาลดโทษให ผู นั้ น ต่ํ า กว า โทษที่ ค วรได รั บ จริ ง ได แต ทั้ ง นี้ ต อ งไม ต่ํ า กว า การลดโทษ
ที่อาจกระทําไดตามที่กฎหมายกําหนด
หมวด ๔
การใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ
ขอ ๑๗ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแต งตั้งอาจพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปน กรณีพิเศษ
แกผูใหขอมูลหรือถอยคําตามขอ ๓ ไดดังนี้
(๑) ใหถือวาการใหขอมูลหรือใหถอยคํานั้น เปน ขอควรพิจารณาอื่น ตามกฎ ก.พ. วาดวย
การเลื่อนเงินเดือนที่ผูบังคับบัญชาตองนําไปใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเปนเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล
(๔) คําชมเชยเปนหนังสือ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๘ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งพิจารณาใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษตามขอ ๑๗
แกผูใหขอมูลหรือใหถอยคําตามขอ ๓ ตามระดับความมากนอยของประโยชนและผลดียิ่งตอทางราชการ
ที่ไดรับจากการใหขอมูลหรือถอยคํานั้น
ใหไว ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กันยายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา หลักเกณฑและวิธีการการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน
การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. สมควรกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการใหบําเหน็จความชอบ การกันเปนพยาน การลดโทษ และการใหความคุมครองพยาน
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญที่ใหขอมูลตอผูบังคับบัญชาหรือใหถอยคําในฐานะพยานอันเปนประโยชน
และเปนผลดียิ่งตอทางราชการ จึงจําเปนตองออกกฎ ก.พ. นี้

