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หมวด ๑
การดำ�เนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำ�ผิดวินัย
หมวดนี้เป็นการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการของการดำ�เนินการตามนัยมาตรา ๙๐
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นบทบัญญัตทิ กี่ ำ�หนดทีม่ าของ
การดำ�เนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการพลเรือนสามัญ โดย“หมวด ๑ การดำ�เนินการเมือ่ มีการกล่าวหา
หรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำ�ผิดวินัย”ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำ�คัญไว้ ดังนี้
๑. การกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีพฤติการณ์กระทำ�ผิดวินัย
๒. การจำ�แนกกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย
๓. การกำ�หนดวิธีการรายงานของผู้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
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สาระสำ�คัญ

๑. กรณีมีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำ�ผิด
วินัยตามข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
“การกล่าวหา” คือ การร้องเรียนกล่าวโทษระบุว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีพฤติการณ์หรือมีการกระทำ�ที่เป็นความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือ
ไม่รา้ ยแรง ซึง่ การกล่าวหามีได้ทงั้ การกล่าวหาทีเ่ ป็นหนังสือ และการกล่าวหาด้วยวาจา แต่การ
กล่าวหาทัง้ สองวิธดี งั กล่าว ต้องเป็นการกล่าวหาต่อผูบ้ งั คับบัญชาในระดับใดก็ได้ ถึงจะเป็นการ
กล่าวหาเพื่อให้ดำ�เนินการต่อไปตามหมวดนี้
การกล่าวหาเป็นหนังสือตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง นั้น ต้องมีรายละเอียดอันได้แก่
การระบุชื่อและลงลายมือชื่อผู้กล่าวหา ระบุชื่อหรือตำ�แหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริง
ที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด นอกจากนี้ ยังต้องมี
ข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะให้เข้าใจได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือการ
กระทำ�ผิดอย่างไร หรือเพียงพอ ที่จะสามารถสืบสวนเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้
การกล่าวหาด้วยวาจาตามข้อ ๓ วรรคสอง นั้น ผู้บังคับบัญชาผู้ที่ได้รับฟังการ
กล่าวหานัน้ จะต้องจัดทำ�บันทึกคำ�กล่าวหาโดยให้มรี ายละเอียดเพียงพอเช่นเดียวกับการกล่าวหา
เป็นหนังสือ และให้ผู้กล่าวหาดังกล่าวลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ปรากฏหลัก
ฐานการกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร
๒. กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำ �ผิดวินัยตามข้อ ๔
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
สาระสำ�คัญของข้อ ๔ นี้ เป็นการกำ�หนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการ
กล่าวหาว่ามีขา้ ราชการพลเรือนสามัญกระทำ�ผิดวินยั แต่ไม่ปรากฏตัวผูก้ ล่าวหา และรวมทัง้ กรณี
ทีผ่ บู้ งั คับบัญชาได้พบเห็นข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อนั เป็นทีส่ งสัยว่าผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทำ�
ผิดวินัย ซึ่งทั้งสองกรณีจะต้องปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ว่า
มีข้าราชการพลเรือนสามัญกระทำ�ผิดวินัยหรือไม่ โดยรายละเอียดแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้
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๒.๑ กรณีเป็นที่สงสัยตามข้อ ๔ (๑) นั้น เป็นกรณีที่มีการกล่าวหา
โดยไม่ ไ ด้ ร ะบุ ชื่ อ หรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้ ก ล่ า วหา แต่ ร ะบุ เ พี ย งชื่ อ หรื อ ตำ � แหน่ ง
ของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงที่เพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้ใด โดยมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะให้เข้าใจได้ว่าผู้นั้นมีพฤติการณ์หรือการกระทำ�ผิด
อย่างไร หรือเพียงพอที่จะสามารถสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงต่อไปได้ ซึ่งการ
กล่าวหาในกรณีนี้ก็คือ การร้องเรียนกล่าวหาโดย “บัตรสนเท่ห์” ดังนั้น บัตรสนเท่ห์ ก็อาจ
เป็นที่มาที่ทำ�ให้มีการดำ�เนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นได้ ถ้าพิจารณา
แล้วเห็นว่าบัตรสนเท่ห์นั้น มีหลักฐานหรือมีกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยาน
บุคคลแน่นอน๑
๒.๒ กรณีเป็นทีส่ งสัยตามข้อ ๔ (๒) นัน้ เป็นกรณีทขี่ อ้ เท็จจริงหรือพฤติการณ์
ได้ปรากฏต่อผู้บงั คับบัญชาเอง ทำ�ให้เป็นทีส่ งสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำ�ผิด
วินัย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ โดยกรณีนี้ถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาดังกล่าว
จึงไม่ได้เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ ๓
ทั้งนี้ กรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย
ตามข้อ ๔ (๑) และ (๒) เป็นเพียงแค่การกำ�หนดบางลักษณะของกรณีเป็นทีส่ งสัยเท่านัน้ ซึง่ ก็
อาจมีลกั ษณะอืน่ ๆ ได้อกี หากลักษณะนัน้ เป็นกรณีทไี่ ด้ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์วา่
มีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวน
สอบสวนต่อไปได้
๓. การรายงานของผู้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ตามข้อ ๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อความปรากฏกับผู้บังคับบัญชาว่ามีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่า
ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดกระทำ�ผิดวินยั ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว หากผูบ้ งั คับบัญชา

หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรือ่ งราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำ�ผิดวินัย
๑
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ที่รับทราบเรื่องนั้นไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวก็มีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๒ โดยการ
รายงานต้องจัดทำ�เป็นหนังสือ ที่ระบุชื่อผู้กล่าวหา (ถ้ามี) ชื่อและตำ�แหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการกล่าวหาหรือกรณีทเี่ ป็นทีส่ งสัย และรายงาน
ตามลำ�ดับชั้นไปจนถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้รับทราบ
เพื่อดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไป
แต่หากผู้บังคับบัญชาที่ทราบเรื่องนั้นเป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวก็ต้องรีบดำ�เนินการตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ต่อไปโดยเร็ว
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หมวด ๒
การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น
หมวดนี้เป็นการกล่าวถึงหลักเกณฑ์และวิธีการของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่ได้รับทราบการรายงานตามข้อ ๒ หรือเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชา
ซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ รับทราบเรือ่ งกล่าวหาหรือกรณีเป็นทีส่ งสัยว่าข้าราชการ
พลเรือนสามัญผู้ใด กระทำ�ผิดวินัยด้วยตนเองตามข้อ ๔ ของ “หมวด ๑ การดำ�เนินการ
เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ามีการกระทำ�ผิดวินัย”

สาระสำ�คัญ
“หมวด ๒ การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น” ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธี
การการดำ�เนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้ กล่าวคือ
๑. ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำ�นาจหน้าที่ในการ
พิจารณาว่าเรื่องที่กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยนั้น มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชานัน้ กระทำ�ผิดวินยั หรือไม่ ส่วนในการดำ�เนินการของผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าว สามารถดำ�เนินการได้ตามที่กำ�หนดในข้อ ๕
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑.๑ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นเพียงพอแก่การ
พิจารณาแล้ว ตามข้อ ๕ (๑) ก็ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาว่ากรณี
นั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยหรือไม่ อย่างไร โดยจะไม่ทำ�การสืบสวนก็ได้
๑.๒ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มีนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้
ก็ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำ�เนินการสืบสวนตามข้อ ๕ (๒)
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้จะดำ�เนินการด้วยตนเอง หรือจะให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเป็นผู้ดำ�เนินการสืบสวน
แล้วรายงานมาเพื่อพิจารณาต่อไปก็ได้
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อนึ่ง คำ�ว่า “การสืบสวน” ดังกล่าวข้างต้น หมายถึง การสืบหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานในเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำ�ผิดวินัยหรือไม่ นอกจากนี้การสืบสวนให้ทำ�ในทางลับ๒ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ข้าราชการผู้ถูกดำ�เนินการหรือบุคคลภายนอก เช่น ผู้กล่าวหา หรือพยาน เป็นต้น
๒. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัย
กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรณี
ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่เชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัย ก็ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๖
ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๒.๑ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ตาม
มาตรา ๘๑ – ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอำ�นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำ�เนินการตาม“หมวด ๓ การดำ�เนินการ
ในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง”ต่อไป
๒.๒ ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลเป็นการกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ตามมาตรา
๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำ�เนินการตาม“หมวด ๔ การดำ�เนินการในกรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง”ต่อไป
๓. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำ�ผิดวินัย
โดยอาจเป็นกรณีตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๗ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ กล่าวคือ ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทราบได้ว่าข้าราชการผู้ใด
เป็นผู้กระทำ�ผิดวินัยหรือน่าเชื่อได้ว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัย ไม่มี
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ หรือการกระทำ�นั้นไม่
เป็นความผิดวินัย เช่นนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องให้ยุติเรื่อง
ดังกล่าว
หนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและการสอบสวนเรือ่ งราวร้องเรียน
กล่าวโทษข้าราชการว่ากระทำ�ผิดวินัย
๒
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อนึ่ง วิธีการตามหมวดนี้ถือว่ามีความสำ�คัญมากเช่นกัน เพราะหากดำ�เนินการ
ไม่ถูกต้องตามวิธีการที่บัญญัติไว้นี้ ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ถูกดำ�เนินการทางวินัยร้องทุกข์
หรืออุทธรณ์ได้ เช่น กล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ ดกระทำ�ผิดวินยั และดำ�เนินการ
สอบสวนพิจารณาความผิดโดยไม่ได้สบื สวนหรือพิจารณาให้เห็นว่ากรณีมมี ลู หรือไม่เสียก่อน
เช่นนี้ ข้าราชการผู้นั้นก็อาจร้องทุกข์ก่อนถูกลงโทษหรืออุทธรณ์เมื่อถูกลงโทษแล้วก็ได้๓

ข้อสังเกต
ในกรณีที่สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจพบว่าหน่วยงานของรัฐแห่งใด
มีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและได้ชี้มูลความผิดแล้ว ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำ�เนินการทางวินัย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อหามูลความผิด๔ ตามที่กำ�หนดไว้ในหมวด ๒ นี้อีก ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการที่จะให้การดำ�เนินการเป็นไปโดยรวดเร็ว

ประวีณ ณ นคร, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปสาระสำ�คัญ
และคำ�อธิบายรายมาตรา, น. ๑๒๙,
๔
ข้อ ๖ ของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖
๓
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หมวด ๓
การดำ�เนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาในเบื้องต้น หรือ
พิจารณาจากผลการสืบสวนแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น
มีมูลว่ากระทำ�ความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ตามมาตรา ๘๑ – ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑) ก็ต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้ต่อไป
โดยเร็ว โดยหมวดนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนวิธีการดำ�เนินการทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงว่าจะต้อง
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง

สาระสำ�คัญ
“หมวด ๓ การดำ � เนิ น การในกรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า กระทำ � ผิ ด วิ นั ย
อย่างไม่รา้ ยแรง” ได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสอบสวนทางวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงให้ชดั เจน
และรวดเร็วขึ้น โดยมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ที่สำ�คัญ เช่น กำ�หนดระยะเวลา
เร่งรัดในการสอบสวน วิธีการสอบสวน การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และการคัดค้าน
กรรมการสอบสวน เป็นต้น นอกจากนีย้ งั กำ�หนดให้ตอ้ งมีการแจ้งข้อกล่าวหา และให้โอกาส
ผูถ้ กู กล่าวหาชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหาตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สำ�หรับรายละเอียดของหมวดนี้มีสาระสำ�คัญ ดังต่อไปนี้
๑. การดำ�เนินการทางวินัยหรือการสอบสวนตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะดำ�เนินการสอบสวนด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้
ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สอบสวนทางวินัยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาว่า
กรณีเป็นความผิดวินัยหรือไม่ ตามมาตราใด และควรได้รับโทษสถานใด โดยไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ ดังนี้
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๑.๑ การสอบสวนโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๙ ของกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำ�เนินการ
สอบสวนด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้สอบสวน ให้รีบดำ�เนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๔๕ วัน๕ นับแต่วันที่พิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ทั้งนี้ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหาให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญผูถ้ กู กล่าวหาทราบ รวมทัง้ ต้องให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหา
ได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาที่กำ�หนดด้วย
๑.๒ การแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
ในกรณี ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อำ � นาจสั่ ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวน ก็ให้ดำ�เนินการโดยนำ�“หมวด ๔ การดำ�เนินการในกรณีมีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง” ในเรื่ององค์ประกอบและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ (โดยกรรมการ
สอบสวนจะไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทางกฎหมาย หรือผู้ได้รับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำ�เนินการทางวินัย หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการดำ�เนินการ
ทางวินัยก็ได้) คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๑๙ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สอบสวนตามข้อ ๒๐ การแจ้งคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๑ และการ
คัดค้านกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๒ ถึงข้อ ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สำ�หรับการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนในกรณีทขี่ า้ ราชการพลเรือนสามัญตำ�แหน่ง
ต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกัน ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยร่วมกัน ก็ให้เป็น
ไปตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบ
กับข้อ ๑๖ (ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน) และข้อ ๑๗ (การร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน) ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้

๕

เป็นระยะเวลาเร่งรัด เพื่อให้มีการดำ�เนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
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คณะกรรมการสอบสวนต้องดำ�เนินการตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง โดยต้องดำ�เนิน
การสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ การรับฟัง
คำ�ชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา การรวบรวมข้อเท็จจริง รวบรวมข้อกฎหมาย และรวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เก็บไว้ในสำ�นวนแล้วจัดทำ�รายงานการสอบสวนพร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการสอบสวนเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ทั้งนี้ต้อง
ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ๖ นับแต่วันที่ประธานกรรมการรับทราบคำ�สั่ง
ในกรณีทไี่ ม่สามารถสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาทีก่ �ำ หนด ให้ประธานกรรมการรายงาน
ต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอขยายระยะเวลาตามความจำ�เป็นตามข้อ ๑๓
วรรคสอง ในการนี้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณาขยายระยะเวลา หรือ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะสั่งให้ยุติการดำ�เนินการเพื่อพิจารณา
ดำ�เนินการสอบสวนเองก็ได้
เมือ่ ผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนได้รบั รายงานข้างต้นแล้ว หากเห็นว่าดำ�เนินการ
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ก็ให้สั่งการตามข้อ ๑๔ (๑) หรือ (๒) โดยหากเห็นว่าข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ ก็สามารถกำ�หนดประเด็นให้คณะกรรมการสอบสวน
กลับไปดำ�เนินการสอบสวนเพิม่ เติม หรือสัง่ ให้คณะกรรมการสอบสวนกลับไปดำ�เนินการให้
ถูกต้องโดยเร็ว
๒. เมื่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาผลการ
สอบสวนแล้ว ก็ให้ดำ�เนินการสั่งการ ตามข้อ ๑๑ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๒.๑ หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำ�ผิดวินัย ก็ให้ดำ�เนินการสั่งยุติเรื่อง

๖
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อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ ๕

๒.๒ หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็ให้สั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน ตามควรแก่กรณี หรือหากเห็นว่าเป็นการกระทำ�
ผิดเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษก็สามารถสั่งงดโทษและให้ทำ�ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนแทนก็ได้
๒.๓ หากเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ให้ดำ�เนินการ
ตามหมวด ๔ การดำ�เนินการในกรณีมมี ลู ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรงต่อไป
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หมวด ๔
การดำ�เนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
การดำ�เนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น
เป็นกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ความจริงว่าข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา
ได้กระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ หากข้าราชการผู้นั้นกระทำ�ผิดก็จะต้องถูกลงโทษ
ตามความเหมาะสมแก่กรณี ซึง่ การดำ�เนินการในเรือ่ งนี้ โดยปกติจะเริม่ ต้นเมือ่ ผูบ้ งั คับบัญชา
ซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้พิจารณาตามมาตรา ๙๑ แล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชามีมูล
ทีค่ วรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวก็มหี น้าทีท่ จี่ ะต้องดำ�เนินการ
ทางวินยั อย่างร้ายแรงแก่ผนู้ นั้ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๗

จุดมุ่งหมาย
การดำ�เนินการตาม“หมวด ๔ การดำ�เนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรง”ของ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินยั พ.ศ. ๒๕๕๖ นัน้
มีหลักการสำ�คัญในการดำ�เนินการ ดังนี้
๑. ผู้ดำ�เนินการต้องเป็นผู้มีอำ�นาจตามที่กฎหมายกำ�หนด
๒. ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
๓. ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
๔. ต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และ
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๕. หากการสอบสวนปรากฏว่าผูถ้ กู กล่าวหากระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้สง่ เรือ่ ง
ให้ อ.ก.พ. สามัญ (ได้แก่ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง)
ที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณามีมติ
โดยหลักการข้างต้นล้วนเป็นการให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่ผถู้ กู กล่าวหา
และทางราชการทัง้ สิน้ เนือ่ งจากการดำ�เนินการทางวินยั อย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้ขา้ ราชการ
ผู้ถูกดำ�เนินการต้องพ้นจากราชการก็ได้ จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการที่ป้องกัน
ไม่ให้ผู้มีอำ�นาจใช้อำ�นาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้ข้าราชการที่ไม่ได้กระทำ�ผิด
ต้องถูกกลัน่ แกล้งและถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือช่วยเหลือให้ขา้ ราชการ
ผู้กระทำ�ผิดไม่ต้องรับโทษทางวินัย
สำ�หรับกระบวนการหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการดำ�เนินการ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงได้กำ�หนดรายละเอียดไว้ตั้งแต่ข้อ ๑๕ - ข้อ ๖๓ “หมวด ๔
การดำ�เนินการในกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง”ของ กฎ ก.พ.
ฉบับนี้ โดยคำ�นึงถึงเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ “การดำ�เนินทางวินัยรวดเร็ว ยุติธรรม และ
ปราศจากอคติ” อีกทั้งยังสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
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สรุปกระบวนการดำ�เนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
ผบ. มาตรา ๕๗ / ๙๔
คำ�สัง่ แต่งตัง้ คกก. สอบสวน
ทราบว่าถูกดำ�เนินการทางวินัย

แจ้งคำ�สั่ง

ผู้ถูกกล่าวหา
ใช้สิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

คกก. สอบสวน
ประชุมวางแนวทาง
รวบรวมพยานหลักฐาน
ประชุมพิจารณา
แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐาน
คกก. สอบสวน

ประชุมพิจารณา

ทำ�รายงานการสอบสวน

สาระสำ�คัญ
๑. ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บัญญัติไว้ดังนี้
๑.๑ มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของผู้ถูกกล่าวหา
เป็นผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน อันได้แก่
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามมาตรา ๕๗ (๑) (๔) และ (๗)
- ปลัดกระทรวง หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทีอ่ ยูใ่ นบังคับบัญชา
หรือรับผิดชอบการปฏิบตั ริ าชการขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี ตามมาตรา ๕๗
(๒) (๓) (๕) และ (๘)
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- อธิบดี ตามมาตรา ๕๗ (๖) (๙) และ (๑๐)
- ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามมาตรา ๕๗ (๑๑)
๑.๒ มาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ กรณีทขี่ า้ ราชการผูถ้ กู กล่าวหามีต�ำ แหน่งต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกัน
ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยร่วมกัน ซึ่งได้บัญญัติให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนไว้เป็นการเฉพาะ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การสอบสวนในกรณีทมี่ ขี า้ ราชการร่วมกระทำ�ผิดนัน้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและพิจารณาจากพยานหลักฐานเดียวกันอีกด้วย ซึ่งจะทำ�ให้ผล
การสอบสวนและพิจารณาเป็นไปอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด
โดยผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้แก่
- นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สำ�หรับข้าราชการต่างกระทรวง
ถูกกล่าวหาและมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย (มาตรา ๙๔ (๓))
- รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำ�หรับข้าราชการกรมเดียวกัน ถูกกล่าวหา
และมีปลัดกระทรวงร่วมด้วย (มาตรา ๙๔ (๑)) และสำ�หรับข้าราชการต่างกรมในกระทรวง
เดียวกันถูกกล่าวหาและมีปลัดกระทรวงร่วมด้วย (มาตรา ๙๔ (๒))
- ปลัดกระทรวง สำ�หรับข้าราชการกรมเดียวกันถูกกล่าวหาและ
มีอธิบดีร่วมด้วย (มาตรา ๙๔ (๑)) และสำ�หรับข้าราชการต่างกรมในกระทรวงเดียวกัน
ถูกกล่าวหา (มาตรา ๙๔ (๒))
- ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนสำ�หรับข้าราชการต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหา (มาตรา ๙๔ (๓))
สำ�หรับกรณีอน่ื ตามมาตรา ๙๔ (๔) ก็ได้ก�ำ หนดไว้ในข้อ ๑๖ แห่งกฎ ก.พ. นี้ ดังนี้
ข้ อ ๑๖ (๑) อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี อำ � นาจสั่ ง บรรจุ ที่ มี
ตำ�แหน่งเหนือกว่าเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สำ�หรับในกรณีที่ข้าราชการ
กรมเดียวกันแต่ดำ�รงตำ�แหน่งต่างกันถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกระทำ�ผิดและผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต่างกัน
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ข้อ ๑๖ (๒) และ (๓) ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ของ
ผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สำ�หรับในกรณีดังนี้
- กรณีข้าราชการในสำ�นักงานรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม
แต่มีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดีหรือตำ�แหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดี
ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่น
- กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่
สังกัดกระทรวง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือในส่วนราชการ
ที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
ต่อรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินยั ร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอืน่
เว้นแต่ปรากฏว่าในกรณีดังกล่าวมีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งประเภทบริหารระดับสูง
ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินยั ร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผูม้ อี �ำ นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน
ข้อ ๑๖ (๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน กรณีข้าราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเดียวกันแต่ต่างกรมหรือ
ต่างกระทรวงถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดร่วมกันและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทุกราย
๑.๓ ผูม้ อี ำ�นาจดำ�เนินการทางวินยั ตามมาตรา ๙๗ วรรคสาม ซึง่ ได้บญ
ั ญัติ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ใช้อำ�นาจตามมาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับเหนือขึ้นไปมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้อีกด้วย
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน การดำ�เนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
โดยปกติต้องดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดังนั้น คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนจึงเป็นหลักฐานสำ�คัญทีแ่ สดงว่าผูบ้ งั คับบัญชาได้ด�ำ เนินการตามอำ�นาจหน้าทีแ่ ล้ว
โดยคำ�สั่งดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีสาระสำ�คัญอันประกอบไปด้วย
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(๑) ชื่อ และตำ�แหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่กล่าวหา (พฤติการณ์ที่เป็นการกระทำ�ผิดวินัย)
(๓) ชื่อคณะกรรมการสอบสวน
ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามข้อ ๑๙ และแบบคำ�สั่งตามที่สำ�นักงาน ก.พ.
กำ�หนด (ดว.๑)
ส่ ว นรายละเอี ย ดตำ � แหน่ ง ของคณะกรรมการสอบสวนและสิ ท ธิ คั ด ค้ า น
คณะกรรมการสอบสวนกำ�หนดให้ท�ำ เป็นเอกสารแนบท้ายคำ�สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
และแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบในคราวเดียวกันตามข้อ ๒๑ (๑)
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว จะต้องมีการแจ้งคำ�สั่งให้ผู้ถูก
กล่าวหาและคณะกรรมการสอบสวนทราบตามข้อ ๒๑ ด้วย เพือ่ ให้ผถู้ กู กล่าวหาได้ทราบว่า
๑) ตนถูกดำ�เนินการทางวินยั อย่างร้ายแรงในเรือ่ งใด ๒) ผูใ้ ดเป็นผูด้ �ำ เนินการทางวินยั แก่ตน
เพื่อจะได้ใช้สิทธิคัดค้านหากผู้นั้นมีเหตุตามกฎหมายที่อาจทำ�ให้การสอบสวนเสียความ
เป็นธรรม ซึ่งในการคัดค้านกรรมการสอบสวน กฎ ก.พ. นี้ยังได้กำ�หนดว่าหากผู้ถูกกล่าวหา
ได้ คั ด ค้ า นโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมายแล้ ว ให้ ก รรมการสอบสวนผู้ ที่ ถู ก คั ด ค้ า นนั้ น
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนด้วย
และเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนทราบว่า ๑) ตนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้มีหน้าที่
ดำ�เนินการทางวินัย ๒) ทราบเรื่องที่กล่าวหาอันเป็นกรอบในการดำ�เนินการ และ
๓) ประธานกรรมการเตรียมจัดให้มีการประชุมนัดแรก
๓. องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน ได้กำ�หนดไว้ใน
ข้อ ๑๘ โดยคณะกรรมการสอบสวนจะประกอบด้วย
(๓.๑) ประธานกรรมการ
(๓.๒) กรรมการอย่างน้อย ๒ คน
(๓.๓) กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ
(๓.๔) ผู้ช่วยเลขานุการ (กรณีจำ�เป็น)
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สำ�หรับคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวนได้กำ�หนดให้กรรมการสอบสวนต้อง
แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนสามัญ เว้นแต่มีเหตุผลจำ�เป็นจะแต่งตั้งจากข้าราชการ
ฝ่ายพลเรือนที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองก็ได้
ขณะแต่งตั้งประธานกรรมการต้องดำ�รงตำ�แหน่งตามที่ ก.พ. กำ�หนด โดยมี
รายละเอียดตามหนังสือสำ�นักงาน ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นอกจากนีก้ ฎ ก.พ. นีไ้ ด้ก�ำ หนดหลักการใหม่เพิม่ เติมโดยจะแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
จากลูกจ้างประจำ�หรือพนักงานราชการก็ได้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวินัย
ในกรณีทกี่ ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนโดยมีองค์ประกอบและ/หรือคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ ๑๘ นี้ จะทำ�ให้การสอบสวนทัง้ หมดเสียไป และให้ผสู้ งั่ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบสวนใหม่โดยเร็ว ทั้งนี้
เป็นไปตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๖๐
๔. การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน
“การคัดค้านกรรมการสอบสวน” เป็นสิทธิที่สำ�คัญข้อหนึ่งของผู้ถูกกล่าวหา
ทีจ่ ะทำ�ให้การสอบสวนเป็นไปอย่างยุตธิ รรมและปราศจากอคติ นอกจากนีก้ รรมการสอบสวน
หากเห็นว่าตนมีเหตุแห่งการคัดค้านก็สามารถแจ้งเรือ่ งให้ผสู้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาสั่งการได้เช่นกัน ซึ่งกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้กำ�หนดไว้ในข้อ ๒๑ – ๒๕ โดยสรุปสาระ
สำ�คัญได้ดังนี้
๔.๑ เหตุแห่งการคัดค้านกรรมการสอบสวน ได้กำ�หนดไว้ในข้อ ๒๒ ดังนี้
î เป็นผู้กล่าวหาตามข้อ ๓
î เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓
î เป็นญาติของผู้กล่าวหาตามข้อ ๓ คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน
ไม่ว่าชั้นใดๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพัน
ทางการสมรสนับได้เพียงสองชั้น
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î เป็นผู้มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหาหรือกับคู่หมั้นหรือคู่สมรส

î เป็นผู้มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
î เป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำ�ผิดตามเรื่องที่กล่าวหา
î เป็นผู้ที่มีเหตุอื่นซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำ�ให้การสอบสวน
ไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรม
๔.๒ วิธีการคัดค้านกรรมการสอบสวน
การคัดค้านต้องทำ�เป็นหนังสือ โดยมีเงื่อนไขตามที่กำ�หนดในข้อ ๒๓ ดังนี้
î ต้องดำ�เนินการคัดค้านภายในเวลา ๗ วันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือภายในเวลา ๗ วันนับแต่วันที่ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบเหตุแห่งการคัดค้าน
î ต้องระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการคัดค้าน โดย
ให้ระบุด้วยว่าพฤติการณ์แห่งการคัดค้านดังกล่าวจะทำ�ให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม
อย่างไร
ในกรณีทคี่ �ำ คัดค้านไม่เป็นไปตามทีก่ �ำ หนดในกฎ ก.พ. นี้ ให้ผมู้ อี �ำ นาจพิจารณา
คำ�คัดค้านสั่งไม่รับคำ�คัดค้านและแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
๔.๓ ผู้มีอำ�นาจพิจารณาคำ�คัดค้าน
การคั ด ค้ า นนั้ น จะต้ อ งยื่ น ต่ อ ผู้ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนเป็ น
ผู้พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีอำ�นาจดังกล่าวได้พิจารณาและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการสอบสวนอันเป็นอำ�นาจของผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน ซึง่ เมือ่ ผูส้ งั่ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนได้รบั คำ�คัดค้านแล้วให้แจ้ง ๑) ประธานกรรมการ และ ๒) กรรมการ
สอบสวนผูถ้ กู คัดค้าน เพือ่ ให้กรรมการสอบสวนผูน้ นั้ หยุดปฏิบตั หิ น้าที่ และดำ�เนินการชีแ้ จง
ภายใน ๗ วัน
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โดยในการพิจารณาคำ�คัดค้านสามารถสั่งการได้ดังนี้
î เห็นว่าคำ�คัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้ยกคำ�คัดค้านโดยแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหา
ประธานกรรมการ และกรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านทราบ
î เห็นว่าคำ�คัดค้านฟังขึ้น ให้กรรมการสอบสวนผู้ถูกคัดค้านพ้นจาก
หน้าที่ และให้ผสู้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนดำ�เนินการเปลีย่ นแปลงกรรมการสอบสวน
ตามข้อ ๒๐ โดยอาจลด หรือเปลี่ยนกรรมการสอบสวนก็ได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติเป็นไปตามข้อ ๑๘ ด้วย
การพิจารณาสั่งการคำ�คัดค้านนี้จะต้องดำ�เนินการให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วัน ตามข้อ ๒๔ โดยนับตั้งแต่วันที่ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับคำ�คัดค้าน
โดยในกรณีที่ไม่มีการสั่งการใดภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่ากรรมการสอบสวน
ผู้ที่ถูกคัดค้านพ้นจากหน้าที่ และให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำ�เนินการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๐
ในกรณีที่กรรมการสอบสวนเห็นว่าตนมีเหตุแห่งการคัดค้าน ก็ให้ยื่น
เป็นหนังสือต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๒๕ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
สำ�หรับการคัดค้านของผู้ช่วยเลขานุการให้นำ�ข้อ ๒๒ - ข้อ ๒๕ มาใช้โดย
อนุโลมด้วย
๕. หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการสอบสวน
“การสอบสวน” คื อ การรวบรวมพยานหลั ก ฐานเพื่ อ แสวงหาความจริ ง
ในเรื่องที่มีการกล่าวหาเพื่อให้การพิจารณาดำ�เนินการทางวินัยเป็นไปด้วยความยุติธรรม
โดยการสอบสวนเป็นกระบวนการที่สำ�คัญเพื่อให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำ�ตามที่มี
การกล่าวหาหรือไม่ หรืออาจกล่าวได้วา่ เป็นกระบวนการเพือ่ พิสจู น์ความจริงให้ปรากฏก็ได้
ซี่ ง คณะกรรมการสอบสวนมี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งดำ � เนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยุ ติ ธ รรม
แก่ทั้งผู้ถูกกล่าวหาและทางราชการ โดยมีรายละเอียดการดำ�เนินการ ดังนี้
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		 ๕.๑ การประชุมนัดแรก
		
เมื่อประธานกรรมการได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหลักฐานเบื้องต้นและ
หลักฐานการรับทราบคำ�สัง่ ของผูถ้ กู กล่าวหา) และคณะกรรมการสอบสวนได้รบั ทราบคำ�สัง่
แล้ว ตามข้อ ๒๗ ได้กำ�หนดให้ประธานกรรมการมีหน้าที่นัดประชุมครั้งแรกภายในเจ็ดวัน
เพื่อกำ�หนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน
โดยในการกำ�หนดประเด็นและวางแนวทางการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวน
จะร่วมพิจารณาว่าจากเรื่องที่กล่าวหาตามคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพยาน
หลักฐานที่ปรากฏในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำ�เนินการรวบรวมพยาน
หลักฐานใดและด้วยวิธีการใด นอกจากนี้ยังอาจกำ�หนดกรอบระยะเวลาในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและอยู่ภายในระยะเวลาที่กฎ ก.พ.
ฉบับนี้ กำ�หนดไว้
		 ๕.๒ การรวบรวมพยานหลักฐาน
		
การรวบรวมพยานหลักฐานมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
î ห้ามบุคคลอื่นอยู่หรือร่วมทำ�การสอบสวน (ข้อ ๒๖)
î ให้สอบปากคำ�ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานคราวละ ๑ คน
î จำ�นวนกรรมการสอบสวนในการสอบปากคำ�ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เว้นแต่
ในกรณีที่กึ่งหนึ่งมากกว่า ๓ คน ให้กรรมการสอบสวน ๓ คนทำ�การสอบปากคำ�ได้ (ข้อ ๓๐)
î การลงชื่อในบันทึกถ้อยคำ� และการแก้ไขข้อความ (ข้อ ๓๑)
î ห้ามบุคคลอื่นอยู่ในที่สอบปากคำ�  เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนและ
ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำ�ทนายหรือที่ปรึกษาเข้าในร่วมการสอบปากคำ� (ข้อ ๓๒)
î ห้ามให้ท�ำ คำ�มัน่ สัญญา ขูเ่ ข็ญ หลอกลวง บังคับ หรืออืน่ ใดโดยไม่ชอบ เพือ่ จูงใจให้
ให้ถ้อยคำ� (ข้อ ๓๓)
î บันทึกการได้มาของพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ (ข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง)
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î พยานเอกสารให้ใช้ต้นฉบับ หรือสำ�เนาที่รับรองโดยผู้มีอำ�นาจหน้าที่หรือ
กรรมการสอบสวน หากไม่มีต้นฉบับให้สืบจากสำ�เนาหรือพยานบุคคล (ข้อ ๓๔ วรรค ๒,๓)
î พยานบุคคลที่ไม่มาหรือไม่ยอมชี้แจง คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณา
ตัดพยานได้ (ข้อ ๓๕)
î พยานที่ อ าจทำ � ให้ ก ารสอบสวนล่ า ช้ า หรื อ ไม่ จำ � เป็ น ต่ อ การสอบสวน
คณะกรรมการสอบสวนอาจพิจารณางดสอบสวนได้ (ข้อ ๓๖)
î สอบสวนพยานที่อยู่ต่างท้องที่ ให้ประธานกรรมการร้องขอให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาเพื่อส่งประเด็น (ข้อ ๓๗)
		 ๕.๓ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
มาตรา ๙๓ บัญญัติว่า “....ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป
พยานหลักฐานให้ผถู้ กู กล่าวหาทราบ พร้อมทัง้ รับฟังคำ�ชีแ้ จงของผูถ้ กู กล่าวหา ....” อันสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓๐ ทีค่ กู่ รณีตอ้ งมีโอกาส
รับทราบข้อเท็จจริงที่จะนำ�มาพิจารณาเพื่อทำ�คำ�สั่งทางปกครอง จากข้อกฎหมายดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า “การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน” เป็นกระบวนที่เป็นสาระสำ�คัญ
ที่คณะกรรมการสอบสวนจะต้องดำ�เนินการ ซึ่งกฎ ก.พ. นี้ได้กำ�หนดไว้ในข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑
และข้อ ๔๓ โดยสาระสำ�คัญดังนี้
๕.๔ การประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อลงมติ (ข้อ ๓๘)
คณะกรรมการสอบสวนต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาพยานหลักฐาน
โดยหากพยานหลักฐานรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดวินัย ก็ให้แจ้งข้อกล่าวหาและ
สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทั้งนี้ องค์ประชุมต้องมี
กรรมการสอบสวนไม่นอ้ ยกว่าสามคนและไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของกรรมการสอบสวนทัง้ หมด
ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำ�ผิดวินัย ก็ให้คณะกรรมการสอบสวน
ทำ�รายงานการสอบสวนตามข้อ ๕๔ เสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนต่อไป
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๕.๕ บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา (ข้อ ๔๐)
เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากพยานหลักฐานที่ได้
ดำ�เนินการรวบรวมมานั้น ฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดวินัยตามที่เรื่องที่กล่าวหา ก็ให้
คณะกรรมการสอบสวนจัดทำ�บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุน
ข้อกล่าวหา โดยสำ�นักงาน ก.พ. ได้กำ�หนดแบบบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา (ดว.๕)
อันมีสาระสำ�คัญ ประกอบด้วย
î ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำ�การใด เมื่อใด
อย่างไร เป็นความผิดวินัยในกรณีใด
î สรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชอื่ พยานด้วยหรือไม่กไ็ ด้
î แจ้งสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคำ�หรือยื่นคำ�ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
เป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดงพยานหลักฐานหรือจะอ้างพยานหลักฐาน เพื่อขอให้เรียก
พยานหลักฐานนั้นมาได้
โดยทำ�บันทึกเป็น ๒ ฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำ�นวนการสอบสวน ๑ ฉบับ และให้
ผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ นอกจากนี้ ในการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหานั้น ก็ควรจะมีการสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยอมรับสารภาพว่ากระทำ�ผิดตาม
ที่ปรากฏพยานหลักฐานหรือไม่ หากรับสารภาพคณะกรรมการสอบสวนจะพิจารณาลงมติ
เพือ่ ทำ�รายงานการสอบสวนก็ได้ แต่หากผูถ้ กู กล่าวหาไม่รบั สารภาพก็จะต้องแจ้งวิธกี ารชีแ้ จง
แก้ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
๕.๖ วิธกี ารแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา
î แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยตรงตามข้อ ๔๑ คือ ให้คณะกรรมการสอบสวน
เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน
ข้อกล่าวหา โดยกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา ก็ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหานัน้ แล้วจึงให้ผถู้ กู กล่าวหา
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ลงลายมือชือ่ ในบันทึกทัง้ ๒ ฉบับ เพือ่ เป็นหลักฐาน แต่หากผูถ้ กู กล่าวหารับทราบข้อกล่าวหา
แล้วแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อก็ให้คณะกรรมการสอบสวนบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ และถือว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว จากนั้นจึงส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ๑ ฉบับไป
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อาศัยที่ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
ของผู้ถูกกล่าวหา
î แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามข้อ ๔๓
จะใช้ส�ำ หรับในกรณีทผี่ ถู้ กู กล่าวหาไม่มาตามวัน เวลา และสถานทีท่ คี่ ณะกรรมการสอบสวน
เรียก ก็ให้ส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวกล่าวหาจำ�นวน ๑ ฉบับไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับไปยังทีอ่ ยูอ่ าศัยทีป่ รากฏตามหลักฐานของทางราชการของผูถ้ กู กล่าวหา เมือ่ ล่วงพ้น
๑๕ วันนับแต่วันที่ได้ดำ�เนินการดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหาแล้ว
		 ๕.๗ สรุปกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ประชุมพิจารณาพยานหลักฐานฝ่ายกล่าวหา

ทำ�เป็นบันทึก
๒ ฉบับ

{

แจ้งข้อกล่าวหา (ผิดกรณีใด)

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

สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
(ระบุวัน เวลา สถานที่ การกระทำ�)

ผู้ถูกล่าวหามาพบ (ข้อ ๔๑)

ผู้ถูกล่าวหาไม่มาพบ (ข้อ ๔๓)

แจ้งผู้ถูกกล่าวหา และถามว่ากระทำ�ผิดหรือไม่ ?

แจ้งทางไปรษณีย์ และถามว่ากระทำ�ผิดหรือไม่ ?

ทราบเมื่อ : ลงมือชื่อ
/ลงพฤติการณ์ไว้เป็นหลักฐาน

กำ�หนดวันเวลาสถานที่ให้ชี้แจง
- ยื่นคำ�ชี้แจง
- ให้ถ้อยคำ�
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ทราบเมื่อ : ล่วงพ้น ๑๕ นับแต่ได้ส่ง

		 ๕.๘ การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
		
การให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหานั้น เป็นกระบวนการสืบเนื่อง
มาจากการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา ทีก่ ฎหมายกำ�หนด
ให้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนให้สิทธิในการนำ�สืบหรือ
อ้างพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อหักล้างพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาได้ โดยข้อ ๔๒
และข้อ ๔๓ ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการสอบสวนต้องทำ�การกำ�หนดวัน เวลา สถานที่ และ
วิธีการชี้แจงให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ในกรณีที่ไม่สามารถชี้แจงได้ภายในกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าวผู้ถูกกล่าวหา
อาจขอให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณากำ�หนดใหม่ก็ได้ตามข้อ ๔๔ ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหา
ต้องร้องขอก่อนครบกำ�หนดระยะเวลา
สำ�หรับในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ก็ให้ถือว่า
ผูถ้ กู กล่าวหาไม่ประสงค์จะชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าวหา ทัง้ นี้ เว้นแต่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
เห็นสมควรให้โอกาสชี้แจงเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมตามข้อ ๔๗
ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาอาจจะชี้แจงด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือวิธีการอื่นใดเพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหา โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจกล่าวอ้างพยานหลักฐานเพื่อ
ให้คณะกรรมการสอบสวนดำ�เนินการรวบรวมมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
		 ๕.๙ การทำ�รายงานการสอบสวน (ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓)
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนได้ด�ำ เนินการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐาน
และรับฟังคำ�ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการสอบสวน
จะต้องทำ�การประชุมเพื่อพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้ครบทุกข้อกล่าวหา
และทุกประเด็นเพื่อพิจารณาและมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่
หากเป็นความผิดวินยั จะเป็นความผิดวินยั ตามบทบัญญัตใิ ด และควรได้รบั โทษสถานใด จากนัน้
จึงจัดทำ�รายงานการสอบสวนเพื่อเสนอผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ องค์ประชุมในการพิจารณากรณีนี้ต้องไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
กรรมการสอบสวนทั้งหมด
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		 รายงานการสอบสวน สำ�นักงาน ก.พ. ได้กำ�หนดแบบรายงานการสอบสวน
(ดว.๖) โดยต้องมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
๑. สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
๒. วินิจฉัยเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
๓. ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน
ทั้งนี้ ในรายงานการสอบสวน กรรมการสอบสวนต้องลงลายมือชื่อทุกคน
เว้นแต่มีเหตุความจำ�เป็นก็ให้ประธานกรรมการบันทึกเหตุนั้นไว้ และสำ�หรับในกรณี
ที่กรรมการใดมีความเห็นแย้งก็ให้ระบุความเห็นนั้นไว้ในรายงานการสอบสวนด้วย
ซึ่งความเห็นโดยละเอียดจะทำ�เป็นบันทึกแนบท้ายรายงานการสอบสวนก็ได้
๕.๑๐ ระยะเวลาในการสอบสวน (ข้อ ๕๔)
กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้กำ�หนดระยะเวลาการสอบสวนโดยเร่งรัดให้การสอบสวน
แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมครั้งแรก
ตามข้อ ๒๗ และขยายได้ไม่เกินครั้งละ ๖๐ วัน โดยในแต่ละขั้นตอนการดำ�เนินการ
ของคณะกรรมการสอบสวนจะไม่มกี ารกำ�หนดระยะเวลาไว้ เพือ่ ให้คณะกรรมการสอบสวน
สามารถวางกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จได้ภายใน ๑๘๐ วัน ก็ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะ
กรรมการสอบสวนรายงานไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่เพื่อเร่งรัดการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
รับทราบคำ�สั่ง

รวบรวมพยานหลักฐาน
ฝ่ายกล่าวหา

รวบรวมพยานหลักฐาน
ฝ่ายกล่าวหา

- แจ้งข้อกล่าวหา
และสรุปพยานหลักฐาน

- ประชุมลงมติ
- ทำ�รายงานการสอบสวน
- เสนอสำ�นวน ฯ
กำ�หนดระยะเวลาเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน (ข้อ ๕๔)

- ประชุมแนวทาง
(เริ่มนับระยะเวลา)

หมายเหตุ (๑) ขยายเวลาได้ในแต่ละช่วงตามความจำ�เป็น ครั้งละไม่เกิน ๖๐ วัน
(๒) หากสอบสวนไม่เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ต้องรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื่อเร่งรัด
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๖. การพิจารณาของผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
		
เมื่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้รับรายงานการสอบสวนแล้ว ก็ให้
ดำ�เนินการตามข้อ ๕๕ และข้อ ๕๖ ดังนี้
- ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนยังไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ก็ให้สั่งหรือดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือการแจ้ง
ข้อกล่าวหายังไม่ครบถ้วน ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดำ�เนินการแจ้งข้อกล่าวหา
หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้ครบถ้วนโดยเร็ว
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐาน
เพิม่ เติม ให้ก�ำ หนดประเด็นหรือข้อสำ�คัญทีต่ อ้ งการให้คณะกรรมการสอบสวนทำ�การสอบสวน
เพิ่มเติมโดยไม่ต้องทำ�ความเห็น
(๓) ในกรณีทเี่ ห็นว่าการดำ�เนินการใดไม่ถกู ต้อง ให้สงั่ ให้คณะกรรมการ
สอบสวนดำ�เนินการให้ถูกต้องโดยเร็ว
- ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการสอบสวนถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณามีความเห็นเพื่อสั่งหรือดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
กระทำ�ผิดวินัย หรือกระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือไม่ได้กระทำ�ผิดวินัย ให้ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าทีต่ อ่ ไป แต่ถา้ เห็นว่าผูถ้ กู กล่าว
หากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดำ�เนินการตาม (๒)
(๒) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�
ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรงหรือไม่ และไม่วา่ ผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนจะเห็นด้วย
กับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนหรือไม่กต็ าม ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่าว
หาสังกัดอยู่ตามที่กำ�หนดในข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป

27

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผลการสอบสวนยัง
ไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะลงโทษเพราะกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
หย่อนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ บกพร่องในหน้าทีร่ าชการ ประพฤติตน
ไม่เหมาะสมกับตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ หรือมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน
ถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ถ้าผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนให้พจิ ารณาดำ�เนินการตามมาตรา
๑๑๐ (๖) หรือ (๗) ต่อไป แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำ�ผิดวินัย หรือกระทำ�ผิดวินัย
อย่างไม่ร้ายแรง ให้พิจารณาดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ต่อไป และถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ดำ�เนินการตาม (๒)
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๗. การส่งเรื่องให้ อ.ก.พ.สามัญ
		
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการสอบสวนหรือผูส้ งั่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า
ผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. สามัญ พิจารณาตาม
ข้อ ๕๘ ดังนี้
ข้อ

สังกัดของ
ผู้ถูกกล่าวหา

ผู้สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ.ก.พ.
สามัญ

๕๘ (๑)

ตำ�แหน่งตาม ม.๕๗ (๑๑)
และสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค

อ.ก.พ.
จังหวัด

๕๘ (๒)

ตำ�แหน่งตาม ม.๕๗ (๖) (๙) (๑๐) - อธิบดี
อ.ก.พ. กรม
และสังกัดราชการบริหาร
(ปลัดกระทรวงในฐานะอธิบดี)
ส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง
- หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับ บัญชา/ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

๕๘ (๓)

ตำ�แหน่งตาม ม.๕๗ ( ๑) (๒) (๓) - นายกรัฐมนตรี
อ.ก.พ.
(๕) (๗) (๘) และสังกัดราชการ
- รัฐมนตรี
กระทรวง
บริหารส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลาง - ปลัดกระทรวง
- หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ที่อยู่ในบังคับ บัญชา/ขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เมื่อ อ.ก.พ. สามัญพิจารณามีมติเป็นประการใดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น โดยมีอำ�นาจที่จะลงมติ
ให้ลงโทษทางวินัยได้ทุกสถานโทษ ตลอดจนแก้ไขกระบวนการสอบสวนหรือให้สอบสวน
เพิ่มเติมได้ด้วย
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หมวด ๕
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
การที่ข้าราชการกระทำ�ผิดวินัยในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจใช้ดุลพินิจดำ�เนินการทางวินัย
โดยไม่ต้องสอบสวนหรือหากอยู่ระหว่างการสอบสวนอาจงดการสอบสวนก็ได้ ซึ่งกรณี
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ มีบางส่วนที่แตกต่างไปจากกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ดังนี้
ในการกระทำ�ความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงคงไว้เฉพาะกรณีทผี่ ถู้ กู กล่าวหาได้รบั
สารภาพต่อผูท้ กี่ ฎนีก้ �ำ หนดเท่านัน้ แต่ส�ำ หรับกรณีกระทำ�ความผิดอาญาจนต้องคำ�พิพากษา
ถึงทีส่ ดุ ว่าผูน้ นั้ กระทำ�ความผิด และผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงทีป่ รากฏตามคำ�พิพากษานัน้
ได้ความประจักษ์ชดั แล้ว ได้ถกู ตัดออก โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาไปดำ�เนินการสอบสวนตามปกติ
ทัง้ นี้ เพราะต้องการให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหาโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่
ในกรณีที่เกิดขึ้น อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา ๓๐
ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่คำ�สั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้
คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตน”
สำ�หรับการกระทำ�ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อ
ในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันนัน้ ได้ก�ำ หนดให้เป็นกรณีความผิดทีป่ รากฏชัดแจ้ง
เฉพาะไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย ถ้าหากผู้ถูกกล่าวหาได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่
อีกจะต้องดำ�เนินการสอบสวนตามปกติ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้โอกาสผูถ้ กู กล่าวหาได้โต้แย้งและแสดง
พยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่นั่นเอง
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สาระสำ�คัญ
กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่
๑. กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ข้อ ๖๔)
ข้าราชการที่กระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคำ�รับสารภาพและมีการบันทึกถ้อยคำ�รับสารภาพเป็นหนังสือ
หรือมีหนังสือรับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวน
ตาม กฎ ก.พ. นี้ ซึง่ การรับสารภาพนัน้ ต้องรับโดยสิน้ เชิงไม่มกี ารยกข้อต่อสูเ้ ป็นประเด็นใหม่
ขึน้ มา ถือว่าเป็นกรณีความผิดทีป่ รากฏชัดแจ้ง จึงเป็นดุลพินจิ ของผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่จะพิจารณาให้ดำ�เนินการทางวินัยโดยไม่ต้องทำ�การสอบสวน
ซึ่งถ้าเห็นว่าการรับสารภาพในกรณีดังกล่าวเพียงพอจะวินิจฉัยได้ว่าการกระทำ�นั้น
เป็นความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงตามข้อกล่าวหา หรือหากในระหว่างการสอบสวนทางวินยั
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสารภาพต่อผู้มีหน้าที่สอบสวนหรือต่อคณะกรรมการสอบสวน
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจพิจารณาให้งดการสอบสวนนั้นก็ได้
โดยไม่ตอ้ งมีการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานทีส่ นับสนุนข้อกล่าวหา ตลอดจนรับฟัง
คำ�ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ของผู้ถูกกล่าวหา
๒. กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง (ข้อ ๖๕)
กรณีกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรงที่เป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง มี ๓ กรณี
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอำ�นาจตามมาตรา ๙๔ ในกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญตำ�แหน่งต่างกัน หรือต่างกรม หรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่า
กระทำ�ผิดวินัยร่วมกันทำ�ให้มีผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุแต่งตั้งที่ต่างกัน จะดำ�เนินการทางวินัย
โดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ได้แก่
(๑) กรณีละทิง้ หน้าทีร่ าชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน
โดยไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ได้ดำ�เนินการหรือสั่งให้ดำ�เนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร
หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
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(๒) กรณีกระทำ�ความผิดอาญาจนได้รบั โทษจำ�คุกหรือโทษทีห่ นักกว่าโทษจำ�คุก
โดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก โดยต้องถูกจำ�คุกจริง ๆ ไม่ใช่รอการลงโทษหรือรอ
การกำ�หนดโทษ หรือได้รบั โทษทีห่ นักกว่าจำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับความผิดทีไ่ ด้กระทำ�
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๓) กรณีกระทำ�ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยคำ�รับสารภาพและมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวน ผู้มีหน้าที่สอบสวน หรือคณะกรรมการสอบสวนตามกฎ ก.พ. นี้
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หมวด ๖
การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ
การสั่งยุติเรื่อง   หมายถึง กรณีที่มีการกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำ�ผิดวินัย
และผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ด�ำ เนินการสืบสวนสวนหรือพิจารณา
แล้วเห็นว่ากรณีมีมูล จึงได้ดำ�เนินการสอบสวนทางวินัยตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓
แล้วแต่กรณีแต่ผลการสอบสวนยังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ�ผิดวินัยแต่อย่างใด
จึงสัง่ ยุตเิ รือ่ ง ส่วนกรณีทมี่ กี ารกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำ�ผิดวินยั และผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจ
สัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำ�เนินการสืบสวนหรือพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีไม่มมี ลู ตามทีม่ กี าร
กล่าวหา นั้น กฎหมายบัญญัติให้ยุติเรื่องตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่ง กรณีจึงไม่ต้องรายงาน
การดำ�เนินการทางวินัยดังกล่าวไปยัง อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อพิจารณา
การสั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษ มีการกำ�หนดรูปแบบโดยต้องมีการทำ�เป็น
คำ�สัง่ ระบุชอื่ และตำ�แหน่งของผูถ้ กู กล่าวหา เรือ่ งทีถ่ กู กล่าวหาและผลการพิจารณาตามแบบ
ที่สำ�นักงาน ก.พ. ได้กำ�หนดไว้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๖ ข้อ ๖๙ ข้อ ๗๑ และข้อ ๗๒
การลงโทษ    ความในหมวดนี้ได้กำ�หนดอำ�นาจในการสั่งลงโทษทางวินัยของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๑. กรณีสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญที่กระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(ข้อ ๖๗) ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำ�นาจสั่งลงโทษ ดังนี้
๑.๑ ภาคทัณฑ์
๑.๒ ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำ�สั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
๑.๓ ลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือน
ที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำ�สั่งลงโทษ
หากเป็นกรณีสงั่ ลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ถ้าจำ�นวนเงินทีจ่ ะต้องตัด
หรือลดมีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเศษทิ้ง
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๒. กรณีสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญที่กระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(ข้อ ๖๘) ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำ�นาจสั่งลงโทษตามมติ
ของ อ.ก.พ. สามัญ ดังนี้
๒.๑ ปลดออก
๒.๒ ไล่ออก
วิธีการสั่งลงโทษ การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก
หรือไล่ออกต้องทำ�คำ�สั่งเป็นหนังสือ ระบุชื่อและตำ�แหน่งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญว่าผู้ถูกลงโทษกระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือกระทำ�ผิดวินัย
อย่างร้ายแรงในกรณีใด ตามมาตราใด พร้อมทั้งให้แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์และระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ ไว้ในคำ�สั่งลงโทษดังกล่าวด้วย ตามแบบที่สำ�นักงาน ก.พ.
กำ�หนด พร้อมทัง้ ลงลายมือชือ่ และตำ�แหน่งของผูส้ งั่ และวันเดือนปีทอี่ อกคำ�สัง่ ดังกล่าวด้วย
กำ�หนดเวลามีผลของคำ�สั่งลงโทษ (ข้อ ๗๐) แบ่งเป็น ๓ กรณี ได้แก่
๑. การสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันที่มีคำ�สั่ง
๒. การสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่เดือน
ที่มีคำ�สั่ง
๓. การสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้สั่งให้มีผลตามระเบียบที่ ก.พ. กำ�หนด
ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง๗
การสั่งงดโทษ
การสัง่ งดโทษแก่ขา้ ราชการผูถ้ กู ดำ�เนินการทางวินยั จำ�แนกออกได้เป็น ๒ กรณี ได้แก่
๑. กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญกระทำ�ผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควร
งดโทษ ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ โดยทำ�เป็นคำ�สั่ง
และระบุในคำ�สั่งว่าให้ทำ�ทัณฑ์บนเป็นหนังสือ หรือว่ากล่าวตักเตือนตามมาตรา ๙๖
วรรคสาม ตามแบบที่สำ�นักงาน ก.พ. กำ�หนด

๗
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ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งออกจากราชการไปแล้วแต่มีกรณี
ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และผลการ
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผูน้ นั้ กระทำ�ผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งงดโทษ ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง ตามแบบที่สำ�นักงาน ก.พ.
กำ�หนด
เมื่อได้มีคำ�สั่งยุติเรื่อง ลงโทษ หรืองดโทษแล้ว ต้องดำ�เนินการแจ้งคำ�สั่งให้
ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็วตามข้อ ๗๓ โดยให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา
ลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน และให้มอบสำ�เนาคำ�สั่งให้ผู้ถูกลงโทษ
หรือผู้ถูกกล่าวหาไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อ
รับทราบคำ�สั่ง ให้ทำ�บันทึกลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้ง
พยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบคำ�สั่ง
ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาทราบคำ�สั่งยุติเรื่อง ลงโทษ
หรืองดโทษได้หรือมีเหตุจำ�เป็นอื่น ตามข้อ ๗๓ วรรคสอง กำ�หนดให้ส่งสำ�เนาคำ�สั่ง
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับไปให้ผถู้ กู ลงโทษหรือผู้ถกู กล่าวหา ณ ทีอ่ ยู่ของผู้ถกู ลงโทษ
หรือผูถ้ กู กล่าวหาซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าผูถ้ กู ลงโทษ
หรือผูถ้ กู กล่าวหาได้รบั แจ้งคำ�สัง่ เมือ่ ครบกำ�หนดเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งสำ�หรับกรณีสง่ ในประเทศ
หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำ�หรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
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หมวด ๗
		 การมีคำ�สั่งใหม่กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
สาระสำ�คัญ
การดำ�เนินการในหมวดนี้ คือการมีคำ�สั่งใหม่สำ�หรับกรณีที่มีการเพิ่มโทษ ลดโทษ
งดโทษ หรือยกโทษ ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือคำ�วินิจฉัยของ ก.พ.ค.
หรือคำ�พิพากษาของศาล หรือขององค์กรตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี ที่มีอำ�นาจพิจารณา
และมีมติ วินิจฉัย พิพากษาหรือสั่งเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งเดิมของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ โดยกฎ ก.พ. ฉบับนี้ได้ระบุวิธีการเกี่ยวกับการออกคำ�สั่งใหม่
โดยการอ้างถึงคำ�สัง่ ลงโทษเดิม การอ้างถึงมติ คำ�วินจิ ฉัย คำ�พิพากษาหรือคำ�สัง่ ทีใ่ ห้เพิม่ โทษ
ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ รวมไปถึงวิธีการดำ�เนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้วด้วย
นอกจากนั้น หมวดนี้ยังได้เปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับคำ�สั่งลงโทษ ที่เดิมระเบียบ
ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำ�สั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำ�หนดให้การสั่งเพิ่มโทษ
หรือลดโทษ เป็นลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์ ให้สั่งย้อนหลังไปถึงวันที่
คำ�สั่งลงโทษเดิมใช้บังคับ แต่หลักการใหม่ไม่ได้กำ�หนดให้สั่งย้อนหลัง เนื่องจากการ
สั่งให้มีผลย้อนหลังเป็นการสั่งที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และทำ�ให้เกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติ อีกทั้งบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้บัญญัติให้มีการยกเลิกคำ�สั่งเดิมด้วย จึงไม่มีคำ�สั่งลงโทษเดิม
ที่จะต้องสั่งให้มีผลย้อนหลังอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ที่จะต้องถูกสั่ง
เพิ่มโทษตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน กฎ ก.พ. ฉบับนี้จึงกำ�หนดให้มีการคิดคำ�นวณเงิน
ของผู้นั้น ณ วันที่มีการลงโทษตามคำ�สั่งเดิม
วิธีการ
กฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้แบ่งส่วนของการดำ�เนินการตามหมวด ๗ การมีคำ�สั่งใหม่
กรณีมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ
ของ ก.พ. หรือคำ�วินจิ ฉัยของ ก.พ.ค. หรือคำ�พิพากษาของศาลหรือขององค์กรตามกฎหมายอืน่
แล้วแต่กรณีเอาไว้ดังนี้
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๑. แบบของคำ�สั่งใหม่ คำ�สั่งใหม่ตามข้อ ๗๔ อย่างน้อยต้องมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
๑.๑ อ้างถึงคำ�สั่งลงโทษเดิมก่อนมีการเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ
๑.๒ อ้างถึงมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของ ก.พ. หรือคำ�วินจิ ฉัยของ ก.พ.ค.
หรือคำ�พิพากษาของศาลหรือขององค์กรตามกฎหมายอืน่ แล้วแต่กรณี ทีใ่ ห้เพิม่ โทษ ลดโทษ
งดโทษ หรือยกโทษ โดยการสรุปสาระสำ�คัญของมติ คำ�วินิจฉัย หรือคำ�พิพากษา นั้นไว้ด้วย
๑.๓ สั่งให้ยกเลิกคำ�สั่งเดิม และมีคำ�สั่งใหม่ตามมติ คำ�วินิจฉัย คำ�พิพากษา
ที่ให้เพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ นั้น
๑.๔ ระบุวิธีการดำ�เนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว
๒. การดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงคำ�สั่ง
การดำ�เนินการเปลี่ยนแปลงคำ�สั่งตามมติของ อ.ก.พ. กระทรวง หรือของก.พ.
หรือคำ�วินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือคำ�พิพากษาของศาลหรือขององค์กรตามกฎหมายอื่น
แล้วแต่กรณีแล้ว อาจแยกพิจารณาในแต่ละกรณีได้ ดังนี้
๒.๑ กรณีที่คำ�สั่งเดิมเป็นคำ�สั่งลงโทษไล่ออก หรือปลดออก
กรณีที่ลดโทษเป็นปลดออกหรือเพิ่มโทษเป็นไล่ออก (ข้อ ๗๕) จะสั่งให้
มีผลวันใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ก.พ. กำ�หนดตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง๘
สำ�หรับกรณีที่คำ�สั่งเดิมเป็นคำ�สั่งลงโทษไล่ออก หรือปลดออก ถ้ามี
การลดโทษเพือ่ จะสัง่ ลงโทษใหม่ในความผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรง งดโทษ หรือยกโทษ นอกเหนือ
จากคำ�สั่งใหม่จะต้องดำ�เนินการตามข้อ ๗๔ ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในคำ�สั่งยังต้องมีการ
ดำ�เนินการตามข้อ ๗๖ ดังต่อไปนี้ด้วย
๒.๑.๑ ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ โดยให้ผู้นั้นดำ�รงตำ�แหน่ง
ตามเดิม หรือตำ�แหน่งอืน่ ในประเภทเดียวกัน และระดับเดียวกันหรือตำ�แหน่งอืน่ ในประเภท
เดียวกันและระดับเดียวกันหรือในตำ�แหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำ�หนด ทั้งนี้ ผู้นั้น
ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนั้นด้วย
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๒.๑.๒ กรณีที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่
ก่อนทีจ่ ะมีค�ำ สัง่ ใหม่ ผูน้ นั้ ได้พน้ จากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ตาย หรือออกจากราชการเนือ่ งจากเหตุอนื่ ก็ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา
๕๗ สั่งงดโทษ หรือสั่งยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี พร้อมแสดงเหตุที่ไม่อาจสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับ
ราชการได้ไว้ในคำ�สั่งด้วย
๒.๑.๓ ให้ระบุไว้ในคำ�สั่งใหม่ด้วยว่า เงินเดือนระหว่างที่ถูกไล่ออก หรือ
ปลดออกให้เบิกจ่ายให้ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
๒.๒ กรณีที่คำ�สั่งเดิมเป็นคำ�สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือ
ลดเงินเดือน (ข้อ ๗๗) มีรายละเอียด ดังนี้
กรณีที่ลดโทษ
ถ้ามีการลดโทษเป็นตัดเงินเดือน หรือลดอัตราโทษของโทษตัดเงินเดือนหรือ
ลดเงินเดือน ให้คิดคำ�นวณจำ�นวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิม
ในขณะที่มีคำ�สั่งลงโทษเดิม เช่น เดิมนาย ก. ถูกลงโทษลดเงินเดือนในอัตรา ร้อยละ ๔
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ นาย ก. ได้รับการ
ลดโทษเหลือลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๒ ดังนี้ วิธีการลงโทษนาย ก. คือ ลงโทษนาย ก.
ในอัตราร้อยละ ๒ จากเงินเดือนเดิมของนาย ก. เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ไม่ใช่
เงินเดือนของนาย ก. ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ แต่อย่างใด
สำ�หรับกรณีจำ�นวนเงินที่จะต้องตัดหรือลดตามคำ�สั่งลงโทษใหม่ ตํ่ากว่า
จำ�นวนเงินที่ได้ถูกตัดหรือลดตามคำ�สั่งลงโทษเดิม ให้คืนเงินส่วนที่ได้ตัดหรือลดไว้เกินนั้น
ให้ผู้ถูกสั่งลงโทษนั้น ดังกรณีที่ยกตัวอย่างไว้แล้วข้างต้น เมื่อนาย ก. ได้รับการลดโทษ
โดยลดเงินเดือนจากอัตราร้อยละ ๔ เป็นร้อยละ ๒ โดยคิดคำ�นวณจากเงินเดือนเดิม
ในขณะที่มีคำ�สั่งลงโทษเดิม คือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทำ�ให้มีจำ�นวนเงินที่ลดไว้เกิน
ส่วนราชการจึงต้องคืนเงินที่ได้ลดไว้เกินจำ�นวนร้อยละ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
ให้แก่นาย ก.
ถ้ามีการลดโทษเป็นภาคทัณฑ์ ให้คืนเงินที่ตัดหรือลดไว้ให้แก่ผู้ถูกลงโทษ
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กรณีที่เพิ่มโทษ
สำ�หรับในกรณีที่คำ�สั่งลงโทษเดิมเป็นคำ�สั่งลงโทษในความผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง ถ้ามีการเพิ่มโทษเป็นตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน หรือเพิ่มอัตราโทษ ให้คำ�นวณ
จำ�นวนเงินที่จะตัดหรือลดตามอัตราโทษใหม่จากเงินเดือนเดิมในขณะที่มีคำ�สั่งลงโทษเดิม
ถ้าเป็นการเพิม่ โทษจากตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน เป็นปลดออกหรือไล่ออก
ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไปแล้วให้ผู้นั้นด้วย
กรณีที่ยกโทษ
การยกโทษมีผลเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน และให้ผู้นั้น
กลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนมีการลงโทษ โดยหากเป็นกรณีที่ได้มีการตัดเงินเดือนหรือลด
เงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ดังกล่าวให้ผู้นั้นทั้งหมด
		
กรณีที่งดโทษ
		
ในกรณีที่ผลการพิจารณาให้เปลี่ยนแปลงเป็นงดโทษ หากมีการตัดเงินเดือน
หรือลดเงินเดือนผู้นั้นไปเท่าใด ให้คืนเงินที่ได้ตัดหรือลดไว้ให้ผู้นั้นทั้งหมด
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หมวด ๘
การสั่งพักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การสั่งพักราชการ
การสัง่ พักราชการ คือ การสัง่ ให้ขา้ ราชการพ้นจากการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการระหว่าง
การสอบสวนพิจารณาทางวินยั หรือระหว่างถูกฟ้องคดีอาญา หรือระหว่างต้องหาว่ากระทำ�
ความผิดทางอาญา โดยงดเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆที่จ่ายเป็นรายเดือน ตลอดจน
เงินช่วยเหลือต่างๆ ไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้ผู้นั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เพื่อป้องกันมิให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา หรือมิให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยขึ้น หรือเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในประการอื่น และถ้าสอบสวน
พิจารณาแล้วได้ความว่าผู้นั้นกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็จะสั่งให้ปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ ตั้งแต่วันพักราชการได้ด้วย
สาระสำ�คัญ
การสั่ ง พั ก ราชการมี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ กำ � หนดไว้ ใ นมาตรา ๑๐๑
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหมวด๘ ของ กฎ ก.พ. ฉบับนี้
สรุปได้ดังนี้
๑. กรณีที่จะสั่งพักราชการ
		
กรณีที่อาจสั่งพักราชการได้มีดังต่อไปนี้
(๑) มีกรณีถกู กล่าวหาว่ากระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกตัง้ คณะกรรมการ
สอบสวน หรือ
(๒) มีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำ�ความผิดอาญา เว้นแต่เป็น
ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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การถูกตัง้ กรรมการสอบสวนทีจ่ ะสัง่ พักราชการได้นนั้ จะต้องเป็นกรณีทถี่ กู สัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการขึ้นทำ�การสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเท่านั้น ไม่ได้หมายความ
รวมถึงการถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงด้วย ซึ่งกรณีที่
ถูกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยที่ไม่ร้ายแรงนั้น ยังสั่งพักราชการไม่ได้
คำ�ว่า “ถูกฟ้องคดีอาญา” นั้น แยกได้เป็นสองกรณี กรณีที่หนึ่ง ในกรณีที่
ข้าราชการถูกฟ้องคดีอาญาโดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์นั้น ข้าราชการผู้นั้นย่อมตกอยู่
ในฐานะจำ�เลยนับแต่เวลาที่ได้ฟ้อง ส่วนกรณีที่สอง ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์นั้น หากศาล
ยังมิได้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณา ผู้ถูกฟ้องยังไม่ตกอยู่ในฐานะจำ�เลย จะถือว่าผู้นั้น
เป็นผูถ้ กู ฟ้องคดีอาญายังไม่ได้จนกว่าศาลจะได้ประทับรับฟ้องคดีไว้พจิ ารณาแล้ว จึงจะถือว่า
ผู้นั้นตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดี
คำ�ว่า “ต้องหาว่ากระทำ�ความผิดอาญา” หมายถึง ถูกพนักงานสอบสวนกล่าวหา
ว่าได้กระทำ�ความผิดอาญาโดยตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว แม้ยังมิได้ถูกฟ้องคดีต่อศาล
ก็ตาม
หลักเกณฑ์ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของกรณีที่จะสั่งพักราชการเพราะถูกฟ้อง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำ�ความผิดอาญาได้ คือ คดีอาญาหรือข้อหานั้นๆ ต้องไม่ใช่
ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษด้วย
๒. เหตุที่จะสั่งพักราชการ
แม้ข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำ�ความผิดอาญา
ที่มิใช่ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษแล้ว ก็ยังสั่งพักราชการไม่ได้
จนกว่าจะมีเหตุอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อ ๗๘ (๑) - (๕) ดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
(๑) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการ
เสียหายแก่ราชการ
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(๒) ผูน้ นั้ ถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทำ�ความผิดอาญา ในเรือ่ งเกีย่ วกับ
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือ
พฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ โดยพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้บังคับ
บัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า ถ้าผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการ
อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ
(๓) ผู้นั้นมีพฤติการณ์ที่แสดงว่าถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการจะเป็นอุปสรรค
ต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้น
(๔) ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอาญา หรือ
ต้องจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำ�คุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า
สิบห้าวันแล้ว
(๕) ผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและต่อมามีคำ�พิพากษาถึงที่สุดว่าเป็น
ผู้กระทำ�ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผู้นั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลัง
ที่มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำ�ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคำ�พิพากษาถึงที่สุดนั้น ได้ความประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าการกระทำ�ความผิดอาญา
ของผู้นั้นเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
อนึ่ง กรณีข้าราชการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หรือต้องหาคดีอาญา หรือถูกฟ้องคดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษนี้ ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่า
ถึงแม้จะให้ผนู้ นั้ คงอยูใ่ นหน้าทีร่ าชการระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาก็ไม่เสียหายแก่ราชการ
หรือไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะไม่ก่อ
ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นแต่ประการใด ก็ไม่จำ�ต้องสั่งพักราชการทุกรายไป
เว้นแต่ผู้นั้นอยู่ในระหว่างถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำ�คุกโดยคำ�พิพากษา และได้ถูกควบคุม
ขัง หรือต้องจำ�คุก เป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าสิบห้าวันแล้ว จึงจะต้องสั่งพักราชการ
เนื่องจากผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
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๓. ผู้มีอำ�นาจสั่งพักราชการ
ผู้มีอำ�นาจสั่งพักราชการตามมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๗๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ ผู้บังคับบัญชา
ซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ นอกจากนีย้ งั รวมไปถึงผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั แิ ทน
ตามหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง
หลักเกณฑ์การมอบหมายอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำ�เนินการทางวินัย ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย
๔. ระยะเวลาการสั่งพักราชการ
ระยะเวลาการสั่งพักราชการนั้น มาตรา ๑๐๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้สั่ง
พักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา
คำ�ว่า “สอบสวนหรือพิจารณา” มีความหมายดังนี้
ในกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
หมายถึง การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวน และการพิจารณาสัง่ การของผูม้ อี �ำ นาจในขัน้ ตอน
ที่ต่อเนื่องกับการสอบสวน ซึ่งอาจเป็นการพิจารณาของผู้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือของ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.จังหวัด แล้วแต่กรณี และการพิจารณา
สั่งการของผู้มีอำ�นาจต่อเนื่องกับการพิจารณาของ อ.ก.พ. ดังกล่าวด้วย
l ในกรณีต้องหาคดีอาญา หมายถึง การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและ
การพิจารณาของพนักงานอัยการ
l ในกรณีถูกฟ้องคดีอาญา หมายถึง การพิจารณาของศาลจนคดีถึงที่สุด
ซึ่งอาจจะถึงที่สุดโดยโจทก์ถอนฟ้อง หรือโจทก์จำ�เลยไม่อุทธรณ์ฎีกา หรือศาลฎีกา
ได้พิพากษาแล้ว
อย่างไรก็ตาม แม้มาตรา ๑๐๑ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๗๙ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ จะกำ�หนดให้สั่งพักตลอดเวลา
ที่สอบสวนหรือพิจารณาก็ตาม แต่หากผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้ใช้สิทธิร้องทุกข์ตามมาตรา
l
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๑๒๒ และผูม้ อี �ำ นาจพิจารณาคำ�ร้องทุกข์แล้วเห็นว่า สมควรสัง่ ให้ผนู้ นั้ กลับเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิน้ เนือ่ งจากพฤติการณ์ของผูถ้ กู สัง่ พักราชการ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป
ผูม้ อี �ำ นาจพิจารณาก็สามารถสัง่ ให้นนั้ กลับเข้าปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้ หรือในกรณีทลี่ ว่ งพ้น
หนึ่งปีนับแต่วันพักราชการแล้วการดำ�เนินการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ โดยข้อ ๗๙
ยังได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในสาระสำ�คัญว่า หากผูถ้ กู สัง่ พักราชการประสงค์จะกลับ
เข้าปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ก็ให้ยนื่ คำ�ร้องทุกข์เป็นหนังสือตามมาตรา ๑๒๒ และหากผูม้ อี �ำ นาจ
พิจารณาคำ�ร้องทุกข์พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้นั้นไม่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าจะเป็นอุปสรรค
ต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
ก็สามารถสัง่ ให้ผนู้ นั้ กลับเข้าปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิน้ ได้
๕. การสั่งพักราชการเมื่อมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพิ่มขึ้น
การสั่งพักราชการเมื่อมีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพิ่มขึ้น ตามข้อ ๘๐
ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้สงั่ พักราชการเฉพาะในสำ�นวนหรือคดีทเี่ ข้าเหตุแห่งการสัง่ พัก
ราชการเท่านั้น หากไม่เข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการแล้ว ก็ไม่สามารถสั่งให้พักราชการ
ในสำ�นวนหรือคดีอื่นได้ แต่หากเข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการแล้ว ก็ให้สั่งพักราชการ
ในสำ�นวนหรือคดีอื่นทุกสำ�นวนหรือทุกคดีที่เข้าเหตุแห่งการสั่งพักราชการด้วย
๖. วันพักราชการ
ข้อ ๘๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้สั่งพักราชการตั้งแต่วันออกคำ�สั่ง
เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผูซ้ งึ่ จะถูกสัง่ พักราชการอยูใ่ นระหว่างถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผูถ้ กู จับ
ในคดีอาญา หรือต้องจำ�คุกโดยคำ�พิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นให้สั่งพักย้อนหลัง
ไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำ�คุก หรือ
(๒) ในกรณีทไี่ ด้มกี ารสัง่ พักราชการไว้แล้ว ถ้าจะต้องสัง่ ใหม่เพราะคำ�สัง่ เดิม
ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งพักตั้งแต่วันให้พักราชการตามคำ�สั่งเดิม หรือตามวันที่ควรต้อง
พักราชการในขณะที่ออกคำ�สั่งเดิม
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๗. คำ�สั่งพักราชการ
ข้อ ๘๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้คำ�สั่งพักราชการต้องระบุชื่อและ
ตำ�แหน่งของผู้ถูกสั่งพักราชการ ตลอดจนกรณีและเหตุที่สั่งพักราชการ และวันที่คำ�สั่ง
มีผลใช้บังคับด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามแบบที่สำ�นักงาน ก.พ. กำ�หนด
๘. การแจ้งคำ�สั่งพักราชการ
ข้อ ๘๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้แจ้งคำ�สั่งพักราชการให้ผู้ถูกสั่งพัก
ราชการทราบโดยเร็วโดยให้น�ำ ข้อ ๗๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม กล่าวคือ ให้ผถู้ กู สัง่ พักราชการ
ลงลายมือชือ่ และวันทีร่ บั ทราบไว้เป็นหลักฐาน และให้มอบสำ�เนาคำ�สัง่ ให้ผถู้ กู สัง่ พักราชการ
ไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกสั่งพักราชการไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำ�สั่ง เมื่อได้ทำ�บันทึก
ลงวันที่และสถานที่ที่แจ้งและลงลายมือชื่อผู้แจ้งพร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบได้หรือมีเหตุจำ�เป็นอื่น
ก็ให้ส่งสำ�เนาคำ�สั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งพักราชการ ณ ที่อยู่ของ
ผู้ถูกสั่งพักราชการซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งพักราชการ
ได้รบั แจ้งเมือ่ ครบกำ�หนดเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งสำ�หรับกรณีสง่ ในประเทศ หรือเมือ่ ครบสิบห้าวัน
นับแต่วันส่งสำ�หรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ
๙. การสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ
การสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการ หมายถึง การสั่งให้
ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการอีกครั้งหนึ่งหลังจากพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นการ
ชั่วคราว
ข้อ ๙๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการสั่ง
ให้ผู้ถูกสั่งพักราชการกลับเข้ารับราชการไว้เป็นสาระสำ�คัญว่า ถ้าภายหลังปรากฏผลการ
สอบสวนหรือพิจารณาว่า ผู้นั้นมิได้กระทำ�ผิดหรือกระทำ�ผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก
หรือไล่ออก และไม่มีกรณีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอำ�นาจสั่งพักราชการ
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการในตำ�แหน่งเดิมหรือตำ�แหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกัน หรือในตำ�แหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำ�หนด แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมี
คุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนั้นด้วย
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การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
การให้ออกจากราชการไว้ก่อน คือ การให้ข้าราชการผู้มีกรณีถูกกล่าวหาว่า
กระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือ
ต้องหาว่ากระทำ�ความผิดอาญา ออกจากราชการ พ้นจากตำ�แหน่งและอัตราเงินเดือนไว้กอ่ น
ระหว่างการสอบสวนพิจารณา เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ซึ่งการให้ออกจาก
ราชการไว้กอ่ นนีเ้ ป็นผลให้ขา้ ราชการผูถ้ กู สัง่ ให้ออกนัน้ พ้นจากตำ�แหน่งและอัตราเงินเดือน
ซึ่งเป็นผลให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สามารถตั้งผู้อื่น
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นแทนได้
หลักเกณฑ์และวิธีการ
การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั้น ข้อ ๘๓ และข้อ ๘๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้
กำ�หนดให้นำ�หลักเกณฑ์และวิธีการของการสั่งพักราชการบางข้อมาใช้บังคับโดยอนุโลม
แต่โดยที่การให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีผลให้ผู้นั้นพ้นจากตำ�แหน่งและอัตราเงินเดือน
ซึ่งอาจบรรจุและแต่งตั้งคนอื่นแทนในตำ�แหน่งนั้นได้ ดังนั้น การให้ออกจากราชการไว้ก่อน
จึงต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมขึ้นจากการพักราชการบางประการดังนี้
๑. กรณีและเหตุที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนว่า “ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ และ
ผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีอ�ำ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นว่า การสอบสวนหรือพิจารณา
หรือการดำ�เนินคดีนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุดังกล่าว
จะสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนก็ได้”
ดังนั้น ผู้ที่จะถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจึงต้องเป็นผู้ที่อาจถูกสั่งพัก
ราชการได้ คือ มีกรณีและเหตุทจี่ ะถูกสัง่ พักราชการ ตามหลักเกณฑ์ทไี่ ด้กล่าวมาแล้วในเรือ่ ง
การสัง่ พักราชการ และมีหลักเกณฑ์ทสี่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือ ต้องเป็นกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชา
ซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนหรือพิจารณา หรือ
การดำ�เนินคดีนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย
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๒. ผู้มีอำ�นาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ผู้มีอำ�นาจสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เหมือนกับผู้มีอำ�นาจสั่งพักราชการ
ทุกประการ กล่าวคือ ตามมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๘๓ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำ�นาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ เป็นผู้สั่งให้ออกจากราชการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติแทนตามหนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓
เรือ่ งหลักเกณฑ์การมอบหมายอำ�นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินการทางวินยั ซึง่ ออกตามความ
ในมาตรา ๙๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย
๓. ระยะเวลาการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
		
ข้อ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้นำ�ข้อ ๗๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมกับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย ดังนั้น จึงต้องให้ออกตลอดเวลา
ที่สอบสวนหรือพิจารณาเช่นเดียวกับการพักราชการ
อย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๐๑ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัตใิ ห้น�ำ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว มาใช้บงั คับกับกรณี
ให้ออกจากราชการไว้กอ่ นด้วย ดังนัน้ ผูถ้ กู สัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ นจึงสามารถร้องทุกข์
ตามมาตรา ๑๒๒ ได้ ตามที่ได้กล่าวรายละเอียดไว้แล้วในเรื่องการสั่งพักราชการ
๔. การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อมีหลายกรณีหรือมีกรณีอื่นเพิ่มขึ้น
		
การให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่มีเรื่องหลายกรณีหรือมีกรณีอื่น
เพิ่มขึ้น ข้อ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้นำ�ข้อ ๘๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย ดังนั้น จึงสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้เฉพาะ
ในสำ�นวนหรือคดีที่เข้าเหตุแห่งการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเท่านั้น หากสำ�นวนหรือ
คดีใดไม่เข้าเหตุแห่งการสัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ นแล้ว ก็ไม่สามารถสัง่ ให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนในสำ�นวนหรือคดีนั้น ๆ ได้ แต่หากเข้าเหตุแห่งการสั่งให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อนแล้ว ก็ให้สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกสำ�นวนหรือทุกคดีที่เข้าเหตุแห่งการสั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย
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๕. วันออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๘๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ให้สั่งให้มีผลตั้งแต่วันออกคำ�สั่ง แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้สั่งให้พักราชการไว้ก่อนแล้ว ก็ให้สั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันสั่งพักราชการเป็นต้นไป นอกจากนี้ ข้อ ๘๔ วรรคหนึ่ง
ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้นำ�ข้อ ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนด้วย ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ซึ่งจะถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอยู่ในระหว่าง
ถูกควบคุมหรือขังโดยเป็นผูถ้ กู จับในคดีอาญา หรือต้องจำ�คุกโดยคำ�พิพากษา การสัง่ ให้ออก
จากราชการไว้ก่อนในเรื่องนั้นให้สั่งให้ออกย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจำ�คุก
หรือในกรณีที่ได้มีการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว ถ้าจะต้องสั่งใหม่เพราะคำ�สั่งเดิม
ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง ให้สั่งให้ออกตั้งแต่วันให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำ�สั่งเดิม
หรือตามวันที่ควรต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนในขณะที่ออกคำ�สั่งเดิม
๖. คำ�สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้นำ�ข้อ ๘๒ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมกับการสัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ นด้วย ดังนัน้ คำ�สัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ น
จึงต้องระบุชื่อและตำ�แหน่งของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตลอดจนกรณีและเหตุที่
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และวันที่คำ�สั่งมีผลใช้บังคับ
๗. การแจ้งคำ�สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ข้อ ๘๔ วรรคสอง ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำ�หนดให้นำ�ข้อ ๘๒ วรรคสอง
มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย ดังนั้น จึงต้องแจ้งคำ�สั่ง
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนให้แก่ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทราบโดยเร็ว และให้
ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐาน และ
ให้มอบสำ�เนาคำ�สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจำ�นวนหนึ่งฉบับด้วย ถ้าผู้ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบคำ�สั่ง เมื่อได้ทำ�บันทึกลงวันที่และ
สถานที่ ที่ แจ้ ง และลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ แจ้ ง พร้ อ มทั้ ง พยานรู้ เ ห็ น ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานแล้ ว
ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบได้หรือมีเหตุจำ�เป็นอื่น
ก็ให้ส่งสำ�เนาคำ�สั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
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ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ
และให้ถือว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้รับแจ้งคำ�สั่งเมื่อครบกำ�หนดเจ็ดวันนับแต่
วันส่ง สำ�หรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำ�หรับกรณี
ส่งไปยังต่างประเทศ
๘. การสั่งให้ข้าราชการตำ�แหน่งที่ต้องนำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ออกจากราชการไว้ก่อน
การสัง่ ให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการไว้กอ่ นตามมาตรา ๑๐๑ นี้
เป็นการออกจากราชการอย่างหนึง่ ตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา ๑๐๗ (๔) ซึง่ การออกจากราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นั้น
มาตรา ๑๑๓ บัญญัติให้นำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจาก
ตำ�แหน่งนับแต่วันออกจากราชการ
ดังนั้น ข้อ ๘๕ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ จึงกำ�หนดให้การสั่งให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ซึง่ เป็น
ตำ�แหน่งที่ต้องนำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ออกจาก
ราชการไว้ก่อน ต้องนำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำ�แหน่ง
นับแต่วันออกจากราชการไว้ก่อน
การนำ�ความกราบบังคมทูลเพือ่ ทรงมีพระบรมราชโองการให้พน้ จากตำ�แหน่งนี้
ต้องทำ�ควบคู่ไปกับการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน แต่โดยที่การดำ�เนินการนำ�ความ
กราบบังคมทูลต้องใช้เวลามากกว่า ดังนัน้ กฎหมายจึงกำ�หนดให้พน้ จากราชการนับแต่วนั ที่
สัง่ ให้ออกจากราชการไว้กอ่ น ส่วนการสัง่ ให้ออกจากราชการสำ�หรับผูท้ ดี่ �ำ รงตำ�แหน่งตํา่ กว่า
ประเภทบริหารระดับสูง และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ไม่ตอ้ งนำ�ความกราบบังคมทูล
๙. การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ
การสั่งให้ข้าราชการผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ
หมายถึง การสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งอีกครั้งหลังจาก
ออกจากราชการไปชั่วคราว
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ข้อ ๙๐ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในเรื่องการสั่ง
ให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการไว้เป็นสาระสำ�คัญว่า ถ้าภายหลัง
ปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทำ�ผิดหรือกระทำ�ผิดไม่ถึงกับจะถูก
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มกี รณีจะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอนื่ ก็ให้ผมู้ อี �ำ นาจ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตำ�แหน่งเดิมหรือตำ�แหน่งอื่น
ในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน หรือในตำ�แหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กำ�หนด
แต่ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งนั้นด้วย
สำ�หรับการสั่งให้ข้าราชการตำ�แหน่งที่ต้องนำ�ความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ กลับเข้ารับราชการ จะต้องดำ�เนินการนำ�ความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย
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หมวด ๙
ระยะเวลา
การดำ�เนินการทางวินัยจำ�เป็นต้องมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การดำ�เนินการทางวินัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาส
ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลาที่กำ�หนด หรือคณะกรรมการสอบสวน
ต้องดำ�เนินการภายในระยะเวลาที่กำ�หนด หรือการคัดค้านกรรมการสอบสวนต้องยื่น
หนังสือคัดค้านภายใน ๗ วัน เป็นต้น กรณีดังกล่าวจึงมีความจำ�เป็นต้องกำ�หนดหลักเกณฑ์
เรื่องการนับระยะเวลาไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับนี้
ที่มา
โดยที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
บัญญัติว่า “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนด
ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ ก ฎหมายใดกำ � หนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้” พระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจึงมีสถานะเป็นกฎหมายกลางที่ใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มี
กฎหมายกำ�หนดวิธปี ฏิบตั ริ าชการหรือมีกฎหมายกำ�หนดวิธปี ฏิบตั ริ าชการ หรือมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติราชการ แต่มีหลักประกันความเป็นธรรมตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
ในพระราชบัญญัตินี้
การดำ�เนินการทางวินัยเป็นการดำ�เนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำ�สั่ง
ทางปกครองจึงถือเป็นวิธปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครองอย่างหนึง่ หากไม่บญั ญัตเิ รือ่ งการนับระยะ
เวลาไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับนี้ การนับระยะเวลาในการดำ�เนินการทางวินัย ต้องไปใช้มาตรา ๖๔
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลาง
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ที่กำ�หนดเรื่องของการนับระยะเวลาไว้ ดังนั้น กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
ในส่วนของระยะเวลา จึงร่างให้สอดคล้องกับมาตรา ๖๔ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อกำ�หนดให้มี
การนับระยะเวลาการดำ�เนินการทางวินัยตาม กฎ ก.พ. ฉบับนี้โดยเฉพาะ
สาระสำ�คัญ

ดังนี้

ตามข้อ ๙๓ ได้กำ�หนดการนับระยะเวลาการดำ�เนินการทางวินัย โดยมีสาระสำ�คัญ

๑. การนับระยะเวลาการดำ�เนินการทางวินัยตามข้อ ๙๓ วรรคหนึ่ง โดยหลัก
ถ้ากำ�หนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย
กล่าวคือ ให้นับวันถัดไปเป็นวันแรก เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่ง
ต้องใช้อำ�นาจตามกฎ ก.พ. นี้ จะได้เริ่มดำ�เนินการในวันนั้น ก็ให้นับวันที่เริ่มดำ�เนินการนั้น
เป็นวันแรก
ข้อ ๙๓ วรรคหนึ่งนี้ได้เพิ่มเติมหลักการเดิมของ ข้อ ๓๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่
๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ในกรณีข้อยกเว้นที่ให้นับระยะเวลา
ในวันแรก หากคณะกรรมการสอบสวนหรือผูซ้ งึ่ ต้องใช้อ�ำ นาจตามกฎ ก.พ. ได้เริม่ ดำ�เนินการ
ในวันนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการนับระยะเวลาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
คำ�ว่า “ผู้ซึ่งต้องใช้อำ�นาจตามกฎ ก.พ. นี้” หมายรวมถึง ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี
อำ�นาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้มีอำ�นาจตามมาตรา ๙๔ ก็ได้
๒. กรณี ค ณะกรรมการสอบสวนหรื อ ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ อำ � นาจตามกฎ ก.พ. นี้
ต้องกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ข้อ ๙๓ วรรคสอง กำ�หนดให้
นับวันสิ้นสุดของระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย แม้ว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันหยุดราชการ
กรณีบุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อำ�นาจ
ตามกฎ ก.พ. นี้ ต้องกระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ถ้าวันสุดท้าย
เป็นวันหยุดราชการ ข้อ ๙๓ วรรคสาม กำ�หนดให้ถือว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทำ�งาน
ที่ถัดจากวันหยุดนั้น กล่าวคือ ในวันเปิดทำ�การนั้นเอง
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คำ�ว่า “บุคคลอื่นนอกจากคณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่งต้องใช้อำ�นาจตาม
กฎ ก.พ. นี้” อาจหมายถึง ผู้ถูกกล่าวหาก็ได้
กรณี นี้ กำ � หนดไว้ แ ตกต่ า งจากหลั ก การเดิ ม เพราะกฎ ก.พ. ฉบั บ ที่ ๑๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐) กำ�หนดในทุกกรณีวา่ หากวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ ก็ให้นบั วันเริม่ เปิด
ทำ�การใหม่เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลา โดยมิได้มีการแบ่งแยกว่าผู้ใดเป็นผู้ดำ�เนินการ
แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม หลักการใหม่นี้กำ�หนดไว้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๖๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตวิ ธิ ปี ฏิบตั ริ าชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทัง้ นี้ เพือ่ มิให้คณะกรรมการ
สอบสวนหรือผูซ้ งึ่ ต้องใช้อ�ำ นาจตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ยืดเวลากระทำ�การออกไปโดยไม่จ�ำ เป็น
อันจะเป็นผลเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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หมวด ๑๐
บทเบ็ดเตล็ด
โดยที่ในการร่างกฎหมายย่อมมีข้อจำ�กัด ไม่อาจร่างให้ครอบคลุมทุกกรณีได้
จึงมีการกำ�หนดข้อ ๙๔ เพื่อกำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหา โดยหากปรากฏกรณีใดที่มีเหตุผล
ความจำ�เป็นเป็นพิเศษทำ�ให้ไม่อาจนำ�หลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาทีก่ ำ�หนดในกฎ ก.พ.
ฉบับนี้ มาใช้ได้บังคับได้ ก็ให้ ก.พ. มีอำ�นาจพิจารณากำ�หนดการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้
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บทเฉพาะกาล
สาระสำ�คัญ
แม้ว่า กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ จะได้กำ�หนด
ให้มีผลใช้บังคับเมื่อล่วงพ้น ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
ส่วนราชการมีเวลาเตรียมพร้อมสำ�หรับการศึกษา ทำ�ความเข้าใจ และเพือ่ ให้ส�ำ นักงาน ก.พ.
ได้ มี เวลาในการชี้ แจงและซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น การทางวิ นั ย
ให้แก่ส่วนราชการแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ดี เมื่อกฎ ก.พ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว
อาจมีการดำ�เนินการทางวินยั บางเรือ่ ง หรือบางขัน้ ตอนทีย่ งั ไม่แล้วเสร็จ หรือเสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่เป็นการดำ�เนินการตามกฎ ก.พ. ฉบับเดิมที่อาจขัดหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำ�หนด
ในกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ดังนั้น กฎ ก.พ. ฉบับนี้จึงได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินการรวมถึง
ข้อกำ�หนดรับรองกระบวนการดำ�เนินการทางวินัย หรือขั้นตอนที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว
หรือยังไม่แล้วเสร็จเพื่อให้การดำ�เนินการทางวินัยในเรื่องนั้น ๆ เป็นอันใช้ได้ หรือสามารถ
ดำ�เนินการต่อไปได้ และไม่ขัดต่อข้อกำ�หนดในกฎ ก.พ. ฉบับนี้
วิธีการ ตามข้อ ๙๕ - ๙๘ ของกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้กำ�หนดการดำ�เนินการ
ตามบทเฉพาะกาลเอาไว้ดังนี้
๑. แนวทางการดำ�เนินการรวมถึงบทบัญญัติรับรองกระบวนการดำ�เนินการ
ทางวินัย หรือขั้นตอนที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว หรือยังไม่แล้วเสร็จ ในกรณีดังต่อไปนี้
กรณีที่ได้มีการสั่งให้สอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญรายใดโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ ต่อมา
เมือ่ กฎ ก.พ. ฉบับนีม้ ผี ลใช้บงั คับแล้ว การสอบสวนนัน้ ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ด�ำ เนินการสอบสวน
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่วนการพิจารณา
และดำ�เนินการต่อไปให้ดำ�เนินการตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้
กรณี ที่ ไ ด้ มี ก ารสอบสวนข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ รายใดโดยถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ ก.พ.
ฉบับนีใ้ ช้บงั คับ ต่อมาเมือ่ กฎ ก.พ. ฉบับนีม้ ผี ลใช้บงั คับแล้ว ยังไม่ได้มกี ารพิจารณาและดำ�เนิน
การต่อไป หรือมีการพิจารณาดำ�เนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ถือว่าการสอบสวนนั้น
เป็นอันใช้ได้ ส่วนการพิจารณาและดำ�เนินการต่อไปให้ดำ�เนินการตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้
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กรณีที่ได้มีการสอบสวนและพิจารณาการดำ�เนินการทางวินัยข้าราชการ
พลเรือนสามัญรายใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้นเสร็จไปแล้วก่อนวันที่กฎ ก.พ. ฉบับนี้ใช้บังคับ ต่อมาเมื่อกฎ ก.พ. ฉบับนี้มีผลใช้
บังคับแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการดำ�เนินการให้เป็นไปตามผลการพิจารณาดังกล่าว ก็ให้ถือว่า
การสอบสวนและพิจารณานัน้ เป็นอันใช้ได้ ส่วนการดำ�เนินการให้เป็นไปตามผลการพิจารณา
ดังกล่าว และการดำ�เนินการอื่น ๆ ต่อจากนั้นให้ดำ�เนินการตามกฎ ก.พ. นี้
๒. วิธีการเกี่ยวกับการสั่งลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน
ในกรณีทจี่ ะต้องสัง่ ลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดขัน้ เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผูก้ ระทำ�ผิดวินยั อย่างไม่รา้ ยแรงก่อนวันทีก่ ฎ ก.พ. ฉบับนีม้ ผี ลใช้บงั คับ แต่ยงั ไม่ได้สงั่ ลงโทษ
ให้ลงโทษตามที่กำ�หนดไว้ในกฎ ก.พ. ฉบับนี้ กล่าวคือ
๒.๑ การลงโทษตัดเงินเดือน ให้ลงโทษตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตรา
โทษร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำ�สั่งลงโทษเป็นเวลา
๑ เดือน ๒ เดือน หรือ ๓ เดือน
๒.๒ การลงโทษลดเงินเดือน ให้ลงโทษลดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษ
ร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำ�สั่งลงโทษ
๓. กรณีมีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ในกรณีที่ได้มีการสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ
และการสอบสวนหรือการพิจารณานั้นยังไม่แล้วเสร็จ ก็ให้การสั่งพักราชการหรือสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมีผลต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้ จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่น
ตามกฎ ก.พ. นี้
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ภาคผนวก
- หนังสือสำ�นักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๑/ว๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗
เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
- หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง กำ�หนดตำ�แหน่งประธานกรรมการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการ
ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
- หนังสือสำ�นักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เรื่อง แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำ�เนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
- ตัวอย่างการแจ้งตำ�แหน่งคณะกรรมการสอบสวน

58

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
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๓) ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทําที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย
(๔) พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเท่าที่มี
ข้อ ๓ การกล่าวหาที่จะดําเนิน การตามกฎ ก.พ. นี้ ถ้าเป็น การกล่าวหาเป็น หนัง สือให้มี
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 หรือความปรากฏต่อผู้บัง คับบัญ ชาซึ่ง มีอํานาจสั่งบรรจุ
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
ที่ค วรกล่าวหาว่าข้ าราชการพลเรือ นสามัญ ผู้ใดกระทํา ผิด วินัย อย่ างไม่ร้ ายแรง ให้ดํ าเนิ น การต่ อไป
ตามหมวด ๓ ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัย
อย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการต่อไปตามหมวด ๔ แต่ถ้าพิจารณาเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
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 ให้ผู้บัง คับบัญ 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 ง บรรจุ 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 ให้ประธานกรรมการรายงานต่อผู้สั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเพื่อขอ
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
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือไม่ยื่น คําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา
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 ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนิน 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 นข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสํานวนการสอบสวน
ตามข้อ ๑๓ จะนํามาใช้ในการสอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด ให้อยู่ในดุลพินจิ ของคณะกรรมการสอบสวน
ข้อ ๑๖ การแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่ง ต่างกัน
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
ถ้าผู้บัง คับบัญชาซึ่ง มีอํานาจสั่ง บรรจุต ามมาตรา ๕๗ ของข้าราชการดังกล่าวต่างกัน ให้อธิบดีหรือ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุที่มีตําแหน่งเหนือกว่าเป็นผู้ส่งั แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณี
(๒) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในสํานักงานรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่มีฐานะเป็นกรม
แต่มีหั ว หน้า ส่ว นราชการเป็ น อธิบ ดีหรือ ตําแหน่ง ที่ เรีย กชื่ออย่ างอื่น ที่มีฐานะเป็น อธิ บดี ถูกกล่ าวหา
ว่ากระทําผิดวินัยร่วมกับข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้น แต่เป็นกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภท
บริหารระดับสูงถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
(๓) กรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่ว นราชการที่มีฐานะเป็น 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 แต่ง ตั้ 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 ให้ผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนของแต่ละส่ วนราชการทําความตกลงกันเพื่อกําหนดตัวบุคคลเป็นกรรมการสอบสวน 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 แต่ถ้าไม่อาจแจ้ง ให้ทราบ
โดยตรงได้หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา
ณ ที่อยู่ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนด
เจ็ด วัน นับแต่วันส่ง สําหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้าวัน นับแต่วัน ส่งสําหรับกรณีส่งไปยัง
ต่างประเทศ
(๒) ส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหา
ให้ประธานกรรมการโดยเร็ว แล้วให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่ได้รับแล้วเก็บรวมไว้ใน
สํานวนการสอบสวน และส่งสําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนให้กรรมการทราบเป็นรายบุคคล
(๓) ส่ง หลักฐานการรับทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งของผู้ถูกกล่าวหาไปให้ประธานกรรมการ
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 หนัง สือ ยื่น ต่อผู้ สั่ง แต่ ง ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือนับแต่วันที่ทราบ
ว่ามีกรณีตามข้อ ๒๒ โดยหนังสือคัดค้านต้องแสดงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๒
ในกรณีที่ผู้สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเห็น 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 และให้ผู้สั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามข้อ 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
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ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริง ใดที่กล่าวอ้างหรือพาดพิงถึงบุคคล เอกสาร หรือวัตถุใดที่จะ
เป็นประโยชน์แก่การสอบสวน ให้คณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนั้น
ไว้ให้ครบถ้วน ถ้าไม่อาจเข้าถึงหรือได้มาซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าว ให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย
ข้อ ๓๐ ในการสอบปากคําผู้ ถูกกล่า วหาหรื อพยานให้สอบปากคํ าคราวละหนึ่ ง คน และใน
การสอบปากคําพยาน ต้องแจ้งให้พยานทราบว่ากรรมการสอบสวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา การให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย
การสอบปากคําตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
สอบสวนทั้งหมดจึงจะทําการสอบปากคําได้ แต่ในกรณีที่กึ่ง หนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
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 งที่ ส อบสวนหรือ ไม่ ถ้ า คณะกรรมการสอบสวนพิ จารณาเห็ น ว่ า
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ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน ให้รายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อ
ผู้สั่ง แต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน แต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็น ว่าจากข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
รวมทั้งพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน
ให้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
การประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสามคนและไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการสอบสวนทั้งหมด
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดหรือต้องรับผิดในคดีเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน ถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นได้ความ
ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดตามข้อกล่าวหา คณะกรรมการสอบสวนจะนําเอาคําพิพากษา
ถึง ที่สุด นั้น มาใช้เป็น พยานหลักฐานที่สนั บสนุน ข้อกล่าวหาโดยไม่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ก็ไ ด้
แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาที่ถึงที่สุดนั้น เพื่อใช้เป็นสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย
ข้อ ๔๐ การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ให้ทําเป็นบันทึก
ระบุข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําการใด เมื่อใด อย่างไร เป็นความผิดวินัย
ในกรณีใด และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา โดยจะระบุชื่อพยานด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทั้ง
แจ้ง ให้ทราบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะให้ถ้อยคําหรือยื่นคําชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือ 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 และอีกฉบับหนึ่ง เก็บไว้ในสํานวนการสอบสวน 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 ยานหลักฐานที่ควรกล่าวหา
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 ง ข้อ กล่า วหาและสรุปพยานหลัก ฐานที่สนั บสนุ น
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถกู กล่าวหาทราบ ได้ให้โอกาสผู้ ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 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

73

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๒๖ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

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 แย้ง นั้ 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. กระทรวงที่ผู้ถูกกล่าวหาสัง กัดอยู่ทราบ 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 ให้สั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดําเนิน 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 และถ้าในระหว่างการสอบสวนมีกรณีที่ผู้สั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
สอบสวนต้องสั่ง การอย่างใดเพื่อให้การสอบสวนนั้น 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 ให้มีมติให้สั่ง ยุติเรื่อง
หรือถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อาจลงโทษได้ ให้มีมติให้งดโทษ
(๕) ในกรณี ที่เ ห็ น ว่ า ข้อ เท็จ จริง ยั ง ไม่ 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 แต่ให้ค ณะกรรมการสอบสวนและผู้สั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนดําเนิน การ
รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ย 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 ง คั บบั ญ ชาซึ่ ง มี อํานาจสั่ง บรรจุ ต ามมาตรา ๕๗ หรือ ผู้มี อํา นาจ
ตามมาตรา ๙๔ แล้วแต่กรณี จะดําเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้
(๑) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่กลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการอีกเลย และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่ง บรรจุตามมาตรา ๕๗ ได้ดําเนินการหรือสั่งให้
ดําเนินการสืบสวนแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
(๒) กระทําความผิด อาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพ ากษา
ถึงที่สุดให้จําคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๓) กระทําผิด วินัย อย่างร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนัง สือต่อผู้บังคับบัญ 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 เดือนได้ครั้ง หนึ่งในอัต ราร้อยละ ๒ หรือร้อยละ ๔ ของเงิน เดือนที่ผู้นั้น ได้รับ
ในวันที่มีคําสั่งลงโทษเป็นเวลาหนึ่งเดือน สองเดือน หรือสามเดือน
(๓) ลดเงิน เดือนได้ครั้ง หนึ่งในอัต 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 ง บรรจุ
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 ที่และสถานที่ที่แ จ้งและลงลายมือชื่อผู้แ จ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบ
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ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบตามวรรคหนึ่งได้หรือมีเหตุจําเป็นอื่น ให้ส่งสําเนาคําสั่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏ
ตามหลักฐานของทางราชการ ในกรณีเช่น นี้ ให้ถือว่าผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้ง เมื่อครบ
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 จะสั่งให้มี ผลใช้บัง คับตั้ง แต่วัน ใด ให้เป็น ไปตามระเบีย บที่ ก.พ. กําหนด
ตามมาตรา ๑๐๗ วรรคสอง
ข้อ ๗๖ ในกรณีที่คําสั่ง เดิมเป็นคําสั่งลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ามีการลดโทษเพื่อจะสั่ง
ลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ ในคําสั่งใหม่ให้สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการ
และสั่งลงโทษใหม่ในความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง งดโทษ หรือยกโทษ แล้วแต่กรณี
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นดํารงตําแหน่งตามเดิม หรือตําแหน่งอื่นในประเภทเดียวกัน
และระดับเดียวกันหรือในตําแหน่งประเภทและระดับที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้น
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ในกรณีที่ไม่อาจสั่ง ให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการได้ เพราะเหตุที่ก่อนที่จะมีคําสั่ง ใหม่นั้น 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 ถูกตั้ง กรรมการสอบสวน 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 เว้นแต่ผู้ ถูกสั่งพักราชการ
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 การสั่งพักราชการในเรื่ องนั้นให้สั่งพักย้อนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม 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 การสั่ง ให้ข้า 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 นึ่ง ดั ง ต่ อไปนี้ ให้ สั่ง งดโทษ
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแสดงกรณีกระทํา
ผิดวินัยนั้นไว้ในคําสั่งด้วย
(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๓) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัย ให้ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามข้อ ๙๑
และสั่งยุติเรื่อง แต่หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สั่งยุติเรื่องโดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และแสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ในคําสั่งนั้นด้วย
(ก) ผู้นั้นได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญข้าราชการแล้ว
(ข) ผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการ
(ค) ผู้นั้นได้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่นไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุตาย
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิด วินัย อย่างไม่ร้ายแรงหรือมิได้กระทําผิดวินัยแต่มีกรณีอื่น ที่ผู้นั้น
ถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้ว ย ถ้าจะดําเนินการตามมาตรา ๙๖ ให้รอฟัง
ผลการสอบสวนหรือพิจารณาหรือผลแห่งคดีกรณีอื่นนั้น โดยยังไม่ต้องสั่ง ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่
ราชการ แต่ถ้ าเป็น การสั่ง ยุติ 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
ได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสั่ง พักราชการในกรณีอื่น 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 โดยไม่ต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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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
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโ ทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 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 ากษาถึง ที่สุด มิได้วินิจฉัย ว่าผู้นั้น กระทําผิดอาญา หรือมิได้มีการฟ้อง
คดีอาญาในกรณีที่ต้องหาว่ากระทําผิด อาญา ให้สั่งให้ผู้นั้น กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ร าชการตามข้อ ๙๑
และถ้าการกระทําดังกล่าวมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยก็ให้ดําเนินการตามกฎ ก.พ. นี้ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ถูกสั่งพักราชการตาม (๓) หรือ (๔) ได้พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ หรือมีกรณีที่จะต้องถูกสั่ง ให้ออกจากราชการด้วยเหตุอื่น หรือได้ออกจากราชการ
ด้ว ยเหตุอื่น ไปแล้ว หรือมีกรณีอื่นที่ผู้นั้น ถูกสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ไม่ต้องสั่ง
ให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ให้แสดงเหตุที่ไม่สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้ด้วย
ข้อ ๘๙ เมื่อได้สั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ใดออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีที่ถูกฟ้อ ง
คดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทําความผิดอาญา และปรากฏผลแห่งคดีถงึ ที่สุดแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้นั้นกระทําผิดอาญาจนได้รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึง ที่สุด 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
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโ ทษหรือต้องรับโทษจําคุกโดยคําสั่งของศาล 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 ากษาถึง ที่สุด 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
จนกว่าจะปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาหรือผลแห่งคดีถึง ที่สุด ในกรณีอื่น นั้นจึงดําเนิน การตามควร
แก่กรณีต่อไป
(๓) ในกรณีที่สมควรให้ผู้นั้นออกจากราชการตามมาตรา ๑๑๐ (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ดําเนินการ
ให้ผู้นั้นออกจากราชการได้
(๔) ในกรณีที่ผู้นั้นมิได้กระทําผิดวินัยในเรื่องนั้น ให้สั่งยุติเรื่อง
ข้อ ๙๑ ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ ใดกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือต้องสั่ง
ให้ ผู้ถู ก สั่ง ให้อ อกจากราชการไว้ก่ อนผู้ ใดกลับ เข้า รับ ราชการ ให้ผู้ บั ง คั 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 แรกแห่ง ระยะเวลานั้น รวมเข้าด้ว ย เว้น แต่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้ซึ่ง ต้องใช้อํานาจ
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. นี้มาใช้บัง คับได้ 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
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ข้อ ๙๖ ในกรณีที่ได้มีการสอบสวนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเสร็จไปแล้วในวันก่อนวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยังมิได้มีการพิจารณา
และดํา เนิน การต่ อไปหรื อ การพิจ ารณาดํา เนิน การยั ง ไม่ 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.
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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
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