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 หน้า 
ข้าราชการ  
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ขอ้มลูอำ้งองิ  

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมอืง พ.ศ. ๒๕๓๕ (โปรดดู “รฐัสภา
และขา้ราชการการเมอืง” - “การเมอืง”) 

 
 

พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (โปรดดู “องค์กร
อยัการ” – “การบรหิารงานภาครฐั”) 

 
 

พระราชบัญญัติคืนฐานะเดิมแก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร  หรือต ารวจ  
ซึ ่งกระท าการต่อต้านการด าเนินการสงครามของญี ่ปุ่ น  พ .ศ. ๒๔๘๙  
(โปรดดู “ความมัน่คงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย” - “การปกครอง”) 

 
 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ......................  ๑๑ 
กฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่อง 
รอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๑ ..................................................................  

 
๗๕ 

กฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ................................................................................  

 
๙๗ 

กฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษ
ภำคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืน .................................  

 
 

๑๒๗ 
กฎ ก.พ. ฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกรณีควำมผิด 
ทีป่รำกฏชดัแจง้ ............................................................................  

 
 

๑๓๐ 
กฎ ก.พ. ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำดว้ยกำรสอบสวนพจิำรณำ  

 
๑๓๓ 

กฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำรใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึง่มอีำยุครบหกสบิปี
บรบิูรณ์รบัรำชกำรต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ .............................................  

 
๑๖๗ 

กฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ...................  ๑๗๓ 
ระเบยีบ ก.พ. ว่ำดว้ยกำรรำยงำนเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือน สำมัญ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ................................................................................  ๒๑๐ 



 (ข) 

 หน้า 
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ .......................................................................................  

 
๒๑๕ 

กฎ ก .ค .ศ . ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์ และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๐ ................................................................................  

 
 

๒๘๕ 
กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำออกจำกรำชกำร กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสทิธภิำพเกดิประสทิธผิล พ.ศ. ๒๕๕๓ ...................................  

 
 
 

๒๙๘ 

กฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยกำรสัง่พักรำชกำรและกำรสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรไวก้่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ ........................................................  

 

๓๐๑ 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ .......................................................................................  

 
 

๓๑๖ 
กฎ  ก .พ .อ . ฉบับที่  ๑  (พ .ศ . ๒๕๔๙ ) ออกตำมควำม ใน
พระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่ำดว้ยกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ .......................  

 
 
 

๓๕๙ 

กฎ ก.พ.อ. ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขกำรกลบัเขำ้รบั
รำชกำร กำรนับวนัรบัรำชกำรและเงินเดือนที่จะได้รบัของผู้ขอ 
กลบัเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ................................................................................  

 
 
 
 
 

๓๖๑ 

ก ฎ  ก .พ .อ . ว่ ำ ด้ ว ย ก ำ รสั ง่ ให้ ข้ ำ ร ำ ช ก ำ รพ ล เรื อ น ใน
สถำบันอุดมศึกษำออกจำกรำชกำร กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติ
รำชกำรใหม้ปีระสทิธภิำพเกดิประสทิธผิล พ.ศ. ๒๕๕๘ .................  

 
 
 

๓๖๔ 

ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขกำรต่อเวลำ
รำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

๓๖๘ 
ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตัง้
บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย ์พ.ศ. ๒๕๖๐ ...........................................................  

 
 

๓๗๒ 

ประกำศ ก.พ.อ. เรื่องมำตรฐำนของจรรยำบรรณที่พึงมีใน
สถำบนัอุดมศกึษำ .......................................................................  
 
 

 

 
๔๕๔ 



 (ค) 

 หน้า 
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์ค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรและค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำง
รำ้ยแรง พ.ศ. ๒๕๖๐....................................................................  

 
 
 

๔๕๗ 

ขอ้บงัคบั ก.อ.ร. ว่ำดว้ยกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์
และกำรเสนอเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๖๑ .......................................  

 
 

๔๖๗ 
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ .......................  ๔๗๗ 

กฎ ก.ร. ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำร
กรณี ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสทิธผิล พ.ศ. ๒๕๕๕ .............................................................  

 
 
 

๕๒๑ 

กฎ ก.ร. ว่ำดว้ยวนิยัขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั พ.ศ. ๒๕๕๕ ............  ๕๒๕ 
กฎ ก.ร. ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำร
กรณีเจบ็ป่วยไม่อำจปฏบิตัหิน้ำที่รำชกำรของตนไดโ้ดยสม ่ำเสมอ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ................................................................................  

 
 
 
 

๕๓๐ 
กฎ ก.ร. ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำร 
กรณีขำดคุณสมบัติทัว่ไปหรือมีลักษณะต้องห้ำม กรณีหย่อน
ควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที่ หรอืประพฤติตนไม่เหมำะสม 
กรณีมมีลทนิหรอืมวัหมอง และกรณีตอ้งรบัโทษจ ำคุกในควำมผดิ
ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือต้องรบัโทษ
จ ำคุกโดยค ำสัง่ของศำล พ.ศ. ๒๕๕๖ ...........................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓๔ 
กฎ ก.ร. ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ...................  ๕๓๘ 
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิ จฉัยเรื่อง 
รอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๗ .................................................................  

 
 

๕๗๒ 
กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์  
พ.ศ. ๒๕๕๗................................................................................  

 
 

๕๘๑ 
ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ .............................................  ๕๘๘ 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ .........................  ๕๙๙ 
กฎกระทรวงก ำหนดระยะเวลำกำรท ำหน้ำที่  เงินเดือนและ
ค่ำตอบแทนอย่ำงอื่น สทิธปิระโยชน์ ระเบยีบและวนิัยของบุคคล
เขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำว พ.ศ. ๒๕๕๓ ..........................  

 

 
 
 
 

๖๒๑ 



 (ง) 
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กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำรบรรจุหรอืแต่งตัง้ และกำร
ได้รบัเงินเดือนของทำยำทของข้ำรำชกำรทหำรและทหำรกอง
ประจ ำกำรที่เสียชีวิต เนื่ องจำกกำรรบหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๓ ...................................................................  

 
 
 
 

๖๒๖ 

กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุบุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็ นข้ำรำชกำรทหำรและกำรให้ ได้ รับ เงิน เดือน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ ................................................................................  
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กฎกระทรวงว่ำด้วยหลกัเกณฑ์กำรแจ้งให้หัวหน้ำสถำนีต ำรวจ 
แห่งท้องที่ทรำบในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบต ำรวจ หรอืแต่งกำย
โดยใช้เครื่องแต่งกำยคล้ำยเครื่องแบบต ำรวจเพื่อกำรแสดง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ................................................................................  
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กฎ ก.ตร. วำ่ดว้ยกำรรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๔๗ .................................  ๗๓๓ 
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กฎ  ก .ต ร .ว่ ำด้ วยกำรอุท ธรณ์ และกำรพิ จำรณ ำอุ ท ธรณ์  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ...............................................................................  

 
 

๗๖๒ 
กฎ  ก .ต ร . ว่ ำด้ วยกรณี ที่ เป็ นควำมผิดที่ ป รำกฏชัดแจ้ ง  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ...............................................................................  

 
 

๗๗๔ 
กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตั ้งยศต ำรวจ 
ชัน้ประทวนเป็นกรณีพเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ .....................................  

 
 

๗๗๖ 
กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ................................................................................  

 
 

๗๗๘ 
กฎ ก.ตร. ว่ำดว้ยกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ พ.ศ. ๒๕๕๖ ...................  ๗๙๒ 

พระรำชบญัญตันิำยต ำรวจรำชส ำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕ ...............................  ๘๑๙ 
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กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓  (พ .ศ. ๒๔๙๘) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

 
 

๘๔๖ 



 (จ) 
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กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ )ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ ..............................  
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กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ ..............................  
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พระรำชบญัญตัสิภำครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๖............  ๘๗๑ 
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พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิกำรฝึกวชิำทหำร พ.ศ. ๒๕๐๓ ..........................  ๙๑๖ 

กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓  (พ .ศ . ๒๕๑๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิกำรฝึกวชิำทหำร พ.ศ. ๒๕๐๓ ..................  
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๙๓๙ 



 

๑ 

ค าอธิบาย 

บุคลากรภาครฐั 

 

บุคลำกรผูป้ฏบิตัหิน้ำทีใ่นองค์กรภำครฐัอำจแบ่งตำมประเภทขององค์กรภำครฐั
ไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื ขำ้รำชกำร และพนักงำนรำชกำรและเจำ้หน้ำทีอ่ื่นของรฐั 

 

ข้าราชการ 

 

ค าว่า “ราชการ” เป็นระบบกำรท ำงำนอย่ำงหนึ่งของรฐั ซึ่งหมำยถงึ กำรงำน
ของพระมหำกษตัรยิห์รอืรฐับำล โดยรวมไปถงึรำชกำรของทหำรและต ำรวจซึ่งอำจเรยีก
แยกเฉพำะว่ำ “รำชกำรฝ่ำยทหำร” หรือ “รำชกำรฝ่ำยต ำรวจ” ส่วนองค์กรที่บุคคล
ดงักล่ำวปฏบิตังิำนอยู่นัน้เรยีก “ส่วนราชการ” 

“ระบบรำชกำร” เป็นระบบกำรท ำงำนหลักของแต่ละประเทศ ควบคู่ไปกับ 
“ระบบเอกชน” และ “รฐัวสิำหกจิ” 

ข้ำรำชกำร มีหลำยประเภท เช่น ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรพลเรือนใน 
สถำบันอุดมศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ขำ้รำชกำรทหำร ขำ้รำชกำรต ำรวจ ขำ้รำชกำรตุลำกำร ขำ้รำชกำรอยักำร ขำ้รำชกำร
กรุงเทพมหำนคร เป็นตน้ 

อย่ำงไรก็ดี ในทำงกฎหมำย ค ำว่ำ “ข้ำรำชกำร” คือ บุคคลผู้ใช้อ ำนำจรัฐ 
หรอือ ำนำจมหำชนตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยท ำงำนอยู่ภำยในระบบรำชกำร และ
ได้รบัเงนิเดอืนจำกงบประมำณรำยจ่ำยหมวดเงนิเดอืน ซึ่งอำจแบ่งประเภทขำ้รำชกำร
ออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื ขำ้รำชกำรกำรเมอืง และขำ้รำชกำรประจ ำ 

๑. ขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

ข้ำรำชกำรกำรเมืองเกิดขึ้นเนื่ องจำกกำรปกครองของไทยในระบอบ
ประชำธปิไตยไดม้กีำรตรำรฐัธรรมนูญขึน้ใชเ้ป็นกฎหมำยแม่บทในกำรปกครองประเทศ 
โดยให้อ ำนำจกำรบรหิำรประเทศผ่ำนทำงตวัแทนของประชำชน ได้แก่ฝ่ำยบรหิำรและ
ฝ่ำยนิติบญัญัติ จงึต้องก ำหนดให้ตวัแทนของประชำชนดงักล่ำวมฐีำนะเป็นข้ำรำชกำร
ประเภทหนึ่ง ก็คอืขำ้รำชกำรกำรเมือง และเนื่องด้วยข้ำรำชกำรประเภทนี้จะเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งและพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระด้วยวถิทีำงกำรเมือง ซึ่งโดยทัว่ไปกำรเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งดงักล่ำวมกัจะต้องผ่ำนกำรเลอืกตัง้จำกประชำชน หรอืไดร้บักำรแต่งตัง้จำกผู้ที่
ได้รบักำรเลอืกตัง้จำกประชำชน เพื่อท ำหน้ำที่เกี่ยวกบักำรอ ำนวยกำรบรหิำรประเทศ
หรอืควบคุมกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ และก ำหนดนโยบำยเพื่อให้ฝ่ำยปกครองรบัไป

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
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๒ 

ปฏิบัติ จึงจ ำเป็นต้องแยกระบบกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรกำรเมืองไว้ 
เป็นเอกเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับรฐัธรรมนูญที่ก ำหนดมิให้ข้ำรำชกำรประจ ำด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรเมือง และในขณะเดียวกันเพื่อให้ข้ำรำชกำรประจ ำวำงตัวเป็นกลำง 
สำมำรถปฏิบตัิงำนประจ ำต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวัน่เกรงว่ำพรรคกำรเมืองใดจะมำเป็น
รฐับำลบริหำรประเทศ ด้วยเหตุนี้  จึงได้มีกำรตรำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
กำรเมืองขึ้น เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรแต่งตัง้และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง ตลอดจน
คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของขำ้รำชกำรกำรเมอืงไวโ้ดยเฉพำะ 

ค ำว่ำ “ข้ำรำชกำรกำรเมือง” ในระบบกฎหมำยไทย หมำยถึง ผู้ด ำรง
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวใ้หเ้ป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืง ซึ่งอำจเป็นผูด้ ำรง
ต ำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองในฝ่ำยบริหำรส่วนกลำง เช่น นำยกรัฐมนตร ี 
รองนำยกรฐัมนตร ีและรฐัมนตร ีตำมมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำร
กำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรืออำจเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองในฝ่ำย 
นิตบิญัญตั ิเช่น ทีป่รกึษำประธำนรฐัสภำ เลขำนุกำรประธำนรฐัสภำ และเลขำนุกำรผูน้ ำ 
ฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร ตำมมำตรำ ๙๒ แห่งพระรำชบญัญตัิระเบียบขำ้รำชกำร
รฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรอือำจเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองในรำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่ เช่น ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เลขำนุกำรผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
และเลขำนุกำรประธำนสภำกรุงเทพมหำนคร ตำมมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒. ข้ำรำชกำรประจ ำ (Career Service) หมำยถึง บุคคลผู้ได้รบักำรแต่งตัง้ 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรบรหิำรขำ้รำชกำรประเภทต่ำง ๆ เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีใ่นงำนประจ ำ
ของระบบรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและนโยบำยของรฐับำล โดยถือเอำงำนนัน้เป็น
อำชพีตลอดไป (Life Work)  ทัง้นี้ สำมำรถแบ่งขำ้รำชกำรประจ ำออกไดเ้ป็น ๓ ประเภท 
คอื ขำ้รำชกำรประจ ำซึ่งอยู่ในบงัคบับญัชำของรฐับำล ขำ้รำชกำรประจ ำซึ่งอยู่ในก ำกับ
ดูแลของรัฐบำล และข้ำรำชกำรประจ ำอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชำหรือก ำกับดูแล 
ของรฐับำล 

๒.๑ ข้ำรำชกำรซึ่งอยู่ ในบังคับบัญชำของรัฐบำล สำมำรถแบ่งย่อย 
ออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื ขำ้รำชกำรทหำร และขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน 

(๑) ขำ้รำชกำรทหำร 

พระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ .ศ . ๒๕๒๑  
ไดก้ ำหนดใหข้ำ้รำชกำรทหำร หมำยถงึ ทหำรประจ ำกำรและขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรอืน
ที่บรรจุในอัตรำต ำแหน่งทหำร ซึ่งกำรบริหำรงำนบุคคลจะเป็นไปตำมกฎหมำย 
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๓ 

ว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรทหำร โดยมีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำร (กขท.) เป็น
องคก์รกลำงบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรทหำรทัง้หมด 

(๒) ขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน 

ค ำว่ำ “ขำ้รำชกำรพลเรอืน” ได้ปรำกฏชดัเจนในพระรำชบญัญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พุทธศกัรำช ๒๔๗๑ โดยบญัญตัใิหห้มำยถงึ ผูซ้ึ่งไดร้บักำร
แต่งตัง้ให้เขำ้รบัรำชกำรในกระทรวงทบวงกำรแผ่นดนิฝ่ำยพลเรอืน เว้นแต่ขำ้รำชกำร
ตุลำกำร และให้รวมทัง้ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรอืนในกระทรวงกำรทหำรด้วย  ทัง้นี้ จำก
ควำมหมำยดงักล่ำว ท ำให้เดมิขำ้รำชกำรพลเรือนมหีลำยประเภท แต่ต่อมำเมื่อไดต้รำ
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ ขึน้ใชบ้งัคบั และไดแ้ยก
ขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืนในกระทรวงกำรทหำรออกจำกระบบขำ้รำชกำรพลเรอืนไปเป็น
ข้ำรำชกำรทหำร และได้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
อกีหลำยครัง้ โดยแยกขำ้รำชกำรบำงประเภทออกไปจำกระบบ จนในปัจจุบนัขำ้รำชกำร
พลเรอืนจงึมแีต่ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสงักดักระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ เป็นส่วนใหญ่  
ทัง้ในรำชกำรบรหิำรส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็น
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในปัจจุบันได้ให้ควำมหมำยข้ำรำชกำร 
ฝ่ำยพลเรอืนว่ำ คอื บุคคลซึ่งไดร้บับรรจุและแต่งตัง้ตำมกฎหมำยใหร้บัรำชกำรโดยไดร้บั
เงนิเดอืนจำกงบประมำณหมวดเงนิเดอืนในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ำยพลเรอืน ซึ่งจำก
ควำมหมำยดงักล่ำว อำจแบ่งขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืนออกไดเ้ป็น ๕ ประเภท คอื 

(๒ .๑) ข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนประเภทนี้ถือเป็นข้ำรำชกำรที่มี
จ ำนวนมำกที่สุด โดยอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร  
พลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ดูแลในระดบัภำพรวม และในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม และ
จงัหวดั จะมคีณะอนุกรรมกำรสำมญั (อ.ก.พ. สำมญั) อกีระดบัหนึ่ง เพื่อท ำหน้ำที่บรหิำร
ทรพัยำกรบุคคลในส่วนรำชกำรนัน้ ๆ 

นอกจำกนี้  ในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร 
พลเรือนได้มีกำรน ำระบบคุณธรรมมำใช้ โดยมีคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.) เป็นผูท้ ำหน้ำทีเ่สนอแนะใหม้หีรอืปรบัปรุงนโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้มีควำมเหมำะสม เพื่อให้กำรรบับุคคล 
เพื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
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๔ 

กำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ และกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย เป็นไปดว้ยควำมเสมอภำค 
ยุตธิรรม ปรำศจำกอคต ิและเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร อกีทัง้ใหก้ำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงดว้ย 

ส ำหรบัประเภทของขำ้รำชกำรพลเรอืน ตำมพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ นัน้ ไดม้กีำรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คอื 

(๒.๑.๑) ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ได้แก่ ข้ำรำชกำร 
พลเรอืนซึ่งรบัรำชกำรโดยได้รบับรรจุแต่งตัง้ตำมที่บญัญัติไว้ในลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำร 
พลเรือนสำมัญ ซึ่งในปัจจุบันต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญมี ๔ ประเภท คือ 
ต ำแหน่งประเภทบริหำร ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร  
และต ำแหน่งประเภททัว่ไป 

(๒ .๑ .๒ ) ข้ำรำชกำรพลเรือน ในพ ระองค์  ได้ แ ก่ 
ข้ำรำชกำรพลเรอืนซึ่งรับรำชกำรโดยได้รบับรรจุแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในพระองค์
พระมหำกษัตรยิ์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งกำรแต่งตัง้และกำรให้พ้นจำก
ต ำแหน่งใหเ้ป็นไปตำมพระรำชอธัยำศยั 

(๒ .๒ ) ข้ ำรำชก ำรพ ลเรือน ใน สถำบัน อุ ดมศึกษ ำ  ต ำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  

เดิมข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำถือเป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือนประเภทหนึ่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
แต่ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มกีำรตรำกฎหมำยโอนมหำวทิยำลยัซึ่งแยกสงักดัอยู่ใน
กระทรวงต่ำง ๆ ให้รวมไปสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีทัง้หมด และให้มหำวิทยำลัย
เหล่ำนัน้เป็นทบวงกำรเมอืงมฐีำนะเทยีบเท่ำกรม เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมมำตรฐำน
กำรศกึษำและควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนทัง้ทำงวชิำกำรและกำรบรหิำรงำนบุคคล 
โดยจดัตัง้คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั (ก.ม.) ขึ้นเป็นองค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลส ำหรบัข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยั และต่อมำได้มีกำรตรำ
พระรำชบญัญัติระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ ขึน้ เพื่ อแยก
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัออกจำกขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัเป็นเอกเทศ โดยมี
เหตุผลว่ำ ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัมลีกัษณะพเิศษทีจ่ะต้องจดัโครงสรำ้งและ
วิธีบริหำรงำนบุคคลออกจำกข้ำรำชกำรพลเรือนทัว่ไป นับตัง้แต่กำรจดัส่วนรำชกำร  
กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรให้รบัเงินเดือน ตลอดจนฐำนะในทำงวิชำกำร เช่น ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์ซึง่แตกต่ำงไปจำกขำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมญั จงึตอ้งแยกระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลออกไปเป็นเอกเทศ 
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ต่อมำ เมื่อสถำนศึกษำของรัฐที่จ ัดกำรศึกษำระดับ
ปริญญำจะต้องมำรวมอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำร แต่ข้ำรำชกำรในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐอยู่ภำยใต้ระบบ 
กำรบริหำรงำนบุคคลที่แตกต่ำงกัน ดังนัน้ เมื่อพระรำชบัญญัติระเบียบข้ ำรำชกำร
พลเมอืงในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกำศใช ้จงึไดก้ ำหนดใหม้คีณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ (ก.พ.อ.) ท ำหน้ำทีเ่ป็นองค์กรกลำงบรหิำรงำน
บุคคลของขำ้รำชกำรในสถำบนัอุดมศกึษำขึน้เป็นกำรเฉพำะ เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรสถำบนัอุดมศึกษำของรฐัมีควำมเสมอภำคเป็นเอกเทศ และสอดคล้อง 
กบัภำรกจิโดยศกึษำถงึควำมเป็นอสิระและควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรและวชิำชพี 

(๒.๓) ขำ้รำชกำรครู ตำมพระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้ำรำชกำรครูเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนอีกประเภท 
ที่แยกองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลออกจำกข้ำรำชกำรพลเรือนทัว่ไป ตัง้แต่ ปี  
พ.ศ. ๒๔๘๘ โดยกำรตรำพระรำชบัญญัติครู พุทธศักรำช ๒๔๘๘ ก ำหนดให้คุรุสภำ 
ท ำหน้ำที่แทน ก.พ. ในกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู แต่คงให้มีสถำนภำพ 
ทำงกฎหมำยเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืน จนถึงในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงได้มพีระรำชบญัญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓ แยกขำ้รำชกำรครูออกจำกขำ้รำชกำรพลเรอืนทัว่ไป 
โดยมคีณะกรรมกำรขำ้รำชกำรคร ู(ก.ค.) เป็นองคก์รกลำงบรหิำรงำนบุคคลเป็นเอกเทศ 

ในปัจจุบนัน้ี ขำ้รำชกำรครมูคีณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก .ค .ศ.) เป็นองค์กรกลำงบ ริหำรงำนบุคคลตำม
พระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  ทัง้นี้ 
เน่ืองจำกพระรำชบญัญตัิกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก ำหนดให้มกีำรจดัระบบ
ข้ำรำชกำรครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้นใหม่ โดยให้ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำทัง้หมด เป็นข้ำรำชกำรในสงักัดองค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลเดียวกัน 
เพื่อใหน้โยบำยกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำทัง้หมดเป็นเอกภำพ 

(๒.๔) ข้ำรำชกำรต ำรวจ ตำมพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนในอีก
รปูแบบหนึ่ง ซึ่งแต่เดมิมฐีำนะเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั อยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำดว้ย
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน แต่โดยทีข่ำ้รำชกำรต ำรวจมลีกัษณะแตกต่ำงจำกขำ้รำชกำร
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พลเรอืนสำมญัหลำยประกำร เช่น ลกัษณะโครงสร้ำงของต ำรวจจะมกีำรจ ำแนกชัน้ยศ
แบบทหำร ลกัษณะกำรปกครองบงัคบับญัชำ ตลอดจนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ
วิธีปฏิบัติงำน มีลักษณะคล้ำยคลึงกับข้ำรำชกำรทหำรมำกกว่ำ จึงต้องมีระบบ  
กำรบรหิำรงำนบุคคลแตกต่ำงไปจำกขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั จงึต้องแยกไวเ้ป็นขำ้รำชกำร
พลเรอืนอกีประเภทหนึ่งในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

ต่อมำ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ แยกขำ้รำชกำรต ำรวจออกจำกกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน โดยมียศและมีอ ำนำจใช้อำวุธในกำรปฏิบัติหน้ำที่รกัษำ 
ควำมสงบเรยีบรอ้ย ซึ่งบำงครัง้ต้องต่อสูป้ะทะ ท ำให้กำรจดัอตัรำก ำลงักด็ ีกำรปกครอง
บงัคบับญัชำกด็ ีกำรรกัษำวนิัยกด็ ีย่อมแตกต่ำงกบัขำ้รำชกำรพลเรอืนทัว่ไป จงึต้องแยก
ขำ้รำชกำรต ำรวจออกจำกกำรบรหิำรงำนบุคคล โดยมคีณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
(ก.ตร.) เป็นองค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลเป็นเอกเทศ และต่อมำได้มกีำรปรบัปรุงกฎหมำย
เกีย่วกบัขำ้รำชกำรต ำรวจ ซึ่งในปัจจุบนัคอืพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒.๕) ขำ้รำชกำรอยักำร ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
ฝ่ำยอยักำร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

แต่เดิมขำ้รำชกำรอยักำร คอื ขำ้รำชกำรซึ่งมหีน้ำที่เป็น
ทนำยหลวง สงักดัอยู่กบักระทรวงยุตธิรรม มหีน้ำทีว่่ำควำมด ำเนินคดอีำญำแทนแผ่นดนิ 
โดยถือเป็นข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร จึงสำมำรถสับเปลี่ยนหน้ำที่กันได้ แต่ต่อมำในปี  
พ.ศ. ๒๔๖๕ มกีำรโอนกรมอยักำรจำกกระทรวงยุติธรรมไปสงักัดกระทรวงมหำดไทย  
ท ำใหข้ำ้รำชกำรอยักำรมสีถำนภำพทำงกฎหมำยเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั และอยู่
ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นต้นมำ  
และแม้จะได้มีกำรตรำพระรำชบญัญัติพนักงำนอยักำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ พนักงำน
อยักำรกย็งัคงมสีถำนภำพทำงกฎหมำยเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืน 

จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีกำรแยกข้ำรำชกำร
อยักำรออกเป็นขำ้รำชกำรอกีประเภทหนึ่ง และมกีฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบกำรบรหิำรงำน
บุคคลของตนเองเป็นเอกเทศ มวีธิกีำรบรหิำรงำนบุคคลแตกต่ำงจำกขำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมญั และมีคณะกรรมกำรอยักำร (ก.อ.) เป็นองค์กำรกลำงบรหิำรงำนบุคคลส ำหรบั
อยักำรโดยเฉพำะ พรอ้มทัง้ก ำหนดสถำนภำพทำงกฎหมำยพเิศษในทำงรำชกำรให้แก่
อยักำรดว้ยกำรก ำหนดคุณสมบตั ิเงนิเดอืน ควำมมัน่คงในต ำแหน่ง และวนิัยเช่นเดยีวกบั
ผูพ้พิำกษำ ซึ่งแตกต่ำงจำกเจำ้หน้ำทีอ่ื่น ๆ ของรฐั เพื่อเป็นหลกัประกนัควำมเป็นอสิระ
ในกำรท ำงำนของอยักำรใหส้ำมำรถปฏิบตัหิน้ำที่ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยปรำศจำก 
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กำรแทรกแซงจำกอ ำนำจของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  ทัง้นี้ ในปัจจุบนั
ระบบข้ำรำชกำรอัยกำรอยู่ภำยใต้บังคับตำมพระรำชบัญญั ติระเบียบข้ำรำชกำร 
ฝ่ำยอยักำร พ.ศ. ๒๕๕๓ และตำมมำตรำ ๓๒ ได้มกีำรแบ่งต ำแหน่งขำ้รำชกำรอยักำร
ออกเป็น ๘ ชัน้ ดงันี้ 

(๑) อยักำรสงูสุดเป็นขำ้รำชกำรอยักำรชัน้ ๘ 

(๒) รองอยักำรสูงสุด และผู้ตรวจกำรอยักำร เป็นขำ้รำชกำรอยักำร 
ชัน้ ๗ 

(๓) อธิบดีอัยกำร อธิบดีอัยกำรภำค รองอธิบดีอัยกำร รองอธิบดี
อยักำรภำคอยักำรพเิศษฝ่ำยและอยักำรผูเ้ชีย่วชำญพเิศษ เป็นขำ้รำชกำรอยักำรชัน้ ๖ 

(๔) อยักำรผูเ้ชีย่วชำญ เป็นขำ้รำชกำรอยักำรชัน้ ๕ 

(๕) อยักำรจงัหวดั และอยักำรจังหวดัประจ ำส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 
เป็นขำ้รำชกำรอยักำรชัน้ ๔ 

(๖) อัยกำรประจ ำส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และรองอัยกำรจังหวัด 
เป็นขำ้รำชกำรอยักำรชัน้ ๓ 

(๗) อยักำรประจ ำกอง และอยักำรจงัหวดัผูช้ว่ย เป็นขำ้รำชกำรอยักำร
ชัน้ ๒ 

(๘) อยักำรผูช้่วย เป็นขำ้รำชกำรอยักำรชัน้ ๑ 

 

๒.๒ ขำ้รำชกำรประจ ำซึง่อยู่ในก ำกบัดแูลของรฐับำล  
ในปัจจุบนัมกีำรจดัระเบยีบรำชกำรบรหิำรส่วนทอ้งถิ่นซึ่งเป็นส่วนรำชกำร

ในก ำกับดูแลของรฐับำลใน ๒ รูปแบบใหญ่ คือ รูปแบบทัว่ไป ได้แก่ องค์กำรบรหิำร 
ส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กับรูปแบบพิเศษ ได้แก่ 
กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ โดยรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะมี
เจำ้หน้ำทีเ่ป็นผูใ้ชอ้ ำนำจทำงปกครองจดัท ำบรกิำรสำธำรณะต่ำง ๆ ในแต่ละทอ้งถิน่นัน้ 
และมคีวำมสมัพนัธ์กบัรฐัตำมกฎหมำยมหำชน ซึ่งเจำ้หน้ำทีเ่หล่ำนี้อยู่ในก ำกบัดูแลของ
รฐับำลและมีฐำนะเป็นข้ำรำชกำรประจ ำประเภทหนึ่ง โดยบำงต ำแหน่งอำจเรียกว่ำ
ขำ้รำชกำร แต่บำงต ำแหน่งอำจเรยีกว่ำพนักงำน  ทัง้นี้ กำรบรหิำรงำนบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดงักล่ำว จะเป็นไปตำมพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่เป็นกฎหมำยทีว่ำงระเบยีบกำรบรหิำรงำนบุคคลขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละรูปแบบ โดยก ำหนดโครงสร้ำงทัว่ไปให้มีคณะกรรมกำร  
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๘ 

๓ ระดับ คือ คณะกรรมกำรระดับจังหวัด คณะกรรมกำรกลำงระดับประเทศ และ
คณะกรรมกำรใหญ่ทีก่ ำหนดนโยบำยในภำพรวม กล่ำวคอื 

(๑) ขำ้รำชกำรองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั ตำมพระรำชบญัญัติองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ จะมีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) ของแต่ละจังหวัด เป็นผู้บริหำรงำนบุคคลในองค์กำรบริหำร 
ส่วนจงัหวดันัน้ ๆ โดยภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรกลำงขำ้รำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจงัหวดั (ก.จ.) และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรมำตรฐำน 
กำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) อกีคณะหนึ่งดว้ย 

(๒) พนักงำนเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ จะมี
คณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำล (ก.ท.จ.) ของแต่ละจงัหวดั ท ำหน้ำที่บรหิำรงำนบุคคล
ส ำหรับเทศบำลทุกแห่งที่อยู่ ในเขตจังหวัดนั ้น  โดยภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล (ก.ท.) และอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) อกีคณะหนึ่งดว้ย 

(๓) พนักงำนส่วนต ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จะมคีณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลของแต่ละจงัหวดั 
ท ำหน้ำที่บรหิำรงำนบุคคลส ำหรบัองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล (ก.อบต.จ.) ทุกแห่งที่อยู่ 
ในเขตจงัหวัดนัน้ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล  
(ก.อบต.) และอยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) อกีคณะหนึ่งดว้ย 

(๔) พนักงำนเมืองพัทยำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบรหิำรรำชกำร 
เมอืงพทัยำ พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมคีณะกรรมกำรพนักงำนเมอืงพทัยำ ท ำหน้ำทีเ่ป็นองคก์รกลำง 
บริหำรงำนบุคคล ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) 

ส ำหรับข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๒๘ นัน้ เนื่องดว้ยมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญตัใิห้กำรบรหิำรงำนบุคคลของ
กรุงเทพมหำนคร เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร   
ดงันัน้ กำรบรหิำรงำนบุคคลของรำชกำรส่วนท้องถิ่นในส่วนน้ีจึงต้องเป็นไปตำมกฎหมำย
เฉพำะ คอืมคีณะกรรมกำรขำ้รำชกำรกรุงเทพมหำนคร (ก.ก.) ท ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนบุคคล
เป็นเอกเทศ โดยไม่อยู่ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ (ก.ถ.) 
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๙ 

๒.๓ ข้ำรำชกำรประจ ำอื่นที่มิได้อยู่ในบงัคบับญัชำหรอืก ำกับดูแลของรฐับำล 
คอื ขำ้รำชกำรที่มไิดอ้ยู่ในระบบรำชกำรฝ่ำยบรหิำร เน่ืองจำกรฐัธรรมนูญไดแ้บ่งอ ำนำจ
อธปิไตยออกเป็น ๓ ส่วนเป็นอิสระต่อกนั เพื่อประโยชน์ในกำรถ่วงดุลและคำนอ ำนำจ 
ซึ่งกันและกัน  ดังนัน้ ข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนให้กับระบบรำชกำรในส่วนอื่นที่มิใช่ 
ฝ่ำยบรหิำร เช่น องค์กรตุลำกำร องค์กรนิติบญัญัต ิหรอืองค์กรอสิระอื่น ๆ จงึมีกำรจดั
องค์กรและกำรบริหำรงำนบุคคลของตนเองที่เป็นเอกเทศ ซึ่งอำจแบ่งลักษณะของ 
ขำ้รำชกำรประจ ำดงักล่ำวออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คอื ขำ้รำชกำรตุลำกำร และขำ้รำชกำร
ประจ ำอื่นทีม่ใิช่ขำ้รำชกำรตุลำกำร 

(๑) ข้ำรำชกำรตุลำกำร เป็นข้ำรำชกำรที่ใช้อ ำนำจรัฐในด้ำนตุลำกำร  
เพื่ออ ำนวยควำมยุตธิรรมและพจิำรณำพพิำกษำอรรถคดตี่ำง ๆ  ดงันัน้ ขำ้รำชกำรตุลำกำร
จงึตอ้งมสีถำนภำพที่เป็นกลำงอย่ำงยิง่ โดยตอ้งมกีระบวนกำรคดัเลอืกบุคคลและแต่งตัง้
เขำ้ด ำรงต ำแหน่ง กำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ และกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยเป็นกรณีเฉพำะ 
รวมทัง้ต้องมีกำรบริหำรงำนบุคคลที่เป็นอิสระเพื่อมิให้มีกำรแทรกแซงจำกองค์กร
ภำยนอกอื่น ๆ อนัมลีกัษณะใกล้เคยีงระบบของขำ้รำชกำรอยักำร ซึ่งแตกต่ำงจำกระบบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนทัว่ไป  ทัง้นี้ ขำ้รำชกำรตุลำกำรในปัจจุบนั สำมำรถแบ่งออกได้เป็น  
๒ ประเภท คอื ขำ้รำชกำรตุลำกำรศำลยุตธิรรม และตุลำกำรศำลปกครอง 

(๑.๑) ขำ้รำชกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม ตำมพระรำชบัญญัติระเบยีบ
ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นขำ้รำชกำรที่มอี ำนำจพิจำรณำ
พพิำกษำอรรถคดทีัว่ไป โดยอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรตุลำกำร
ศำลยุตธิรรม (ก.ต.) ซึง่ขำ้รำชกำรตุลำกำรศำลยุตธิรรมนัน้ม ี๒ ประเภท คอื 

(๑.๑.๑) ข้ำรำชกำรตุลำกำร คือ ข้ำรำชกำรผู้มีอ ำนำจและ
หน้ำที่ในกำรพจิำรณำพพิำกษำอรรถคดี รวมตลอดถึงผูช้่วยผูพ้พิำกษำ และขำ้รำชกำร 
ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น 

(๑.๑.๒) ดะโต๊ะยุตธิรรม คอื ขำ้รำชกำรซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูม้อี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรวนิิจฉยัชีข้ำดขอ้กฎหมำยอสิลำม 

(๑.๒) ตุลำกำรศำลปกครอง ตำมพระรำชบญัญตัิจดัตัง้ศำลปกครอง
และวธิพีจิำรณำคดปีกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นขำ้รำชกำรที่มอี ำนำจพจิำรณำพพิำกษำ 
คดปีกครอง โดยอยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรตุลำกำรศำลปกครอง 
(ก.ศป.) 

(๒) ข้ำรำชกำรประจ ำอื่นที่มิใช่ข้ำรำชกำรตุลำกำร เป็นข้ำรำชกำรที่มี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกบัขำ้รำชกำรพลเรอืนทัว่ไป แต่เนื่องดว้ยองค์กรทีป่ฏบิตังิำนอยู่นัน้เป็น
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๑๐ 

องค์กรที่แยกตัวออกมำจำกฝ่ำยบรหิำร ข้ำรำชกำรประเภทนี้จึงต้องมีกำรบรหิำรงำน
บุคคลทีเ่ป็นเอกเทศดว้ย  ทัง้นี้ อำจแบ่งประเภทของขำ้รำชกำรดงักล่ำวตำมลกัษณะของ
องคก์ร ไดด้งันี้ 

(๒.๑) ข้ำรำชกำรประจ ำฝ่ำยนิติบัญญัติ ได้แก่ ผู้ซึ่งรับรำชกำร 
ในต ำแหน่งประจ ำ โดยไดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำสำมญั และไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นขำ้รำชกำร
รัฐสภำสำมัญ  ตำมพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำร รัฐสภำ พ .ศ . ๒๕๕๔  
ซึ่งขำ้รำชกำรประเภทนี้จะอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำร
ฝ่ำยรฐัสภำ (ก.ร.) 

(๒.๒) ขำ้รำชกำรประจ ำในองคก์รตุลำกำร ไดแ้ก่ 
(๒.๒.๑) ขำ้รำชกำรศำลยุตธิรรม ซึง่ไดร้บักำรบรรจุและแต่งตัง้

ใหเ้ป็นขำ้รำชกำร ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรศำลยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และอยู่ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรศำลยุตธิรรม (ก.ศ.) 

(๒.๒.๒) ข้ำรำชกำรฝ่ำยศำลปกครอง ตำมพระรำชบัญญัติ
จดัตัง้ศำลปกครองและวธิพีิจำรณำคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบรหิำร 
งำนบุคคลของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรฝ่ำยศำลปกครอง 

(๒ .๒ .๓ ) ข้ำรำชกำรส ำนั ก งำน ศำลรัฐธรรม นูญ  ตำม
พระรำชบญัญัติส ำนักงำนศำลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบรหิำรงำน
บุคคลของคณะตุลำกำรศำลรฐัธรรมนูญ 

(๒.๓) ข้ำรำชกำรประจ ำในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ เช่น 
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่
ภำยใตก้ำรบรหิำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ
หรอืขำ้รำชกำรส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ตำมพระรำชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรบริหำรงำนบุคคลของ
คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ  

และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 

พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(๓) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๔) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๑/๒๕ มกรำคม ๒๕๕๑ 
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๑๒ 

มใิหน้ ำค ำสัง่หวัหน้ำคณะปฏริปูกำรปกครองแผ่นดนิ ที ่๓๘/๒๕๑๙ ลงวนัที ่๒๑ 
ตุลำคม ๒๕๑๙ มำใชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้ำรำชกำรพลเรือน” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตัง้ตำม

พระรำชบัญญัตินี้ ให้รบัรำชกำรโดยได้รับเงินเดือนจำกเงินงบประมำณในกระทรวง  
กรมฝ่ำยพลเรอืน 

“ขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรพลเรอืน และขำ้รำชกำรอื่น
ในกระทรวงกรมฝ่ำยพลเรอืน ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรประเภทนัน้ 

“กระทรวง” หมำยควำมรวมถงึส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละทบวง 

“รฐัมนตรเีจ้ำสงักดั” หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง รฐัมนตรวี่ำกำร
ทบวง และหมำยควำมรวมถึงนำยกรัฐมนตรีในฐำนะเป็นผู้บังคับบัญชำส ำนัก
นำยกรฐัมนตร ีและนำยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรใีนฐำนะเป็นผู้บงัคบับญัชำส่วนรำชกำร 
ทีม่ฐีำนะเป็นกรมและไม่สงักดักระทรวง 

“ปลดักระทรวง” หมำยควำมรวมถงึปลดัส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละปลดัทบวง 

“กรม” หมำยควำมรวมถงึส่วนรำชกำรทีม่ฐีำนะเป็นกรม 

“อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ หวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรมหรอืเทยีบเท่ำกรม 

“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรบัปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และส่วนรำชกำรที่จดัตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดนิและมฐีำนะไม่ต ่ำกว่ำกรม 

 

มำตรำ ๕  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

ลกัษณะ ๑ 

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน 

   
 

มำตรำ ๖  ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ 
“ก.พ.” ประกอบด้วยนำยกรฐัมนตรหีรอืรองนำยกรฐัมนตรทีี่นำยกรฐัมนตรมีอบหมำย 
เป็นประธำน ปลดักระทรวงกำรคลัง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ และเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  

และกรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้จำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกำรบรหิำรและกำรจดักำร และด้ำนกฎหมำยซึ่งมีผลงำนเป็นที่
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๑๓ 

ประจกัษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รบักำรสรรหำตำมหลกัเกณฑ์ วิธกีำร  

และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. จ ำนวนไม่น้อยกว่ำห้ำคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และให้
เลขำธกิำร ก.พ. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ต้องไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำง
กำรเมือง กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ร ับผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง  

หรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืงและมไิดเ้ป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งอยู่แลว้ 

 

มำตรำ ๗  กรรมกำรซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ใหอ้ยู่ในต ำแหน่งได้
ครำวละสำมปี ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนดและยังมีกรรมกำรดังกล่ำว
เหลอือยู่อกีไม่น้อยกว่ำสำมคนใหก้รรมกำรทีเ่หลอืปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได้ 

เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนดให้ด ำเนินกำรแต่งตั ้งกรรมกำรแทน
ภำยในก ำหนดสำมสบิวนั เว้นแต่วำระของกรรมกำรเหลอืไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิวนัจะ 
ไม่แต่งตัง้กรรมกำรแทนกไ็ดผู้้ซึ่งไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนนัน้ใหอ้ยู่ในต ำแหน่งได้
เพยีงเท่ำก ำหนดเวลำของผูซ้ึง่ตนแทน 

กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่ งตัง้ให้เป็น
กรรมกำรอกีกไ็ด ้

ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้ทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ให้กรรมกำรนัน้ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้ทรง
พระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 

 

มำตรำ ๘  ก.พ. มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑ ) เสนอแนะและให้ ค ำป รึกษ ำแก่ คณ ะรัฐมนตรีเกี่ ย วกับน โยบำย 

และยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐในด้ำนมำตรฐำนค่ำตอบแทน  
กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลรวมตลอดทัง้กำรวำงแผนก ำลังคนและ 
ดำ้นอื่น ๆ เพื่อใหส่้วนรำชกำรใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

(๒) รำยงำนคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำปรบัปรุงเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
เงนิเพิม่ค่ำครองชพี สวสัดกิำร หรอืประโยชน์เกื้อกูลอื่นส ำหรบัขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน 
ใหเ้หมำะสม 

(๓) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และมำตรฐำนกำรบรหิำรและพฒันำทรพัยำกร
บุคคลของขำ้รำชกำรพลเรอืน เพื่อส่วนรำชกำรใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

(๔) ใหค้วำมเหน็ชอบกรอบอตัรำก ำลงัของส่วนรำชกำร 
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๑๔ 

(๕) ออกกฎ ก.พ. และระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่ อ
ปฏิบตัิกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ รวมตลอดทัง้กำรให้ค ำแนะน ำหรอืวำงแนวทำงในกำร
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  กฎ ก.พ. เมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีและ 
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๖) ตคีวำมและวนิิจฉัยปัญหำทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำกกำรใชบ้งัคบัพระรำชบญัญตัินี้ 
รวมตลอดทัง้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหำ มติของ ก.พ. ตำมข้อนี้  
เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย 

(๗) ก ำกบั ดูแล ตดิตำม ตรวจสอบและประเมนิผลกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ของข้ำรำชกำรพลเรอืนในกระทรวงและกรม เพื่อรกัษำควำมเป็นธรรมและมำตรฐำน 
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทัง้ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ในกำรน้ี ใหม้อี ำนำจเรยีกเอกสำรและหลกัฐำนจำกส่วนรำชกำร หรอืให้
ผูแ้ทนส่วนรำชกำร ขำ้รำชกำรหรือบุคคลใด ๆ มำชี้แจงขอ้เท็จจรงิ และใหม้อี ำนำจออก
ระเบยีบใหก้ระทรวง และกรมรำยงำนเกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำร
พลเรอืนทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีไ่ปยงั ก.พ. 

(๘) ก ำหนดนโยบำยและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่ำเรยีนหลวงและทุนของ
รฐับำลให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน 
ตลอดจนจัดสรรผู้ร ับทุนที่ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วเข้ำรับรำชกำรในกระทรวงและกรม  

หรอืหน่วยงำนของรฐั 

(๙) ออกขอ้บงัคบัหรอืระเบียบเกี่ยวกบักำรจดักำรกำรศึกษำและควบคุมดูแล
และกำรให้ควำมช่วยเหลอืบุคลำกรภำครฐั นักเรยีนทุนเล่ำเรยีนหลวง นักเรยีนทุนของ
รฐับำล และนักเรยีนทุนส่วนตวัทีอ่ยู่ในควำมดูแลของ ก.พ. ตลอดจนกำรเก็บเงนิชดเชย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลจดักำรกำรศึกษำ  ทัง้นี้ ให้ถือว่ำเงนิชดเชยค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล
จัดกำรกำรศึกษำเป็นเงินรำยรับของส่วนรำชกำรที่เป็นสถำนอ ำนวยบริกำรอันเป็น
สำธำรณประโยชน์ ตำมควำมหมำยในกฎหมำยว่ำดว้ยวธิกีำรงบประมำณ 

(๑๐) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญำ 
ประกำศนียบตัรวชิำชพีหรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้เป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือน และกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน รวมทัง้ระดับ
ต ำแหน่งและประเภทต ำแหน่งส ำหรบัคุณวุฒดิงักล่ำว 

(๑๑) ก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคลตำมพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕ 

(๑๒) พิจำรณำจัดระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ 

วนั เดอืน ปีเกดิและกำรควบคุมเกษยีณอำยุของขำ้รำชกำรพลเรอืน 

(๑๓) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้และกฎหมำยอื่น 

กำรออกกฎ ก.พ. ตำม (๕) ในกรณีที่เห็นสมควรให้ส ำนักงำน ก.พ. หำรือ
กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประกอบกำรพจิำรณำของ ก.พ. ดว้ย 

 

มำตรำ ๙๒  ในกรณีที่ ก.พ. มีมติว่ำกระทรวง กรม หรอืผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติตำม
พระรำชบญัญัตินี้ไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติกำรโดยขดัหรือแย้งกับ
แนวทำงตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตันิี้ ให ้ก.พ. แจง้ใหก้ระทรวง กรม หรอืผูม้หีน้ำที่
ปฏิบตัิดงักล่ำวด ำเนินกำรแก้ไข ยกเลิก หรอืยุติกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวภำยในเวลำที่
ก ำหนดในกรณีทีก่ระทรวง กรม หรอืผูม้หีน้ำทีป่ฏบิตัดิงักล่ำวไม่ด ำเนินกำรตำมมต ิก.พ. 
ภำยในเวลำทีก่ ำหนดโดยไม่มเีหตอุนัสมควร ใหถ้อืว่ำปลดักระทรวง อธบิด ีหรอืผูม้หีน้ำที่
ปฏบิตัดิงักล่ำว แลว้แต่กรณี กระท ำผดิวนิัย 

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมวรรคหนึ่งและกำรสัง่ลงโทษให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของ ก.พ. ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่ผู้ไม่ปฏิบัติกำรตำมมติ ก.พ. ตำมวรรคหนึ่งเป็นรฐัมนตรีเจ้ำสังกัด  
ให ้ก.พ. รำยงำนนำยกรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำสัง่กำรตำมทีเ่หน็สมควรต่อไป 

 

มำตรำ ๑๐  ในกรณีที่ ก.พ. เห็นว่ำกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลในเรื่องใดที่
ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนทุกประเภทหรือบำงประเภทควรมีมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์
เดยีวกนั ให ้ก.พ. จดัใหม้กีำรประชุมเพื่อหำรอืร่วมกนัระหว่ำงผูแ้ทน ก.พ. ผูแ้ทน ก.พ.ร. 
และผู้แทนองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรอืนประเภทต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก ำหนดมำตรฐำนหรอืหลกัเกณฑ์กลำงกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลใน
เรื่องนัน้เสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและเมื่อคณะรฐัมนตรใีห้ควำมเห็นชอบแล้วให้ใช้บงัคบั
มำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์กลำงดังกล่ำวกับข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนทุกประเภท  

หรอืประเภทนัน้ ๆ แลว้แต่กรณี 

ควำมในวรรคหนึ่ งให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับวิธีกำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคลของรฐัในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดว้ยโดยอนุโลม 

 

 
๒ พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนฯ ก ำหนดให ้อ.ก.พ. กระทรวงเป็นองค์กำรใน

รูปคณะกรรมกำร  ดังนัน้ ค ำว่ำ “กระทรวง กรม” ในมำตรำ ๙ จึงมิได้หมำยควำมรวมถึง อ.ก.พ. 
กระทรวงดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗/๒๕๒๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๖ 

มำตรำ ๑๑  ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำร
พจิำรณำทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองมำใชบ้งัคบัแก่
กำรประชุม ก.พ. โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีตำมมำตรำ ๓๖ วรรคสอง 

 

มำตรำ ๑๒  ก.พ. มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรวิสำมญั เรยีกโดยย่อว่ำ 
“อ.ก.พ. วสิำมญั” เพื่อท ำกำรใด ๆ แทนได ้

จ ำนวน คุณสมบตั ิหลกัเกณฑ์และวธิกีำรแต่งตัง้ อ.ก.พ. วสิำมญั รวมตลอดทัง้
วธิกีำรไดม้ำ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำกต ำแหน่งใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎ ก.พ. 

 

มำตรำ ๑๓  ให้มสี ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรอืน เรยีกโดยย่อว่ำ 
“ส ำนักงำน ก.พ.” โดยมเีลขำธกิำร ก.พ. เป็นผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรและบรหิำรรำชกำร
ของส ำนักงำน ก.พ. ขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร ี

ส ำนักงำน ก.พ. มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค.  

และด ำเนินกำรตำมที ่ก.พ. หรอื ก.พ.ค. มอบหมำย 

(๒) เสนอแนะและให้ค ำปรกึษำแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 
และแนวทำงกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลภำครฐั 

(๓) พัฒนำ ส่งเสริม วิเครำะห์  วิจัยเกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์ ระบบ 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และมำตรฐำนดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำรพลเรอืน 

(๔) ตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของขำ้รำชกำรพลเรอืน 

(๕) ด ำเนินกำรเกีย่วกบัแผนก ำลงัคนของขำ้รำชกำรพลเรอืน 

(๖) เป็นศูนยก์ลำงขอ้มลูทรพัยำกรบุคคลภำครฐั 

(๗) จดัท ำยุทธศำสตร์ ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรพฒันำทรพัยำกร
บุคคลของขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน 

(๘) ส่งเสริม ประสำนงำน เผยแพร่ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และด ำเนินกำร
เกีย่วกบักำรจดัสวสัดกิำรและกำรเสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติส ำหรบัทรพัยำกรบุคคลภำครฐั 

(๙) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับทุนเล่ำเรียนหลวงและทุนของรฐับำลตำมนโยบำย 

และระเบยีบของ ก.พ. ตำมมำตรำ ๘ (๘) 
(๑๐) ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรดแูลบุคลำกรภำครฐัและนักเรยีนทุนตำมขอ้บงัคบั

หรอืระเบยีบของ ก.พ. ตำมมำตรำ ๘ (๙) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๗ 

(๑๑) ด ำเนินกำรเกีย่วกบักำรรบัรองคุณวุฒขิองผูไ้ดร้บัปรญิญำ ประกำศนยีบตัร
วชิำชพีหรอืคุณวุฒอิย่ำงอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืน 
และกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน รวมทัง้ระดับต ำแหน่งและประเภท
ต ำแหน่งส ำหรบัคุณวุฒดิงักล่ำว 

(๑๒) ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรกัษำทะเบยีนประวตัแิละกำรควบคุมเกษยีณอำยุ
ของขำ้รำชกำรพลเรอืน 

(๑๓) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลในรำชกำร 
พลเรอืนเสนอต่อ ก.พ. และคณะรฐัมนตร ี

(๑๔) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  กฎหมำยอื่น  

หรอืตำมทีค่ณะรฐัมนตร ีนำยกรฐัมนตร ีหรอื ก.พ. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๔๓  ใหม้คีณะอนุกรรมกำรสำมญั เรยีกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. สำมญั” เพื่อ
เป็นองคก์รบรหิำรทรพัยำกรบุคคลในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ดงันี้ 

(๑) คณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำกระทรวง เรยีกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. กระทรวง” 
โดยออกนำมกระทรวง 

(๒) คณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำกรม เรยีกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. กรม” โดยออก
นำมกรม 

(๓) คณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำจงัหวดั เรียกโดยย่อว่ำ “อ.ก.พ. จงัหวดั” 
โดยออกนำมจงัหวดั 

(๔) คณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำส่วนรำชกำรอื่นนอกจำกส่วนรำชกำรตำม 
(๑) (๒) และ (๓) 

กำรเรยีกชื่อ องค์ประกอบ และอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. ตำม (๔) ให้เป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

 

มำตรำ ๑๕  อ.ก.พ. กระทรวง ประกอบด้วยรฐัมนตรเีจ้ำสงักัด เป็นประธำน 
ปลัดกระทรวง เป็นรองประธำน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตัง้จำกข้ำรำชกำรพลเรือนใน
ส ำนักงำน ก.พ. หนึ่งคน เป็นอนุกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และอนุกรรมกำรซึ่งประธำน 
อ.ก.พ. แต่งตัง้จำก 

 
๓ กองอ ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัรมไิดม้ฐีำนะเป็นส่วนรำชกำรระดบักรม

ตำมนิยำมค ำว่ำ “ส่วนรำชกำร” ในมำตรำ ๔ จงึไม่จ ำเป็นต้องจดัใหม้ ีอ.ก.พ. สำมญั เพื่อเป็นองค์กรใน
กำรบรหิำรงำนบุคคลตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๔ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่
๒๐๑/๒๕๕๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๘ 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำร
จดักำร และด้ำนกฎหมำย ซึ่งมผีลงำนเป็นที่ประจกัษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และมไิด้
เป็นขำ้รำชกำรในกระทรวงนัน้จ ำนวนไม่เกนิสำมคน 

(๒) ขำ้รำชกำรพลเรอืนผูด้ ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสูงในกระทรวงนัน้ 
ซึง่ไดร้บัเลอืกจำกขำ้รำชกำรพลเรอืนผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว จ ำนวนไม่เกนิหำ้คน 

ให ้อ.ก.พ. นี้ตัง้เลขำนุกำรหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๑๖  อ.ก.พ. กระทรวง มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบยีบวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

ในกระทรวงซึ่งต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และมำตรฐำนที่ ก.พ. ก ำหนดตำม
มำตรำ ๘ (๓) 

(๒) พจิำรณำกำรเกลีย่อตัรำก ำลงัระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกระทรวง 

(๓) พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

(๔) ปฏบิตักิำรอื่นตำมพระรำชบญัญตันิี้และช่วย ก.พ. ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชบญัญตันิี้ตำมที ่ก.พ. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๗  อ.ก.พ. กรม ประกอบด้วยอธบิด ีเป็นประธำน รองอธบิดทีี่อธบิดี
มอบหมำยหนึ่งคน เป็นรองประธำน และอนุกรรมกำรซึง่ประธำน อ.ก.พ. แต่งตัง้จำก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำร
จดักำรและดำ้นกฎหมำย ซึง่มผีลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ในควำมสำมำรถมำแลว้ และมไิดเ้ป็น
ขำ้รำชกำรในกรมนัน้จ ำนวนไม่เกนิสำมคน 

(๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภท
อ ำนวยกำรในกรมนัน้ซึ่งได้รับเลือกจำกข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำว 
จ ำนวนไม่เกนิหกคน 

ให ้อ.ก.พ. นี้ตัง้เลขำนุกำรหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๑๘  อ.ก.พ. กรม มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำก ำหนดนโยบำย ระบบ และระเบยีบวธิกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

ในกรมซึ่งต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และมำตรฐำนที่ ก.พ. ก ำหนดตำม
มำตรำ ๘ (๓) และนโยบำยและระบบกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลที่  อ.ก.พ. กระทรวง
ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๖ (๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๙ 

(๒) พจิำรณำกำรเกลีย่อตัรำก ำลงัระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกรม 

(๓) พิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

(๔) ปฏบิตักิำรอื่นตำมพระรำชบญัญตันิี้และช่วย ก.พ. ปฏบิตัิกำรใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชบญัญตันิี้ตำมที ่ก.พ. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๙  อ.ก.พ. จงัหวดั ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั เป็นประธำน  

รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยหนึ่งคน เป็นรองประธำน  
และอนุกรรมกำร ซึง่ประธำน อ.ก.พ. แต่งตัง้จำก 

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกำรบริหำรและกำร
จดักำร และด้ำนกฎหมำย ซึ่งมผีลงำนเป็นที่ประจกัษ์ในควำมสำมำรถมำแล้ว และมไิด้
เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในจงัหวดันัน้ จ ำนวนไม่เกนิสำมคน 

(๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรหรือประเภท
อ ำนวยกำร ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตัง้ไปประจ ำจังหวัดนั ้น และได้รับเลือกจำก
ข้ำรำชกำรพลเรือนผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวจ ำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งแต่ละคนต้อง  
ไม่สงักดักระทรวงเดยีวกนั 

ให ้อ.ก.พ. นี้ตัง้เลขำนุกำรหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๒๐  อ.ก.พ. จงัหวดั มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ซึ่งต้อง

สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และมำตรฐำนที ่ก.พ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๘ (๓) 
(๒) พิจำรณำเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร

ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 
(๓) ปฏบิตัติำมที ่อ.ก.พ. กระทรวง หรอื อ.ก.พ. กรม มอบหมำย 

(๔) ปฏบิตักิำรอื่นตำมพระรำชบญัญตันิี้และช่วย ก.พ. ปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชบญัญตันิี้ตำมที ่ก.พ. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๑  หลกัเกณฑ์และวธิกีำรสรรหำหรอืกำรเลอืกบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็น
อนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๕ (๑) และ (๒) มำตรำ ๑๗ (๑) และ (๒) และมำตรำ ๑๙ (๑) 
และ (๒) วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และจ ำนวนขัน้ต ่ำของอนุกรรมกำรดงักล่ำว ให้เป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๐ 

มำตรำ ๒๒  ในกรณีที่กระทรวงใดมีเหตุพเิศษ ก.พ. จะอนุมตัิให้มแีต่ อ.ก.พ. 
กระทรวงเพื่อท ำหน้ำที ่อ.ก.พ. กรม กไ็ด ้

ในกรณีส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมและไม่สงักัดกระทรวง แต่อยู่ในบงัคับ
บญัชำของนำยกรฐัมนตรีหรอืรฐัมนตร ีหรอืส่วนรำชกำรที่มฐีำนะเป็นกรมและมหีวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรรบัผดิชอบในกำรปฏิบตัิรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร ี  
ให้บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กรมด้วย  
แต่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว ให้มีรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเป็นประธำน และอธิบดีเป็น 
รองประธำน และผู้แทน ก.พ. ซึ่งตัง้จำกขำ้รำชกำรพลเรอืนในส ำนักงำน ก.พ. หนึ่งคน 
เป็นอนุกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

ในกรณีส ำนักงำนรัฐมนตรี ให้ อ.ก.พ. กรมของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
ท ำหน้ำที ่อ.ก.พ. กรมของส ำนักงำนรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๒๓  ให้น ำมำตรำ ๑๑ มำใช้บงัคบัแก่กำรประชุมของ อ.ก.พ. วสิำมญั 
และ อ.ก.พ. สำมญัโดยอนุโลม 

 

ลกัษณะ ๒ 

คณะกรรมกำรพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 

   
 

มำตรำ ๒๔  ใหม้คีณะกรรมกำรพทิกัษ์ระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรยีกโดยย่อว่ำ 
“ก.พ.ค.” ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนเจด็คนซึ่งทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ตำม
มำตรำ ๒๖ 

กรรมกำร ก.พ.ค. ตอ้งท ำงำนเตม็เวลำ 

ใหเ้ลขำธกิำร ก.พ. เป็นเลขำนุกำรของ ก.พ.ค. 
 

มำตรำ ๒๕  ผู้จะได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ก.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัต ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิหำ้ปี 

(๓) มคีุณสมบตัอิื่นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 
(ก) เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร 

พลเรือน คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๑ 

ทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ หรอืคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(ข) เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรกฤษฎกีำ 

(ค) รับรำชกำรหรือเคยรับรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต ่ ำกว่ำผู้พิพำกษำ  

ศำลอุทธรณ์หรอืเทยีบเท่ำ หรอืตุลำกำรหวัหน้ำคณะศำลปกครองชัน้ตน้ 

(ง) รับรำชกำรหรือเคยรับรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต ่ ำกว่ำอัยกำรพิเศษ 
ประจ ำเขตหรอืเทยีบเท่ำ 

(จ) รับรำชกำรหรือเคยรบัรำชกำรในต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง 

หรอืเทยีบเท่ำตำมที ่ก.พ. ก ำหนด 

(ฉ ) เป็ นห รือ เคย เป็ นผู้ ส อนวิช ำใน สำข ำนิ ติ ศ ำสต ร์  รั ฐศ ำสต ร ์ 
รฐัประศำสนศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ สงัคมศำสตร์ หรอืวชิำที่เกี่ยวกบักำรบรหิำรรำชกำร
แผ่นดินในสถำบันอุดมศึกษำ และด ำรงต ำแหน่งหรือเคยด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ 
รองศำสตรำจำรย์ แต่ในกรณีที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ต้องด ำรงต ำแหน่งหรอื  
เคยด ำรงต ำแหน่งมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

 

มำตรำ ๒๖  ให้มีคณะกรรมกำรคัดเลือกกรรมกำร ก.พ.ค. ประกอบด้วย
ประธำนศำลปกครองสูงสุด เป็นประธำน รองประธำนศำลฎีกำที่ ได้รบัมอบหมำยจำก
ประธำนศำลฎีกำหนึ่งคน กรรมกำร ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒหินึ่งคนซึ่งได้รบัเลอืกโดย ก.พ. 
และใหเ้ลขำธกิำร ก.พ. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรคดัเลอืกมหีน้ำที่คดัเลอืกบุคคลผู้มคีุณสมบตัิตำมมำตรำ ๒๕ 
จ ำนวนเจด็คน 

ใหผู้ไ้ดร้บัคดัเลอืกตำมวรรคสองประชุมและเลอืกกนัเองใหค้นหนึ่งเป็นประธำน
กรรมกำร ก.พ.ค. แล้วให้นำยกรฐัมนตรีน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำ  

โปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรคดัเลอืกกรรมกำร ก.พ.ค. ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะกรรมกำร
คดัเลอืกก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๗  กรรมกำร ก.พ.ค. ตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นขำ้รำชกำร 

(๒) เป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งของหน่วยงำนของรฐัหรอืบุคคลใด 

(๓) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง กรรมกำรหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทีร่บัผดิชอบ
ในกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง สมำชกิพรรคกำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง 
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๒๒ 

(๔) เป็นกรรมกำรในรฐัวสิำหกจิ 

(๕) เป็นกรรมกำรในองคก์รกลำงบรหิำรงำนบุคคลในหน่วยงำนของรฐั 

(๖) ประกอบอำชีพหรอืวิชำชีพอย่ำงอื่นหรือด ำรงต ำแหน่งหรอืประกอบกำร 
ใด ๆ หรอืเป็นกรรมกำรในหน่วยงำนของรฐัหรอืเอกชน อนัขดัต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๒๘  ผูไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. ผูใ้ดมลีกัษณะต้องหำ้มตำม
มำตรำ ๒๗ ผูน้ัน้ต้องลำออกจำกกำรเป็นบุคคลซึ่งมลีกัษณะตอ้งหำ้มหรอืแสดงหลกัฐำน
ให้เป็นที่เชื่อได้ว่ำตนได้เลกิกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพหรอืกำรประกอบกำรอนัมี
ลกัษณะตอ้งหำ้มดงักล่ำวต่อเลขำนุกำร ก.พ.ค. ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัคดัเลอืก 

ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัคดัเลอืกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. มไิดล้ำออกหรอืเลกิกำรประกอบ
อำชีพหรือวิชำชีพหรือกำรประกอบกำรดงักล่ำวภำยในเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่ำผู้นัน้มิเคยได้รับคัดเลือกเป็นกรรมกำร ก.พ.ค. และให้ด ำเนินกำรคัดเลือก
กรรมกำร ก.พ.ค. ขึน้ใหม่ 

 

มำตรำ ๒๙  กรรมกำร ก.พ.ค. มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหกปีนับแต่วันที่ 
ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ และใหด้ ำรงต ำแหน่งไดเ้พยีงวำระเดยีว 

ให้กรรมกำร ก.พ.ค. ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ อยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิ
หน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะไดท้รงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้กรรมกำร ก.พ.ค. ใหม่ 

 

มำตรำ ๓๐  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำร ก.พ.ค. พน้จำก
ต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) มอีำยุครบเจด็สบิปีบรบิูรณ์ 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๒๕ หรอืมำตรำ ๒๗ 

(๕) ต้องค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก แมจ้ะมกีำรรอกำรลงโทษ เวน้แต่เป็นกำร
รอกำรลงโทษในควำมผดิอนัไดก้ระท ำโดยประมำท ควำมผดิลหุโทษ หรอืควำมผดิฐำน
หมิน่ประมำท 

(๖) ไม่สำมำรถปฏบิตังิำนไดเ้ตม็เวลำอย่ำงสม ่ำเสมอตำมระเบยีบของ ก.พ.ค. 
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๒๓ 

เมื่อมกีรณีตำมวรรคหนึ่ง ใหก้รรมกำร ก.พ.ค. เท่ำทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได้ 
และให้ถือว่ำ ก.พ.ค. ประกอบด้วยกรรมกำร ก.พ.ค. เท่ำที่เหลอือยู่ เว้นแต่มกีรรมกำร 
ก.พ.ค. เหลอือยู่ไม่ถงึหำ้คน 

เมื่อมกีรณีตำมวรรคหนึ่งหรอืกรณีที่กรรมกำร ก.พ.ค. พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
ให้คณะกรรมกำรคดัเลอืกด ำเนินกำรคดัเลอืกกรรมกำร ก.พ.ค. แทนกรรมกำร ก.พ.ค.  
ซึง่พน้จำกต ำแหน่งโดยเรว็ 

 

มำตรำ ๓๑  ก.พ.ค. มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลอื่น เพื่อให้ ก.พ.  

หรอืองคก์รกลำงบรหิำรงำนบุคคลอื่น ด ำเนินกำรจดัใหม้หีรอืปรบัปรุงนโยบำยกำรบรหิำร
ทรพัยำกรบุคคลในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 

(๒) พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๑๔ 

(๓) พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขต์ำมมำตรำ ๑๒๓ 

(๔) พจิำรณำเรื่องกำรคุม้ครองระบบคุณธรรมตำมมำตรำ ๑๒๖ 

(๕) ออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรเพื่อปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ กฎ ก.พ.ค. เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๖) แต่งตัง้บุคคลซึง่มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมที ่ก.พ.ค. ก ำหนด 
เพื่อเป็นกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์หรอืเป็นกรรมกำรวนิิจฉยัร้องทุกข ์

 

มำตรำ ๓๒  ให้กรรมกำร ก.พ.ค. กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมกำร
วนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นตำมที่ก ำหนด 
ในพระรำชกฤษฎกีำ และใหม้สีทิธไิดร้บัค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงตำมพระรำชกฤษฎกีำว่ำดว้ย
ค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรเช่นเดยีวกบัผูด้ ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสงู 

 

มำตรำ ๓๓  กำรประชุมของคณะกรรมกำร ก.พ.ค. กรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
และกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.พ.ค. ก ำหนด 
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๒๔ 

ลกัษณะ ๓ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๓๔  กำรจดัระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิต์่อ
ภำรกิจของรฐั ควำมมีประสิทธภิำพ และควำมคุ้มค่ำ โดยให้ข้ำรำชกำรปฏิบตัิรำชกำร
อย่ำงมคีุณภำพ คุณธรรม และมคีุณภำพชวีติทีด่ ี

 

มำตรำ ๓๕  ขำ้รำชกำรพลเรอืนม ี๒ ประเภท คอื 

(๑) ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั ไดแ้ก่ ขำ้รำชกำรพลเรอืนซึง่รบัรำชกำรโดยไดร้บั
บรรจุแต่งตัง้ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

(๒) ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งรบัรำชกำร 
โดยได้รบับรรจุแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในพระองค์พระมหำกษัตริย์ตำมที่ก ำหนดใน 
พระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๓๖  ผูท้ีจ่ะเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนต้องมคีุณสมบตัทิัว่ไป 
และไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปี 

(๓) เป็นผูเ้ลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุขดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

ข. ลกัษณะตอ้งหำ้ม 

(๑) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๒) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต  

หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พักรำชกำรหรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 

ไวก้่อนตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๔) เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

(๕) เป็นกรรมกำรหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทีร่บัผดิชอบในกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง 
หรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลำย 
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๒๕ 

(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะ
กระท ำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท 
หรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ  
หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั 

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๑๐)๔ เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผดิวนิัยตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๑๑) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบเขำ้รบัรำชกำร หรอืเขำ้ปฏิบตัิงำน
ในหน่วยงำนของรฐั 

ผูท้ี่จะเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนซึ่งมลีกัษณะต้องห้ำมตำม ข. (๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) ก.พ. อำจพิจำรณำยกเว้นให้เขำ้รบัรำชกำรได้ แต่ถ้ำ
เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ำมตำม (๘) หรือ (๙) ผู้นัน้ต้องออกจำกงำนหรือออกจำก
รำชกำรไปเกนิสองปีแล้ว และในกรณีมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม (๑๐) ผูน้ัน้ตอ้งออกจำกงำน
หรอืออกจำกรำชกำรไปเกนิสำมปีแล้ว และต้องมใิช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรอืออกจำก
รำชกำรเพรำะทุจรติต่อหน้ำที่ มติของ ก.พ. ในกำรยกเว้นดงักล่ำวต้องได้คะแนนเสยีง  
ไม่น้อยกว่ำสีใ่นหำ้ของจ ำนวนกรรมกำรทีม่ำประชุม กำรลงมตใิหก้ระท ำโดยลบั 

กำรขอยกเวน้ตำมวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีตำมวรรคสอง ก.พ. จะยกเว้นให้เป็นกำรเฉพำะรำย หรอืจะประกำศ
ยกเวน้ใหเ้ป็นกำรทัว่ไปกไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๗  กำรจ่ำยเงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่งให้ข้ำรำชกำรพลเรอืน 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.พ. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

 

มำตรำ ๓๘  ขำ้รำชกำรพลเรอืนอำจได้รบัเงนิเพิม่ส ำหรบัต ำแหน่งที่ประจ ำอยู่
ในต่ำงประเทศ ต ำแหน่งในบำงทอ้งที ่ต ำแหน่งในบำงสำยงำน หรอืต ำแหน่งที่มเีหตุพเิศษ
ตำมระเบยีบที ่ก.พ. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

 
๔ ข้ำรำชกำรอยู่ ในฐำนะแตกต่ำงกับบุคคลผู้เป็นลูกจ้ำง  กล่ำวคือ เมื่อได้มีกำรบรรจุ 

เข้ำร ับรำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว กฎหมำยได้บัญญัติให้ควำมคุ้มครองเพื่อควำมมัน่คง 
ในต ำแหน่งหน้ำที่  มิให้ต้องออกจำกรำชกำรไปโดยเหตุใด ๆ นอกจำกเหตุที่ระบุไว้ในกฎหมำย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๔/๒๔๙๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๖ 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนอำจได้รบัเงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำวตำมภำวะเศรษฐกิจ
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

ในกำรเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด ำเนินกำรตำมวรรคสอง ให้ ก.พ. 
เสนอแนะส ำหรบัขำ้รำชกำรประเภทอื่นในครำวเดยีวกนัดว้ย 

 

มำตรำ ๓๙  วนัเวลำท ำงำน วนัหยุดรำชกำรตำมประเพณี วนัหยุดรำชกำรประจ ำปี 
และกำรลำหยุดรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืน ใหเ้ป็นไปตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๔๐  เครื่องแบบของขำ้รำชกำรพลเรอืนและระเบยีบกำรแต่งเครื่องแบบ
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๔๑  บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรพลเรอืนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรนัน้ 

 

ลกัษณะ ๔ 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

   
 

หมวด ๑ 

กำรจดัระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

   
 

มำตรำ ๔๒  กำรจดัระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมพระรำชบญัญัตินี้  
ใหค้ ำนึงถงึระบบคุณธรรมดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรบัรำชกำรและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งต้อง
ค ำนึงถงึควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคคล ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และประโยชน์
ของทำงรำชกำร 

(๒) กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ต้องค ำนึงถงึผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิำพของ
องคก์รและลกัษณะของงำน โดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม 

(๓) กำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรใหป้ระโยชน์อื่น
แก่ขำ้รำชกำรต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมโดยพจิำรณำจำกผลงำน ศกัยภำพ และควำม
ประพฤต ิและจะน ำควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงหรอืสงักดัพรรคกำรเมอืงมำประกอบกำร
พจิำรณำมไิด ้

(๔) กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย ตอ้งเป็นไปดว้ยควำมยุตธิรรมและโดยปรำศจำกอคต ิ

(๕) กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลตอ้งมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๗ 

มำตรำ ๔๓  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัมเีสรภีำพในกำรรวมกลุ่มตำมที่บญัญตัิ
ไว้ในรฐัธรรมนูญ แต่ทัง้นี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

และควำมต่อเนื่องในกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะ และตอ้งไม่มวีตัถุประสงคท์ำงกำรเมอืง 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรรวมกลุ่มตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

หมวด ๒ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

   
 

มำตรำ ๔๔  นอกจำกต ำแหน่งที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดนิแล้ว อ.ก.พ. กระทรวงอำจก ำหนดต ำแหน่งทีม่ชีื่ออย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์
ในกำรบรหิำรงำน และแจง้ให ้ก.พ. ทรำบดว้ย 

 

มำตรำ ๔๕  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัม ี๔ ประเภท ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทบรหิำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรและรองหวัหน้ำ

ส่วนรำชกำรระดบักระทรวง กรม และต ำแหน่งอื่นที ่ก.พ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภท
บรหิำร 

(๒) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีต่ ่ำกว่ำ
ระดบักรมและต ำแหน่งอื่นที ่ก.พ. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งทีจ่ ำเป็นตอ้งใชผู้ส้ ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดบัปรญิญำตำมที ่ก.พ. ก ำหนดเพื่อปฏบิตังิำนในหน้ำทีข่องต ำแหน่งนัน้ 

(๔) ต ำแหน่งประเภททัว่ไป ได้แก่ ต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่งประเภทบริหำร 
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร และต ำแหน่งประเภทวชิำกำร  ทัง้นี้ ตำมที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๖  ระดบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทบรหิำร มรีะดบัดงัต่อไปนี้ 

(ก) ระดบัตน้ 

(ข) ระดบัสงู 

(๒) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร มรีะดบัดงัต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัตน้ 

(ข) ระดบัสงู 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร มรีะดบัดงัต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัปฏบิตักิำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๘ 

(ข) ระดบัช ำนำญกำร 

(ค) ระดบัช ำนำญกำรพเิศษ 

(ง) ระดบัเชีย่วชำญ 

(จ) ระดบัทรงคุณวุฒ ิ

(๔) ต ำแหน่งประเภททัว่ไป มรีะดบัดงัต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัปฏบิตังิำน 

(ข) ระดบัช ำนำญงำน 

(ค) ระดบัอำวุโส 

(ง) ระดบัทกัษะพเิศษ 

กำรจดัประเภทต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด
ในกฎ ก.พ. 

 

มำตรำ ๔๗  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัจะมใีนส่วนรำชกำรใด จ ำนวน
เท่ำใด และเป็นต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด ให้เป็นไปตำมที่ อ.ก.พ. 
กระทรวงก ำหนด โดยต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมไม่ซ ้ำซ้อนและ
ประหยดัเป็นหลกั  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่ก.พ. ก ำหนด และต้องเป็นไปตำม
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๘ 

 

มำตรำ ๔๘  ให ้ก.พ. จดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง โดยจ ำแนกต ำแหน่งเป็น
ประเภทและสำยงำนตำมลกัษณะงำน และจดัต ำแหน่งในประเภทเดยีวกนัและสำยงำน
เดยีวกันที่คุณภำพของงำนเท่ำกนัโดยประมำณเป็นระดบัเดยีวกนั  ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึง
ลกัษณะหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบและคุณภำพของงำน 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ระบุชื่อต ำแหน่งในสำยงำน หน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบหลกัและคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๔๙  ภำยใต้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ต ำแหน่งใดบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรพลเรอืนในส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนใด ในฐำนะใด
ใหเ้ป็นไปตำมที่ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ก ำหนด โดยท ำเป็น
หนังสอืตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ. ก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๙ 

มำตรำ ๕๐๕  ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัไดร้บัเงนิเดอืนตำมต ำแหน่งในแต่ละ
ประเภทตำมทีก่ ำหนดไวใ้นบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัทำ้ย
พระรำชบญัญตันิี้ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด จะได้รบัเงนิเดอืนเท่ำใดตำม
บญัชีเงินเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 

กฎ ก.พ. 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญอำจได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งตำมบัญชีอัตรำเงิน

ประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ตำมหลักเกณฑ์ 
และเงือ่นไขที ่ก.พ. ก ำหนด 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด จะได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่ง
ตำมบญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัท้ำยพระรำชบญัญัตินี้ 
ในอตัรำใด ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

เงินประจ ำต ำแหน่งตำมมำตรำนี้  ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๕๐/๑๖  ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นกำรเยียวยำให้
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัไดร้บัเงนิเดอืนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม 
ก.พ. อำจก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัไดร้บักำรเยยีวยำโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอื
เงนิประจ ำต ำแหน่งตำมทีเ่หน็สมควรเป็นกรณี ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

 
๕ กำรก ำหนดช่วงเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำในแต่ละประเภทและ

ระดบัต ำแหน่งตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตอ้งมี
มำตรฐำนไม่แตกต่ำงไปจำกหลกักำรก ำหนดโครงสร้ำงเงนิเดือนตำมบญัชีเงนิเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๓/๒๕๕๒) 

กำรวนิิจฉยัว่ำผูใ้ดปฏบิตัหิน้ำที่หลกัของต ำแหน่งทีต่นด ำรงอยู่ พจิำรณำจำกค ำสัง่ทีใ่หผู้น้ัน้
รกัษำกำรในต ำแหน่งอื่นหรอืไปปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ว่ำมคี ำสัง่ใหพ้น้จำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่ในต ำแหน่งทีด่ ำรงอยู่
หรอืไม่ ประกอบกบัพิจำรณำข้อเท็จจรงิว่ำได้มีกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ตนด ำรงอยู่จรงิหรอืไม่  
โดยผูบ้งัคบับญัชำซึง่เป็นผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบดูแลกำรปฏบิตัริำชกำรจะวนิิจฉัยว่ำผูใ้ดปฏบิตัหิน้ำที่หลกั
หรอืไม่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๑/๒๕๔๐) 

๖ มำตรำ ๕๐/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๐ 

มำตรำ ๕๑  คณะรฐัมนตรจีะพจิำรณำปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงหรอืเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ตำมควำมจ ำเป็นกไ็ด ้โดยหำก
เป็นกำรปรบัเงินเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูง หรือเงินประจ ำต ำแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของ
เงนิเดอืน หรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ ใหก้ระท ำไดโ้ดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 
และใหถ้อืว่ำเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูง และเงนิประจ ำต ำแหน่งทำ้ยพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว 
เป็นเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงู และเงนิประจ ำต ำแหน่งทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

เมื่อมีกำรปรับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ ง กำรปรับ
เงนิเดอืนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัทีไ่ดร้บัอยู่เดมิเขำ้สู่อตัรำ
ในบญัชทีีไ่ดร้บักำรปรบัใหม่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

หมวด ๓ 

กำรสรรหำ กำรบรรจุ และกำรแต่งตัง้ 

   
 

มำตรำ ๕๒  กำรสรรหำเพื่อให้ไดบุ้คคลมำบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
พลเรอืนสำมญัและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง ต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมและค ำนึงถึง
พฤติกรรมทำงจรยิธรรมของบุคคลดงักล่ำว ตลอดจนประโยชน์ของทำงรำชกำร  ทัง้นี้ 
ตำมทีก่ ำหนดในหมวดนี้ 

 

มำตรำ ๕๓  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
เพื่อแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตัง้จำกผูส้อบแข่งขนัไดใ้นต ำแหน่งนัน้ 
โดยบรรจุและแต่งตัง้ตำมล ำดบัทีใ่นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้

กำรสอบแข่งขนั กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
สอบแขง่ขนัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.พ. ก ำหนด 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักบักำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรตำมมำตรำ ๕๕ 
มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๔ และมำตรำ ๖๕ 

 

มำตรำ ๕๔  ผูส้มคัรสอบแข่งขนัในต ำแหน่งใด ต้องมคีุณสมบตัิทัว่ไปและไม่มี
ลกัษณะต้องหำ้ม หรอืไดร้บักำรยกเว้นในกรณีทีม่ลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๓๖ และ
ตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งหรอืไดร้บัอนุมตัจิำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๖๒ ดว้ย 

ส ำหรบัผูม้ลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) ใหม้สีทิธสิมคัรสอบแข่งขนั
ไดแ้ต่จะมสีทิธไิดร้บับรรจุเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัที่สอบแข่งขนัได้ต่อเมื่อพ้นจำก
กำรเป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงแลว้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๑ 

มำตรำ ๕๕  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ อำจคดัเลือกบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำรและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งโดย 
ไม่ต้องด ำเนินกำรสอบแข่งขันตำมมำตรำ ๕๓ ก็ได้  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงือ่นไขที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๖  กระทรวงหรอืกรมใดมเีหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ จะบรรจุ
บุคคลที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญงำนสูง เขำ้รบัรำชกำรและแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ เชี่ยวชำญ  
หรอืทรงคุณวุฒ ิหรอืต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพเิศษกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๗๗  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
และกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๓ 
มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๕ และมำตรำ ๖๖ ใหผู้ม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้ เป็นผูส้ัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงต ำแหน่ง
หวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักระทรวง หวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรมที่อยู่ในบงัคบับญัชำ
หรอืรบัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร ีแลว้แต่กรณี 
ให้รฐัมนตรีเจ้ำสังกัดน ำเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รบัอนุมัติจำก
คณะรฐัมนตรแีล้ว ให้รฐัมนตรเีจ้ำสังกัดเป็นผู้สัง่บรรจุ และให้นำยกรฐัมนตรนี ำควำม
กรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ 

(๒) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงต ำแหน่ง  

รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวง หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรม รองหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรระดบักรมที่อยู่ในบงัคบับญัชำหรอืรบัผดิชอบกำรปฏิบตัริำชกำรขึน้ตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี หรือต ำแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก ำหนดเป็น
ต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูง ให้ปลัดกระทรวงผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชำหรือรบัผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อ
นำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้ำสังกัดเพื่อน ำเสนอ
คณะรฐัมนตรพีิจำรณำอนุมตัิ เมื่อได้รบัอนุมตัิจำกคณะรฐัมนตรแีล้ว ให้ปลดักระทรวง

 
๗ กำรฟ้องรอ้งเป็นคดอียู่ในศำลปกครองเกีย่วกบักำรบรรจุและแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่ง

ขำ้รำชกำรพลเรอืนไม่ท ำใหก้ระบวนกำรในกำรบรรจุและแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งไดร้บัผลกระทบ 
ผูม้อี ำนำจหน้ำทีส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องตนต่อไปได ้ทัง้นี้ เวน้แต่ศำลจะสัง่ใชม้ำตรกำร
ชัว่ครำวบงัคบัใหช้ะลอกำรด ำเนินกำรไวก้่อน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๐/๒๕๔๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒ 

ผู้บังคับบัญชำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมดังกล่ ำวเป็นผู้สัง่บรรจุ และให้
นำยกรฐัมนตรนี ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๓ ) กำรบรรจุ และแต่ งตั ้งให้ ด ำรงต ำแห น่ งประเภทบริห ำรระดับต้ น  
ให้ปลดักระทรวง ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชำ 
หรอืรบัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรีหรอืต่อรฐัมนตร ีแลว้แต่กรณี 
เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๔) กำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ประเภทวชิำกำร 
ระดับปฏิบัติกำร ช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพิเศษ และเชี่ยวชำญ และประเภททัว่ไป 
ในส ำนักงำนรฐัมนตร ีใหร้ฐัมนตรเีจำ้สงักดัเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๕) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง 
ใหป้ลดักระทรวง ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรมทีอ่ยู่ในบังคบับญัชำ 

หรอืรบัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร ีแลว้แต่กรณี 
เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๖) กำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัตน้ ใหอ้ธบิดี
ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและแต่ งตั ้งเมื่ อได้รับควำม เห็นชอบจำก
ปลดักระทรวง ส่วนกำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรระดบัต้น 
ในสว่นรำชกำรระดบักรมทีห่วัหน้ำส่วนรำชกำรอยู่ในบงัคบับญัชำหรอืรบัผดิชอบกำรปฏบิตัิ
รำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรฐัมนตร ีหรอืต่อรฐัมนตร ีแล้วแต่กรณี ใหอ้ธบิดผีู้บงัคบับญัชำ 
เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๗) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดบัทรงคุณวุฒ ิ
ให้รฐัมนตรีเจ้ำสังกัดน ำเสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจำรณำอนุมัติ เมื่อได้รบัอนุมัติจำก
คณะรฐัมนตรแีล้ว ให้รฐัมนตรเีจ้ำสงักัดเป็นผู้สัง่บรรจุ และให้นำยกรฐัมนตรนี ำควำม
กรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๘) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับเชี่ยวชำญ 
ให้ปลดักระทรวงหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรมที่อยู่ในบงัคบับญัชำหรอืรบัผดิชอบ
กำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร ีแล้วแต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจ 
สัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๙) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดบัช ำนำญกำร
พิเศษ และต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ ให้อธิบดีผู้บงัคบับญัชำ เป็นผู้มี
อ ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้เมื่อได้รบัควำมเห็นชอบจำกปลดักระทรวง ส่วนกำรบรรจุ 
และแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่ง
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๓๓ 

ประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษในส่วนรำชกำรระดบักรมที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรอยู่ใน
บงัคบับญัชำหรอืรบัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรอืต่อรฐัมนตร ี
แลว้แต่กรณี ใหอ้ธบิดผีูบ้งัคบับญัชำ เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๑๐) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ระดบัปฏิบตัิกำร 
ช ำนำญกำร ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบตัิงำน ช ำนำญงำน และอำวุโส ให้อธบิดี
ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกอธบิดผีูบ้งัคบับญัชำ เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุ
และแต่งตัง้ 

(๑๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๕๓ และกำรยำ้ยตำมมำตรำ ๖๓ ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งตำม (๙) ซึ่งไม่ใช่ต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพิเศษ และต ำแหน่งตำม 
(๑๐) ในรำชกำรบรหิำรส่วนภูมภิำค ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชำ เป็นผู้มอี ำนำจ
สัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

ในกำรเสนอเพื่อแต่งตัง้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัให้ด ำรงต ำแหน่ง ให้รำยงำน
ควำมสมควรพรอ้มทัง้เหตุผล ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.พ. ก ำหนดไปดว้ย 

 

มำตรำ ๕๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรผู้ใด
ปฏิบตัิหน้ำที่เดยีวติดต่อกนัเป็นเวลำครบสี่ปี ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรใหม้กีำรสบัเปลีย่นหน้ำที ่ยำ้ย หรอืโอนไปปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น เวน้แต่
มคีวำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรจะขออนุมตัิคณะรฐัมนตรใีห้คงอยู่ปฏิบตัิ
หน้ำที่เดิมต่อไปเป็นเวลำไม่เกินสองปีก็ได้  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. 
ก ำหนด 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดว่ำเป็น
ต ำแหน่งทีม่ลีกัษณะงำนเฉพำะอย่ำง 

 

มำตรำ ๕๙  ผูไ้ดร้บับรรจุและแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๕๓ วรรคหนึ่ง หรอืมำตรำ ๕๕ 
ให้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและให้ได้รบักำรพัฒนำเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ 
ทำงรำชกำรและเป็นขำ้รำชกำรทีด่ตีำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรตำมวรรคหนึ่งผูใ้ดมผีลกำรประเมนิทดลองปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต ่ำกว่ำมำตรฐำนทีก่ ำหนด ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่ใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไป ถำ้ผูน้ัน้มผีลกำรประเมนิ
ทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรต ่ำกว่ำมำตรฐำนทีก่ ำหนด กใ็หส้ัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรได้
ไม่ว่ำจะครบก ำหนดเวลำทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรแลว้หรอืไม่กต็ำม 
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๓๔ 

ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่ำผู้นั ้นไม่เคยเป็น
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำร หรอืกำรรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัจำกทำง
รำชกำรในระหว่ำงผูน้ัน้อยู่ระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

ผูอ้ยู่ในระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรผูใ้ดมกีรณีอนัมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรทำงวินัยตำมที่บัญญัติ ไว้ในหมวด ๗  
กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย และถ้ำผู้นัน้มกีรณีทีจ่ะต้องออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง กใ็ห้
ผูบ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรตำมวรรคสองไปก่อน 

ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำมให้ใช้บังคับกับข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ ในระหว่ำงที่ยังทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖๐  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัซึ่งอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๑ และต่อมำปรำกฏว่ำผูน้ัน้มกีรณีที่
จะต้องถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๕๙ หรอืตำมมำตรำอื่น ก็ใหผู้้บงัคบับญัชำ 
ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ หรอืผูม้อี ำนำจตำมมำตรำอื่นนัน้ แล้วแต่กรณี มอี ำนำจ
เปลีย่นแปลงค ำสัง่ เป็นใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๕๙ หรอืตำมมำตรำอื่นนัน้ได ้

 

มำตรำ ๖๑  กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัใหด้ ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่
ไม่มกี ำหนดไวใ้นมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง จะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๖๒  ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัต ำแหน่ง
ใดต้องมีคุณสมบตัิตรงตำมคุณสมบตัิเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 

ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.พ. อำจอนุมัติให้แต่งตัง้ข้ำรำชกำร 
พลเรอืนสำมญัที่มคีุณสมบตัติ่ำงไปจำกคุณสมบตัิเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งตำมมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งกไ็ด ้

ในกรณีที่ ก.พ. ก ำหนดใหป้รญิญำ ประกำศนียบตัรวชิำชพีหรอืคุณวุฒใิดเป็น
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ให้หมำยถึงปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  

หรอืคุณวุฒทิี ่ก.พ. รบัรอง 
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๓๕ 

มำตรำ ๖๓  กำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไป
แตง่ตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในหรอืต่ำงกระทรวงหรอืกรม แลว้แต่กรณี 
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

กำรโอนขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัจำกกระทรวงหรอืกรมหนึ่ง ไปแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในต่ำงประเทศสังกัดอีกกระทรวงหรือกรมหนึ่ง  
เป็นกำรชัว่ครำวตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด ใหก้ระท ำไดต้ำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่ก.พ. 
ก ำหนด 

กำรย้ำยหรอืกำรโอนข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัไปแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งใน
ระดบัที่ต ่ำกว่ำเดิมจะกระท ำมไิด้ เว้นแต่จะได้รบัควำมยนิยอมจำกข้ำรำชกำรพลเรอืน
สำมญัผูน้ัน้ 

กำรบรรจุขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัที่ได้ออกจำกรำชกำรไปเนื่องจำกถูกสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรเพื่อไปรับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร  
หรอืไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรใีหไ้ปปฏบิตังิำนใด ๆ ซึง่ใหน้ับเวลำระหว่ำงนัน้ส ำหรบั
กำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเต็มเวลำรำชกำรหรอืออกจำกรำชกำรไปที่มใิช่เป็น
กำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำรใน
กระทรวงหรอืกรม ตลอดจนจะสัง่บรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด 
ระดบัใด และให้ได้รบัเงนิเดือนเท่ำใด ให้กระท ำได้ตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรที่  ก.พ. 
ก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้และตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัที่ได้ออกจำกรำชกำรไป 
เน่ืองจำกถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรเพื่อไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบั
รำชกำรทหำร หรือได้รบัอนุมตัิจำกคณะรฐัมนตรใีห้ไปปฏิบตัิงำนใด ๆ ซึ่งให้นับเวลำ
ระหว่ำงนัน้ส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเตม็เวลำรำชกำร เมื่อไดร้บับรรจุ
กลบัเขำ้รบัรำชกำรใหม้สีทิธนิับวนัรบัรำชกำรก่อนถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรรวมกบัวนัรบั
รำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร หรอืวนัที่ได้ปฏิบัติ งำนใด ๆ 
ตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำกคณะรฐัมนตร ีแล้วแต่กรณี และวนัรบัรำชกำรเมื่อไดร้บับรรจุกลบั
เขำ้รบัรำชกำรเป็นเวลำรำชกำรตดิต่อกนัเสมอืนว่ำผูน้ัน้มไิดเ้คยถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
ส ำหรบัผูซ้ึ่งออกจำกรำชกำรไปที่มใิช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรซึง่ไดร้บับรรจุกลบัเขำ้รบัรำชกำรตำมวรรคสี ่ใหม้สีทิธนิับเวลำรำชกำรก่อน
ออกจำกรำชกำรเพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
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๓๖ 

มำตรำ ๖๔  กำรโอนพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ กำรโอนขำ้รำชกำรทีไ่ม่ใช่ขำ้รำชกำร
พลเรอืนสำมญัตำมพระรำชบญัญตันิี้และไม่ใช่ขำ้รำชกำรกำรเมอืง และกำรโอนเจำ้หน้ำที่
ของหน่วยงำนอื่นของรฐัที ่ก.พ. ก ำหนด มำบรรจุเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั ตลอดจน
จะแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่ำใด 
ใหก้ระท ำไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.พ. ก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนของ 

ผูท้ีโ่อนมำรบัรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นเวลำรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำม
พระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มำตรำ ๖๕  พนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจำกงำนในระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติงำนหรือข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้  
และไม่ใช่ขำ้รำชกำรกำรเมอืง ขำ้รำชกำรวสิำมญั หรอืขำ้รำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรใน
ระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผู้ใดออกจำกงำนหรือออกจำกรำชกำรไปแล้ว  
ถำ้สมคัรเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัและทำงรำชกำรต้องกำรจะรบัผูน้ัน้
เขำ้รบัรำชกำรใหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจตุำมมำตรำ ๕๗ พจิำรณำโดยค ำนึงถงึ
ประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รบั  ทัง้นี้ จะบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด 
สำยงำนใด ระดบัใด และให้ได้รบัเงนิเดอืนเท่ำใดให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่
ก.พ. ก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนของ 

ผูเ้ขำ้รบัรำชกำรตำมวรรคหนึ่งในขณะทีเ่ป็นขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็น
เวลำรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มำตรำ ๖๖๘  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดได้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งตำม
มำตรำ ๖๒ แล้ว หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเป็นผู้มคีุณสมบตัิไม่ตรงตำมคุณสมบตัิเฉพำะ
ส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ แต่งตัง้ผูน้ัน้ให้
กลบัไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดิมหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดบัเดียวกัน  
โดยพลนั แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืนถึงกำรใดทีผู่น้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปตำมอ ำนำจและหน้ำที ่ 

 
๘ เมื่อมีกำรยกเลิกค ำสัง่ก ำหนดต ำแหน่งและเลื่อนขัน้ข้ำรำชกำรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย  

ย่อมมผีลใหข้ำ้รำชกำรต้องกลบัไปด ำรงต ำแหน่งและรบัเงนิเดอืนตำมเดมิ แต่ในส่วนของเงนิเดอืนหรอื
ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัก่อนหน้ำนัน้ไม่ไดร้บัผลกระทบไปดว้ย เนื่องจำกเป็นค่ำตอบแทนที่ตอ้งใหแ้ก่
ข้ำรำชกำรที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่ได้รบักำรแต่งตัง้   ทัง้นี้ โดยน ำหลักกำรของมำตรำ ๖๖  
มำปรบัใชใ้นลกัษณะบทกฎหมำยทีใ่กลเ้คยีง (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๗/๒๕๔๔) 
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๓๗ 

และกำรรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัอยู่ก่อนไดร้บัค ำสัง่
ใหก้ลบัไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั 

กำรรบัเงนิเดอืน สทิธแิละประโยชน์ของผูท้ีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหก้ลบัไปด ำรงต ำแหน่ง
ตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนัตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถแต่งตัง้ใหก้ลบัไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นใน
ประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนัตำมวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่ำดว้ยเหตุใดให ้ก.พ. พจิำรณำ
เป็นกำรเฉพำะรำย 

 

มำตรำ ๖๗  ผู้ได้รบับรรจุเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและ
แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งใดตำมมำตรำ ๕๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๕ มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๖๓ 
มำตรำ ๖๔ และมำตรำ ๖๕ หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำขำดคุณสมบตัิทัว่ไปหรอืมลีกัษณะ
ต้องห้ำมโดยไม่ได้รับกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๖ หรือขำดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งนัน้โดยไม่ได้รบัอนุมตัจิำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๖๒ อยู่ก่อนก็ด ีมกีรณีต้องหำอยู่
ก่อนและภำยหลงัเป็นผูข้ำดคุณสมบตัเิน่ืองจำกกรณีตอ้งหำนัน้กด็ ีใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมี
อ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่ให้ผู้นั ้นออกจำกรำชกำรโดยพลัน แต่ทั ้งนี้ 
ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ และกำรรับ
เงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัจำกทำงรำชกำรก่อนมคี ำสัง่ให้
ออกนัน้และถ้ำกำรเขำ้รบัรำชกำรเป็นไปโดยสุจรติแล้วให้ถอืว่ำเป็นกำรสัง่ใหอ้อกเพื่อรบั
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๖๘๙  ในกรณีที่ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัว่ำงลง หรอืผู้ด ำรง
ต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรได้ และเป็นกรณีที่มไิด้บญัญตัิไว้ในกฎหมำย  

 
๙ ในกรณีกำรแต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทนต ำแหน่งศกึษำธกิำรภำคซึง่เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั

ต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำรระดับสูง จึงต้องพิจำรณำแต่งตัง้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเป็นบทบญัญตัเิกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรประเภทเดยีวกบั
ต ำแหน่งศึกษำธิกำรภำค ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๖๘ ย่อมมอี ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรพลเรอืน
รกัษำกำรในต ำแหน่งนัน้ได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๐/๒๕๖๑) 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
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๓๘ 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๙) 

“กำรรกัษำกำรในต ำแหน่ง” เป็นกรณีที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนว่ำงลง หรือผู้ด ำรง
ต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ และเป็นกรณีที่มไิด้บญัญัติไวใ้นกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำร
รำชกำรแผ่นดิน ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุมีอ ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนที่เห็นสมควรรกัษำกำรใน
ต ำแหน่งนัน้ได้ และผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งให้มอี ำนำจหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่ร ักษำกำรนัน้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๑๙/๒๕๔๓) 

กำรสัง่ใหบุ้คคลอื่นรกัษำกำรในต ำแหน่งที่มผีูป้ฏบิตัหิน้ำที่อยู่เป็นค ำสัง่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
เพรำะกำรสัง่ให้รกัษำกำรในต ำแหน่งท ำได้ ๒ กรณี คอื กรณีที่ไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งกบักรณีที่มีผู้ด ำรง
ต ำแหน่งแต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๑/๒๕๔๐) 

กำรแต่งตัง้ผูร้กัษำรำชกำรแทนในกรณีที่ไม่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำส ำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จงัหวดั หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได้นัน้ ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องใช้อ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ จงึไม่สำมำรถอำศยั
อ ำนำจตำมมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนฯ สัง่ในเรื่องรกัษำกำรในต ำแหน่งได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๗๒/๒๕๓๘) 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัมีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฯ  แต่งตัง้
ขำ้รำชกำรพลเรอืนที่เห็นสมควรให้รกัษำกำรในต ำแหน่งหวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรทัว่ไปได้  และในกรณีที่มี
ค ำสัง่ใหห้วัหน้ำฝ่ำยบรหิำรทัว่ไปรกัษำรำชกำรแทนพำณิชย์จงัหวดัไว้เป็นกำรล่วงหน้ำแลว้ ผูร้กัษำกำร
ในต ำแหน่งหวัหน้ำฝ่ำยบรหิำรทัว่ไปย่อมมอี ำนำจหน้ำที่เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนพำณิชย์จงัหวดัด้วย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๒/๒๕๓๗) 

เมื่อกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดินซึ่งเป็นกฎหมำยหลักของกำร 
จดัระเบียบกำรบรหิำรรำชกำรได้บญัญัตเิรื่องกำรรกัษำรำชกำรแทนไว้แล้ว ย่อมไม่อำจน ำบทบญัญัติ
เรื่องกำรแต่งตัง้ใหร้กัษำกำรในต ำแหน่งตำมมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนฯ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ มำใชบ้งัคบัได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๖/๒๕๓๖) 

กำรแต่งตัง้ผู้รกัษำรำชกำรแทนหวัหน้ำส ำนักงำนจงัหวดั หวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจงัหวดั 
และหวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ เป็นกรณีทีไ่ด้บญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ จงึมใิช่กรณีตำมมำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนฯ ทีผู่บ้งัคบับญัชำ
ซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุมอี ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรพลเรอืนที่เห็นสมควรรกัษำกำรในต ำแหน่งนัน้ได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๖/๒๕๓๖) 

ผูร้กัษำกำรในต ำแหน่งตำมพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนฯ มอี ำนำจหน้ำที่
ตำมต ำแหน่งที่รกัษำกำรนัน้ทุกประกำร ต่ำงจำกผูร้กัษำกำรแทนตำมกฎหมำยอื่น ซึ่งมอี ำนำจหน้ำที่
ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไวเ้ท่ำนัน้ ค ำสัง่แต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทน แมจ้ะปรำกฏในค ำสัง่ว่ำเป็นกำรแต่งตัง้
ผู้รกัษำกำรในต ำแหน่ง ก็ไม่ท ำให้ผู้รกัษำกำรแทนนัน้มีสถำนะเหมือนกับผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งได้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๖๓/๒๕๓๕) 

(มตี่อหน้ำถดัไป) 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๙ 

ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม 
มำตรำ ๕๗ มอี ำนำจสัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนทีเ่หน็สมควรรกัษำกำรในต ำแหน่งนัน้ได ้

ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่
รกัษำกำรนัน้ ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตร ี 
มตคิณะกรรมกำรตำมกฎหมำยหรอืค ำสัง่ผูบ้งัคบับญัชำ แต่งตัง้ใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งนัน้ ๆ 
เป็นกรรมกำร หรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด ก็ให้ผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งท ำหน้ำที่
กรรมกำร หรอืมอี ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงนัน้ในระหว่ำงทีร่กัษำกำรในต ำแหน่ง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖๙  ในกรณีที่มเีหตุผลควำมจ ำเป็น ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจสัง่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัใหป้ระจ ำส่วนรำชกำรเป็นกำรชัว่ครำว
โดยใหพ้น้จำกต ำแหน่งหน้ำทีเ่ดมิไดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

กำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนเงนิเดอืน กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 
และกำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.พ. 

 

มำตรำ ๗๐  ในกรณีทีม่เีหตุผลควำมจ ำเป็น ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจสัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัพน้จำกต ำแหน่งหน้ำทีแ่ละขำด
จำกอัตรำเงินเดือนในต ำแหน่งเดิมโดยให้รบัเงินเดือนในอัตรำก ำลังทดแทนโดยมี
ระยะเวลำตำมที ่ก.พ. ก ำหนดได ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.พ. 

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๙) 

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สำมำรถมอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัปฏิบัติรำชกำรแทน 
ในกำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรรักษำกำรแทนในต ำแหน่ งที่ ว่ ำงได้  โดยอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๓๕๑/๒๕๓๒) 

ผูช้่วยปฏบิตัิรำชกำรไม่สำมำรถปฏิบตัริำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ในต ำแหน่งที่ตนไปช่วย
ปฏิบตัิรำชกำรได้ เนื่องจำกผู้ช่วยปฏิบตัิรำชกำรมิใช่ผู้ด ำรงต ำแหน่งหรอืผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งตำม
มำตรำ ๖๘ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนฯ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๘/๒๕๒๘) 

ไม่มกีฎหมำยใดบัญญัติให้ผู้ไปช่วยปฏิบัติรำชกำรมอี ำนำจหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่ไปช่วย
ปฏิบัติรำชกำร กรณีต่ำงจำกผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งซึ่งมำตรำ ๖๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฯ บัญญัติให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่ร ักษำกำรนั ้น  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๗/๒๕๒๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๐ 

กำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง กำรให้ได้รบัเงนิเดอืน กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนเงนิเดอืน 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมัญตำม 
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีที่หมดควำมจ ำเป็นหรอืครบก ำหนดระยะเวลำกำรให้รบัเงนิเดือนใน
อตัรำก ำลงัทดแทนใหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่ใหข้ำ้รำชกำร
พลเรือนสำมญัผู้นัน้พ้นจำกกำรรบัเงนิเดือนในอตัรำก ำลงัทดแทนและแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๗๑  ในกรณีที่ศำลปกครองมคี ำพพิำกษำถึงที่สุดสัง่ให้เพกิถอนค ำสัง่
แต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้เป็นหน้ำที่ของ ก.พ. โดยควำมเห็นชอบของ
คณะรฐัมนตรีในกำรสัง่กำรตำมสมควรเพื่อเยียวยำและแก้ไขหรือด ำเนินกำรตำมที่
เหน็สมควรได ้

 

หมวด ๔ 

กำรเพิม่พนูประสทิธภิำพและ 

เสรมิสรำ้งแรงจงูใจในกำรปฏบิตัริำชกำร 

   
 

มำตรำ ๗๒  ให้ส่วนรำชกำรมหีน้ำที่ด ำเนินกำรให้มกีำรเพิม่พูนประสทิธภิำพ
และเสรมิสร้ำงแรงจูงใจแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั เพื่อให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 
มคุีณภำพ คุณธรรม จรยิธรรม คุณภำพชีวติ มขีวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิรำชกำร 
ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์่อภำรกจิของรฐั  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีที่เห็นสมควร และเพื่อกำรประหยัด ส ำนักงำน ก.พ. จะจดัให้มีกำร
เพิม่พนูประสทิธภิำพและเสรมิสรำ้งแรงจงูใจแทนส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งกไ็ด ้

 

มำตรำ ๗๓  ผู้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำอย่ำงมี
คุณธรรมและเที่ยงธรรมและเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำด ำรงตนเป็น
ขำ้รำชกำรทีด่ ี

 

มำตรำ ๗๔  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดประพฤตตินอยู่ในจรรยำและระเบยีบ
วินัยและปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิต์่อภำรกิจของรัฐ  
ให้ผู้บงัคบับญัชำพิจำรณำเลื่อนเงนิเดือนให้ตำมควรแก่กรณีตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.  
และจะใหบ้ ำเหน็จควำมชอบอย่ำงอื่นซึง่อำจเป็นค ำชมเชย เครื่องเชดิชูเกยีรต ิหรอืรำงวลั
ดว้ยกไ็ด ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๑ 

มำตรำ ๗๕  กำรใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัไปศกึษำเพิม่เตมิ ฝึกอบรม ดงูำน 
หรือปฏิบัติกำรวิจัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงือ่นไขที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๖  ใหผู้บ้งัคบับญัชำมหีน้ำทีป่ระเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของผูอ้ยู่ใต้
บังคับบัญชำเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตัง้ และเลื่อนเงินเดือน  ทัง้นี้  ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.พ. ก ำหนด 

ผลกำรประเมนิตำมวรรคหนึ่งใหน้ ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ในกำรพฒันำและเพิม่พนู
ประสทิธภิำพกำรปฏบิตัริำชกำรดว้ย 

 

มำตรำ ๗๗๑๐  ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมัญผู้ใดถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรใหผู้บ้งัคบับญัชำพจิำรณำเลื่อนเงนิเดอืนใหผู้น้ัน้เป็นกรณีพเิศษเพื่อ
ประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญหรอืให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์อื่นตำมระเบยีบที่
คณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

หมวด ๕ 

กำรรกัษำจรรยำขำ้รำชกำร 

   
 

มำตรำ ๗๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำรตำมที ่
ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี มเีกียรติและศกัดิศ์รคีวำม
เป็นขำ้รำชกำร โดยเฉพำะในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรยดึมัน่และยนืหยดัท ำในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

(๒) ควำมซื่อสตัยสุ์จรติและควำมรบัผดิชอบ 

(๓) กำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้

(๔) กำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม 

(๕) กำรมุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน 

ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดขอ้บงัคบัว่ำด้วยจรรยำขำ้รำชกำรเพื่อให้สอดคล้องกบั
ลกัษณะของงำนในส่วนรำชกำรนัน้ตำมหลกัวชิำและจรรยำวชิำชพี 

 
๑๐ กำรนับอำยุรำชกำรก่อนที่คณะรฐัมนตรีจะพิจำรณำเลื่อนขัน้ให้แก่ผู้ถึงแก่ควำมตำย

เนื่องจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรเพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญจะตอ้งนับจำกวนัที่ผูน้ัน้
ออกจำกรำชกำรคือวันที่ผู้นัน้ถึงแก่ควำมตำย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่  
๑๙๖/๒๕๑๐) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๒ 

ในกำรก ำหนดข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรตำมวรรคสอง ให้จัดให้ม ี
กำรรบัฟังควำมคดิเหน็ของขำ้รำชกำรและประกำศใหป้ระชำชนทรำบดว้ย 

 

มำตรำ ๗๙  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมจรรยำขำ้รำชกำรอนั
มิใช่เป็นควำมผิดวินัย ให้ผู้บงัคบับญัชำตักเตือน น ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตัง้  
เลื่อนเงนิเดอืน หรอืสัง่ใหข้ำ้รำชกำรผูน้ัน้ไดร้บักำรพฒันำ 

 

หมวด ๖ 

วนิัยและกำรรกัษำวนิัย 

   
 

มำตรำ ๘๐  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องรกัษำวินัยโดยกระท ำกำรหรือ 
ไม่กระท ำกำรตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้โดยเคร่งครดัอยู่เสมอ 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ปฏิบตัิรำชกำรในต่ำงประเทศนอกจำกต้องรกัษำ
วนิัยตำมที่บญัญัติไว้ในหมวดนี้แล้ว ต้องรกัษำวินัยโดยกระท ำกำรหรอืไม่กระท ำกำร
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. ดว้ย 

 

มำตรำ ๘๑  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องสนับสนุนกำรปกครองระบอบ
ประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุขดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

 

มำตรำ ๘๒  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องกระท ำกำรอันเป็นข้อปฏิบัติ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ และเทีย่งธรรม 

(๒) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของ 
ทำงรำชกำร มตขิองคณะรฐัมนตร ีนโยบำยของรฐับำล และปฏบิตัติำมระเบยีบแบบแผน 
ของทำงรำชกำร 

(๓) ต้องปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรอืควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วย
ควำมตัง้ใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 

(๔) ต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของผู้บงัคบับญัชำซึ่งสัง่ในหน้ำที่รำชกำร โดยชอบ
ดว้ยกฎหมำยและระเบยีบของทำงรำชกำร โดยไม่ขดัขนืหรอืหลกีเลี่ยง แต่ถ้ำเหน็ว่ำกำร
ปฏบิตัิตำมค ำสัง่นัน้จะท ำให้เสยีหำยแก่รำชกำร หรอืจะเป็นกำรไม่รกัษำประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรจะตอ้งเสนอควำมเหน็เป็นหนังสอืทนัทเีพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชำทบทวนค ำสัง่นัน้ 
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๔๓ 

และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้ว ถ้ำผู้บงัคบับญัชำยนืยนัให้ปฏิบตัิตำมค ำสัง่เดมิ ผู้อยู่ ใต้
บงัคบับญัชำตอ้งปฏบิตัติำม 

(๕) ตอ้งอุทศิเวลำของตนใหแ้ก่รำชกำร จะละทิง้หรอืทอดทิง้หน้ำทีร่ำชกำรมไิด ้

(๖) ตอ้งรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร 

(๗) ตอ้งสุภำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมคัคแีละตอ้งช่วยเหลอืกนัในกำรปฏบิตัิ
รำชกำรระหว่ำงขำ้รำชกำรดว้ยกนัและผูร้่วมปฏบิตัริำชกำร 

(๘) ต้องต้อนรบั ใหค้วำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรม และให้กำรสงเครำะห์แก่
ประชำชนผูต้ดิต่อรำชกำรเกีย่วกบัหน้ำทีข่องตน 

(๙) ต้องวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมอืงในกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรและในกำร
ปฏิบตัิกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชำชน กบัจะต้องปฏิบตัิตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
วำ่ดว้ยมำรยำททำงกำรเมอืงของขำ้รำชกำรดว้ย 

(๑๐) ต้องรักษำชื่อเสียงของตน และรักษำเกียรติศักดิข์องต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรของตนมใิหเ้สื่อมเสยี 

(๑๑) กระท ำกำรอื่นใดตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 
 

มำตรำ ๘๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต้องไม่กระท ำกำรใดอันเป็นข้อห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตอ้งไม่รำยงำนเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดขอ้ควำมซึง่ควร
ตอ้งแจง้ถอืว่ำเป็นกำรรำยงำนเทจ็ดว้ย 

(๒) ต้องไม่ปฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บงัคบับญัชำเหนือตน 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สัง่ให้กระท ำหรือได้รบัอนุญำตเป็นพิเศษ  
ชัว่ครัง้ครำว 

(๓) ต้องไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน 
หำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

(๔) ตอ้งไม่ประมำทเลนิเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร 

(๕) ต้องไม่กระท ำกำรหรอืยอมใหผู้อ้ื่นกระท ำกำรหำผลประโยชน์อนัอำจท ำให้
เสยีควำมเทีย่งธรรมหรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน 
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๔๔ 

(๖)๑๑ ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จดักำร หรอืผู้จดักำร หรอืด ำรงต ำแหน่งอื่นใดที่มี
ลกัษณะงำนคลำ้ยคลงึกนันัน้ในหำ้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

(๗) ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดทีเ่ป็นกำรกลัน่แกล้ง กดขี ่หรอืข่มเหงกนัในกำร
ปฏบิตัริำชกำร 

(๘) ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรล่วงละเมดิหรอืคุกคำมทำงเพศตำมที่ก ำหนด
ในกฎ ก.พ. 

(๙) ตอ้งไม่ดหูมิน่ เหยยีดหยำม กดขี ่หรอืขม่เหงประชำชนผูต้ดิต่อรำชกำร 

(๑๐) ไม่กระท ำกำรอื่นใดตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 
 

มำตรำ ๘๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติตำม  

มำตรำ ๘๑ และมำตรำ ๘๒ หรอืฝ่ำฝืนขอ้หำ้มตำมมำตรำ ๘๓ ผูน้ัน้เป็นผูก้ระท ำผดิวนิัย 

 

มำตรำ ๘๕  กำรกระท ำผดิวนิัยในลกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำง
รำ้ยแรง 

(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบเพื่อให้เกิดควำม
เสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรงแก่ผู้หนึ่งผูใ้ด หรอืปฏิบตัิหรอืละเวน้กำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรโดย
ทุจรติ 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้
เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง 

(๓) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินสิบห้ำวันโดย 
ไม่มเีหตุอนัสมควรหรอืโดยมพีฤตกิำรณ์อนัแสดงถงึควำมจงใจไม่ปฏบิตัิตำมระเบยีบของ
ทำงรำชกำร 

(๔) กระท ำกำรอนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่ำงรำ้ยแรง 

(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี ่ข่มเหง หรอืท ำร้ำยประชำชนผู้ติดต่อรำชกำร
อย่ำงรำ้ยแรง 

(๖) กระท ำควำมผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกหรอืโทษทีห่นักกว่ำโทษจ ำคุกโดย
ค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุกหรอืใหร้บัโทษทีห่นักกว่ำโทษจ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 
๑๑ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฯ มิได้ห้ำมข้ำรำชกำรพลเรือนเข้ำเป็น 

“กรรมกำรบรหิำร” หรอืเป็น “ประธำนกรรมกำร” ในหำ้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั เวน้แต่จะปรำกฏข้อเทจ็จรงิ
ว่ำได้เข้ำไป “จัดกำร” หรือเป็น “ตัวกระท ำกำร” ในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทโดยตรง (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๘/๒๕๒๐) 
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๔๕ 

(๗) ละเวน้กำรกระท ำหรอืกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๘๒ 
หรอืฝ่ำฝืนขอ้หำ้มตำมมำตรำ ๘๓ อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง 

(๘) ละเวน้กำรกระท ำหรอืกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๘๐ 
วรรคสองและมำตรำ ๘๒ (๑๑) หรอืฝ่ำฝืนข้อห้ำมตำมมำตรำ ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. 
ก ำหนดใหเ้ป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๘๖  กฎ ก.พ. ตำมมำตรำ ๘๐ วรรคสอง มำตรำ ๘๒ (๑๑) มำตรำ ๘๓ (๘) 
และ (๑๐) และมำตรำ ๘๕ (๘) ใหใ้ชส้ ำหรบักำรกระท ำที่เกิดขึ้นภำยหลงัจำกทีก่ฎ ก.พ. 
ดงักล่ำวใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๘๗  ให้ผู้บงัคบับญัชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพฒันำให้ผู้อยู่ใต้บงัคับ
บญัชำมวีนิัยและป้องกนัมใิห้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำกระท ำผดิวนิัย  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีำรที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๘  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัย จะตอ้งไดร้บัโทษทำงวนิัย 
เวน้แต่มเีหตุอนัควรงดโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๗ กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

โทษทำงวนิัยม ี๕ สถำน ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ตดัเงนิเดอืน 

(๓) ลดเงนิเดอืน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 

 

มำตรำ ๘๙  กำรลงโทษขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัให้ท ำเป็นค ำสัง่ ผูส้ ัง่ลงโทษ
ต้องสัง่ลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิดและต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดย
ปรำศจำกอคติ โดยในค ำสัง่ลงโทษให้แสดงว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยในกรณีใด  

และตำมมำตรำใด 
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๔๖ 

หมวด ๗ 

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

   
 

มำตรำ ๙๐๑๒  เมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นที่สงสยัว่ำขำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ทรำบโดยเร็ว และให้ผู้บังคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้โดยเรว็ดว้ยควำมยุตธิรรมและ
โดยปรำศจำกอคต ิ

ผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ผูใ้ดละเลย
ไม่ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง หรอืปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยไม่สุจรติใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย 

อ ำนำจหน้ำทีข่องผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ตำมหมวดน้ี 
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำ 
ระดบัต ่ำลงไปปฏบิตัแิทนตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ. ก ำหนดกไ็ด๑้๓ 

 

มำตรำ ๙๑  เมื่อได้รบัรำยงำนตำมมำตรำ ๙๐ หรอืควำมดงักล่ำวปรำกฏต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ใหผู้้บงัคับบญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ รบีด ำเนินกำรหรอืสัง่ให้ด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำในเบื้องต้นว่ำ
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นั ้นกระท ำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยกใ็หยุ้ตเิรื่องได ้

ในกรณีที่เห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมัญผู้ใดกระท ำ 
ผิดวินัยโดยมีพยำนหลกัฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๒  
หรอืมำตรำ ๙๓ แลว้แต่กรณี 

 

 
๑๒ มำตรำ ๙๐ บญัญตัใิหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุเป็นผูใ้ช้อ ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัย

เพยีงผูเ้ดยีว เพื่อใหส้ำมำรถพจิำรณำกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยใหเ้หมำะสมกบักำรปฏบิตังิำนของส่วนรำชกำร
ที่อยู่ในบังคับบัญชำของผู้นั ้น  ว่ำสมควรจะมอบหมำยให้ผู้บังคับบัญชำระดับต ่ ำลงไปใช้อ ำนำจ
ด ำเนินกำรทำงวนิัยไดเ้พยีงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๙/๒๕๕๒) 

๑๓ หำก ก.พ. ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรมอบหมำยอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมมำตรำ ๙๐ 
วรรคสำม แล้ว กำรมอบหมำยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชำระดบัต ่ำลงไปต้องอยู่ภำยใต้
หลกัเกณฑ์ดงักล่ำว แต่กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยกรณีอื่นนอกเหนือจำกหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ. ก ำหนดนัน้ 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุยงัคงสำมำรถมอบอ ำนำจตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๙/๒๕๕๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๗ 

มำตรำ ๙๒  ในกรณีที่ผลกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำตำมมำตรำ ๙๑ ปรำกฏว่ำ
กรณีมมีลู ถ้ำควำมผดินัน้มใิช่เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง และไดแ้จง้ขอ้กล่ำวหำและ
สรุปพยำนหลกัฐำนใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ พรอ้มทัง้รบัฟังค ำชี้แจงของผูถู้กกล่ำวหำแล้ว 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิตำม
ขอ้กล่ำวหำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำสัง่ลงโทษตำมควรแก่กรณีโดยไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
กไ็ด ้

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไม่ไดก้ระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำดงักล่ำวสัง่ยุตเิรื่อง 

 

มำตรำ ๙๓  ในกรณีที่ผลกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำตำมมำตรำ ๙๑ ปรำกฏว่ำ
กรณีมีมูลอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุ 
ตำมมำตรำ ๕๗ แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ในกำรสอบสวนตอ้งแจง้ขอ้กล่ำวหำและ
สรุปพยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมทัง้รับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำ 
เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรเสรจ็ ใหร้ำยงำนผลกำรสอบสวนและควำมเหน็ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 

ถำ้ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เหน็ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้
กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้สัง่ยุติเรื่อง แต่ถ้ำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดตำม  
ขอ้กล่ำวหำ ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๙๖ หรอืมำตรำ ๙๗ แล้วแต่กรณี 

 

มำตรำ ๙๔  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนส ำหรับกรณีที่ข้ำรำชกำร 
พลเรอืนสำมญัต ำแหน่งต่ำงกนั หรอืต่ำงกรมหรอืต่ำงกระทรวงกนัถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ
ผดิวนิัยร่วมกนัใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรบัขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในกรมเดยีวกนั ทีอ่ธบิดหีรอืปลดักระทรวง
ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชำ ให้ปลัดกระทรวงหรือ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง แลว้แต่กรณี เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๒) ส ำหรบัขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัต่ำงกรมในกระทรวงเดยีวกนัถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผดิวนิัยร่วมกนั ให้ปลดักระทรวงเป็นผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน เวน้แต่
เป็นกรณีทีป่ลดักระทรวงถูกกล่ำวหำร่วมดว้ย ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเป็นผูส้ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๓) ส ำหรบัข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัต่ำงกระทรวงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำ 
ผิดวินัยร่วมกันให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตัง้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๘ 

คณะกรรมกำรสอบสวน เวน้แต่เป็นกรณีที่มผีูถู้กกล่ำวหำด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำร
ระดบัสงูร่วมดว้ย ใหน้ำยกรฐัมนตรเีป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๔) ส ำหรบักรณีอื่น ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 
 

มำตรำ ๙๕๑๔  หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำเกี่ยวกบักำรด ำเนนิกำรทำงวนิัย
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

ในกรณีทีเ่ป็นควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. จะด ำเนินกำร
ทำงวนิัยโดยไม่ตอ้งสอบสวนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๙๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
ให้ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่ลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน 

หรอืลดเงนิเดอืนตำมควรแก่กรณีใหเ้หมำะสมกบัควำมผดิ 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได ้ 
แต่ส ำหรบักำรลงโทษภำคทณัฑใ์หใ้ชเ้ฉพำะกรณีกระท ำผดิวนิัยเลก็น้อย 

ในกรณีกระท ำผดิวนิัยเลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ ำ
ทณัฑบ์นเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนกไ็ด ้

กำรลงโทษตำมมำตรำนี้ ผู้บังคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗  
จะมีอ ำนำจสัง่ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำในสถำนโทษและอัตรำโทษใดได้เพียงใด  
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

 

มำตรำ ๙๗  ภำยใตบ้งัคบัวรรคสอง ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงรำ้ยแรงใหล้งโทษปลดออกหรอืไล่ออกตำมควำมรำ้ยแรงแห่งกรณี ถ้ำมเีหตุอนัควร
ลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพจิำรณำลดโทษกไ็ด ้แต่หำ้มมใิหล้ดโทษลงต ่ำกว่ำปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำม
มำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง หรอืผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ เหน็ว่ำข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญั
ผู้ใดกระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรงให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗  

 
๑๔ กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยและกำรลงโทษทำงวนิัยแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนตอ้งด ำเนินกำรตำม

ขัน้ตอนและวิธีกำรที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนฯ และเมื่อกฎหมำย 
ได้ก ำหนดใหน้ำยกรฐัมนตรสี่งเรื่องให้ อ.ก.พ. พจิำรณำ กำรที่นำยกรฐัมนตรสี่งเรื่องให้ ก.พ. พจิำรณำ
ให้ควำมเห็นก่อน จึงมิใช่กำรพิจำรณำทำงวินัยตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืนฯ ควำมเหน็ดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำมำลงโทษขำ้รำชกำรได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๖/๒๕๓๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๙ 

ส่งเรื่องให ้อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถู้กกล่ำวหำสงักดัอยู่ 
แล้วแต่กรณี พิจำรณำ เมื่อ อ.ก.พ. ดงักล่ำวมมีติเป็นประกำรใดให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมี
อ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่หรือปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนัน้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.๑๕ 

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ไม่ใช้อ ำนำจตำม
มำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๔ หรอืมำตรำนี้ ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมมำตรำ ๕๗ ระดบั
เหนอืขึน้ไปมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๔ หรอืมำตรำน้ีได ้

ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ให้มสีทิธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเสมอืนว่ำผู้นัน้ลำออก
จำกรำชกำร 

 

มำตรำ ๙๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำหรือ 
ให้ถ้อยค ำในฐำนะพยำนต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตำมกฎหมำย  

หรือระเบียบของทำงรำชกำร อันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทำงรำชกำร 
ผูบ้งัคบับญัชำอำจพจิำรณำใหบ้ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณีพเิศษได้ 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดอยู่ในฐำนะทีอ่ำจจะถูกกล่ำวหำว่ำร่วมกระท ำผดิวนิัย
กบัขำ้รำชกำรอื่น ใหข้อ้มลูต่อผูบ้งัคบับญัชำ หรอืใหถ้อ้ยค ำต่อบุคคลหรอืคณะบุคคลตำม
ควำมในวรรคหนึ่งเกีย่วกบักำรกระท ำผดิวนิัยทีไ่ดก้ระท ำมำ จนเป็นเหตุใหม้กีำรสอบสวน
พจิำรณำทำงวนิัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำรกระท ำผดิ ผู้บงัคบับัญชำอำจใช้ดุลพินิจกัน 
ผูน้ัน้ไวเ้ป็นพยำนหรอืพจิำรณำลดโทษทำงวนิัยตำมควรแก่กรณีได้ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค ำในฐำนะพยำนตำม  

วรรคหนึ่งหรอืวรรคสองอนัเป็นเทจ็ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรกำรใหบ้ ำเหน็จควำมชอบ กำรกนัเป็นพยำน กำรลดโทษ 
และกำรใหค้วำมคุม้ครองพยำน ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

 
๑๕ อ.ก.พ. กระทรวงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม และมิใช่อนุกรรมกำรของ ก.พ. ที่ ก.พ.  

จะตรวจสอบแก้ไขกำรปฏิบัติงำนได้ ทัง้กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ อ.ก.พ. กระทรวงเกี่ยวกับกำรลงโทษ
ขำ้รำชกำรผูก้ระท ำผดิวนิัยก็มไิดเ้ป็นไปตำมที่ ก.พ. มอบหมำย แต่เป็นกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด  ดงันัน้ ก.พ. จงึไม่มอี ำนำจที่จะวนิิจฉยัว่ำ อ.ก.พ. กระทรวงลงโทษขำ้รำชกำรทำงวนิัยสงูหรอืต ่ำไป 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๗/๒๕๒๓) 

กรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำขำ้รำชกำรกระท ำผดิวนิัยรำ้ยแรง ผูบ้งัคบับญัชำซึ่ง
มีอ ำนำจสัง่บรรจุไม่สำมำรถใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๙๖ เพื่อลดหย่อนโทษได้ แต่มีหน้ำที่รำยงำนต่อ 
อ.ก.พ. เพื่อพจิำรณำ และเมื่อ อ.ก.พ. มมีติประกำรใด ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุต้องสัง่หรอื
ปฏบิตัติำมนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๗/๒๕๑๐)) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๐ 

กฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนตำมวรรคสี่  จะก ำหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรที่ส ำนักงำน ก.พ. หรือผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗  
จะด ำเนินกำรยำ้ย โอน หรอืด ำเนินกำรอื่นใดโดยไม่ตอ้งได้รบัควำมยนิยอมหรอืเหน็ชอบ
จำกผู้บงัคบับญัชำของขำ้รำชกำรผู้นัน้ และไม่ต้องปฏิบตัติำมขัน้ตอนหรอืกระบวนกำร
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๙๙  ใหก้รรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจำ้พนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำและใหม้อี ำนำจเช่นเดยีวกบัพนักงำนสอบสวนตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเพียงเท่ำที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของกรรมกำร
สอบสวนและโดยเฉพำะใหม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้ดว้ยคอื 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ  

หรอืห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท ชี้แจงขอ้เท็จจรงิ ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวขอ้ง ส่งผู้แทน
หรอืบุคคลในสงักดัมำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำหรือบุคคลใด ๆ มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่ง
เอกสำรและหลกัฐำนเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

 

มำตรำ ๑๐๐๑๖  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดซึง่ออกจำกรำชกำรอนัมใิช่เพรำะ
เหตุตำย มีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ขณะรบัรำชกำรได้

 
๑๖ มำตรำ ๑๐๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กำรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรกระท ำควำมผดิวนิัยรำ้ยแรงเป็นหนังสอื จะกล่ำวหำโดยบุคคลใดกไ็ด ้

ไม่ว่ำจะเป็นเอกชนหรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐั และไม่ต้องมคี ำว่ำ “กล่ำวหำ” โดยตรง จะใช้ข้อควำมอื่นใดก็ได ้
ที่สื่อให้เห็นได้ว่ำมกีำรกระท ำผดิวนิัยเกิดขึ้น และเนื้อหำของกำรกล่ำวหำก็ไม่จ ำต้องมกีำรระบุว่ำเป็น
ควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง เพยีงแต่ระบุขอ้เทจ็จรงิที่เกดิขึน้กเ็ป็นกำรเพยีงพอแลว้ 

ในกรณีที่มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแลว้ แมต้่อมำจะมกีำรยกเลกิค ำสัง่ดงักล่ำว
กม็ผีลเพยีงคณะกรรมกำรสอบสวนไม่มอี ำนำจด ำเนินกำรต่อไปไดเ้ท่ำนัน้ แต่ขอ้เทจ็จรงิทีผู่บ้งัคบับญัชำ
มหีนังสอืระบุว่ำ ขำ้รำชกำรกระท ำกำรอนัมมีลูกรณีเป็นควำมผดิวนิัยรำ้ยแรงก็ยงัคงมอียู่ตำมควำมเป็นจรงิ 
หนังสือดังกล่ำวจึงเป็นกำรกล่ำวหำเป็นหนังสือโดยผู้บังคับบัญชำของผู้นั ้นแล้ว  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๕/๒๕๔๓) 
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 

 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑ 

กระท ำหรอืละเวน้กระท ำกำรใดอนัเป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ถำ้เป็นกำรกล่ำวหำต่อ
ผู้บงัคบับญัชำของผู้นัน้หรอืต่อผู้มีหน้ำที่สบืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตำมกฎหมำย
หรือระเบียบของทำงรำชกำร หรือเป็นกำรกล่ำวหำของผู้บังคบับญัชำของผู้นัน้ หรือ 
มกีรณีถูกฟ้องคดอีำญำหรอืตอ้งหำคดอีำญำก่อนออกจำกรำชกำรว่ำในขณะรบัรำชกำรได้
กระท ำควำมผดิอำญำอนัมใิช่เป็นควำมผดิที่ไดก้ระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกบัรำชกำร
หรือควำมผิดลหุโทษ ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือ
พจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัย และสัง่ลงโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ต่อไปไดเ้สมอืนว่ำ
ผู้นัน้ยงัมิได้ออกจำกรำชกำร แต่ต้องสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัที่ผู้นัน้ออกจำก
รำชกำร 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถำ้เป็นกำรกล่ำวหำ หรอืฟ้องคดอีำญำหรอืตอ้งหำคดอีำญำ 
หลงัจำกที่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดออกจำกรำชกำรแล้ว ให้ผู้มอี ำนำจด ำเนินกำร
ทำงวนิัยมอี ำนำจด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพิจำรณำ ด ำเนินกำรทำงวนิัย และสัง่ลงโทษ
ตำมที่บญัญตัิไวใ้นหมวดนี้ต่อไปได้เสมอืนว่ำผูน้ัน้ยงัมไิดอ้อกจำกรำชกำร โดยต้องเริม่
ด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรและต้องสัง่ลงโทษ
ภำยในสำมปีนับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจำกรำชกำร ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้
ตำมมำตรำ ๙๕ วรรคสอง จะตอ้งสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจำกรำชกำร 

ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนค ำสัง่ลงโทษ หรือ
องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยมคี ำวนิิจฉัยถงึที่สุดหรอืมมีตใิห้เพกิถอนค ำสัง่ลงโทษตำมวรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสอง เพรำะเหตุกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้มี

 
(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๖) 

เมื่อมกีำรกล่ำวหำรอ้งเรยีนขำ้รำชกำรต่อคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ
และประพฤตมิชิอบในวงรำชกำร และคณะกรรมกำรดงักล่ำวได้มมีตวิ่ำมมีลูควำมผดิทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
ภำยในหนึ่ งปีนับแต่ว ันที่ผู้ถูกกล่ำวหำลำออกจำกรำชกำร  ผู้บังคับบัญชำจึงมีอ ำนำจแต่งตัง้
คณะกรรมกำรขึน้ท ำกำรสอบสวนทำงวนิัยแก่ผูถู้กกล่ำวหำนัน้ได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๖๙/๒๕๓๓) 

ข้ำรำชกำรที่ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนระหว่ำงรอผลกำรกำรด ำเนินคดีหรือ
สอบสวนทำงวนิัย ต่อมำแมว้่ำผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนจะมอีำยุครบหกสบิปีบรบูิรณ์ กไ็ม่ท ำให้
อ ำนำจของผู้บงัคบับญัชำที่จะพิจำรณำลงโทษทำงวนิัยภำยหลงัที่ได้ทรำบผลของกำรด ำเนินคดีหรอื 
กำรสอบสวนหมดไปไม่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒/๒๕๑๐) 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒ 

อ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยด ำเนินกำรทำงวินัยให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วนัที่ม ี
ค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด หรอืมคี ำวนิิจฉยัถงึทีสุ่ดหรอืมมีต ิแลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ถ้ำผลกำร
สอบสวนพจิำรณำปรำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

ควำมในมำตรำนี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึง่ถูกสัง่ใหอ้อกจำก
รำชกำรไวก้่อนตำมมำตรำ ๑๐๑ 

 

มำตรำ ๑๐๐/๑๑๗  ในกรณีที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำตหิรอืคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครฐัมมีตชิีม้ลูควำมผดิ
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดซึ่งออกจำกรำชกำรแล้ว กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและ 
สัง่ลงโทษแก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นัน้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ
หรอืกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
แลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมวรรคหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำง
ไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

 

มำตรำ ๑๐๑  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดอำญำ เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจสัง่พกัรำชกำรหรอืสัง่ใหอ้อก
จำกรำชกำรไวก้่อนเพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำ หรอืผลแห่งคดไีด ้

ถ้ำภำยหลังปรำกฏผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำว่ ำผู้นั ้นมิได้กระท ำผิด 

หรอืกระท ำผดิไม่ถงึกบัจะถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก และไม่มกีรณีทีจ่ะตอ้งออกจำก
รำชกำรดว้ยเหตุอื่น กใ็หผู้ม้อี ำนำจดงักล่ำวสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัริำชกำรหรอืกลบัเขำ้
รบัรำชกำรในต ำแหน่งตำมเดิมหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกัน 

หรอืในต ำแหน่งประเภทและระดบัที่ ก.พ. ก ำหนด  ทัง้นี้ ผูน้ัน้ต้องมคีุณสมบตัิตรงตำม
คุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

 
๑๗ มำตรำ ๑๐๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๓ 

เมื่อไดม้กีำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดพกัรำชกำรหรอืออกจำกรำชกำร
ไว้ก่อนแล้วภำยหลงัปรำกฏว่ำผู้นัน้มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
ในกรณีอื่นอีก ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจด ำเนินกำร
สืบสวนหรือพิจำรณำ และแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๓ ตลอดจน
ด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ต่อไปได ้

ในกรณีทีส่ัง่ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนกลบัเขำ้รบัรำชกำร หรอืสัง่ให้
ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นกำรลงโทษ
เพรำะกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรงก็ให้ผู้นัน้มสีถำนภำพเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั
ตลอดระยะเวลำระหว่ำงทีถู่กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนเสมอืนว่ำผูน้ัน้เป็นผู้ถูกสัง่พกั
รำชกำร 

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอื่น และกำร
จ่ำยเงนิดงักล่ำวของผูถู้กสัง่พกัรำชกำร และผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

กำรสัง่พกัรำชกำรให้สัง่พกัตลอดเวลำที่สอบสวนหรอืพิจำรณำ เวน้แต่ผู้ถูกสัง่
พกัรำชกำรผู้ใดได้รอ้งทุกขต์ำมมำตรำ ๑๒๒ และผูม้อี ำนำจพจิำรณำค ำรอ้งทุกขเ์ห็นว่ำ
สมควรสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำเสรจ็สิ้น
เน่ืองจำกพฤตกิำรณ์ของผูถู้กสัง่พกัรำชกำรไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำ 
และไม่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรยีบร้อยต่อไป หรอืเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยได้
ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักรำชกำรแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสัง่พักรำชกำรไม่มี
พฤติกรรมดงักล่ำว ให้ผู้มอี ำนำจสัง่พกัรำชกำรสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร
ก่อนกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำเสรจ็สิน้ 

ใหน้ ำควำมในวรรคหกมำใชบ้งัคบักบักรณีถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนดว้ย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกี่ยวกบักำรสัง่พกัรำชกำร กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไว้
ก่อน ระยะเวลำให้พักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน กำรให้กลบัเข้ำปฏิบัติ
รำชกำรหรอืกลบัเข้ำรบัรำชกำรและกำรด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมผลกำรสอบสวน 

หรอืพจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 
 

มำตรำ ๑๐๒  กำรลงโทษขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในส่วนรำชกำรทีม่กีฎหมำย
ว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรโดยเฉพำะ ในกรณีเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงตำม
พระรำชบญัญตันิี้จะลงโทษตำมพระรำชบัญญตัินี้หรอืลงทณัฑ์หรอืลงโทษตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยวนิัยขำ้รำชกำรนัน้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมควรแก่กรณีและพฤตกิำรณ์กไ็ด้ แต่ถ้ำ
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๕๔ 

เป็นกรณีกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่ว่ ำจะได้ลงทัณฑ์ 
หรอืลงโทษตำมกฎหมำยดงักล่ำวแลว้หรอืไม่ ใหผู้บ้งัคบับญัชำพจิำรณำด ำเนินกำรตำมที่
ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๐๓  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำไดส้ัง่ลงโทษตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืลงทณัฑ์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรโดยเฉพำะ หรือสัง่ยุติเรื่อง หรืองด โทษแล้ว  
ให้รำยงำน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกด ำเนินกำรทำงวนิัยสงักดัอยู่เพื่อพจิำรณำ เว้นแต่
เป็นกรณีด ำเนินกำรทำงวนิัยกบัขำ้รำชกำรต่ำงกระทรวงกนั หรอืกรณีด ำเนินกำรทำงวนิัย
ตำมมต ิอ.ก.พ. กระทรวง ตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง ใหร้ำยงำน ก.พ.  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบ
ที ่ก.พ. ก ำหนด 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรอื ก.พ. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยเป็นกำร  

ไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม หำกมมีตเิป็นประกำรใด ให้ผู้บงัคบับญัชำสัง่หรอืปฏิบตัใิห้
เป็นไปตำมที ่อ.ก.พ. กระทรวงหรอื ก.พ. มมีต ิ

ในกรณีตำมวรรคสองและในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ ให ้ก.พ. มอี ำนำจ
สอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิ่มเติมได้ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ ก.พ. ก ำหนดตำม
มำตรำ ๙๕ 

 

มำตรำ ๑๐๔  ในกำรด ำเนินกำรของ อ.ก.พ. กระทรวง ตำมมำตรำ ๙๗ วรรคสอง 
หรือมำตรำ ๑๐๓ วรรคสอง หำกผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมกำรใน อ.ก.พ. กระทรวง
ดงักล่ำวเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรของผู้บังคบับัญชำหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นกำร 

ไม่ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัตนิี้หรอืปฏิบตัิไม่เหมำะสม ให้รำยงำน ก.พ. เพื่อพจิำรณำ
ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป และเมื่อ ก.พ. มมีตเิป็นประกำรใด ใหผู้บ้งัคบับญัชำสัง่
หรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมที ่ก.พ. มมีต ิ ทัง้นี้ เวน้แต่ผูถู้กลงโทษได้อุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษ
ของผูบ้งัคบับญัชำต่อ ก.พ.ค. ในกรณีเช่นนี้ให ้ก.พ. แจง้มตติ่อ ก.พ.ค. เพื่อประกอบกำร
พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 

มำตรำ ๑๐๕  เมื่อมกีรณีเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ ใหผู้ส้ ัง่มคี ำสัง่
ใหม่ และในค ำสัง่ดงักล่ำวให้สัง่ยกเลกิค ำสัง่ลงโทษเดมิ พรอ้มทัง้ระบุวธิกีำรด ำเนินกำร
เกีย่วกบัโทษทีไ่ดร้บัไปแลว้  ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

 

มำตรำ ๑๐๖  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ ผู้ใดมกีรณี
กระท ำผิดวนิัยอยู่ก่อนวนัโอนมำบรรจุ ให้ผู้บงัคบับญัชำของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๕ 

ผู้นัน้ด ำเนินกำรทำงวินัยตำมหมวดนี้ โดยอนุโลม แต่ถ้ำเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำร
สืบสวนหรือพิจำรณำ หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชำเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวน 
หรอืพจิำรณำ หรอืสอบสวนต่อไปจนเสรจ็ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บงัคบับัญชำของขำ้รำชกำร 
พลเรอืนสำมญัผูน้ัน้พจิำรณำด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทัง้นี้ในกำรสัง่
ลงโทษทำงวินัยให้พิจำรณำตำมควำมผิดและลงโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรที่โอนมำนั ้น  
แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๘ 

กำรออกจำกรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๑๐๗  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัออกจำกรำชกำรเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒)๑๘ พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(๓) ลำออกจำกรำชกำรและได้รบัอนุญำตให้ลำออกหรอืกำรลำออกมีผลตำม
มำตรำ ๑๐๙ 

(๔) ถูกสัง่ให้ออกตำมมำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๗ มำตรำ ๑๐๑ มำตรำ ๑๑๐  
หรอืมำตรำ ๑๑๑ หรอื 

(๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก 

วนัออกจำกรำชกำรตำม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดเมื่ออำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
ในสิ้นปีงบประมำณและทำงรำชกำรมีควำมจ ำเป็นที่จะให้รบัรำชกำรต่อไปเพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่ในทำงวิชำกำรหรือหน้ำที่ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว ในต ำแหน่งตำม  
มำตรำ ๔๖ (๓) (ง) หรอื (จ) หรอื (๔) (ค) หรอื (ง) จะใหร้บัรำชกำรต่อไปอกีไม่เกนิสบิปี
กไ็ดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. 

 

 
๑๘ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญั 

หำกอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ก็ย่อมต้องออกจำกรำชกำรและต้องพ้นจำกต ำแหน่ งเลขำธิกำรฯ ไป  
ไม่ว่ำจะด ำรงต ำแหน่งครบวำระหรอืไม่กต็ำม กำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งมไิดม้ผีลเป็นกำรยกเวน้
หลกัเกณฑก์ำรออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนฯ แต่อย่ำงใด (ควำมเหน็
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๘๓/๒๕๔๓) 
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๕๖ 

มำตรำ ๑๐๙  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรให้
ยื่นหนังสือขอลำออกต่อผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชัน้หนึ่งโดยยื่นล่วงหน้ำก่อนวัน 
ขอลำออกไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนัเพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ 
เป็นผูพ้จิำรณำก่อนวนัขอลำออก 

ในกรณีทีผู่้ประสงค์จะลำออกยื่นหนังสอืขอลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำสำมสบิวนั 
และผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เหน็ว่ำมเีหตุผลและควำมจ ำเป็น
จะอนุญำตใหล้ำออกตำมวนัทีข่อลำออกกไ็ด ้

ในกรณีทีผู่้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เหน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่รำชกำร จะยบัยัง้กำรลำออกไวเ้ป็นเวลำไม่เกนิเกำ้สบิวนันับแต่วนัขอลำออก
ก็ได้ ในกรณีเช่นนัน้ถ้ำผู้ขอลำออกมิได้ถอนใบลำออกก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
ยบัยัง้ใหถ้อืว่ำกำรลำออกนัน้มผีลเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมทีไ่ดย้บัยัง้ไว้ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มิได้ยบัยัง้ตำม
วรรคสำมใหก้ำรลำออกนัน้มผีลตัง้แต่วนัขอลำออก 

ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรเพื่อด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนูญ ต ำแหน่งทำงกำรเมอืง หรอืต ำแหน่งอื่นที ่ก.พ. 
ก ำหนด หรอืเพื่อสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิรฐัสภำ สมำชกิสภำท้องถิ่นหรอืผูบ้รหิำร
ทอ้งถิน่ ใหย้ื่นหนังสอืขอลำออกต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมวรรคหนึ่ง และใหก้ำรลำออกมผีล
นับตัง้แต่วนัทีผู่น้ัน้ขอลำออก 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรลำออก กำรพิจำรณำอนุญำตให้ลำออก  

และกำรยบัยัง้กำรลำออกจำกรำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑๐  ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจสัง่ให้
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดเจบ็ป่วยไม่อำจปฏบิัตหิน้ำทีร่ำชกำรของ
ตนไดโ้ดยสม ่ำเสมอ 

(๒) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงำนใด ๆ ตำมควำม
ประสงคข์องทำงรำชกำร 

(๓) เมื่อขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดขำดคุณสมบตัทิัว่ไปตำมมำตรำ ๓๖ ก. (๑) 
หรอื (๓) หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๓๖ ข. (๑) (๓) (๖) หรอื (๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๗ 

(๔) เมื่อทำงรำชกำรเลกิหรอืยุบหน่วยงำนหรอืต ำแหน่งที่ขำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมญัปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืด ำรงอยู่ ส ำหรบัผูท้ีอ่อกจำกรำชกำรในกรณีนี้ใหไ้ดร้บัเงนิชดเชย
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนดดว้ย 

(๕) เมื่ อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำร 

(๖) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัผู้ใดหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบัติ
หน้ำทีร่ำชกำรบกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำร หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร ถำ้ใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร 

(๗) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ำกระท ำผิดวินัย 
อย่ำงรำ้ยแรงตำมมำตรำ ๙๓ และผลกำรสอบสวนไม่ได้ควำมแน่ชดัพอที่จะฟังลงโทษ
ตำมมำตรำ ๙๗ วรรคหนึ่ ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน  ถ้ำให ้
รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร 

(๘) เมื่อขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด
ให้จ ำคุกในควำมผดิที่ไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษหรอืต้องรบัโทษจ ำคุก
โดยค ำสัง่ของศำลซึง่ยงัไม่ถงึกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ.  
ทัง้นี้ ใหน้ ำมำตรำ ๙๗ วรรคสอง มำใชบ้งัคบักบักำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมกรณี (๓) 
เฉพำะมำตรำ ๓๖ ก. (๓) กรณี (๖) และกรณี (๗) โดยอนุโลม 

เมื่อผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำรตำมมำตรำนี้แล้ว ให้รำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง หรอื ก.พ. 
แลว้แต่กรณี และใหน้ ำมำตรำ ๑๐๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๑๑  เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไปรับรำชกำรทหำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั ง่บรรจุตำม 
มำตรำ ๕๗ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำร 

ผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง และต่อมำปรำกฏว่ำผูน้ัน้มกีรณีที่
จะต้องถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นอยู่ก่อนไปรับรำชกำรทหำร ก็ให้
ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจเปลีย่นแปลงค ำสัง่ใหอ้อกตำม
วรรคหนึ่งเป็นใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นนัน้ได ้
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๕๘ 

มำตรำ ๑๑๒  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ไม่ใช้
อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๑๐ โดยไม่มีเหตุอนัสมควร ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ ระดบัเหนือขึน้ไปมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ ได ้

 

มำตรำ ๑๑๓  กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทีท่รงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ ใหน้ ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อมพีระบรม
รำชโองกำรใหพ้น้จำกต ำแหน่งนับแต่วนัออกจำกรำชกำร เวน้แต่ออกจำกรำชกำรเพรำะ
ควำมตำยใหน้ ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงทรำบ 

 

หมวด ๙ 

กำรอุทธรณ์ 

   
 

มำตรำ ๑๑๔๑๙  ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษตำมพระรำชบญัญตัินี้หรอืถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นัน้มสีทิธอิุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบหรอืถอืว่ำทรำบค ำสัง่ 

กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 

มำตรำ ๑๑๕  ในกำรพิจำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ ก.พ.ค. จะพจิำรณำวนิิจฉัยเอง
หรอืจะตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์กไ็ด ้ 
ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 

มำตรำ ๑๑๖  เมื่อ ก.พ.ค. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยนัน้ภำยใน
สำมสบิวนันับแต่วนัที ่ก.พ.ค. มคี ำวนิิจฉยั 

 
๑๙ เมื่อผูอุ้ทธรณ์ไม่ได้ท ำกำรคดัค้ำนผูพ้จิำรณำอุทธรณ์ด้วยเหตุแห่งควำมไม่เป็นกลำงของ

เจ้ำหน้ำที่ผู้พจิำรณำอุทธรณ์ก่อนเริม่พจิำรณำอุทธรณ์ตำมข้อ ๓๙ แห่งกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์
และกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ฯ หรอื ข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตัิวธิีปฏบิตัริำชกำรทำงปกครองฯ ผูอุ้ทธรณ์จงึไม่อำจยกเหตุดงักล่ำวอ้ำงว่ำกำร
พจิำรณำอุทธรณ์ไม่ชอบดว้ยกฎหมำย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๒๗/๒๕๔๖) 
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๕๙ 

ในกรณีทีผู่อุ้ทธรณ์ไม่เหน็ดว้ยกบัค ำวนิิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. ใหฟ้้องคดตี่อ
ศำลปกครองสูงสุดภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนัที่ทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำวินิจฉัยของ 
ก.พ.ค. 

ผู้บังคับบัญชำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ ง ให้ถือว่ำเป็นกำรจงใจละเว้น 
กำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบเพื่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่บุคคลอื่น 

 

มำตรำ ๑๑๗  ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้กรรมกำร ก.พ.ค. 
และกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้มอี ำนำจ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งสัง่ลงโทษหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรอนัเป็นเหตุใหม้ี
กำรอุทธรณ์ส่งส ำนวนกำรสอบสวนและกำรลงโทษให ้ก.พ.ค. ภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

(๒) สัง่ให้กระทรวง กรม ส่วนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรฐั 
รวมตลอดทัง้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทีเ่กี่ยวขอ้งสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เติม
หรอืส่งตวัขำ้รำชกำรหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นสงักดัมำใหถ้้อยค ำ ในกำรนี้จะก ำหนดระยะเวลำใน
กำรสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิไวด้ว้ยกไ็ด ้

(๓) มคี ำสัง่ใหข้ำ้รำชกำร พนักงำน หรอืลูกจ้ำงของกระทรวง กรม ส่วนรำชกำร 
รฐัวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลใด 
ทีเ่กีย่วขอ้ง มำใหถ้อ้ยค ำหรอืใหส่้งเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๔) เข้ำไปในอำคำร หรอืสถำนที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ 
ก.พ.ค.  ทัง้นี้ ในระหว่ำงพระอำทติยข์ึน้ถงึพระอำทติยต์ก หรอืในเวลำท ำกำรของสถำนทีน่ัน้ 

(๕) สอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิ 

 

มำตรำ ๑๑๘  กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๑๔ ใหด้ ำเนินกำรให้
แลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ เวน้แต่มเีหตุขดัขอ้งทีท่ ำใหก้ำร
พิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ก็ให้ขยำยระยะเวลำได้อีกซึ่งไม่เกิน 
สองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั และใหบ้นัทกึเหตุขดัขอ้งใหป้รำกฏไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๑๑๙  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ ผู้ใดถูกสัง่
ลงโทษทำงวนิัยอยู่ก่อนวนัโอนมำบรรจุ และผูน้ัน้มสีทิธอุิทธรณ์ไดต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิน่หรอืกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรที่โอนมำ 
แต่ยังไม่ ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ตำมกฎหมำยดังกล่ำว ก็ให้ผู้นั ้นมีสิทธิอุทธรณ์ตำม 
มำตรำ ๑๑๔ ได้ แต่ถ้ำผู้นัน้ได้ใช้สทิธอิุทธรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรงำน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐ 

บุคคลส่วนท้องถิ่นหรอืกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบข้ำรำชกำรที่โอนมำไว้แล้วและในวนัที่ 
ผูน้ัน้ไดโ้อนมำบรรจุเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั กำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ยงัไม่แล้ว
เสรจ็กใ็หส่้งเรื่องให ้ก.พ.ค. เป็นผูพ้จิำรณำอุทธรณ์ 

 

มำตรำ ๑๒๐  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ให ้ก.พ.ค. มอี ำนำจไม่รบัอุทธรณ์ 
ยกอุทธรณ์หรอืมคี ำวนิิจฉยัใหแ้กไ้ขหรอืยกเลกิค ำสัง่ลงโทษ และใหเ้ยยีวยำควำมเสยีหำย
ให้ผู้อุทธรณ์ หรือให้ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ตำมระเบียบที ่
ก.พ.ค. ก ำหนด 

กำรวนิิจฉัยใหแ้ก้ไขหรอืใหด้ ำเนินกำรอื่นตำมวรรคหนึ่ง ก.พ.ค. จะใหเ้พิม่โทษ
ไม่ได ้เวน้แต่เป็นกรณีไดร้บัแจง้จำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๑๐๔ ว่ำสมควรเพิม่โทษ ในกรณี
เช่นนัน้ ก.พ.ค. มอี ำนำจวนิิจฉยัใหเ้พิม่โทษได ้

 

มำตรำ ๑๒๑  เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ กรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์อำจถูกคดัคำ้นได ้

(๑) รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผดิวนัิยทีผู่อุ้ทธรณ์ถกูลงโทษหรอืกำรถูกสัง่ให้
ออกจำกรำชกำร 

(๒) มส่ีวนได้เสยีในกำรกระท ำผดิวนิัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรอืกำรถูกสัง่ให้
ออกจำกรำชกำร 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูอุ้ทธรณ์ 

(๔) เป็นผู้กล่ำวหำ หรอืเป็นหรอืเคยเป็นผู้บงัคบับญัชำผู้สัง่ลงโทษหรอืสัง่ให้
ออกจำกรำชกำร 

(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยหรือกำรสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกลงโทษหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๖) มคีวำมเกีย่วพนัทำงเครอืญำตหิรอืทำงกำรสมรสกบับุคคลตำม (๑) (๒) (๓) 
หรอื (๔) อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูอุ้ทธรณ์ 

กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ซึ่งมกีรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธำน ก.พ.ค. 
และถอนตวัจำกกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

กำรยื่นค ำคัดค้ำน และกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.พ.ค. 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑ 

หมวด ๑๐ 

กำรรอ้งทุกข ์

   
 

มำตรำ ๑๒๒๒๐  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดมคีวำมคบัขอ้งใจอนัเกดิจำกกำร
ปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนของผูบ้งัคบับญัชำ และเป็นกรณีทีไ่ม่อำจอุทธรณ์ตำมหมวด ๙ 
กำรอุทธรณ์ ได ้ผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขไ์ดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นหมวดนี้ 

 

มำตรำ ๑๒๓  กำรร้องทุกข์ที่เหตุเกิดจำกผู้บังคับบัญชำ ให้ร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนอืขึน้ไป ตำมล ำดบั 

กำรรอ้งทุกข์ที่เหตุเกิดจำกหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรมที่อยู่ในบงัคบับญัชำ
หรือรับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่ อรัฐมนตร ี
ปลดักระทรวงรฐัมนตรเีจำ้สงักดั หรอืนำยกรฐัมนตร ีใหร้อ้งทุกขต์่อ ก.พ.ค. 

เมื่อ ก.พ.ค. ได้พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ประกำรใดแล้ว ให้หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรระดบักรมที่อยู่ในบงัคบับญัชำหรอืรบัผดิชอบกำรปฏิบตัริำชกำรขึน้ตรงต่อ
นำยกรฐัมนตรีหรือต่อรฐัมนตรี ปลดักระทรวง รฐัมนตรีเจ้ำสงักัด หรือนำยกรฐัมนตร ี
แลว้แต่กรณี ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมค ำวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. 

กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกขต์ำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 

มำตรำ ๑๒๔  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ให้ ก.พ.ค. มอี ำนำจไม่รบั
เรื่องรอ้งทุกข์ ยกค ำรอ้งทุกข ์หรอืมีค ำวนิิจฉัยใหแ้ก้ไขหรอืยกเลกิค ำสัง่ และใหเ้ยยีวยำ
ควำมเสยีหำยใหผู้ร้อ้งทุกขห์รอืใหด้ ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรมตำม
ระเบยีบที ่ก.พ.ค. ก ำหนด 

ในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์ก.พ.ค. จะพจิำรณำวนิิจฉัยเอง หรอืจะตัง้
กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรอืจะตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ เพื่อท ำหน้ำที่เป็น 

ผูพ้จิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์กไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. และใน

 
๒๐ กำรสัง่ลงโทษทำงวนิัยแก่ข้ำรำชกำรเป็น “ค ำสัง่ทำงปกครอง” สำมำรถอุทธรณ์ได้ตำม

พระรำชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองฯ และหำกอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขทีส่ำมำรถรอ้งทุกขไ์ด้ ก็ย่อม
รอ้งทุกขไ์ด้ด้วย ซึ่งหำกมกีำรใช้สิทธสิองทำง ผูม้อี ำนำจด ำเนินกำรควรก ำหนดแนวปฏบิตัิ โดยหำกมี
กำรยื่นอุทธรณ์สมควรให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์พิจำรณำจนถึงที่สุดเสียก่อน แล้วผู้มีอ ำนำจ
พจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขจ์งึจะพจิำรณำ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๒/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๒ 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหก้รรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์ป็นเจำ้พนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ และใหม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๑๑๗ โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๒๕  เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ กรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขอ์ำจถูกคดัคำ้นได ้

(๑) เป็นผูบ้งัคบับญัชำผู้เป็นเหตุให้เกดิควำมคบัขอ้งใจ หรอืเป็นผูอ้ยู่ใต้บงัคบั
บญัชำของผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำว 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีร่อ้งทุกข ์

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูร้อ้งทุกข ์

(๔) มีควำมเกี่ยวพันทำงเครอืญำติหรือทำงกำรสมรสกับบุคคลตำม (๑) (๒) 
หรอื (๓) อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูร้อ้งทุกข ์

กรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ซึ่งมกีรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้แจ้งต่อประธำน ก.พ.ค. 
และถอนตวัจำกกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

กำรยื่นค ำคัดค้ำน และกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 

กฎ ก.พ.ค. 
 

หมวด ๑๑ 

กำรคุม้ครองระบบคุณธรรม 

   
 

มำตรำ ๑๒๖  ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ำกฎ ระเบียบ หรอืค ำสัง่ใดที่ออกตำม
พระรำชบญัญตันิี้และมุ่งหมำยใหใ้ชบ้งัคบัเป็นกำรทัว่ไป ไม่สอดคลอ้งกบัระบบคุณธรรม
ตำมมำตรำ ๔๒ ให ้ก.พ.ค. แจง้ให้หน่วยงำนหรอืผู้ออกกฎ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ดงักล่ำว
ทรำบ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข หรอืยกเลกิตำมควรแก่กรณี 

 

ลกัษณะ ๕ 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนในพระองค๒์๑ (ยกเลกิ) 
   

 

มำตรำ ๑๒๗๒๒  (ยกเลกิ) 
 

 
๒๑ ลกัษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ ยกเลิกโดยพระรำชบญัญัติระเบียบบรหิำร

รำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒ มำตรำ ๑๒๗ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๒๘  ให ้ก.พ. อ.ก.พ. วสิำมญั และ อ.ก.พ. สำมญั ซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่
ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะไดท้รงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ ก.พ. หรอืจนกว่ำจะได้แต่งตัง้ อ.ก.พ. วิสำมญั หรอือนุกรรมกำร 
ใน อ.ก.พ. สำมญั แลว้แต่กรณี ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กำรด ำเนินกำรแต่งตัง้ ก.พ. ใหก้ระท ำใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๒๙  ในระหว่ำงที่ยงัมิได้ด ำเนินกำรให้ม ีก.พ.ค. ให้ ก.พ. ท ำหน้ำที ่
ก.พ.ค. ตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อนจนกว่ำจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตัง้ ก.พ.ค. ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กำรด ำเนินกำรแต่งตัง้ ก.พ.ค. ใหก้ระท ำใหแ้ล้วเสร็จภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั
นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๓๐  ผู้ใดเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญั หรอืข้ำรำชกำรพลเรือนใน
พระองค์ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ อยู่ในวนัก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ให้ผูน้ัน้เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั หรอืขำ้รำชกำรพลเรอืน
ในพระองคต์ำมพระรำชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี ต่อไป 

 

มำตรำ ๑๓๑๒๓  ในระหว่ำงที ่ก.พ. ยงัมไิดจ้ดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำม
มำตรำ ๔๘ บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ยังไม่ใช้บังคับ โดยให้น ำบทบัญญัติในลักษณะ ๓ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  และลักษณ ะ ๔  ข้ำรำชกำรพลเรือน ในพ ระองค ์ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ตลอดจนบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนและบัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง

 
๒๓ กำรด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัด ำรงต ำแหน่งใหม่ทุกคนตำมมำตรำ ๑๓๑  

แมจ้ะท ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญักต็ำม แต่กม็ไิด้มผีลเป็น
กำรเปลี่ยนแปลงควำมรบัผดิชอบหรอือ ำนำจหน้ำที่แต่อย่ำงใด กรณีจึงมใิช่กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่ง
ตำมควำมในวรรคสองของมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบญัญตับิตัรประจ ำตวัเจ้ำหน้ำที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัจะต้องด ำเนินกำรขอมีบัตรประจ ำตัวใหม่ภำยในสำมสิบวนัแต่อย่ำงใด 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๐/๒๕๕๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔ 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนท้ำยพระรำชบัญญตัิเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และที่แก้ไขเพิม่เติมมำใช้บงัคบัแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัและขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
พระองค์ไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.พ. จะจัดท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งเสร็จ และจัด
ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัของทุกส่วนรำชกำรเขำ้ประเภทต ำแหน่ง สำยงำน และ
ระดบัต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และประกำศใหท้รำบจงึใหน้ ำบทบญัญตัใิน
ลกัษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญั และลกัษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรอืนในพระองค ์ 
แห่งพระรำชบัญญัตินี้ มำใช้บังคับตัง้แต่วันที่  ก.พ . ประกำศเป็นต้นไป และให้
ผู้บงัคบับญัชำสัง่แต่งตัง้ข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัที ่
ก.พ. ประกำศ 

ในกำรจัดต ำแหน่งและกำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมวรรคหนึ่ง  
หำกมีเหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.พ. อำจอนุมตัิให้แต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ผู้มีคุณสมบัติต่ำงไปจำกคุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว ้
เป็นกำรเฉพำะตวัได ้

ให ้ก.พ. ด ำเนินกำรประกำศตำมวรรคหนึ่งใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๓๒  ในระหว่ำงที่ยังมิได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ หรือออกกฎ ก.พ. 
ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบหรอืก ำหนดกรณีใด เพื่อปฏิบตัิกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ ให้น ำ
พระรำชกฤษฎีกำ กฎ ก.พ. ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบหรอืกรณีทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ซึ่งใชอ้ยู่เดิม
มำใชบ้งัคบัเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกรณีทีไ่ม่อำจน ำพระรำชกฤษฎีกำ กฎ ก.พ. ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบหรอืกรณี
ที่ก ำหนดไว้แล้วมำใช้บังคับได้ตำมวรรคหนึ่ง กำรจะด ำเนินกำรประกำรใดให้เป็นไป
ตำมที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๓  ขำ้รำชกำรพลเรอืนผู้ใดมกีรณีกระท ำผดิวนิัยหรอืกรณีที่สมควร
ให้ออกจำกรำชกำรอยู่ก่อนวนัที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 
ให้ผู้บงัคบับญัชำตำมพระรำชบญัญัตินี้มอี ำนำจสัง่ลงโทษผู้นัน้หรอืสัง่ให้ผู้นัน้ออกจำก
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ ส่วนกำร
สอบสวน กำรพิจำรณำ และกำรด ำเนินกำรเพื่ อลงโทษหรือให้ออกจำกรำชกำร 
ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕ 

(๑) กรณีที่ผู้บงัคบับญัชำได้สัง่ให้สอบสวนโดยถูกต้องตำมกฎหมำยทีใ่ช้อยู่ใน
ขณะนัน้ไปแล้วก่อนวนัทีบ่ทบญัญตัใินลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั และลกัษณะ ๕ 
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในพระองค์ แห่งพระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั และยงัสอบสวนไม่เสร็จ 
กใ็หส้อบสวนตำมกฎหมำยนัน้ต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

(๒) ในกรณีที่ได้มกีำรสอบสวนหรอืพจิำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ 
ในขณะนัน้เสร็จไปแล้วก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญั  
และลกัษณะ ๕ ขำ้รำชกำรพลเรอืนในพระองค์ แห่งพระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคับ ให้กำร
สอบสวนหรอืพจิำรณำ แลว้แต่กรณี นัน้เป็นอนัใชไ้ด ้

(๓) กรณีทีไ่ดม้กีำรรำยงำนหรอืส่งเรื่อง หรอืน ำส ำนวนเสนอ หรอืส่งให ้อ.ก.พ. 
สำมัญใดพิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ และ อ.ก.พ. สำมัญ
พจิำรณำเรื่องนัน้ยงัไม่เสรจ็ก็ให้ อ.ก.พ. สำมญั พจิำรณำตำมกฎหมำยนัน้ต่อไปจนกว่ำ 
จะแลว้เสรจ็ 

 

มำตรำ ๑๓๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งโอนมำจำกพนักงำนส่วนท้ องถิ่น 

หรอืขำ้รำชกำรประเภทอื่นก่อนวนัที่บทบญัญตัใินลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 
และลกัษณะ ๕ ขำ้รำชกำรพลเรอืนในพระองค ์แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ผูใ้ดมกีรณี
กระท ำผดิวนิัยหรอืกรณีที่สมควรให้ออกจำกงำนหรอืให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรนัน้
อยู่ก่อนวันที่บทบัญญัติในลักษณะ ๔ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และลักษณะ ๕ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชำ 
ตำมพระรำชบญัญตันิี้มอี ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผูน้ัน้ หรอืด ำเนินกำรสัง่ใหผู้น้ัน้ออก
จำกรำชกำรได ้ ทัง้นี้ ใหน้ ำมำตรำ ๑๐๖ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๓๕  ผู้ ใดถู กสั ง่ลงโทษหรือถู กสั ง่ ให้ออกจำกรำชกำรตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ถ้ำยังมิได้ยื่นอุทธรณ์ 
หรอืรอ้งทุกขต์ำมพระรำชบญัญตัดิงักล่ำวและยงัไม่พน้ก ำหนดเวลำอุทธรณ์หรอืรอ้งทุกข์
ในวนัที่บทบญัญัติในลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัและลกัษณะ ๕ ข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในพระองค์ แห่งพระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้มสีทิธอิุทธรณ์หรอืรอ้งทุกข์ตำม
พระรำชบญัญัตินี้ได้ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่บทบญัญัติในลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำร 
พลเรือนสำมญั และลักษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรอืนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั 
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๖๖ 

มำตรำ ๑๓๖  เรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีไ่ดย้ื่นไวก้่อนวนัทีบ่ทบญัญตัใินลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำร
พลเรือนสำมญั และลกัษณะ ๕ ข้ำรำชกำรพลเรอืนในพระองค์ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ 
ใช้บงัคบัและอยู่ในอ ำนำจกำรพจิำรณำของ อ.ก.พ. สำมญั หรอื ก.พ. ให ้อ.ก.พ. สำมญั 
หรอื ก.พ. แลว้แต่กรณี พจิำรณำต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

เรื่องอุทธรณ์และเรื่องรอ้งทุกขต์ำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ได้ยื่นต่อ อ.ก.พ. สำมัญ หรือ ก.พ. ในวันหรือหลังวันที่บทบัญญัติ 
ในลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั และลกัษณะ ๕ ขำ้รำชกำรพลเรอืนในพระองค ์
แห่งพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและเป็นกรณีที่มีกำรลงโทษหรือสัง่กำรไว้ก่อนวันที่
บทบญัญตัใินลกัษณะ ๔ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั และลกัษณะ ๕ ขำ้รำชกำรพลเรอืน 
ในพระองคแ์ห่งพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ให ้ก.พ.ค. เป็นผูพ้จิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

มำตรำ ๑๓๗  กำรใดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และมิได้บัญญัติไว้ใน
พระรำชบญัญตัินี้หรอืมีกรณีที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ กำรด ำเนินกำร
ต่อไปในเรื่องนัน้จะสมควรด ำเนินกำรประกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๘  กำรปรบัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมัญเข้ำตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะรฐัมนตรกี ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัทีไ่ดร้บั
เงินเดือนยังไม่ถึงขัน้ต ่ำของระดับตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ให้ได้รบัเงินเดือน 
ไม่ต ่ำกว่ำขัน้ต ่ำชัว่ครำวตำมบัญชีท้ำยตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้ได้รบักำรปรับ
เงินเดือนจนได้รับเงินเดือนในขัน้ต ่ ำของระดับตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ 
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๙  ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ 
ก ำหนดใหน้ ำกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขำ้รำชกำร
พลเรอืนสำมญัมำใช้บงัคบัหรอืใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ใหย้งัคงน ำพระรำชบญัญัตริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ . ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มำใช้บังคับหรือใช้บังคับ 
โดยอนุโลมต่อไป กำรใหน้ ำพระรำชบญัญตันิี้ไปใชบ้งัคบักบัขำ้รำชกำรประเภทดงักล่ำว
ทัง้หมดหรอืบำงส่วน ใหก้ระท ำไดโ้ดยมตขิององค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลหรอืองค์กร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๗ 

ที่ท ำหน้ำที่องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรประเภทนั ้น ๆ โดยควำม
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๘ 

บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 
ต ำแหน่งประเภทบรหิำร๒๔ 

 
 บำท บำท 

ขัน้สงู ๗๔,๓๒๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขัน้ต ่ำ ๕๑,๑๔๐ ๕๖,๓๘๐ 

ขัน้ต ่ำชัว่ครำว ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 
ระดบั ตน้ สงู 

 
บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 
 บำท บำท 

ขัน้สงู ๕๙,๕๐๐ ๗๐,๓๖๐ 
ขัน้ต ่ำ ๒๖,๖๖๐ ๓๒,๘๕๐ 

ขัน้ต ่ำชัว่ครำว ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ 
ระดบั ตน้ สงู 

 
บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ขัน้สงู ๒๖,๙๐๐ ๔๓,๖๐๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขัน้ต ่ำ ๘,๓๔๐ ๑๕,๐๕๐ ๒๒,๑๔๐ ๓๑,๔๐๐ ๔๓,๘๑๐ 
ขัน้ต ่ำ
ชัว่ครำว 

๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ปฏบิตักิำร ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร 

พเิศษ 
เชีย่วชำญ ทรงคุณวุฒ ิ

 
๒๔ บญัชีเงนิเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัต ำแหน่งประเภทบรหิำร แก้ไข

เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๙ 

บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 
ต ำแหน่งประเภททัว่ไป 

 บำท บำท บำท บำท 

ขัน้สงู ๒๑,๐๑๐ ๓๘,๗๕๐ ๕๔,๘๒๐ ๖๙,๐๔๐ 
ขัน้ต ่ำ ๔,๘๗๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 
ระดบั ปฏบิตังิำน ช ำนำญงำน อำวุโส ทกัษะพเิศษ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๐ 

หมำยเหตุ  :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คื อ  เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้
ด ำเนินกำรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน เพื่อก ำหนดภำรกจิของ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 
ใหเ้หมำะสม ประกอบกบัพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดใ้ช้
บงัคบัมำนำน บทบญัญตับิำงประกำรไม่สอดคล้องกับพฒันำกำรดำ้นกำรบรหิำรรำชกำร
ที่เปลี่ยนไป  ดังนัน้ เพื่อก ำหนดภำรกิจของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนใหเ้หมำะสม และเพื่อใหก้ำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลภำครฐัสอดคล้องกบัทศิทำงกำรบรหิำรรำชกำร สมควรปรบัปรุงกฎหมำยดงักล่ำว 
โดยปรบับทบำทของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน จำกเดิมที่เป็นทัง้ผู้จดักำรงำน
บุคคลของฝ่ำยบรหิำร ผู้พิทกัษ์ระบบคุณธรรม และผูจ้ดัโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ให้เป็น
เพยีงผู้จดักำรงำนบุคคลของฝ่ำยบรหิำร โดยมิให้ซ ้ำซ้อนกบับทบำทของคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร ส่วนบทบำทในกำรพทิกัษ์ระบบคุณธรรมใหเ้ป็นของคณะกรรมกำร
พทิกัษ์ระบบคุณธรรม ปรบับทบำทของส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนจำกเดมิ
ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืน ให้เป็น
เจ้ำห น้ำที่ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและ
คณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม และมิให้ซ ้ำซ้อนกับบทบำทของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำรปรบัปรุงระบบต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั
ให้จ ำแนกตำมกลุ่มลกัษณะงำน ตลอดจนกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ภำครฐัใหส่้วนรำชกำรเจำ้สงักดัด ำเนินกำรมำกขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชกฤษฎีกำกำรปรับเงินเดือนขัน้ต ่ ำขัน้สูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ  
พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕  
 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๕๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้
คณะรัฐมนตรีจะพิจำรณำปรับเงินเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 
ให้เหมำะสมยิง่ขึน้ตำมควำมจ ำเป็นกไ็ด้ โดยหำกเป็นกำรปรบัเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงเพิม่

 
๒๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๙/๓๑ มนีำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๑ 

ไม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิเดอืนที่ใช้บงัคบัอยู่ ใหก้ระท ำไดโ้ดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 
ประกอบกบับญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในปัจจุบนัไม่เหมำะสม
กับภำวะเศรษฐกิจและค่ำครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น สมควรปรบัเงินเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ โดยปรบัเพิม่บำงอตัรำและปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละ
ทีแ่ตกต่ำงกนัรอ้ยละหำ้ถงึรอ้ยละสบิ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ในวำระเริม่แรก ให้ปรบัเงนิเดือนของข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัที่
ไดร้บัอยู่เดมิเขำ้สู่อตัรำในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดับปฏิบตัิกำร
และระดับช ำนำญกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไประดับปฏิบัติงำนและระดับ
ช ำนำญงำนได้รับเงินเดือนในอัตรำที่สูงกว่ำอัตรำที่ได้รับอยู่ เดิมตำมบัญชีท้ำย
พระรำชบญัญตันิี้อกีรอ้ยละสีข่องเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัอยู่ ในกรณีทีก่ำรปรบัเงนิเดอืนดงักล่ำว
ท ำใหม้เีศษไม่ถงึสบิบำทใหป้รบัตวัเลขเงนิเดอืนดงักล่ำวเพิม่ขึน้เป็นสบิบำท 

 

มำตรำ ๖  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัใหเ้หมำะสม เป็นธรรม และไดม้ำตรฐำน 
โดยค ำนึงถงึค่ำครองชพีที่เปลี่ยนแปลงไปค่ำตอบแทนในภำคเอกชน ฐำนะกำรคลงัของ
ประเทศ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้ของขำ้รำชกำรระดบัต่ำง ๆ ในประเภทเดียวกัน
และต่ำงประเภทกัน และปัจจยัอื่นที่จ ำเป็น สมควรปรบับญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ และก ำหนดมำตรกำรเยยีวยำใหข้ำ้รำชกำร
พลเรอืนสำมญัไดร้บัเงนิเดอืนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมตำมควร
แห่งกรณี ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๗ 

 

 
๒๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๑/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 
๒๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๘ ก/หน้ำ ๑/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๒ 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๖  เมื่อพระรำชกฤษฎกีำใชบ้งัคบัแลว้ ใหย้กเลกิ 

(๑) มำตรำ ๔๖ (๑) และ (๒) แห่งพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒ ) ลักษณ ะ ๕  ข้ำรำชกำรพ ลเรือน ในพ ระองค์  และม ำตรำ  ๑๒๗  
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) มำตรำ ๑๐ (๓) และ (๔) มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๔/๑ และมำตรำ ๔๒ (๖) (๗) 
และ (๘) แห่งพระรำชบญัญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

มำตรำ ๗  เมื่อพระรำชกฤษฎกีำใชบ้งัคบัแลว้ 

(๑ ) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่  ทรัพย์สิน  สิทธิ หนี้ สิน  และ 
เงนิงบประมำณ ของส ำนักรำชเลขำธกิำรและส ำนักพระรำชวงัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชกฤษฎีกำใชบ้งัคบั ไปเป็น
ของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ และให้โอนข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง และผู้ปฏิบตัิงำนอื่นซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ในส ำนักรำชเลขำธกิำรและส ำนัก
พระรำชวงั ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำใชบ้งัคบั ไปเป็นขำ้รำชกำรในพระองค ์
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นในส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดใน 
พระรำชกฤษฎกีำ 

(๒) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ และทรพัย์สิน ของกรมรำชองครกัษ์ 
กระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม ทีม่อียู่
ในวนัก่อนวนัที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคบั ไปเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ และใหโ้อนอตัรำก ำลงัพล และขำ้รำชกำรและผูป้ฏบิตังิำนอื่น
ซึ่งปฏิบัติห น้ำที่ ในกรมรำชองครักษ์  กระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่ 
พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นอัตรำก ำลังพล และข้ำรำชกำรในพระองค์หรือ
ผู้ปฏิบัติงำนอื่นในส่วนรำชกำรในพระองค์ ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ส่วนเงิน 
งบประมำณ สทิธ ิและหนี้สนิของกรมรำชองครกัษ์ กระทรวงกลำโหม ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัที่
พระรำชกฤษฎีกำใชบ้งัคบั ใหโ้อนไปเป็นของส ำนักงำนปลดักระทรวง กระทรวงกลำโหม 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ เวน้แต่จะมี
พระรำชวนิิจฉยัเป็นอย่ำงอื่น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๓ 

(๓) ให้โอนบรรดำกจิกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรพัย์สนิ สทิธ ิและหนี้สนิ ของหน่วย
บญัชำกำรถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์ กระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม ที่มอียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำใชบ้งัคบั 
ไปเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ  และให้โอน
อตัรำก ำลงัพล และขำ้รำชกำรและผู้ปฏิบตัิงำนอื่นซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ในหน่วยบญัชำกำร
ถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค ์กระทรวงกลำโหม ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำ
ใช้บังคับ ไปเป็นอัตรำก ำลังพล และข้ำรำชกำรในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นใน 
ส่วนรำชกำรในพระองคต์ำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

(๔) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของ
ส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ต ำรวจแห่งชำต ิทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำใชบ้งัคบั ไปเป็นของส่วนรำชกำร
ในพระองคต์ำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ และใหโ้อนต ำแหน่งและอตัรำเงนิเดอืนของ
ขำ้รำชกำรต ำรวจในส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิทีม่ี
อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บงัคบั ไปเป็นต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนของ
ขำ้รำชกำรในพระองคใ์นส่วนรำชกำรในพระองคต์ำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๘  เพื่อประโยชน์ในกำรได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญ ให้ถือว่ำข้ำรำชกำร 
ในพระองค์เป็นขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร หรอืกฎหมำย
ว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร แล้วแต่กรณี แต่กำรพน้จำกรำชกำรใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชอธัยำศยั  ทัง้นี้ เวน้แต่พระรำชกฤษฎกีำจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

กำรรบับ ำเหน็จบ ำนำญ กำรรบัเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และสทิธปิระโยชน์อื่น  ๆ
ของขำ้รำชกำรในพระองคใ์หเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๙  ในวำระเริ่มแรก กำรใดที่ส ำนักรำชเลขำธิกำร ส ำนักพระรำชวัง  
และกรมรำชองครักษ์  หรือหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ 
กระทรวงกลำโหม และส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรหรอืเคยด ำเนินกำรไดต้ำมกฎหมำย เมื่อไดโ้อนมำเป็นของ
ส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมพระรำชบญัญัตินี้  ให้ยงัคงด ำเนินกำรต่อไปตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรนัน้ เวน้แต่จะมพีระรำชวนิิจฉัยหรอืมพีระรำชกฤษฎีกำก ำหนดใหด้ ำเนินกำร
เป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๐  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๔ 

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ส ำนัก 
รำชเลขำธกิำร ส ำนักพระรำชวงั และกรมรำชองครกัษ์และหน่วยบญัชำกำรถวำยควำม
ปลอดภัยรกัษำพระองค์ กระทรวงกลำโหม เป็นส่วนรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับ
รำชกำรในพระองค์และพระรำชกรณียกจิขององค์พระมหำกษัตรยิ์และพระบรมวงศำนุวงศ ์
ซึ่งต้องถวำยงำนตำมโบรำณรำชประเพณีและพระรำชอัธยำศัย  กำรปฏิบัติรำชกำร 
จึงแตกต่ำงจำกส่วนรำชกำรของฝ่ำยบริหำรทัว่ไป กรณีจึงสมควรก ำหนดฐำนะของ 
ส่วนรำชกำรดงักล่ำวขึน้ใหม่ ใหเ้ป็นส่วนรำชกำรในพระองค์โดยปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อ
พระมหำกษัตริย์ มีกำรจดัระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกำรเฉพำะ 
ให้เป็นไปตำมพระรำชอธัยำศัย เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรในพระองค์เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัภำรกจิของรำชกำรในพระองค์ และสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๒๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่ปัจจุบนัปรำกฏ
ปัญหำควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนประเภทต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม  
และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ว  
นอกจำกนี้ ยงัมปัีญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยของ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนกับกฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจ ริต ซึ่งท ำให้กำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยเพื่อพจิำรณำลงโทษแก่ขำ้รำชกำรที่ถูกองค์กรตรวจสอบกำรทุจรติ 
ชีม้ลูควำมผดิหลงัออกจำกรำชกำรไปแลว้ในบำงกรณีไม่อำจด ำเนินกำรตำมฐำนควำมผดิ
ทีช่ีม้ลูได ้ ดงันัน้ สมควรใหก้ำรด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผูซ้ึง่ออกจำกรำชกำรเป็นมำตรฐำน
เดยีวกนัและสอดคลอ้งกบักฎหมำยขององคก์รตรวจสอบกำรทจุรติ อนัจะเป็นกลไกหนึ่งที่
ท ำให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติสมัฤทธิผ์ลมำกยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
๒๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๑/๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๕ 

กฎ ก.พ.ค. 
ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธกีำรรอ้งทุกข์และกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๕) มำตรำ ๑๒๓ มำตรำ ๑๒๔ และ
มำตรำ ๑๒๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. 
จงึออกกฎ ก.พ.ค. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  กฎ ก.พ.ค. นี้เรยีกว่ำ “กฎ ก.พ.ค. ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ข้อ ๒๒๙  กฎ ก.พ.ค. นี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่ วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓๓๐  ในกฎ ก.พ.ค. นี้ 
“คู่กรณี” หมำยควำมว่ำ ผูร้อ้งทุกขแ์ละคู่กรณีในกำรรอ้งทุกข ์

“ผูร้อ้งทุกข์” หมำยควำมว่ำ ผูม้สีทิธริอ้งทุกข์ตำมกฎหมำย และใหห้มำยควำม
รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยดว้ย 

“คู่กรณีในกำรรอ้งทุกข”์ หมำยควำมว่ำ ผูบ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข ์

“พนักงำนผู้รับค ำร้องทุกข์” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่ส ำนักงำน ก.พ. 
มอบหมำยใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรบัค ำรอ้งทุกข์ กำรตรวจค ำรอ้งทุกข์ และกำร
ด ำเนินงำนธุรกำรอย่ำงอื่นตำมกฎ ก.พ.ค. นี้ และให้หมำยควำมรวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของ
ผู้บงัคบับัญชำหรือของผู้บงัคบับัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ หรอืของผู้มีอ ำนำจ
วนิิจฉยัรอ้งทุกข ์ทีม่หีน้ำทีร่บัหนังสอืตำมระเบยีบว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ ดว้ย 

“พนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวน” หมำยควำมว่ำ เจำ้หน้ำทีท่ี่ส ำนักงำน ก.พ. และ 
ก.พ.ค. มอบหมำยใหร้บัผดิชอบส ำนวนเรื่องรอ้งทุกข ์

 
๒๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๒๙ ก/หน้ำ ๓๐/๑๑ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 
๓๐ ข้อ ๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวนิิจฉัยเรื่อง 

รอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๖ 

“องค์คณะวนิิจฉัย” หมำยควำมว่ำ ก.พ.ค. หรอืกรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรอื
คณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ที่ ก.พ.ค. ตัง้ เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้พจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง 
รอ้งทุกข์ ในกรณีที่เป็นคณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ ต้องมกีรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์
อย่ำงน้อยสองคนจงึจะเป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

“กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์” หมำยควำมว่ำ บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะ
วนิิจฉยั 

“กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน” หมำยควำมว่ำ บุคคลหนึ่งบุคคลใดในองค์คณะ
วนิิจฉยัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบส ำนวนเรื่องรอ้งทุกข ์

“ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์” หมำยควำมว่ำ องค์คณะวินิจฉัย  และให้
หมำยควำมรวมถึงผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึ้นไปที่มอี ำนำจหน้ำที่พจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง
รอ้งทุกขต์ำมกฎ ก.พ.ค. นี้ ดว้ย 

 

ขอ้ ๔  ให้ประธำน ก.พ.ค. รกัษำกำรตำมกฎ ก.พ.ค. นี้ และให้มีอ ำนำจออก
ประกำศหรอืค ำสัง่เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัติำมกฎ ก.พ.ค. นี้ 

ในกรณีทีม่ปัีญหำเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎ ก.พ.ค. นี้ ประธำน ก.พ.ค. อำจหำรอื
ทีป่ระชุม ก.พ.ค. เพื่อประกอบกำรพจิำรณำวนิิจฉยักไ็ด ้ค ำวนิิจฉยันัน้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๕  กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร 

พลเรอืนสำมญั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. น้ี 

 

ขอ้ ๖  เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เมื่อมปัีญหำเกดิขึน้ระหว่ำงกนั ควรจะไดป้รกึษำหำรอืท ำควำมเขำ้ใจกนั  
ฉะนัน้ เมื่อข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดมีควำมคบัข้องใจอนัเกิดจำกกำรปฏิบัติหรือ 
ไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชำ หำกแสดงควำมประสงค์จะปรึกษำหำรือกับ
ผู้บงัคบับญัชำ ให้ผู้บังคบับญัชำนัน้ให้โอกำสและรบัฟัง หรอืสอบถำมเกี่ยวกับปัญหำ
ดงักลำ่วเพื่อเป็นทำงแห่งกำรท ำควำมเขำ้ใจและแกปั้ญหำทีเ่กดิขึน้ในชัน้ตน้ 

ถำ้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้มคีวำมคบัขอ้งใจนัน้ ไม่ประสงค์จะปรกึษำหำรอื 
หรอืปรกึษำหำรอืแลว้ไม่ไดร้บัค ำชี้แจง หรอืไดร้บัค ำชีแ้จงแลว้ไม่เป็นทีพ่อใจ กใ็หร้อ้งทุกข์
ตำมกฎ ก.พ.ค. น้ี 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๗ 

ขอ้ ๗๓๑  ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ๖ ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดมคีวำมคบัขอ้งใจ อนั
เกดิจำกกำรปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนของผูบ้งัคบับญัชำ และเป็นกรณีทีไ่ม่อำจอุทธรณ์ 
ตำมหมวด ๙  กำรอุทธรณ์  แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได ้ผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขต์ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 

กำรปฏบิตั ิหรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนของผูบ้งัคบับญัชำ ซึ่งท ำใหเ้กดิควำมคบัขอ้งใจ 
อนัเป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขน์ัน้ ตอ้งมลีกัษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงันี้ 

(๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมำยไม่ว่ำจะเป็นกำรออกกฎ ค ำสัง่ หรือปฏิบัติ หรือ 

ไม่ปฏิบตัอิื่นใดโดยไม่มอี ำนำจหรอืนอกเหนืออ ำนำจหน้ำทีห่รอืไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
หรือโดยไม่ถูกต้องตำมรูปแบบ ขัน้ตอน หรือวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้
ส ำหรบักำรกระท ำนัน้ หรอืโดยไม่สุจรติ หรอืมลีกัษณะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม 
หรอืมีลกัษณะเป็นกำรสร้ำงขัน้ตอนโดยไม่จ ำเป็นหรอืสร้ำงภำระให้เกิดขึ้นเกินสมควร 
หรอืเป็นกำรใชดุ้ลพนิิจโดยมชิอบ 

(๒) ไม่มอบหมำยงำนใหป้ฏบิตั ิ

(๓) ประวิงเวลำ หรือหน่วงเหนี่ยวกำรด ำเนินกำรบำงเรื่องอันเป็นเหตุให ้

เสยีสทิธ ิหรอืไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อนัพงึมพีงึไดใ้นเวลำอนัสมควร 

(๔) ไม่เป็นไปตำม หรอืขดักบัระบบคุณธรรม ตำมมำตรำ ๔๒ 

 

ขอ้ ๘  กำรรอ้งทุกขใ์หร้อ้งไดส้ ำหรบัตนเองเทำ่นัน้ จะรอ้งทุกขส์ ำหรบัผูอ้ื่นไมไ่ด ้
และให้ท ำค ำร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ภำยในสำมสิบวัน 
นับแต่วนัทรำบ หรอืถอืว่ำทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขต์ำมขอ้ ๗ 

ค ำรอ้งทุกขใ์หใ้ชถ้้อยค ำสุภำพและอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
(๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สงักัด และที่อยู่ส ำหรบักำรติดต่อเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ของ 

ผูร้อ้งทุกข ์

(๒) กำรปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข ์

(๓) ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมำยทีผู่ร้อ้งทุกขเ์หน็ว่ำเป็นปัญหำของเรื่องรอ้งทุกข ์

(๔) ค ำขอของผูร้อ้งทุกข ์

(๕) ลำยมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมำยให้ร้องทุกข์แทนกรณี 

ทีจ่ ำเป็นตำมขอ้ ๑๐ 

 

 
๓๑ ข้อ ๗ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกข์และกำรพิจำรณำวนิิจฉัยเรื่อง 

รอ้งทกุข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๗๘ 

ขอ้ ๙  ในกำรยื่นค ำรอ้งทุกขใ์ห้แนบหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งพรอ้มค ำรอ้งทุกข์ดว้ย 
กรณีที่ไม่อำจแนบพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องได้ เพรำะพยำนหลักฐำนอยู่ในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนทำงปกครอง เจำ้หน้ำที่ของรฐั หรอืบุคคลอื่น หรอืเพรำะเหตุ 
อื่นใด ใหร้ะบุเหตุทีไ่ม่อำจแนบพยำนหลกัฐำนไวด้ว้ย 

ให้ผู้ร้องทุกข์ท ำส ำเนำค ำร้องทุกข์และหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้ง โดยให้ผู้ ร้องทุกข์
รับรองส ำเนำถูกต้อง ๑ ชุด แนบพร้อมค ำร้องทุกข์ด้วย กรณีที่มีเหตุจ ำเป็นต้อง
มอบหมำยให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนตำมข้อ ๑๐ ก็ดี กรณีที่มีกำรแต่งตัง้ทนำยควำม 
หรือบุคคลอื่นด ำเนินกำรแทนในขัน้ตอนใด ๆ ในกระบวนกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่อง 
ร้องทุกข์ตำมข้อ ๑๑ ก็ดี ให้แนบหลักฐำนกำรมอบหมำยหรือหลักฐำนกำรแต่งตัง้   
ทัง้นี้ ตำมทีก่ฎ ก.พ.ค. น้ี ก ำหนด 

ถ้ำผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชัน้พิจำรณำของผู้มีอ ำนำจ
วินิจฉัยร้องทุกข์ ให้แสดงควำมประสงค์ไว้ในค ำร้องทุกข์ด้วย หรือจะท ำเป็นหนังสือ
ต่ำงหำกกไ็ดแ้ต่ตอ้งยื่นหนังสอืก่อนทีผู่ม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์ริม่พจิำรณำ 

 

ขอ้ ๑๐  ผู้มีสิทธิร้องทุกข์จะมอบหมำยให้บุคคลอื่นร้องทุกข์แทนได้ ในกรณี 
มเีหตุจ ำเป็นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เจบ็ป่วยจนไม่สำมำรถรอ้งทุกขไ์ดด้ว้ยตนเอง 

(๒) อยู่ในต่ำงประเทศและคำดหมำยไดว้่ำไม่อำจร้องทุกข์ได้ทนัภำยในเวลำที่
ก ำหนด 

(๓) มเีหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นทีผู่ม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์หน็สมควร 

กำรมอบหมำยตำมวรรคหนึ่ง จะต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้ม ีสิทธิ
ร ้องทุกข์ พร้อมทัง้หลักฐำนแสดงเหตุจ ำเป็นข้ำงต้น ถ้ำไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได ้ 
ใหพ้มิพล์ำยนิ้วมอืโดยมพียำนลงลำยมอืชื่อรบัรองอย่ำงน้อยสองคน 

 

ขอ้ ๑๑๓๒  ภำยใต้บงัคบัขอ้ ๘ คู่กรณีอำจมหีนังสอืแต่งตัง้ให้ทนำยควำมหรอื
บุคคลหนึ่งบุคคลใดซึง่บรรลุนิตภิำวะ กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีก่ ำหนดแทนตน
ในกระบวนพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ข ัน้ตอนใด ๆ กไ็ด ้โดยให้แนบหนังสอืแต่งตัง้ 
หลกัฐำนแสดงตนของทนำยควำมหรอืบุคคลผูไ้ดร้บัแต่งตัง้พรอ้มค ำรอ้งทุกขห์รอืจะยื่นใน
ภำยหลงัก่อนกำรด ำเนินกำรในขัน้ตอนนัน้ ๆ กไ็ด ้

 

 
๓๒ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัย 

เรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๗๙ 

ข้อ ๑๒  ค ำร้องทุกข์ให้ยื่นต่อพนักงำนผู้รับค ำร้องทุกข์ ในกำรนี้  อำจยื่น 
ค ำร้องทุกข์โดยส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และให้ถือว่ำวนัที่ ยื่นค ำร้องทุกข์ต่อ
พนักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขห์รอืวนัทีท่ี่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทบัตรำรบัทีซ่องหนังสอื
รอ้งทุกข ์แลว้แต่กรณี เป็นวนัยื่นค ำรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๑๓  เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำรอ้งทุกข ์กำรนับวนัทรำบหรอืถอืว่ำ
ทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขน์ัน้ ใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 

(๑) ในกรณีที่ เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรที่ ผู้บังคับบัญชำมีค ำสัง่ 
เป็นหนังสอื ให้ถือว่ำวนัที่ผู้มสีทิธริ้องทุกข์ลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่เป็นวนัทรำบเหตุ
แห่งกำรรอ้งทุกข ์

(๒) ในกรณีที่ไม่มกีำรลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ตำม (๑) แต่มกีำรแจ้งค ำสัง่  
ใหท้รำบพรอ้มส ำเนำค ำสัง่ และท ำบนัทกึวนัเดอืนปี เวลำ สถำนที่ทีแ่จง้ โดยลงลำยมอืชื่อ
ผูแ้จง้พรอ้มทัง้พยำนรูเ้ห็นไวเ้ป็นหลกัฐำนแล้ว ให้ถอืวนัที่แจ้งนัน้เป็นวนัทรำบเหตุแห่ง
กำรรอ้งทุกข ์

(๓) ในกรณีที่ไม่อำจแจ้งค ำสัง่ตำม (๒) และได้แจง้เป็นหนังสอืส่งส ำเนำค ำสัง่
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั ณ ที่อยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ใหส่้ง
ส ำเนำค ำสัง่ไปสองฉบับเพื่อให้ เก็บไว้เป็นหลักฐำนหนึ่ งฉบับ และให้ลงลำยมือชื่อ 
และวันเดือนปีที่ร ับทรำบค ำสัง่แล้วส่งกลับคืนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนหนึ่ งฉบับ  
กรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพน้สำมสบิวนันับแต่วนัทีป่รำกฏในใบตอบรบัทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ว่ำมผีูร้บัแลว้ แมย้งัไม่ไดร้บัส ำเนำค ำสัง่ฉบบัทีใ่หล้งลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบค ำสัง่
กลบัคนืมำ กใ็หถ้อืว่ำผูม้สีทิธริอ้งทุกขไ์ดร้บัทรำบค ำสัง่อนัเป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขแ์ลว้ 

(๔) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของ
ผูบ้งัคบับญัชำโดยไม่มคี ำสัง่เป็นหนังสอื ใหถ้อืวนัทีม่หีลกัฐำนยนืยนัว่ำผู้มสีทิธริอ้งทุกข์
รบัทรำบหรอืควรรบัทรำบค ำสัง่ทีไ่ม่เป็นหนังสอืนัน้ เป็นวนัทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข ์

(๕) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรปฏิบัติ  หรือไม่ปฏิบัติของ
ผูบ้งัคบับญัชำโดยไม่ไดม้คี ำสัง่อย่ำงใด ให้ถอืวนัทีผู่้รอ้งทุกขค์วรได้ทรำบถึงกำรปฏิบตัิ
หรอืไม่ปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำว เป็นวนัทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข ์

 

ข้อ ๑๔  ผู้ร้องทุกข์อำจถอนค ำร้องทุกข์ที่ยื่นไว้แล้วในเวลำใด ๆ ก่อนที่ 
ผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขจ์ะมคี ำวนิิจฉยัเสรจ็เดด็ขำดในเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ กไ็ด ้
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๘๐ 

กำรถอนค ำร้องทุกข์ต้องท ำเป็นหนังสือและลงลำยมือชื่อผู้ร้องทุกข์ แต่ถ้ำ 
ผูร้อ้งทุกขถ์อนค ำรอ้งทุกขด์้วยวำจำต่อผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ ให้ผูม้อี ำนำจวนิิจฉัย
รอ้งทุกขบ์นัทกึไว ้และใหผู้ร้อ้งทุกขล์งลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

เมื่อมีกำรถอนค ำร้องทุกข์ ให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์อนุญำต และสัง่
จ ำหน่ำยค ำรอ้งทุกขอ์อกจำกสำรบบ 

 

ขอ้ ๑๕  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์ผู้มีอ ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขม์ีอ ำนำจ
แสวงหำข้อเท็จจริงได้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีนี้ ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์อำจ
แสวงหำขอ้เทจ็จรงิจำกพยำนบุคคล พยำนเอกสำร หรอืพยำนหลกัฐำนอื่นนอกเหนือจำก
พยำนหลกัฐำนของคู่กรณีทีป่รำกฏในค ำรอ้งทุกข ์ค ำแก้ค ำรอ้งทุกข ์กไ็ด ้ในกำรแสวงหำ
ขอ้เท็จจรงิเช่นว่ำนี้ ผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขอ์ำจด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในหมวด ๓ 
ส่วนที ่๒ หรอืตำมทีเ่หน็สมควร 

ในกรณีทีข่อ้เทจ็จรงิซึง่ไดม้ำจำกกำรแสวงหำเพิม่เตมิตำมวรรคหนึ่งอำจกระทบ
ถึงสิทธิของคู่กรณี ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ต้องให้คู่กรณีได้รับทรำบข้อเท็จจริง 
อย่ำงเพยีงพอและมโีอกำสไดโ้ตแ้ยง้และแสดงพยำนหลกัฐำนของตน 

 

ขอ้ ๑๖  ค ำวนิิจฉัยในเรื่องร้องทุกข์ของผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ อย่ำงน้อย
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูร้อ้งทุกข ์

(๒) ชื่อคู่กรณีในกำรรอ้งทุกข ์

(๓) สรุปค ำรอ้งทุกขแ์ละค ำขอของผูร้อ้งทุกข ์

(๔) สรุปค ำแกค้ ำรอ้งทุกข ์

(๕) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยั 

(๖) ค ำวนิิจฉยัของผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขพ์รอ้มทัง้เหตุผล 

(๗) สรุปค ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่ทีก่ ำหนดใหห้น่วยงำนของรฐัหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐั
ตอ้งปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรต่อไป 

(๘) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทำงหรือวิธีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัย 
หรอืค ำสัง่นัน้ (ถำ้ม)ี 

ค ำวนิิจฉยัในเรื่องรอ้งทุกขต์ำมวรรคหนึ่งตอ้งลงลำยมอืชื่อของผูม้อี ำนำจวนิิจฉยั
ร้องทุกข์ที่วินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นัน้ ถ้ำผู้ใดมีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได ้ 
ใหจ้ดแจง้เหตุดงักล่ำวไวใ้นค ำวนิิจฉยันัน้ ดว้ย 
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๘๑ 

ข้อ ๑๗  ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้ เมื่อผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย 
ร้องทุกข์เห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค ำขอ ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์มีอ ำนำจย่น 
หรอืขยำยระยะเวลำไดต้ำมควำมจ ำเป็น เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

 

ขอ้ ๑๘  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.พ.ค. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ต้นให้นับวนัถัด
จำกวันแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริ่มนับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิ้นสุด ถ้ำวนัสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำร ให้นับวันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำ 

 

ขอ้ ๑๙  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในหมวด ๑ ใหใ้ชบ้งัคบักบักำรรอ้งทกุข์
และกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขใ์นหมวดอื่นดว้ย เวน้แต่จะมหีลกัเกณฑ์และวธิกีำร
ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น กใ็หป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมนัน้ 

 

หมวด ๒ 

กำรรอ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึน้ไป 

   
 

ขอ้ ๒๐  กำรรอ้งทุกขท์ีเ่หตุแห่งกำรรอ้งทุกขเ์กดิจำกผูบ้งัคบับญัชำ และกฎหมำย 
ไม่ได้บัญญัติให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. แต่ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำชัน้เหนื อขึ้นไป
ตำมล ำดบั นัน้ ใหร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชำ ดงันี้ 

(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้บงัคบับญัชำในรำชกำรบรหิำร 
ส่วนภูมิภำคที่ต ่ำกว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั และให้ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

(๒) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้บังคบับัญชำในรำชกำรบรหิำร
ส่วนกลำงที่ต ่ำกว่ำอธิบดี ให้ร้องทุกข์ต่ออธิบดี และให้อธิบดีเป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย 
รอ้งทุกข ์

(๓) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรืออธิบด ี 
ให้รอ้งทุกข์ต่อปลดักระทรวงซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชำของผู้รอ้งทุกข์ และให้ปลดักระทรวง
เป็นผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

 

ข้อ ๒๑  กำรยื่นค ำร้องทุกข์อำจยื่นผ่ำนผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำ 
ทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์กไ็ด ้และใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๒ หมวด ๑ มำใชบ้งัคบักบักำร
ยื่นค ำรอ้งทุกขด์งักล่ำวดว้ย 
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๘๒ 

ขอ้ ๒๒  เมื่อผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ไดร้บัค ำรอ้งทุกขแ์ล้ว ใหม้หีนังสอืแจ้ง
พรอ้มทัง้ส่งส ำเนำค ำรอ้งทุกขใ์หผู้บ้งัคบับญัชำที่เป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขท์รำบโดยเรว็ 
และให้ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์นัน้ส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  
และค ำชี้แจงของตน (ถ้ำม)ี ให้ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข์ประกอบกำรพจิำรณำภำยใน
เจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำได้รบัค ำร้องทุกข์ ให้ผู้บงัคบับญัชำนัน้ส่งค ำร้องทุกข์
พร้อมทัง้ส ำเนำต่อไปยงัผู้บงัคบับญัชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ภำยในสำมวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

เมื่อผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ได้รับค ำร้องทุกข์ที่ยื่นผ่ำน 
ตำมข้อ ๒๑ หรือส่งตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้จดัส่งค ำร้องทุกข์พร้อมทัง้ส ำเนำ 
และเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวข้อง และค ำชี้แจงของตน (ถ้ำมี)  ไปยงัผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย 
รอ้งทุกขภ์ำยในเจด็วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๒๓  กำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์ใหผู้ม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์พจิำรณำจำก
เรื่องรำวกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่ง 
กำรร้องทุกข์ ในกรณีจ ำเป็นและสมควร อำจจะขอเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เพิม่เตมิ รวมทัง้ค ำชีแ้จงจำกหน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นของรฐั หำ้งหุน้ส่วน 
บริษัท ข้ำรำชกำร หรือบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบ 
กำรพจิำรณำได ้

ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ หำกผู้มีอ ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข์
เหน็ว่ำกำรแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข ์จะไม่ให้
แถลงกำรณ์ดว้ยวำจำกไ็ด ้แต่ใหบ้นัทกึเหตุผลไวด้ว้ย 

ในกรณีที่นัดให้ผู้ร้องทุกข์มำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ ให้แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำที่
เป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขท์รำบดว้ยวำ่ ถำ้ประสงคจ์ะแถลงแกก้ใ็หม้ำแถลงหรอืมอบหมำย
เป็นหนังสือ ให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แทนมำแถลงแก้ด้วยวำจำในกำรพิจำรณำ 
ครัง้นัน้ได้  ทัง้นี้ ให้แจ้งล่วงหน้ำตำมควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในกำรแถลงแก้
ดังกล่ำว ให้ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์หรือผู้แทน (ถ้ำมี) เข้ำฟังกำร
แถลงกำรณ์ดว้ยวำจำของผูร้อ้งทุกขไ์ด ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๘๓ 

ขอ้ ๒๔๓๓  ใหผู้ม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขพ์จิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข ์ใหแ้ล้ว
เสร็จภำยในหกสบิวนันับแต่วนัได้รบัค ำร้องทุกข์ แต่ถ้ำมคีวำมจ ำเป็นไม่อำจพิจำรณำ  
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำดงักล่ำว ใหข้ยำยเวลำไดอ้กีไม่เกนิสำมสบิวนั และใหบ้นัทกึแสดง
เหตุผลควำมจ ำเป็นทีต่อ้งขยำยเวลำไวด้ว้ย 

ในกรณีที่ขยำยเวลำตำมวรรคหนึ่งแล้วกำรพิจำรณำยังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้มี
อ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์ขยำยเวลำพิจำรณำได้อีกไม่เกินสำมสิบวัน และให้พิจำรณำ
ก ำหนดมำตรกำรที่จะท ำให้กำรพิจำรณำแล้วเสร็จโดยเร็วและบันทึกไว้เป็นหลกัฐำน  
และใหส่้งหลกัฐำนดงักล่ำวไปยงัผูบ้งัคบับญัชำชัน้เหนือขึน้ไปของผูร้อ้งทุกขภ์ำยในสบิวนั
นับแต่วนัที่ครบก ำหนดขยำยเวลำตำมวรรคหนึ่ง เพื่อที่ผู้บงัคบับัญชำชัน้เหนือขึ้นไป 
จะได้ติดตำมแนะน ำและชี้แจงให้กำรพิจำรณำแล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ถ้ำปลัดกระทรวง 
เป็นผู้พิจำรณำวนิิจฉัยร้องทุกข์ ให้ส่งหลกัฐำนดงักล่ำวไปยงัเลขำธกิำร ก.พ. ในฐำนะ
เลขำนุกำรของ ก.พ.ค. เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอ้ ๒๕  ในกำรพิจำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข ์ 
มอี ำนำจไม่รบัเรื่องร้องทุกข์ ยกค ำร้องทุกข์ หรอืมีค ำวนิิจฉัยให้แก้ไขหรอืยกเลกิค ำสัง่ 
และให้เยียวยำควำมเสียหำยให้ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์ 
แห่งควำมยุติธรรม โดยให้น ำระเบียบที่ ก.พ.ค. ก ำหนดในเรื่องเดียวกันนี้มำใช้บงัคบั 
โดยอนุโลม 

เมื่อผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ไดพ้จิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขป์ระกำรใดแล้ว 
ให้ผู้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยนัน้ 
ในโอกำสแรกที่ท ำได้ และเมื่อได้ด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยดังกล่ำวแล้ว ให้แจ้งให้ 
ผูร้อ้งทุกขท์รำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ 

ค ำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของผู้มีอ ำนำจวนิิจฉัยร้องทุกข์ให้เป็นที่สุด ในกรณีที ่
ผูร้อ้งทุกขไ์ม่เหน็ดว้ยกบัค ำวนิิจฉยันัน้ มสีทิธฟ้ิองคดตี่อศำลปกครองชัน้ตน้ตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรจดัตัง้ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครองต่อไปได ้

 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีที่ยงัไม่มีระเบียบ ก.พ.ค. เรื่องกำรเยียวยำควำมเสยีหำยให ้
ผูร้อ้งทุกขห์รอืใหด้ ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรมใชบ้งัคบั ใหผู้้มอี ำนำจ
วนิิจฉัยรอ้งทุกขส์ัง่กำรในเรื่องกำรเยยีวยำและด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำม

 
๓๓ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกขแ์ละกำรพจิำรณำ

วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๘๔ 

ยุติธรรมไปพลำงก่อนตำมที่ เห็นสมควรได้โดยให้น ำประโยชน์ของทำงรำชกำร 
มำประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

เมื่อมรีะเบยีบ ก.พ.ค. ในเรื่องเดยีวกนัน้ีใชบ้งัคบัแลว้ หำกกำรด ำเนินกำรตำมที่
ไดส้ัง่กำรไปนัน้มมีำตรฐำนต ่ำกว่ำหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.พ.ค. กใ็หด้ ำเนินกำร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วนเท่ำที่ท ำได้ และให้ถือว่ำเป็นกำรเยียวยำหรือด ำเนินกำรอื่นใด 
เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรมตำมระเบยีบ ก.พ.ค. แลว้ 

 

ขอ้ ๒๗  ผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์อำจถูกคดัคำ้นได ้โดยใหน้ ำ
ควำมในหมวด ๓ ข้อ ๕๘ มำใช้บังคับกับเหตุแห่งกำรคัดค้ำนและกำรยื่นค ำคัดค้ำน  
โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีที่ผู้รอ้งทุกขค์ดัคำ้นผู้บงัคบับญัชำที่มอี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข ์
ให้ผู้บงัคบับญัชำของผู้ร้องทุกข์เหนือผู้ถูกคดัค้ำนเป็นผู้พิจำรณำค ำคดัค้ำน ถ้ำเห็นว่ำ 
ค ำคดัค้ำนไม่มีเหตุผลก็ให้มีค ำสัง่ยกค ำคดัค้ำน ค ำสัง่ดงักล่ำวให้เป็นที่สุด และแจ้งให ้
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทรำบ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป แต่ถ้ำเหน็ว่ำค ำคดัค้ำนมเีหตุผลรบัฟังไดใ้หแ้จง้
ใหผู้ถู้กคดัคำ้นกบัผูร้อ้งทุกขท์รำบ กรณีนี้ใหผู้พ้จิำรณำค ำคดัคำ้นเป็นผูม้อี ำนำจวนิิจฉัย
ร้องทุกข์แทน และให้น ำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในเรื่องกำรพิจำรณำวินิจฉัยร้องทุกข์
ขำ้งตน้ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๙  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเป็นผู้ถู กคัดค้ำน ให้ส่งค ำคัดค้ำนไปที่
เลขำธกิำร ก.พ. ในฐำนะเลขำนุกำร ก.พ.ค. และให้ ก.พ.ค. เป็นผู้พิจำรณำค ำคดัค้ำน  
ถ้ำเห็นว่ำค ำคัดค้ำนไม่มีเหตุผลก็ให้มีค ำสัง่ยกค ำคัดค้ำน ค ำสัง่ดังกล่ำวให้เป็นที่สุด  
และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป แต่ถ้ำเห็นว่ำค ำคัดค้ำนมีเหตุผล 
รบัฟังไดก้ใ็หแ้จง้ใหผู้ร้อ้งทุกขท์รำบและแนะน ำผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกข์
ให้แต่งตัง้คณะกรรมกำรขึ้นท ำหน้ำที่พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ประกอบด้วยผู้แทน
ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทนผู้ร้องทุกข์หนึ่งคน ผู้แทน
ผูบ้งัคบับญัชำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขห์นึ่งคน  ทัง้นี้ ใหเ้ลขำธกิำร ก.พ. ตัง้ขำ้รำชกำร
ส ำนักงำน ก.พ. หนึ่งคนร่วมเป็นกรรมกำร ด้วย และให้ผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
ดงักล่ำวประชุมและเลือกกันเองคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร และให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนตน้สงักดัเป็นเลขำนุกำรและจะใหม้ผีูช้่วยเลขำนุกำร กไ็ด ้
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๘๕ 

เมื่อคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ งพิจำรณำมีมติประกำรใด ให้เสนอต่อ
ปลดักระทรวงผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขเ์พื่อประกอบกำรพจิำรณำวนิิจฉัย
ตำมทีเ่หน็สมควร และกำรท ำค ำวนิิจฉยัในกรณีนี้ ใหน้ ำขอ้ ๑๖ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓๐  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจวนิิจฉัยรอ้งทุกขไ์ด้พจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง
ร้องทุกข์เสร็จสิ้นลงแล้ว ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยพร้อมทัง้ส ำเนำ 
ค ำวินิจฉัยไปยัง ก.พ.ค. ภำยในสิบห้ำวันนับแต่ได้รับแจ้งผลกำรด ำเนินกำรตำม 
ค ำวนิิจฉยันัน้แลว้ เพื่อประโยชน์ในกำรศกึษำวจิยัและพฒันำระบบพทิกัษ์ระบบคุณธรรม 
ต่อไป 

 

หมวด ๓ 

กำรรอ้งทุกขต์่อ ก.พ.ค. 
   

 

ส่วนที ่๑ 

กำรยื่นค ำรอ้งทุกข ์กำรตรวจค ำรอ้งทุกข ์กำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

กำรจ่ำยส ำนวน และกำรสัง่รบัหรอืไม่รบัค ำรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำ 

   
 

ขอ้ ๓๑  ในกรณีทีเ่หตุแห่งกำรร้องทุกขเ์กดิจำกหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรม 
ที่อยู่ในบงัคบับญัชำหรอืรบัผดิชอบกำรปฏิบตัิรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรอืต่อ
รฐัมนตร ีปลดักระทรวง รฐัมนตรเีจ้ำสังกัด หรอืนำยกรฐัมนตร ีให้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. 
โดยยื่นค ำรอ้งทุกข์ต่อพนักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกข์ที่ส ำนักงำน ก.พ. หรอืจะส่งค ำร้องทุกข์
ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนไปยงัส ำนักงำน ก.พ. กไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๒  ค ำร้องทุกข์ที่ยื่นที่ส ำนักงำน ก.พ. ให้พนักงำนผู้รบัค ำร้องทุกข์ออก 
ใบรบัค ำรอ้งทุกข ์และลงทะเบยีนรบัค ำรอ้งทุกขไ์วเ้ป็นหลกัฐำนในวนัทีร่บัค ำรอ้งทุกขต์ำม
ระเบยีบว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ และใหถ้อืวนัทีร่บัค ำรอ้งทุกขต์ำมหลกัฐำนดังกล่ำวเป็นวนั
ยื่นค ำรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๓๓  ค ำรอ้งทุกขท์ีพ่นักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขไ์ดร้บัไวแ้ล้ว ใหล้งทะเบยีนเรื่อง
รอ้งทุกขใ์นสำรบบ และตรวจค ำรอ้งทุกขใ์นเบือ้งตน้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำรอ้งทุกข์ที่มกีำรด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ในหมวด ๑ ให้เสนอค ำร้องทุกข์ดงักล่ำวต่อประธำน ก.พ.ค. เพื่อพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 
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๘๖ 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำรอ้งทุกข์ที่มกีำรด ำเนินกำรโดยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ ใหพ้นักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขแ์นะน ำใหผู้ร้อ้งทุกขแ์กไ้ข
ใหค้รบถว้นภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำเป็นค ำรอ้งทุกขท์ีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจของ ก.พ.ค. จะรบัไว้พจิำรณำได ้
หรอืเป็นกรณีตำม (๒) แต่ผูร้อ้งทุกขไ์ม่แกไ้ขภำยในเวลำทีก่ ำหนด ใหบ้นัทกึไวแ้ลว้เสนอ
ค ำรอ้งทุกขด์งักล่ำวต่อประธำน ก.พ.ค. เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอ้ ๓๔  ให้ ก.พ.ค. ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ขึ้นคณะหนึ่งหรอืหลำย
คณะเป็นองค์คณะวนิิจฉัยก็ได้ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็น
ประธำน และกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์อีกสองคนเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำวนิิจฉัย 
ร้องทุกข์ โดยจะก ำหนดให้ประธำน ก.พ.ค. หรือกรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่ งท ำหน้ำที่
ประธำนในคณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์หลำยคณะพร้อมกนัก็ได้ และให้มีเจ้ำหน้ำที่
ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รบัมอบหมำยเป็นเลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรได้ตำมควำม
จ ำเป็น 

ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น ก.พ.ค. อำจแต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์
หรอืกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขค์นใดท ำหน้ำทีว่นิิจฉยัเรื่องอุทธรณ์กไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๕  เมื่อไดม้กีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกขแ์ละไดม้กีำรจ่ำยส ำนวน
แล้ว ให้ประธำนกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์แจ้งค ำสัง่ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ 
ให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบ โดยให้ผู้ร้องทุกข์ลงลำยมือชื่อและวันที่รบัทรำบไว้เป็นหลกัฐำน  
แล้วมอบส ำเนำค ำสัง่ให้ไว้หนึ่งฉบับ หรือจะส่งส ำเนำค ำสัง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรบัไปให้ผู้รอ้งทุกข์ ณ ที่อยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำรก็ได้ ในกรณีนี้
เมื่อล่วงพน้สบิหำ้วนันับแต่วนัส่งส ำเนำค ำสัง่ดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำผูร้อ้งทุกขไ์ดร้บัทรำบค ำสัง่
ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขแ์ลว้ 

ให้น ำควำมตำมวรรคหนึ่งใช้บังคบักับกรณีที่กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็น 
ผูม้อี ำนำจวนิิจฉยัรอ้งทุกขด์ว้ย 

 

ขอ้ ๓๖  เมื่อประธำน ก.พ.ค. ไดร้บัค ำรอ้งทุกขแ์ลว้ ใหพ้จิำรณำจ่ำยส ำนวนตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๓๗ ถงึขอ้ ๔๓ 

 

ขอ้ ๓๗  ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. เห็นว่ำค ำรอ้งทุกข์ใดมปัีญหำขอ้กฎหมำย 
ที่ส ำคญั หรอืผลกำรวินิจฉัยอำจกระทบต่อวถิีทำงปฏิบตัิรำชกำร หรือจะเป็นกำรวำง
บรรทดัฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำร หรอืเป็นกรณีส ำคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบคุณธรรม ที ่
ก.พ.ค. สมควรเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยเอง ก็ให้จ่ำยส ำนวนค ำร้องทุกข์นัน้ให้ ก.พ.ค.  
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๘๗ 

เป็นองค์คณะวนิิจฉยั โดยใหป้ระธำน ก.พ.ค. ตัง้กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมกำร
เจำ้ของส ำนวน และมพีนกังำนผูร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นผูช้่วย 

 

ขอ้ ๓๘  ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. เห็นว่ำค ำรอ้งทุกข์ใดเป็นกรณีทัว่ไปที่ไม่มี
ลักษณะตำมข้อ ๓๗ ให้จ่ำยส ำนวนค ำร้องทุกข์นั ้นให้กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่ ง 
หรอืคณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขค์ณะหนึ่งคณะใดเป็นองคค์ณะวนิิจฉยักไ็ด ้

ในกรณีทีก่รรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นองค์คณะวนิิจฉัย ใหผู้น้ัน้เป็นกรรมกำร
เจำ้ของส ำนวน และมพีนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นผูช้่วย 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรวินิจฉัยรอ้งทุกขค์ณะหนึ่งคณะใดเป็นองค์คณะวนิิจฉัย 
ใหป้ระธำนกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขค์ณะนัน้ตัง้กรรมกำรวนิจิฉยัรอ้งทุกขใ์นคณะคนหนึ่ง
เป็นกรรมกำรเจำ้ของส ำนวน และมพีนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นผูช้่วย 

 

ข้อ ๓๙  ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. เห็นว่ำค ำร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข ์
ทีไ่ม่อำจรบัไวพ้จิำรณำได ้ใหจ้่ำยส ำนวนค ำรอ้งทุกขน์ัน้ใหก้รรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็น
กรรมกำรเจำ้ของส ำนวน หรอืจะจ่ำยใหค้ณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขค์ณะหนึ่งท ำหน้ำที่
เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั กไ็ด ้

 

ข้อ ๔๐  ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. เห็นว่ำค ำร้องทุกข์เรื่องใดเป็นร้องทุกข ์
ที่รบัไว้พิจำรณำได้ ให้จ่ำยส ำนวนค ำร้องทุกข์ให้แก่กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่ง หรือ
คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกขเ์ป็นองค์คณะวนิิจฉัย หำกมกีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัย
รอ้งทุกขข์ึน้หลำยคณะ ใหป้ระธำน ก.พ.ค. จ่ำยส ำนวนตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ำมีกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ แยกตำมควำมเชี่ยวชำญ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งเป็นกำรเฉพำะ ให้จ่ำยส ำนวนให้ตรงกับควำมเชี่ยวชำญของ
คณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขท์ีต่ ัง้ไว ้

(๒) ถ้ำมกีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ แยกตำมกลุ่มของส่วนรำชกำร
หรือพื้นที่ตัง้ของส่วนรำชกำรใด  ให้จ่ำยส ำนวนให้ตรงกับกลุ่มหรือพื้นที่ตัง้ของ 
ส่วนรำชกำรนัน้ 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ตำม (๑) หรือ (๒)  
หรือมีกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ตำม (๑) หรือ (๒) ในลักษณะเดียวกัน  
หลำยคณะ หรอืคณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์ตำม (๑) หรอื (๒) มีค ำรอ้งทุกขค์้ำงกำร
พจิำรณำอยู่เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งหำกจ่ำยส ำนวนใหแ้ก่คณะกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกขน์ัน้อกี 
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๘๘ 

จะท ำใหก้ำรพจิำรณำล่ำชำ้หรอืกระทบต่อควำมยุตธิรรม ใหจ้่ำยส ำนวนค ำรอ้งทุกขต์ำมที่
ประธำน ก.พ.ค. เหน็สมควร 

 

ขอ้ ๔๑  กรรมกำรเจำ้ของส ำนวนอำจก ำหนดประเดน็ใหพ้นักงำนผู้รบัผดิชอบ
ส ำนวนวเิครำะห์และพิจำรณำท ำควำมเห็นเสนอในเบื้องต้นประกอบกำรพิจำรณำของ
องคค์ณะวนิิจฉยั เพื่อพจิำรณำสัง่รบัหรอืไม่รบัค ำรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำ ดงันี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่มีกำรด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๑ และเป็นค ำร้องทุกข์ที่รบัไว้พิจำรณำได้ ก็ให้องค์คณะวนิิจฉัย 
มคี ำสัง่รบัค ำรอ้งทุกขน์ัน้ไวพ้จิำรณำ แล้วด ำเนินกำรตำมกระบวนพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์
ต่อไป 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือที่ยังมีกำรด ำเนินกำรโดย 
ไม่ถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้มีค ำสัง่ให้ผู้ร้องทุกข์ด ำเนินกำร
แก้ไขเพิม่เติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หำกไม่มกีำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ 
ทีก่ ำหนด กใ็หเ้สนอองคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยัต่อไป 

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำเป็นค ำรอ้งทุกขท์ีไ่ม่อำจรบัไวพ้ิจำรณำได้ตำมขอ้ ๔๒ กใ็หเ้สนอ
องคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยัต่อไป 

 

ขอ้ ๔๒๓๔  หำ้มมใิหร้บัค ำรอ้งทุกขด์งัต่อไปนี้ไวพ้จิำรณำ 

(๑) เป็นค ำรอ้งทุกขท์ีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจกำรวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. ตำมขอ้ ๗ 

(๒) ผูร้อ้งทุกขม์ใิช่เป็นผูม้สีทิธริอ้งทุกขต์ำมขอ้ ๗ 

(๓) ผู้รอ้งทุกข์มใิช่เป็นบุคคลที่ได้รบัมอบหมำยจำกผู้มสีทิธริอ้งทุกขแ์ทนตำม
ขอ้ ๑๐ 

(๔) เป็นค ำร้องทุกข์ที่ร้องทุกข์เมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันตำมข้อ ๘ เว้นแต่ 
ก.พ.ค. เหน็ควรรบัไวพ้จิำรณำเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

(๕) เป็นเรื่องทีไ่ดเ้คยมกีำรรอ้งทุกขแ์ละไดม้คี ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่ถงึทีสุ่ดแลว้ 

(๖) เป็นกรณีตำมขอ้ ๔๑ (๒) 
 

ข้อ ๔๓  เมื่อได้รบัควำมเห็นของกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนตำมข้อ ๔๑ (๒)  
หรอื (๓) ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยั ดงันี้ 

 
๓๔ ขอ้ ๔๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง

รอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๘๙ 

(๑)๓๕ ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่ร ับไว้พิจำรณำไม่ได้ตำมข้อ  ๔๒ ก็ให้ม ี
ค ำวนิิจฉัยไม่รบัเรื่องรอ้งทุกข์นัน้ไว้พจิำรณำและสัง่จ ำหน่ำยเรื่องร้องทุกขด์งักล่ำวออก
จำกสำรบบ หรอืใหม้คี ำวนิิจฉยัยกเลกิกระบวนพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ และสัง่จ ำหน่ำย
เรื่องรอ้งทุกขด์งักล่ำวออกจำกสำรบบ 

ค ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของคณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุ กข์ หรือกรรมกำร 
ก.พ.ค. เจำ้ของส ำนวนตำมวรรคหนึ่ง ใหน้ ำเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพจิำรณำวนิิจฉยัต่อไปดว้ย 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำร้องทุกข์ที่อำจรบัไวพ้จิำรณำได้ ก็ให้มคี ำสัง่ให้กรรมกำร
เจำ้ของส ำนวนด ำเนินกำรตำมกระบวนพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขต์่อไป 

 

ส่วนที ่๒ 

กระบวนพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์
   

 

ขอ้ ๔๔๓๖  เมื่อได้มกีำรสัง่รบัค ำร้องทุกข์ไวพ้จิำรณำแล้ว ให้กรรมกำรเจำ้ของ
ส ำนวนมคี ำสัง่ให้คู่กรณีในกำรรอ้งทุกขท์ ำค ำแก้ค ำรอ้งทุกข์ภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัที่
ไดร้บัค ำสัง่หรอืภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยส่งส ำเนำค ำรอ้งทุกขแ์ละส ำเนำหลกัฐำนที่
เกี่ยวขอ้งไปใหด้ว้ย ในกรณีทีเ่หน็สมควร กรรมกำรเจำ้ของส ำนวนจะก ำหนดประเดน็ ที่
คู่กรณีในกำรร้องทุกข์ต้องชี้แจงหรอืก ำหนดให้จดัส่งพยำนหลกัฐำนที่จะเป็นประโยชน์ 
ต่อกำรพจิำรณำวนิิจฉยัรอ้งทุกขไ์ปใหด้ว้ยกไ็ด ้เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๔๙ 

 

ขอ้ ๔๕  ใหคู้่กรณีในกำรรอ้งทุกขท์ ำค ำแก้ค ำรอ้งทุกขแ์ละค ำชี้แจงตำมประเดน็
ทีก่ ำหนดให้โดยชดัแจ้งและครบถ้วน พรอ้มส่งพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้ง และหลกัฐำน
กำรรบัทรำบหรอืควรได้ทรำบเหตุของกำรร้องทุกข์ โดยจดัท ำส ำเนำค ำแก้ค ำร้องทุกข ์
ส ำเนำค ำชี้แจง และส ำเนำพยำนหลกัฐำนตำมจ ำนวนทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนก ำหนด 
ยื่นภำยในระยะเวลำตำมขอ้ ๔๔ วรรคหนึ่ง 

 

ขอ้ ๔๖  ในกรณีทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนเหน็ว่ำค ำแกค้ ำรอ้งทุกขห์รอืค ำชีแ้จง
ของคู่กรณีในกำรร้องทุกข์ หรือพยำนหลักฐำนที่ส่งมำให้ยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน
เพยีงพอ ใหส้ัง่ใหคู้่กรณีในกำรรอ้งทุกขแ์กไ้ขเพิม่เตมิค ำแกค้ ำรอ้งทุกขห์รอืจดัท ำค ำชีแ้จง
เพิม่เตมิ หรอืส่งพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิมำใหภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

 
๓๕ ข้อ ๔๓ (๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัย

เรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๓๖ ขอ้ ๔๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง

รอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๙๐ 

ข้อ ๔๗  ในกรณีที่คู่ กรณี ในกำรร้องทุกข์มิได้จัดท ำค ำแก้ค ำร้องทุกข ์
และค ำชี้แจงตำมประเด็นที่ก ำหนดให้ชดัเจน พรอ้มทัง้พยำนหลกัฐำนยื่นต่อกรรมกำร
เจ้ำของส ำนวนในระยะเวลำที่ก ำหนด ใหถ้ือว่ำคู่กรณีในกำรร้องทุกข์ยอมรบัขอ้เท็จจรงิ
ตำมขอ้รอ้งทุกขข์องผูร้อ้งทุกข ์และใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป
ตำมทีเ่หน็เป็นกำรยุตธิรรม 

 

ข้อ ๔๘  กำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์
พจิำรณำ จำกพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินเรื่องนัน้ ประกอบกบัค ำรอ้งทุกข์
และค ำแก้ค ำร้องทุกข์ ในกรณีจ ำเป็นและสมควร ให้กรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกข์มอี ำนำจ
ด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  ทัง้นี้  ให้น ำมำตรำ ๑๑๗ มำใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรสรุปส ำนวน และกำรประชุมวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

   
 

ขอ้ ๔๙๓๗  เมื่อรบัค ำรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำด ำเนินกำรแล้ว หำกกรรมกำรเจำ้ของ
ส ำนวนเหน็ว่ำสำมำรถวนิิจฉัยไดจ้ำกขอ้เทจ็จรงิในค ำร้องทุกขน์ัน้ โดยไม่ตอ้งด ำเนินกำร
แสวงหำขอ้เทจ็จรงิอกี หรอืเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดจ้ำกค ำแก้ค ำรอ้งทุกข ์เอกสำรหลกัฐำน
ที่เกี่ยวขอ้งในกำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ หรอืขอ้เท็จจรงิที่ได้มำจำกกำรแสวงหำเพิม่เติม 
(ถ้ำม)ี เพยีงพอต่อกำรวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้แล้ว ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวน ท ำบนัทกึ
ของกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนสรุปเสนอองคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำวนิิจฉยัต่อไป 

บนัทกึสรุปส ำนวนตำมวรรคหนึ่ง อย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูร้อ้งทุกขแ์ละคู่กรณีในกำรรอ้งทุกข ์

(๒) สรุปค ำรอ้งทุกข ์

(๓) สรุปค ำแกค้ ำรอ้งทุกข ์(ถำ้ม)ี 
(๔) สรุปขอ้เทจ็จรงิทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนแสวงหำเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 
(๕) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยัทัง้ขอ้กฎหมำยและขอ้เทจ็จรงิ 

(๖) ควำมเห็นของกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวนิิจฉัย 
และค ำขอของผูร้อ้งทุกข ์

 
๓๗ ขอ้ ๔๙ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง

รอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๙๑ 

ให้กรรมกำรเจำ้ของส ำนวนเสนอบนัทกึสรุปส ำนวนตำมวรรคหนึ่งและส ำนวน
พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวกบัเรื่องร้องทุกข์นัน้ทัง้หมดให้องค์คณะวนิิจฉัยพจิำรณำ
วนิิจฉยัต่อไป 

 

ข้อ ๕๐  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้พิจำรณำบันทึกสรุปส ำนวนของกรรมกำร
เจำ้ของส ำนวน หำกเหน็ว่ำขอ้เท็จจรงิทีไ่ดม้ำยงัไม่เพยีงพอหรือมขีอ้ทีค่วรปรบัปรุง กใ็ห้
กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนรบัไปด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือด ำเนินกำร
ปรบัปรุงตำมควำมเหน็ขององค์คณะวนิิจฉัย แล้วน ำผลกำรด ำเนินกำรเสนอใหอ้งค์คณะ
วนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำอกีครัง้หนึ่ง 

ในกรณีทีอ่งคค์ณะวนิิจฉยัพจิำรณำตำมวรรคหนึ่งแลว้ เหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดม้ำ
เพยีงพอต่อกำรวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ กใ็หด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๕๑ ต่อไป 

 

ขอ้ ๕๑  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้องค์คณะวนิิจฉัยจดัให้มกีำร
พิจำรณำหรอืประชุมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้ เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือ
คู่กรณีในกำรรอ้งทุกขม์โีอกำสมำแถลงดว้ยวำจำต่อหน้ำองค์คณะวนิิจฉัย เวน้แต่ในกรณี
ทีอ่งค์คณะวนิิจฉัยเห็นว่ำเรื่องร้องทุกข์นัน้มขีอ้เท็จจรงิชดัเจนเพียงพอต่อกำรพจิำรณำ
วนิิจฉัยแล้วหรอืมขีอ้เท็จจรงิและประเดน็วนิิจฉัยไม่ซบัซ้อน และกำรมำแถลงด้วยวำจำ 
ไม่จ ำเป็นแก่กำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์จะใหง้ดกำรแถลงดว้ยวำจำเสยีกไ็ด๓้๘ 

ในกรณีทีม่กีำรประชุมและใหม้กีำรแถลงตำมวรรคหนึ่ง เมื่อองค์คณะวนิิจฉัยได้
ก ำหนดวนัประชุมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์แล้ว ให้กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนแจ้งก ำหนด 
วนัประชุมพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์พรอ้มทัง้ส่งสรุปค ำร้องทุกข์และสรุปค ำแก้ค ำร้องทุกข ์
ตลอดจนสรุปขอ้เท็จจรงิที่กรรมกำรเจำ้ของส ำนวนแสวงหำเพิม่เตมิ (ถ้ำม)ี ใหแ้ก่คู่กรณี
ทรำบล่วงหน้ำก่อนวันประชุมพิจำรณำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน เพื่อเปิดโอกำสให้คู่กรณี 
ไดแ้ถลงสรุปค ำรอ้งทุกขแ์ละค ำแก้ค ำรอ้งทุกขข์องตน  ทัง้นี้ คู่กรณีจะไม่มำในวนัประชุม
พิจำรณำก็ได้ หำกในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในกำรร้องทุกข์ไม่มำในวนัประชุม
พจิำรณำ กใ็หพ้จิำรณำลบัหลงัไปไดแ้ละใหบ้นัทกึไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

 

ขอ้ ๕๒  ในกรณีที่มกีำรประชุมพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ตำมขอ้ ๕๑ วรรคหนึ่ง 
เมื่อเริม่กำรประชุม ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนเสนอสรุปข้อเทจ็จรงิและประเดน็ทีจ่ะต้อง

 
๓๘ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกข์และกำรพิจำรณำ

วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๙๒ 

วนิิจฉัย แล้วให้ผู้ร้องทุกข์และคู่กรณีในกำรร้องทุกข์แถลงด้วยวำจำเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำวนิิจฉยั 

ค ำแถลงด้วยวำจำของผู้ร้องทุกข์และของคู่กรณีในกำรร้องทุกข์ต้องกระชับ 
และอยู่ในประเด็นโดยไม่อำจยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมำยอื่นนอกจำกที่ปรำกฏใน 
ค ำรอ้งทุกขแ์ละค ำแกค้ ำรอ้งทุกขไ์ด ้

ส่วนที ่๔ 

กำรท ำค ำวนิิจฉยั 

   
 

ขอ้ ๕๓  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข ์ใหอ้งค์คณะวนิิจฉัยมคี ำวนิิจฉัย
ไม่รบัเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจำรณำตำมข้อ ๔๓ (๑) หรือมีค ำวินิจฉัยเป็นอย่ ำงอื่น ดังนี้  
ยกค ำรอ้งทุกข ์หรอืมคี ำวนิิจฉยัใหแ้กไ้ขหรอืยกเลกิค ำสัง่ และใหเ้ยยีวยำควำมเสยีหำยให้
ผู้ร้องทุกข์ หรือให้ด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมตำมระเบียบที ่
ก.พ.ค. ก ำหนด 

 

ขอ้ ๕๔๓๙  ค ำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขข์ององค์คณะวนิิจฉัย ใหน้ ำควำมในขอ้ ๑๖ 
หมวด ๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ค ำวนิิจฉัยขององค์คณะวนิิจฉัย ให้น ำเสนอ ก.พ.ค. เพื่อพจิำรณำ เมื่อ ก.พ.ค. 
มคีวำมเหน็ประกำรใดแลว้ ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัด ำเนินกำรเพื่อใหม้คี ำวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. 
ต่อไป 

กำรเยียวยำ หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม 
ระหว่ำงทีย่งัไม่มรีะเบยีบ ก.พ.ค. ในเรื่องดงักล่ำว ใหน้ ำควำมในขอ้ ๒๖ มำใชบ้งัคบัโดย
อนุโลมไปพลำงก่อน 

 

ข้อ ๕๕๔๐  กำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ที่ร้องต่อ ก.พ.ค. ให้องค์คณะ
วนิิจฉัยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเก้ำสิบวนันับแต่วนัได้รบัค ำร้องทุกข์ ถ้ำมีควำม
จ ำเป็นไม่อำจพิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในเวลำดงักล่ำวได้ ให้ขยำยเวลำได้อีกสองครัง้ 
ครัง้ละไม่เกนิสำมสบิวนั โดยใหบ้นัทกึเหตุผลควำมจ ำเป็นไว้ดว้ย แต่ถ้ำขยำยเวลำแล้ว 

 
๓๙ ขอ้ ๕๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง

รอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๔๐ ขอ้ ๕๕ แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกข์และกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง

รอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๙๓ 

กย็งัไม่แล้วเสรจ็ ให้ประธำน ก.พ.ค. พจิำรณำก ำหนดมำตรกำรที่จะท ำให้กำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัแลว้เสรจ็โดยเรว็ และบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๕๖  เมื่อไดว้นิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์และด ำเนินกำรตำมขอ้ ๕๔ วรรคสองแล้ว 
ใหแ้จง้ใหคู้่กรณีทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ ค ำวนิิจฉยันัน้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ม่เหน็ดว้ยกบัค ำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขต์ำมวรรคหนึ่ง มสีทิธิ
ฟ้องคดีต่อศำลปกครองชัน้ต้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ศำลปกครองและ 
วธิพีจิำรณำคดปีกครอง ต่อไปได ้

 

ข้อ ๕๗๔๑  ค ำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้ผูกพันคู่กรณีในกำรร้องทุกข์และผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทีจ่ะต้องปฏิบตัติำมค ำวนิิจฉัยภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในค ำวนิิจฉัย หรอื
ปฏบิตัติำมค ำวนิิจฉยัในโอกำสแรกทีส่ำมำรถท ำไดน้ับแต่ไดร้บัค ำวนิิจฉยั 

 

ส่วนที ่๕ 

กำรคดัคำ้นกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

   
 

ข้อ ๕๘  ผู้ร้องทุกข์หรือคู่กรณีในกำรร้องทุกข์อำจคัดค้ำนกรรมกำรวินิจฉัย 
รอ้งทุกข ์ถำ้ผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผูบ้งัคบับญัชำผู้เป็นเหตุให้เกดิควำมคบัขอ้งใจ หรอืเป็นผูอ้ยู่ใต้บงัคบั
บญัชำของผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำว 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีร่อ้งทุกข ์

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูร้อ้งทุกข ์

(๔) มีควำมเกี่ยวพันทำงเครือญำติหรือทำงสมรสกับบุคคลตำม (๑) (๒)  
หรอื (๓) อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูร้อ้งทุกข ์

กำรคดัค้ำนดงักล่ำวต้องท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อประธำน ก.พ.ค. ภำยในเจ็ดวนั 
นับแต่วนัรบัทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสัง่ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ โดยแสดง
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้นไวใ้นหนังสอืคดัคำ้นว่ำ จะท ำใหก้ำรพจิำรณำวนิิจฉยั
เรื่องรอ้งทุกขไ์ม่ไดร้บัควำมจรงิและควำมยุตธิรรมอย่ำงไรดว้ย 

 

 
๔๑ ขอ้ ๕๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่อง

รอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๙๔ 

ขอ้ ๕๙  เมื่อมีกำรยื่นค ำคดัค้ำนกรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์คนใด ให้ประธำน 
ก.พ.ค. แจ้งให้กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ที่ถูกคัดค้ำนงดกำรปฏิบัติหน้ำที่ไว้จนกว่ำ
ประธำน ก.พ.ค. จะไดม้กีำรชีข้ำดในเรื่องกำรคดัคำ้นนัน้แลว้ 

ในกำรพิจำรณำค ำคัดค้ำนให้ประธำน ก.พ.ค. พิจำรณำจำกค ำคัดค้ำน 
และบนัทกึชี้แจงของกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกขผ์ูถู้กคดัค้ำน หำกประธำน ก.พ.ค. เห็นว่ำ
มไิด้เป็นไปตำมค ำคดัค้ำนและมีเหตุผลสมควรที่จะให้ผู้ถูกคดัค้ำนปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไป  
ให้น ำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำร ก.พ.ค. เพื่อพิจำรณำ ถ้ำที่ประชุมมีมติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรที่ไม่ถูกคดัค้ำน กใ็หก้รรมกำรวนิิจฉัย
รอ้งทุกขผ์ูน้ัน้ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได ้มตดิงักล่ำวใหก้ระท ำโดยวธิลีงคะแนนลบั แล้วใหเ้ป็น
ทีสุ่ด 

ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. เหน็ว่ำค ำคดัคำ้นฟังขึน้ หรอืมเีหตุผลพอทีจ่ะฟังไดว้่ำ
หำกให้ผูถู้กคดัคำ้นปฏบิตัิหน้ำที่ต่อไปอำจท ำให้กำรพจิำรณำไม่ได้ควำมจรงิและควำม
ยุติธรรม ให้มีค ำสัง่ให้ผู้ถูกคดัค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์เรื่องนัน้  
แลว้แจง้ใหผู้ค้ดัคำ้นทรำบดว้ย 

ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. สัง่ให้กรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกขท์ี่ถูกคดัค้ำนถอนตวั
จำกกำรพิจำรณำ ให้ประธำน ก.พ.ค. แต่งตัง้กรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์จำกคณะหนึ่ง 
คณะใดหรอืตนเองปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนตำมควำมจ ำเป็น 

 

ขอ้ ๖๐  กรรมกำรวนิิจฉัยร้องทุกข์ผู้ใดเห็นว่ำตนมีกรณีอนัอำจถูกคดัค้ำนได้
ตำมข้อ ๕๘ หรือเห็นว่ำมีเหตุอื่นที่อำจจะมีกำรกล่ำวอ้ำงในภำยหลังได้ว่ำ ตนไม่อยู่ 
ในฐำนะทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยเทีย่งธรรม ใหแ้จง้ต่อประธำน ก.พ.ค. และถอนตวัจำกกำร
พจิำรณำวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์และใหน้ ำขอ้ ๕๘ และขอ้ ๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๖๑  กำรที่กรรมกำรวินิจฉัยร้องทุกข์ผู้ถูกคดัค้ำนที่ถูกสัง่ให้งดกำรปฏิบตัิ
หน้ำทีห่รอืกรรมกำรวนิิจฉัยรอ้งทุกขท์ีถู่กสัง่ใหถ้อนตวัเพรำะมเีหตุอนัอำจถูกคดัคำ้นนัน้ 
ยอ่มไม่กระทบถงึกำรกระท ำใด ๆ ทีไ่ดก้ระท ำไปแลว้ แมว้่ำจะไดด้ ำเนินกำรหลงัจำกทีไ่ด้
มกีำรยื่นค ำคดัคำ้น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๙๕ 

ส่วนที ่๖ 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนักงำนผูร้บัค ำรอ้งทุกขแ์ละพนักงำนผูร้บัผดิชอบส ำนวน 

   
 

ขอ้ ๖๒  ใหเ้ลขำธกิำร ก.พ. แต่งตัง้เจำ้หน้ำทีข่องส ำนักงำน ก.พ. เป็นพนักงำน
ผู้รับค ำร้องทุกข์ เพื่อปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับค ำร้องทุกข์ กำรตรวจค ำร้องทุกข ์ 
และกำรด ำเนินกำรทำงธุรกำรอย่ำงอื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

ข้อ ๖๓  ให้เลขำธิกำร ก.พ. แต่งตัง้พนักงำนผู้รบัผิดชอบส ำนวนท ำหน้ำที่ 
ช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรเจำ้ของส ำนวน เกี่ยวกบักำรพจิำรณำวนิิจฉัย
รอ้งทกุขแ์ละปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้งตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๙ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ศรำวุธ  เมนะเศวต 

ประธำนกรรมกำรพทิกัษ์ระบบคณุธรรม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๙๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้  คือ โดยที่พระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๑๒๓ และมำตรำ ๑๒๕ ก ำหนดให้
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญร้องทุกข์ต่ อผู้บังคับบัญชำชัน้ เหนือขึ้นไปตำมล ำดับ  
หรือ ก.พ .ค. แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ เกิดควำมคับข้องใจอันเกิดจำกกำรปฏิบัติ 
หรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชำ และเป็นกรณีที่ไม่อำจอุทธรณ์ตำมหมวด ๙  
กำรอุทธรณ์ ได ้และบญัญตัใิหค้ดัคำ้นกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกขไ์ดด้ว้ย  ทัง้นี้ โดยใหก้ำร
ร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุ กข์ กำรยื่นคัดค้ำน และกำรพิจำรณำ 
ค ำคดัคำ้น ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ.ค. น้ี 

 

กฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒๔๒ 

 

ข้อ ๒  กฎ ก.พ.ค. นี้  ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๘  กรณีที่ได้ด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำร
พจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๑ มำแลว้โดยชอบใหเ้ป็นอนัใชไ้ด้ ส ำหรบักรณี
ทีอ่ยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรใหพ้จิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ.ค. น้ี 

 

กฎ ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๖๔๓ 

 

ข้อ ๒  กฎ ก.พ.ค. นี้  ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๑๐  เรื่องรอ้งทุกขเ์รื่องใดทีไ่ดม้กีำรพจิำรณำด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎ 
ก.พ.ค.ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวินิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยกฎ ก.พ.ค. ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์(ฉบบัที ่๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๒ เสร็จไปแล้วก่อนวันที่  กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้ ใช้บังคับ ให้กำรพิจำรณำ
ด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นอนัใชไ้ด้ ถำ้เรื่องรอ้งทุกขใ์ดอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร ใหพ้จิำรณำ
ด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ.ค. ฉบบันี้ 

 
๔๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๘๐ ก/หน้ำ ๑๖/๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๒ 
๔๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๙ ก/หน้ำ ๓/๓๑ มกรำคม ๒๕๕๖ 
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๙๗ 

กฎ ก.พ.ค. 
ว่ำดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรอุทธรณ์ และกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๕) มำตรำ ๑๑๔ วรรคสอง มำตรำ ๑๑๕ 
และมำตรำ ๑๒๑ แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.ค. 
จงึออกกฎ ก.พ.ค. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  กฎ ก.พ.ค. นี้เรยีกว่ำ “กฎ ก.พ.ค. ว่ำดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ข้อ ๒๔๔  กฎ ก.พ.ค. นี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในกฎ ก.พ.ค. น้ี 

“ผูอุ้ทธรณ์” หมำยควำมว่ำ ผูม้สีทิธอิุทธรณ์ และผูท้ีร่บัมอบหมำยใหอุ้ทธรณ์แทน 

“คู่กรณี” หมำยควำมว่ำ ผูอุ้ทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 

“คู่กรณีในอุทธรณ์” หมำยควำมว่ำ ผูบ้งัคบับญัชำผูส้ัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืสัง่ให้
ออกจำกรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) แห่งพระรำชบญัญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ 

“พนักงำนผู้รบัอุทธรณ์” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ที่ส ำนักงำน ก.พ. ได้มอบหมำย
ใหเ้ป็นผูด้ ำเนินกำรเกีย่วกบักำรรบัอุทธรณ์ กำรตรวจหนังสอือุทธรณ์ 

“นิตกิรผู้รบัผดิชอบส ำนวน” หมำยควำมว่ำ นิติกรที่ส ำนักงำน ก.พ. ไดม้อบหมำย
ใหร้บัผดิชอบส ำนวนเรื่องอทุธรณ์ 

“นิติกรผู้แถลง” หมำยควำมว่ำ นิติกรผู้แถลงประจ ำส ำนวนที่ส ำนักงำน ก.พ.  
ไดม้อบหมำยใหเ้ป็นผูแ้ถลงเรื่องอุทธรณ์ต่อองคค์ณะวนิิจฉยั 

“กรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์” หมำยควำมว่ำ กรรมกำร ก.พ.ค. และบุคคลซึง่ไดร้บั
แต่งตัง้จำก ก.พ.ค. เพื่อเป็นกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

 
๔๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๒๙ ก/หน้ำ ๑/๑๑ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 
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๙๘ 

“องค์คณะวนิิจฉัย” หมำยควำมว่ำ ก.พ.ค. หรอืคณะกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ที ่
ก.พ.ค. ตัง้เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ และต้องมกีรรมกำรวนิิจฉัย
อุทธรณ์อย่ำงน้อยสองคนจงึจะเป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

“กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน” หมำยควำมว่ำ กรรมกำร ก.พ.ค. กรรมกำรวนิิจฉัย
อุทธรณ์และประธำนกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตัง้จำกประธำน ก.พ.ค.  
ใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบส ำนวนเรื่องอุทธรณ์ 

 

ข้อ ๔  ให้ประธำน ก.พ.ค. รักษำกำรตำมกฎ ก.พ.ค. นี้  และให้มีอ ำนำจ 
ออกประกำศหรอืค ำสัง่เพื่อประโยชน์ในกำรปฏบิตัติำมกฎ ก.พ.ค. น้ี 

ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎ ก.พ.ค. นี้  ประธำน ก.พ.ค.  
อำจหำรอืทีป่ระชุม ก.พ.ค. เพื่อประกอบกำรพจิำรณำวนิิจฉยักไ็ด ้

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ขอ้ ๕  วธิีพิจำรณำอุทธรณ์ของ ก.พ.ค. เป็นวิธพีิจำรณำโดยใช้ระบบไต่สวน
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.ค. นี้ 

ในกรณีทีก่ฎหมำยหรอืระเบยีบตำมวรรคหนึ่ง มไิดก้ ำหนดเรื่องใดไวโ้ดยเฉพำะ 
ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง 

 

ขอ้ ๖  ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.พ.ค. นี้หรอืตำมที่ประธำน ก.พ.ค. 
เหน็สมควรหรอืคู่กรณีมคี ำขอ ประธำน ก.พ.ค มีอ ำนำจย่นหรอืขยำยไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

 

ข้อ ๗  ในกรณีที่มิได้มีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.พ.ค. ในส่วนทีเ่กีย่วกบักระบวนพจิำรณำในกำรเสนอเรื่องอุทธรณ์และตรวจอุทธรณ์ 
กำรแสวงหำข้อเท็จจรงิ กำรสรุปส ำนวน กำรรบัฟังพยำนหลกัฐำน หรอืในกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำอย่ำงอื่นก่อนมีค ำวนิิจฉัย เมื่อองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรอืเมื่อ
คู่กรณีฝ่ำยที่เสียหำยเนื่องจำกกำรที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่ำนัน้มีค ำขอ องค์คณะวินิจฉัย 
มอี ำนำจสัง่ยกเลกิกระบวนพิจำรณำที่ผดิกฎ ก.พ.ค. นัน้เสยีทัง้หมดหรอืบำงส่วน หรือ 
สัง่แกไ้ขหรอืมคี ำสัง่ในเรื่องนัน้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีเ่หน็สมควร 
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ขอ้ควำมดงักล่ำวตำมวรรคหนึ่ง คู่กรณีฝ่ำยทีเ่สยีหำยอำจยกขึน้ไดไ้ม่ว่ำเวลำใด ๆ 
ก่อนมคี ำสัง่หรอืค ำวนิิจฉัย แต่ต้องไม่เกนิแปดวนั นับแต่วนัทีท่รำบถงึเหตุดงักล่ำว หรอื
มไิดใ้หส้ตัยำบนัแก่กำรนัน้ 

กำรยกเลิกกระบวนพิจำรณำตำมวรรคหนึ่ ง อันมิใช่ เรื่องที่คู่กรณีละเลย 
ไม่ด ำเนินกระบวนพจิำรณำเรื่องนัน้ภำยในระยะเวลำทีก่ฎหมำย กฎ ก.พ.ค. หรอืทีอ่งคค์ณะ
วนิิจฉัยก ำหนดไว้ ไม่ตัดสิทธิคู่กรณีนัน้ในอนัที่จะด ำเนินกระบวนพิจำรณำนัน้ใหม่ให้
ถูกตอ้งได ้

 

ขอ้ ๘  กำรท ำค ำขอหรอืค ำรอ้งต่อ ก.พ.ค. ในกระบวนกำรพจิำรณำของ ก.พ.ค. 
ให้ท ำเป็นหนังสอื เว้นแต่ ก.พ.ค. จะอนุญำตให้ท ำด้วยวำจำ ในกรณีเช่นนี้ให้ ก.พ.ค. 
พจิำรณำจดแจง้ขอ้ควำมนัน้ไวใ้นรำยงำนกระบวนพจิำรณำ 

 

ข้อ ๙  ให้มีกำรจดแจ้งรำยงำนกำรไต่สวน กำรนัง่พิจำรณำหรือกำรด ำเนิน
กระบวนพิจำรณำใด ๆ ไว้ในรำยงำนกระบวนพิจำรณำรวมไว้ในส ำนวนเรื่องอุทธรณ์ 
ทุกครัง้ 

รำยงำนกระบวนพจิำรณำนัน้ ให้มรีำยละเอยีดเกี่ยวกบัเลขเรื่องที่ ชื่อองค์คณะ
วินิจฉัย ชื่อคู่กรณี สถำนที่ วนัและเวลำที่ด ำเนินกำร ข้อควำมโดยย่อเกี่ยวกับเรื่องที่
กระท ำ และลำยมือชื่อองค์คณะวินิจฉัย ในกรณีที่กระบวนพิจำรณำใดกระท ำต่อหน้ำ
คู่กรณีฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดหรอืพยำน ใหคู้่กรณีหรอืพยำนดงักล่ำวลงลำยมอืชื่อไวใ้นรำยงำน
กระบวนพจิำรณำดว้ย 

 

ข้อ ๑๐  ถ้ำคู่กรณี พยำน หรือบุคคลใด จะต้องลงลำยพิมพ์นิ้วมือ แกงได  
หรือเครื่องหมำยอย่ำงอื่นแทนกำรลงลำยมือชื่อในรำยงำนกระบวนพิจำรณำ บันทึก  
หรือเอกสำรใดเพื่อแสดงกำรรับรู้รำยงำนหรือบันทึกนั ้น หรือเพื่อรับรองกำรอ่ำน 
หรอืส่งเอกสำรนัน้ หำกกระท ำโดยมพียำนลงลำยมอืชื่อรบัรองไวด้้วยสองคนแล้ว ใหถ้ือ
เสมอกบักำรลงลำยมือชื่อ แต่ถ้ำกระท ำต่อหน้ำองค์คณะวนิิจฉัยไม่จ ำต้องมลีำยมือชื่อ 
ของพยำนสองคนรบัรอง 

ถำ้คู่กรณี พยำน หรอืบุคคลทีจ่ะตอ้งลงลำยมอืชื่อในรำยงำน บนัทกึ หรอืเอกสำร
ดงักล่ำว ลงลำยมือชื่อไม่ได้หรอืไม่ยอมลงลำยมือชื่อ ให้จดแจ้งเหตุที่ไม่มีลำยมือชื่อ 
เช่นว่ำนัน้ไว ้

 

ขอ้ ๑๑  กำรยื่นเอกสำรหรอืพยำนหลกัฐำนต่อ ก.พ.ค. คู่กรณีจะยื่นดว้ยตนเอง
หรอืมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นต่อ ก.พ.ค. หรอืต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. หรือจะส่ง
ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนกไ็ด ้ในกรณีทีส่่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน ใหถ้อืว่ำวนัทีท่ีท่ ำกำร
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ไปรษณีย์ต้นทำงประทบัตรำรบัทีซ่องส่งเอกสำรเป็นวนัทีย่ื่นเอกสำรหรอืพยำนหลกัฐำน
ต่อ ก.พ.ค. 

กำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นเอกสำรหรือพยำนหลักฐำน ให้ท ำเป็นหนังสือ 
ลงลำยมอืชื่อผูม้อบ ผูร้บัมอบ และพยำน 

 

ข้อ ๑๒  ในกรณีที่ ก.พ.ค. หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. ต้องแจ้ง
ข้อควำม หรือต้องส่งเอกสำรใดให้แก่คู่กรณีฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ถ้ำผู้นั ้นหรือผู้แทนของผู้นั ้นมิได้รบัทรำบข้อควำมหรือมิได้รับเอกสำรจำก ก.พ.ค.  
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. ให้แจ้งข้อควำมเป็นหนังสือหรือส่งเอกสำรทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั เว้นแต่ ก.พ.ค. จะมีค ำสัง่ให้แจ้งข้อควำมหรอืส่งเอกสำร 
โดยวธิอีื่น 

ในกรณีทีคู่่กรณีหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งยื่นค ำขอต่อ ก.พ.ค. เพื่อขอให้มกีำรแจ้ง
ขอ้ควำมหรอืส่งเอกสำรโดยวธิอีื่น คู่กรณีหรอืบุคคลซึ่งยื่นค ำขอต้องเป็นผูเ้สยีค่ำใช้จ่ำย 
ทีเ่กดิจำกกำรแจง้ขอ้ควำมหรอืส่งเอกสำรโดยวธิดีงักล่ำว 

 

ขอ้ ๑๓  กำรแจง้ขอ้ควำมเป็นหนังสอืหรอืส่งเอกสำรทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตอบรบัใหถ้อืว่ำวนัทีร่ะบุในใบตอบรบัเป็นวนัทีไ่ดร้บัแจง้ หำกไม่ปรำกฏวนัทีใ่นใบตอบรบั 
ให้ถือว่ำวนัที่ครบก ำหนดเจ็ดวนันับแต่วนัส่งเป็นวันที่ได้รบัแจ้ง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำ
ไดร้บัก่อนหรอืหลงัจำกวนันัน้ หรอืไม่ไดร้บั 

กำรแจง้ขอ้ควำมหรอืส่งเอกสำรโดยวธิอีื่นตำมค ำสัง่ ก.พ.ค. ให ้ก.พ.ค. ก ำหนด
วนัทีถ่อืว่ำผูร้บัไดร้บัแจง้ไวด้ว้ย 

 

ข้อ ๑๔  กำรแจ้งข้อควำมเป็นหนังสือหรือส่งเอกสำรโดยวิธีให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. หรอืบุคคลอื่นน ำไปส่ง ถ้ำผู้ร ับไม่ยอมรบัหรอืถ้ำในขณะน ำไปส่ง 
ไม่พบผู้รบั ให้วำงหรือปิดหนังสือหรือเอกสำรนัน้ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่นัน้ 
ต่อหน้ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ข้ำรำชกำรอื่น พนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก ำนัน แพทยป์ระจ ำต ำบล สำรวตัรก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน หรอืผูช้่วยผูใ้หญ่บำ้น และใหถ้อืว่ำ
ผูร้บัไดร้บัแจง้ในวนัทีว่ำงหรอืปิดหนังสอืหรอืเอกสำรนัน้ 

ในกรณีที่ไม่พบผู้รบั จะส่งหนังสือหรอืเอกสำรแก่บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะ 
ที่อยู่หรือท ำงำนในสถำนที่นัน้ก็ได้ และให้ถือว่ำผู้รบัได้รับแจ้งในวันที่ได้ส่งหนังสือ 
หรอืเอกสำรใหแ้ก่บุคคลนัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๐๑ 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ส่ง วำง หรือปิดหนังสือ  
หรอืเอกสำรในเวลำกลำงวนัระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถงึพระอำทิตย์ตก และให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผู้น ำไปส่ง มอบใบรับลงลำยมือชื่อผู้รบั หรือมอบ
รำยกำรส่งหนังสอืหรอืเอกสำรลงลำยมอืชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. หรอืบุคคล 
ผูน้ ำไปส่ง แลว้แต่กรณี ต่อ ก.พ.ค. เพื่อรวมไวใ้นส ำนวน 

ใบรบัหรอืรำยงำนตำมวรรคสำม ต้องระบุวธิส่ีง เวลำ วนั เดอืน ปีที่ส่งหนังสอื
หรือเอกสำรรวมทัง้ชื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. หรือบุคคลผู้น ำไปส่ง ใบรับ 
หรอืรำยงำนดงักล่ำวจะท ำโดยวิธจีดลงไวท้ีห่นังสอืหรอืเอกสำรต้นฉบบัซึ่งยื่นต่อ ก.พ.ค. 
กไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๕  เอกสำรหรอืพยำนหลกัฐำนทีคู่่กรณียื่นต่อ ก.พ.ค. หรอืที ่ก.พ.ค. ไดม้ำ 
ให้เปิดโอกำสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทรำบ คัดส ำเนำ หรือขอส ำเนำอันรบัรองถูกต้อง  
และ ก.พ.ค. อำจส่งส ำเนำให้คู่กรณีตำมกฎ ก.พ.ค. นี้ เวน้แต่กรณีทีม่กีฎหมำยคุม้ครอง
ให้ไม่ต้องเปิดเผย หรือกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ำจ ำเป็นต้องไม่เปิดเผยเพื่อมิให้เกิด 
ควำมเสยีหำยแก่กำรด ำเนินงำนของรฐั 

ในกรณีที่เอกสำรหรอืพยำนหลกัฐำนมีกำรก ำหนดชัน้ควำมลบัไว้ มีขอ้ควำม 
ทีไ่ม่เหมำะสม หรอืมขีอ้ควำมที่อำจเป็นกำรดูหมิ่นหรอืหมิน่ประมำทบุคคลใด ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของ ก.พ.ค. ที่จะไม่เปิดโอกำสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทรำบ คัดส ำเนำ ขอส ำเนำ 
อนัรบัรองถูกต้อง หรอืไม่ส่งส ำเนำใหคู้่กรณี  ทัง้นี้ ไม่เป็นกำรตดัอ ำนำจ ก.พ.ค. ทีจ่ะจดั
ให้มกีำรท ำสรุปเรื่องและเปิดโอกำสให้คู่กรณีขอตรวจดู ทรำบ หรือคดัส ำเนำสรุปเรื่อง 
หรอืขอส ำเนำอนัรบัรองถูกตอ้งของสรุปเรื่อง หรอืส่งส ำเนำสรุปเรื่องดงักล่ำวใหคู้่กรณี 

 

ข้อ ๑๖  พยำนเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรให้ถ้อยค ำของตนในส ำนวน  
หรอืบุคคลภำยนอกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอำจยื่นค ำขอต่อ ก.พ.ค. เพื่อขอตรวจดเูอกสำรทัง้หมด
หรอืบำงฉบบัในส ำนวน หรือขอคดัส ำเนำหรอืขอส ำเนำอนัรบัรองถูกต้องก็ได้ แต่ทัง้นี้ 
หำ้มอนุญำตเช่นว่ำนัน้แก่ 

(๑) บุคคลภำยนอก ในส ำนวนทีพ่จิำรณำโดยไม่เปิดเผย 

(๒) พยำนหรอืบุคคลภำยนอก ในส ำนวนที ่ก.พ.ค. หำ้มกำรตรวจหรอืคดัส ำเนำ
เอกสำรในส ำนวนทัง้หมดหรือบำงฉบับเพื่อรกัษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
หรอืประโยชน์สำธำรณะ 
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๑๐๒ 

(๓) พยำนหรอืบุคคลภำยนอก ในกรณีที่กฎหมำยคุ้มครองให้ไม่ต้องเปิดเผย 
หรือกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นว่ำจ ำเป็นต้องไม่เปิดเผย เพื่อมิให้เกิดควำมเสียหำยแก่กำร
ด ำเนินกำรของรฐั 

 

ขอ้ ๑๗  คู่กรณี พยำน หรอืบุคคลภำยนอกไม่อำจขอตรวจดูหรอืขอคดัส ำเนำ
เอกสำรที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของ ก.พ.ค. นิติกรผู้ร ับผิดชอบส ำนวน นิติกรผู้แถลง 
กรรมกำรเจำ้ของส ำนวน หรอืองค์คณะวนิิจฉัยจดัท ำขึน้เพื่อใชเ้ป็นกำรภำยในทัง้ไม่อำจ
ขอส ำเนำอนัรบัรองถูกตอ้งของเอกสำรนัน้ 

 

ข้อ ๑๘  กำรตรวจดูหรือกำรคัดส ำเนำเอกสำรในส ำนวนให้ผู้ขอตำมข้อ ๑๕  
หรอืขอ้ ๑๖ หรอืบุคคลซึง่ไดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูข้อเป็นผูต้รวจดหูรอืคดั ตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงื่อนไข ทีป่ระธำน ก.พ.ค. ก ำหนด เพื่อควำมสะดวกหรอืเพื่อควำมปลอดภยั
ของเอกสำรนัน้ 

ห้ำมคัดส ำเนำค ำวินิจฉัยหรือค ำสัง่ขององค์คณะวินิจฉัยก่อนที่จะมีกำรแจ้ง 
ค ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่นัน้ 

กำรรับรองส ำเนำเอกสำร ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมที่  ก.พ.ค. ก ำหนด  
เป็นผูร้บัรอง 

 

ข้อ ๑๙  ถ้ำส ำนวน เอกสำรของคู่กรณี พยำนหลักฐำน รำยงำนกระบวน
พจิำรณำค ำวนิิจฉยั หรอืเอกสำรอื่นใดทีร่วมไวใ้นส ำนวนซึง่ยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำ 
หรือรอกำรด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัยสูญหำยไป หรือบุบสลำยทัง้หมดหรือบำงส่วน  
และกรณีดงักล่ำวเป็นกำรขดัขอ้งต่อกำรพจิำรณำวนิิจฉยั กำรมคี ำสัง่ หรอืกำรด ำเนินกำร
ตำมค ำวนิิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. เห็นสมควรหรอืคู่กรณีฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้งมีค ำขอ ให้ ก.พ.ค.  
สัง่ให้คู่กรณีหรือบุคคลผู้ถือเอกสำรนั ้นน ำส ำเนำที่ร ับรองถูกต้องมำส่งต่อ ก.พ.ค.  
ถ้ำส ำเนำเช่นว่ำนัน้ทัง้หมดหรอืบำงส่วนหำไม่ได้ ก.พ.ค. อำจมีค ำวนิิจฉัย ให้พิจำรณำ
อุทธรณ์นัน้ใหม่ หรอืมคี ำสัง่อย่ำงอื่นตำมทีเ่หน็สมควรเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

 

ขอ้ ๒๐  เพื่อให้กระบวนพิจำรณำเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม 
องค์คณะวนิิจฉัย หรอืกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนอำจมคี ำสัง่ให้กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
องค์คณ ะวินิ จฉัย  ห รือก รรมกำรเจ้ำของส ำนวนด้วยกันกระท ำโดยโท รสำร  
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอืสื่อทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศประเภทอื่น แทนกำรติดต่อโดยทำง
ไปรษณีย์หรอืประกอบกันก็ได้ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและควำมเหมำะสม 
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๑๐๓ 

แก่ลักษณะเนื้อหำของเรื่องที่ท ำกำรติดต่อ รวมทัง้จ ำนวนและลักษณะของเอกสำร 
หรอืวตัถุอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่คู่กรณี พยำน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก.พ.ค.  
อำจมีค ำสัง่ให้กำรแจ้งข้อควำมหรอืกำรส่งเอกสำรระหว่ำง ก.พ.ค. กับคู่กรณี พยำน  
หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระท ำโดยวิธีกำรตำมวรรคหนึ่งก็ได้ โดยให้ ก.พ.ค. ก ำหนด  
วนัทีถ่อืว่ำไดร้บัแจง้ขอ้ควำมหรอืเอกสำรไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๒๑  ส ำนวน เอกสำรของคู่กรณี พยำนหลกัฐำน รำยงำนกระบวนพจิำรณำ 
ค ำวินิจฉัย ค ำสัง่ หรือเอกสำรอื่นใดที่รวมไว้ในส ำนวน ไม่ว่ ำจะเป็นเอกสำรต้นฉบับ 
หรือส ำเนำคู่ฉบับ ถ้ำองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควร จะมีค ำสัง่ให้ส่งคืน เก็บรักษำ  
หรอืน ำเสนอในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้

 

หมวด ๒ 

กำรยื่นอุทธรณ์ และกำรตรวจอทุธรณ์ 

   
 

ขอ้ ๒๒  ผู้อุทธรณ์ ต้องเป็นผู้มีสทิธอิุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน และทีก่ ำหนดไวใ้นกฎ ก.พ.ค. ฉบบันี้ 

 

ข้อ ๒๓  กรณีที่ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนถงึแก่ควำมตำยก่อนที่จะใชส้ทิธอิุทธรณ์ ทำยำทผู้มสีทิธริบับ ำเหน็จ
ตกทอดของผูน้ัน้ มสีทิธอิุทธรณ์แทนได ้

ในกรณีที่มีทำยำทหลำยคนก็ดี ทำยำทเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือน 
ไร้ควำมสำมำรถก็ด ีหำกทำยำทเหล่ำนัน้ประสงค์จะอุทธรณ์แทนตำมวรรคแรก ให้น ำ
กฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัิรำชกำรทำงปกครอง และประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์
ว่ำดว้ยควำมสำมำรถ มำเทยีบเพื่อกำรใชบ้งัคบั แลว้แต่กรณีโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๔  ผู้มีสทิธอิุทธรณ์จะมอบหมำยให้ทนำยควำม หรอืบุคคลอื่นซึ่งบรรลุ 
นิตภิำวะแลว้ท ำกำรอุทธรณ์แทนได ้ดว้ยเหตุจ ำเป็นอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เจบ็ป่วยจนไม่สำมำรถอุทธรณ์ดว้ยตนเองได ้

(๒) อยู่ในต่ำงประเทศและคำดหมำยไดว้่ำไม่อำจอุทธรณ์ดว้ยตนเองไดท้นัเวลำ
ทีก่ ำหนด 

(๓) มเีหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่นที ่ก.พ.ค. หรอืองคค์ณะวนิิจฉยัอุทธรณ์เหน็สมควร 
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๑๐๔ 

ข้อ ๒๕  ผู้อุทธรณ์อำจมอบหมำยให้ทนำยควำม หรือบุคคลอื่น ซึ่งบรรลุ 
นิตภิำวะแลว้ เป็นผูด้ ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดในกระบวนกำรอุทธรณ์แทนกไ็ด ้แต่ตอ้ง
แจง้ล่วงหน้ำเพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งก่อน 

ในกำรชีแ้จงหรอืใหถ้้อยค ำต่อองคค์ณะวนิิจฉัยอุทธรณ์หรอืต่อกรรมกำรเจำ้ของ
ส ำนวน คู่กรณีมสีทิธนิ ำทนำยควำม หรอืทีป่รกึษำของตนเขำ้มำฟังกำรพจิำรณำได ้

 

ขอ้ ๒๖  กำรมอบหมำยตำมกฎ ก.พ.ค. ฉบบันี้ ใหท้ ำเป็นหนังสอืลงลำยมอืชื่อ 
ผูม้อบและผูร้บัมอบ ถ้ำผูม้อบไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได ้ใหพ้มิพล์ำยนิ้วมอื หรอืแกงได 
โดยมีพยำนลงลำยมือชื่อรบัรองอย่ำงน้อยสองคน และให้มีหลกัฐำนแสดงตัวผู้ได้รบั
มอบหมำยดว้ย 

 

ขอ้ ๒๗  กำรอุทธรณ์ต้องท ำเป็นหนังสอืถงึประธำน ก.พ.ค. โดยใช้ถ้อยค ำสุภำพ 
และมสีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อต ำแหน่ง สงักัด และที่อยู่ส ำหรบักำรติดต่อเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ของ 
ผูอุ้ทธรณ์ 

(๒) ค ำสัง่ทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ และวนัทีร่บัทรำบค ำสัง่ 

(๓) ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมำยทีผู่อุ้ทธรณ์ยกขึน้เป็นขอ้คดัคำ้นค ำสัง่ทีเ่ป็นเหตุ 
แห่งกำรอุทธรณ์ 

(๔) ค ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

(๕) ลำยมอืชื่อของผูอุ้ทธรณ์ 

ถ้ำเป็นกำรอุทธรณ์โดยทำยำท หรอืผู้ได้รบัมอบหมำยใหอุ้ทธรณ์แทน ให้ปรบั
สำระส ำคญัในหนังสอือุทธรณ์ให้เหมำะสม โดยอย่ำงน้อยควรมสีำระส ำคญัให้สำมำรถ
เขำ้ใจไดต้ำมหวัขอ้ทีก่ล่ำวในวรรคหนึ่ง 

 

ขอ้ ๒๘  ให้ผูอุ้ทธรณ์จดัท ำส ำเนำหนังสืออุทธรณ์ และส ำเนำพยำนหลกัฐำนที่ 
ผู้อุทธรณ์รบัรองส ำเนำถูกต้อง ยื่นพร้อมกับหนังสืออุทธรณ์ด้วย กรณีที่ไม่อำจแนบ
พยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้พรำะพยำนหลกัฐำนอยู่ในควำมครอบครองของหน่วยงำน
ของรฐั เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นหรือเพรำะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อำจแนบ
พยำนหลักฐำนไว้ด้วย และถ้ำมีกำรมอบหมำยให้ด ำเนินกำรแทน ก็ให้แนบหนังสือ
มอบหมำยตำมขอ้ ๒๖ แลว้แต่กรณี พรอ้มหนังสอือุทธรณ์ดว้ย 
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๑๐๕ 

ขอ้ ๒๙  กำรอุทธรณ์ตอ้งยื่นภำยในก ำหนดระยะเวลำ ดงันี้ 
(๑) สำมสบิวนันับแต่วนัทรำบหรอืถอืว่ำทรำบค ำสัง่ที่เป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ 

ส ำหรับผู้ที่ถูกสัง่ลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือถูกสั ง่ให้ออกจำกรำชกำร 
ตำมมำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

(๒) เก้ำสบิวนันับแต่วนัทรำบหรอืถือว่ำทรำบค ำสัง่ที่เป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ 
หรอืหนึ่งปีนับแต่วนัที่ผูถ้กูสัง่ลงโทษตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 
ตำมมำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ถึงแก่ควำมตำย ส ำหรบัทำยำทตำมที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ ๓๕ 

 

ข้อ ๓๐  กำรยื่นหนังสืออุทธรณ์ ให้ยื่นต่อพนักงำนผู้รบัอุทธรณ์ที่ส ำนักงำน 
ก.พ. หรือจะส่งหนังสืออุทธรณ์โดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ และเพื่อประโยชน์ 
ในกำรนับระยะเวลำอุทธรณ์ในกรณีมำยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงำนผูร้บัอุทธรณ์ ใหถ้อืวนัทีร่บั
หนังสอืตำมหลกัฐำนกำรลงทะเบยีนรบัหนังสอืตำมระเบยีบ ว่ำดว้ยงำนสำรบรรณเป็นวนั
ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ส่วนกรณีส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท ำกำร
ไปรษณียต์น้ทำงประทบัตรำรบัทีซ่องหนังสอือุทธรณ์เป็นวนัยื่นหนังสอือุทธรณ์ 

 

ขอ้ ๓๑  เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำอุทธรณ์ ให้ถอืวนัที่ผู้ถูกสัง่ลงโทษ
ทำงวนิัย หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ เป็นวนัรบัทรำบค ำสัง่ 

ถ้ำผู้ถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไม่ยอมลงลำยมือชื่อ
รบัทรำบค ำสัง่ลงโทษหรอืค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร และมกีำรแจง้ค ำสัง่ลงโทษ หรอืค ำสัง่
ให้ออกจำกรำชกำร ให้ผู้ถูกสัง่ลงโทษทำงวินัยหรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรทรำบ 
กับมอบส ำเนำค ำสัง่ลงโทษ หรือส ำเนำค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรให้ผู้ถูกสัง่ลงโทษ 
ทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรแล้ว ท ำบนัทกึ ลงวนั เดอืน ปี เวลำ และสถำนที ่
ทีแ่จง้และลงลำยมอืชื่อผูแ้จง้ พรอ้มทัง้พยำนรูเ้หน็ไวเ้ป็นหลกัฐำนแล้ว ใหถ้อืวนัทีแ่จง้นัน้
เป็นวนัรบัทรำบค ำสัง่ 

ถ้ำไม่อำจแจ้งให้ผู้ถู กสัง่ลงโทษทำงวินัยหรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 
ลงลำยมือชื่อรบัทรำบค ำสัง่ได้โดยตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือส่งส ำเนำค ำสัง่ลงโทษ  
หรอืส ำเนำค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กสัง่ลงโทษ
ทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ณ ที่อยู่ของผู้ถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ 
ให้ออกจำกรำชกำร ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำรโดยส่งส ำเนำค ำสัง่ไปให ้
สองฉบบั เพื่อให้ผู้ถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรเก็บไวห้นึ่งฉบบั 
และใหผู้ถู้กสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรลงลำยมอืชื่อและวนั เดอืน ปี 
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๑๐๖ 

ที่รบัทรำบค ำสัง่ลงโทษหรือค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ส่งกลับคืนมำเพื่อเก็บไว้เป็น
หลกัฐำนหนึ่งฉบบั ในกรณีเช่นนี้ เมื่อล่วงพน้สำมสบิวนั นับแต่วนัทีป่รำกฏในใบตอบรบั
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนว่ำผู้ถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรได้รบั
เอกสำรดงักล่ำวหรอืมีผู้รบัแทนแล้ว แมย้งัไม่ไดร้บัส ำเนำค ำสัง่ฉบบัที่ให้ผู้ถูกสัง่ลงโทษ
ทำงวินัยหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรลงลำยมือชื่อและวนั เดือน ปี ที่รบัทรำบค ำสัง่
ลงโทษทำงวนิัยหรอืค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรกลบัคนืมำ ใหถ้อืว่ำผูถู้กสัง่ลงโทษทำงวนัิย
หรอืถกูสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไดร้บัทรำบค ำสัง่แลว้ 

 

ขอ้ ๓๒  หนังสอือุทธรณ์ทีพ่นักงำนผูร้บัอุทธรณ์ไดร้บัอุทธรณ์ไวแ้ล้ว ใหอ้อกใบรบั
ให้ผู้อุทธรณ์และลงทะเบียนเรื่องอุทธรณ์ในสำรบบแล้วตรวจค ำอุทธรณ์ในเบื้องต้น  
ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำอุทธรณ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วน ให้เสนอค ำ อุทธรณ์ดังกล่ำวต่อประธำน 
ก.พ.ค. เพื่อด ำเนินกำรต่อไป ถ้ำเหน็ว่ำค ำอุทธรณ์นัน้ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนด้วยเหตุใด ๆ 
ใหพ้นักงำนผูร้บัอุทธรณ์แนะน ำใหผู้อุ้ทธรณ์แกไ้ขใหค้รบถ้วนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ถำ้เหน็ว่ำขอ้ทีไ่ม่สมบูรณ์ครบถ้วนนัน้เป็นกรณีทีไ่ม่อำจแก้ไขใหถู้กต้องได้ หรอืเป็นเรื่อง
อุทธรณ์ที่ไม่อยู่ในอ ำนำจของ ก.พ.ค. หรอืผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ใหบ้นัทกึไวแ้ลว้เสนอหนังสอือุทธรณ์ดงักล่ำวต่อประธำน ก.พ.ค. เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

 

หมวด ๓ 

กำรถอนอุทธรณ์และกำรด ำเนินกำรกรณีผูอุ้ทธรณ์ถงึแก่ควำมตำย 

   
 

ขอ้ ๓๓  อุทธรณ์ที่ยื่นไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์อำจถอนอุทธรณ์ในเวลำใด ๆ ก่อนที่
องคค์ณะวนิิจฉยัมคี ำวนิิจฉยัอุทธรณ์นัน้กไ็ด ้

กำรถอนอุทธรณ์ ตอ้งท ำเป็นหนังสอืและลงลำยมอืชื่อผูอุ้ทธรณ์ แต่ถำ้ผูอุ้ทธรณ์
ถอนอุทธรณ์ด้วยวำจำต่อหน้ำองค์คณะวินิจฉัย ให้องค์คณะวินิจฉัยบันทึกไว้และให้ 
ผูอุ้ทธรณ์ลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๓๔  เมื่อมกีำรถอนอุทธรณ์ตำมขอ้ ๓๓ ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉัยอนุญำต และสัง่
จ ำหน่ำยอุทธรณ์ออกจำกสำรบบ 
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๑๐๗ 

ข้อ ๓๕  กำรออกจำกรำชกำรของผู้อุทธรณ์ ไม่เป็นเหตุให้ยุติกำรพิจำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ถึงแก่ควำมตำยก่อนกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ ใหร้อกำรวนิิจฉัย
อุทธรณ์นัน้ออกไปจนกว่ำทำยำท ผูจ้ดักำรมรดก หรอืผูร้บัสทิธขิองผูน้ัน้ จะมคี ำขอเขำ้มำ
แทนทีผู่อุ้ทธรณ์นัน้ หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สยีจะมคี ำขอเขำ้มำ โดยมคี ำขอเขำ้มำเองหรอืโดยที่
องคค์ณะวนิิจฉยัเรยีกเขำ้มำเน่ืองจำกคู่กรณีในอุทธรณ์มคี ำขอ 

ค ำขอเขำ้มำแทนทีผู่อุ้ทธรณ์ตำมวรรคสอง ใหย้ื่นค ำขอเป็นหนังสอืต่อองค์คณะ
วนิิจฉัยภำยในก ำหนดเก้ำสบิวนันับแต่วนัที่ผู้อุทธรณ์นัน้ถึงแก่ควำมตำย ถ้ำไม่มคี ำขอ
ของบุคคลดังกล่ำวภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว องค์คณะวินิจฉัยจะมีค ำสัง่จ ำหน่ำย
อุทธรณ์ออกจำกสำรบบนัน้กไ็ด ้

 

หมวด ๔ 

กำรตัง้กรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

   
 

ขอ้ ๓๖  ให ้ก.พ.ค. ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ขึน้คณะหนึ่งหรอืหลำยคณะ
ก็ได้ แต่ละคณะประกอบด้วย กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นประธำน และกรรมกำร
วนิิจฉัยอุทธรณ์อกีสองคน เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นผูว้นิิจฉัยอุทธรณ์ โดยจะก ำหนดใหป้ระธำน
กรรมกำร ก.พ.ค. หรอืกรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในคณะกรรมกำร
วินิจฉัยอุทธรณ์หลำยคณะพร้อมกันก็ได้ และให้มีเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน ก.พ. ที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นเลขำนุกำรและผูช้่วยเลขำนุกำรไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น ก.พ.ค. อำจตัง้ให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์  
หรอืกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์คนใดท ำหน้ำทีว่นิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขก์ไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๗  เมื่อไดม้กีำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์และได้มกีำรจ่ำยส ำนวน
แล้ว ให้ประธำนกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์แจ้งค ำสัง่ตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ให้ผู้อุทธรณ์ทรำบโดยให้ผู้อุทธรณ์ลงลำยมือชื่อและวันที่ร ับทรำบไว้เป็นหลักฐำน  
แล้วมอบส ำเนำค ำสัง่ให้ไว้หนึ่งฉบับ หรือจะส่งส ำเนำค ำสัง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน 
ตอบรบัไปให้ผู้อุทธรณ์ ณ ที่อยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร หรอืหลกัฐำน 
ทีป่รำกฏจำกกำรไต่สวนกไ็ด ้ในกรณีเช่นน้ี เมื่อล่วงพน้สบิหำ้วนันับแต่วนัส่งส ำเนำค ำสัง่
ดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำผูอุ้ทธรณ์ไดร้บัทรำบค ำสัง่ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์แลว้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๐๘ 

ขอ้ ๓๘  ในกรณีเรื่องอุทธรณ์ใดมีลกัษณะหนึ่งลกัษณะใดดงัต่อไปนี้ ประธำน 
ก.พ.ค. จะใหม้กีำรวนิิจฉยัปัญหำหรอืเรื่องอุทธรณ์ใดโดยองคค์ณะวนิิจฉยัหลำยองค์คณะ
ร่วมกนัพจิำรณำวนิิจฉยั ตำมทีป่ระธำน ก.พ.ค. ก ำหนดกไ็ด ้

(๑) เรื่องทีเ่กีย่วกบัระบบรำชกำร หรอืประโยชน์สำธำรณะ 

(๒) เรื่องทีม่ปีระเดน็วนิิจฉยัเกี่ยวกบัหลกักฎหมำยหรอืหลกักำรทีส่ ำคญั 

(๓) เรื่องทีอ่ำจมผีลเป็นกำรกลบัหรอืแกไ้ขแนวทำงกำรลงโทษเดมิ 

(๔) เรื่องทีเ่ป็นโครงกำรใหญ่และมงีบประมำณสงู 

(๕) เรื่องอื่น ๆ ทีป่ระธำน ก.พ.ค. เหน็สมควร 

 

หมวด ๕ 

กำรยื่นค ำคดัคำ้น และกำรพจิำรณำค ำคดัคำ้นกรรมกำรวนิิจฉยัอทุธรณ์ 

   
 

ขอ้ ๓๙  ผูอุ้ทธรณ์อำจคดัคำ้นกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ได ้ถำ้กรรมกำรวนิิจฉัย
อุทธรณ์ผูน้ัน้มกีรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผดิวนัิยที่ผูอุ้ทธรณ์ถูกลงโทษหรอืกำรกระท ำ 
ทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๒) มีส่วนได้เสยีในกำรกระท ำผิดวินัยที่ผู้อุทธรณ์ถูกลงโทษหรือกำรกระท ำ 
ทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูอุ้ทธรณ์ 

(๔) เป็นผู้กล่ำวหำ หรอืเป็นหรอืเคยเป็นผู้บงัคบับญัชำผู้สัง่ลงโทษ หรือสัง่ให้
ออกจำกรำชกำร 

(๕) เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยหรือกำรสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกลงโทษหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๖) มคีวำมเกีย่วพนัทำงเครอืญำตหิรอืทำงกำรสมรสกบับุคคลตำม (๑) (๒) (๓) 
หรอื (๔) อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูอุ้ทธรณ์ 

ค ำคดัคำ้นผูไ้ดร้บักำรตัง้เป็นกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ ตอ้งท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อ
ประธำน ก.พ.ค. ภำยในเจด็วนันับแต่วนัรบัทรำบค ำสัง่ตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
โดยต้องแสดงขอ้เท็จจรงิที่เป็นเหตุแห่งกำรคดัค้ำนไว้ในค ำคัดค้ำนด้วยว่ำ จะท ำให้กำร
พิจำรณำอุทธรณ์ไม่ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมอย่ำงไร ก่อนที่จะมีกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ แต่อำจให้กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่ถูกคัดค้ำนท ำค ำชี้แจงประกอบกำร 
กำรพจิำรณำของประธำน ก.พ.ค. ได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๐๙ 

ขอ้ ๔๐  เมื่อมกีำรยื่นค ำคดัค้ำนกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์คนใด ใหก้รรมกำร
วนิิจฉัยอุทธรณ์ผูท้ีถู่กคดัคำ้นงดกำรปฏิบตัิหน้ำที่ไวจ้นกว่ำประธำน ก.พ.ค. จะได้มกีำร 
ชีข้ำดในเรื่องกำรคดัคำ้นนัน้แลว้ 

หำกประธำน ก.พ.ค. เหน็ว่ำมไิดเ้ป็นไปตำมค ำคดัคำ้นและมเีหตุผลสมควรทีจ่ะ
ให้ผู้ที่ถูกคัดค้ำนปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป ให้ประธำน ก.พ.ค. น ำ เรื่องเสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำร ก.พ.ค. เพื่อพจิำรณำมมีตใิหก้รรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป 
ถ้ำที่ประชุมมมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรที่ไม่ถูกคดัค้ำน  
กใ็หก้รรมกำรผู้นัน้ปฏิบตัิหน้ำทีต่่อไปได ้มตดิงักล่ำวใหก้ระท ำโดยวธิลีงคะแนนลบัแล้ว 
ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. เหน็ว่ำค ำคดัคำ้นฟังขึน้ หรอืมเีหตุผลเพยีงพอทีจ่ะฟัง
ได้ว่ำหำกให้ผู้ที่ถูกคัดค้ำนปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปอำจท ำให้กำรพิจำรณำไม่ได้ควำมจริง 
และควำมยุตธิรรม ให้มคี ำสัง่ให้ผูท้ี่ถูกคดัคำ้นพน้จำกกำรเป็นกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ 
ในเรื่องนัน้ แลว้แจง้ใหผู้ค้ดัคำ้นทรำบ 

ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. สัง่ใหก้รรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ผูท้ีถู่กคดัคำ้นถอนตวั
จำกกำรพิจำรณำ ให้ประธำน ก.พ.ค. แต่งตัง้กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์จำกคณะหนึ่ง 
คณะใดหรอืตนเองปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนตำมควำมจ ำเป็น 

 

ขอ้ ๔๑  กรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ผูใ้ดเหน็วำ่ตนมกีรณีอนัอำจถูกคดัคำ้นไดต้ำม
ขอ้ ๓๙ หรอืเห็นว่ำมเีหตุอื่นที่อำจจะมกีำรกล่ำวอ้ำงในภำยหลงัได้ว่ำตนไม่อยู่ในฐำนะ 
ทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยเทีย่งธรรม ใหแ้จง้ต่อประธำน ก.พ.ค. และถอนตวัจำกกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ ใหป้ระธำน ก.พ.ค. แต่งตัง้กรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์จำกคณะหนึ่งคณะใด
หรอืตนเองปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนตำมควำมจ ำเป็น 

ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. เหน็ว่ำควรใหก้รรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ผูท้ีข่อถอนตวั
ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป ใหน้ ำเรื่องเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมกำร ก.พ.ค. เพื่อพจิำรณำมมีตใิห้
กรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป ถำ้ทีป่ระชุมมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของกรรมกำรที่ไม่ถูกคัดค้ำน ก็ให้กรรมกำรผู้นั ้นปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได ้ 
มตดิงักลำ่วใหก้ระท ำโดยวธิลีงคะแนนลบัแลว้ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 

ข้อ ๔๒  กำรที่กรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่ถูกสัง่ให้งดกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
หรือกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ผู้ที่ขอถอนตัวเพรำะมีกรณีอันอำจถูกคัดค้ำนนั ้น  
ย่อมไม่กระทบถงึกำรกระท ำใด ๆ ทีไ่ดก้ระท ำไปแลว้ แมว้่ำจะไดด้ ำเนินกำรหลงัจำกทีไ่ด้
มกีำรยื่นค ำคดัคำ้นนัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๑๐ 

หมวด ๖ 

กำรจ่ำยส ำนวนและกำรสัง่รบัหรอืไม่รบัอุทธรณ์ไวพ้จิำรณำ 

   
 

ขอ้ ๔๓  ภำยใต้บงัคบัขอ้ ๙๒ และขอ้ ๙๓ เมื่อประธำน ก.พ.ค. ได้รบัหนังสอื
อุทธรณ์ตำมขอ้ ๓๒ แล้ว ให้พจิำรณำจ่ำยส ำนวนตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๔๔ 
ถงึขอ้ ๔๗ และใหแ้ต่งตัง้นิตกิรผูแ้ถลง เวน้แต่ในกรณีทีเ่หน็ว่ำส ำนวนใดไม่จ ำเป็นต้องมี
นิตกิรผูแ้ถลงจะไม่แต่งตัง้นิตกิรผูแ้ถลงกไ็ด้ 

 

ขอ้ ๔๔  ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. เหน็ว่ำอุทธรณ์เรื่องใดมปัีญหำขอ้กฎหมำยที่
ส ำคญั หรอืผลกำรวนิิจฉัยอำจกระทบต่อกำรปฏบิตัริำชกำร หรอืจะเป็นกำรวำงบรรทดัฐำน
ในกำรปฏิบตัิรำชกำร หรอืกรณีเป็นเรื่องส ำคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบคุณธรรมที่ ก.พ.ค. 
สมควรเป็นผูว้นิิจฉยัเอง กใ็หจ้่ำยส ำนวนนัน้ให ้ก.พ.ค. เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

ในกรณีนี้ให้ประธำน ก.พ.ค. แต่งตัง้กรรมกำร ก.พ.ค. คนหนึ่งเป็นกรรมกำร 
ก.พ.ค. เจำ้ของส ำนวน โดยมนีิตกิรผูร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นผูช้่วย 

 

ขอ้ ๔๕  ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. เหน็ว่ำอุทธรณ์เรื่องใดเป็นกรณีทัว่ไปทีไ่ม่มี
ลักษณะตำมข้อ ๔๔ ก็ให้จ่ำยส ำนวนอุทธรณ์นัน้ให้คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ 
คณะหนึ่งคณะใด เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

ในกรณีนี้ให้ประธำนกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์แต่งตัง้กรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์
คนหนึ่งเป็นเจำ้ของส ำนวน 

เมื่อองคค์ณะวนิิจฉยัไดพ้จิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์แลว้ ใหเ้สนอ ก.พ.ค. พิจำรณำ
วนิิจฉยัต่อไป 

 

ขอ้ ๔๖  ในกรณีทีป่ระธำน ก.พ.ค. เหน็ว่ำอุทธรณ์เรื่องใดเป็นอุทธรณ์ที่ไม่อำจ
รบัไว้พิจำรณำได้ ก็ให้จ่ำยส ำนวนอุทธรณ์นัน้ให้ ก.พ.ค. เป็นองค์คณะวนิิจฉัยหรอืให้
คณะกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์คณะหนึ่งคณะใด เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวินิจฉัย เมื่อพิจำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์นัน้แลว้ ใหเ้สนอ ก.พ.ค. พจิำรณำวนิิจฉยัต่อไป 

 

ข้อ ๔๗  ในกรณีที่ประธำน ก.พ.ค. เห็นว่ำอุทธรณ์เรื่องใด เป็นอุทธรณ์ที่
พิจำรณำได้ ก็ให้จ่ำยส ำนวนให้แก่ ก.พ.ค. หรือคณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์เป็น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๑๑ 

องค์คณะวินิจฉัย ในกรณีที่มีกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ขึ้นหลำยคณะ  
ใหป้ระธำน ก.พ.ค. จ่ำยส ำนวนตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่มีกำรตัง้คณะกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์แยกตำมควำมเชี่ยวชำญ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งเป็นกำรเฉพำะ ให้จ่ำยส ำนวนให้ตรงกับควำมเชี่ยวชำญของ
คณะกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ทีต่ัง้ไว ้

(๒) ในกรณีที่มีกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์แยกตำมกลุ่มของ 
ส่วนรำชกำร หรอืพื้นที่ตัง้ของส่วนรำชกำรใด ให้จ่ำยส ำนวนใหต้รงกบักลุ่มหรอืพืน้ทีต่ัง้
ของส่วนรำชกำรนัน้ 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีกำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ตำม (๑) หรือ (๒)  
หรอืมกีำรตัง้คณะกรรมกำรวินิจฉัยในลกัษณะเดยีวกันหลำยคณะ หรือคณะกรรมกำร
วนิิจฉัยอุทธรณ์ทีร่บัผดิชอบเรื่องอุทธรณ์ดงักล่ำวมเีรื่องอุทธรณ์คำ้งกำรพจิำรณำอยู่เป็น
จ ำนวนมำก ซึ่งหำกจ่ำยส ำนวนเรื่องอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์นัน้ 
จะท ำให้กำรพิจำรณำล่ำช้ำหรอืกระทบต่อควำมยุติธรรม ให้จ่ำยส ำนวนอุทธรณ์ตำมที่
ประธำน ก.พ.ค. เห็นสมควรว่ำจะจ่ำยส ำนวนเรื่องอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมกำรวนิิจฉัย
อุทธรณ์คณะใด 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์เป็นองค์คณะวนิิจฉัย เมื่อวนิิจฉัยแล้ว 
ใหเ้สนอ ก.พ.ค. พจิำรณำวนิิจฉยัต่อไป 

 

ขอ้ ๔๘  กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน อำจก ำหนดประเด็นให้นิติกรผู้รบัผดิชอบ
ส ำนวน วิเครำะห์และพิจำรณำท ำควำมเห็นเสนอองค์คณะวินิจฉัยเพื่อพิจำรณำสัง่รับ
หรอืไม่รบัอุทธรณ์ไวพ้จิำรณำ ดงันี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่มีกำรด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ 
ทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ และเป็นอุทธรณ์ทีร่บัไวพ้จิำรณำได ้กใ็หอ้งค์คณะวนิิจฉัยมคี ำสัง่
รบัอุทธรณ์นัน้ไวพ้จิำรณำ แลว้ด ำเนินกระบวนพจิำรณำต่อไป 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ยังไม่ชัดเจนหรือที่ยังมีกำรด ำเนินกำรโดย 
ไม่ถูกต้อง ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในหมวด ๑ ก็ให้มคี ำสัง่ให้ผู้อุทธรณ์ด ำเนินกำร
แก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำเจ็ดวนั หำกไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำ 
ทีก่ ำหนด กใ็หเ้สนอองคค์ณะวนิิจฉยั เพื่อพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยั 

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำเป็นอุทธรณ์ทีห่ำ้มรบัไวพ้จิำรณำตำมขอ้ ๔๙ กใ็ห้เสนอองค์คณะ
วนิิจฉยั เพื่อพจิำรณำมคี ำวนิิจฉัย 
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๑๑๒ 

ขอ้ ๔๙  อุทธรณ์ดงัต่อไปนี้ เป็นอุทธรณ์ทีห่ำ้มรบัไวพ้จิำรณำ 

(๑) เป็นเรื่องทีไ่ม่อำจอทุธรณ์ต่อ ก.พ.ค. ไดต้ำมมำตรำ ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 

(๒) ผูอุ้ทธรณ์มใิช่เป็นผูม้สีทิธอิุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 

(๓) เป็นอุทธรณ์ทีย่ื่นเมื่อพน้ก ำหนดเวลำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๑๑๔ 
วรรคหนึ่ง 

(๔) เป็นเรื่องทีไ่ดเ้คยมกีำรอุทธรณ์และไดม้คี ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่ถงึทีสุ่ดแลว้ 

(๕) เป็นกรณีตำมขอ้ ๔๘ (๒) และ (๓) 
ส ำหรบัทำยำทผูม้สีทิธยิื่นอุทธรณ์แทน ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๒ หำกมกีรณี

ตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๕) ให้ถือว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ห้ำมรบัไว้พิจำรณำ
เช่นกนั 

 

ข้อ ๕๐  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้รบัควำมเห็นของกรรมกำรเจ้ำของส ำนวน 
ตำมขอ้ ๔๘ (๒) หรอื (๓) แลว้ ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัพจิำรณำมคี ำวนิิจฉยั ดงันี้ 

(๑) ในกรณีที ่ก.พ.ค. เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

(ก) ถำ้เหน็ว่ำเป็นอุทธรณ์ทีห่ำ้มรบัไวพ้จิำรณำตำมขอ้ ๔๙ กใ็หม้คี ำวนิิจฉัย
ไม่รบัอุทธรณ์นัน้ไวพ้จิำรณำ และสัง่จ ำหน่ำยอุทธรณ์นัน้ออกจำกสำรบบ 

(ข) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ร ับไว้พิจำรณำได้ ก็ให้สัง่รับอุทธรณ์นั ้น 
ไวพ้จิำรณำและใหก้รรมกำร ก.พ.ค. เจำ้ของส ำนวนด ำเนินกระบวนพจิำรณำต่อไป 

(๒) ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นองคค์ณะวนิิจฉยั 

(ก) ถำ้เหน็ว่ำเป็นอุทธรณ์ทีห่ำ้มรบัไวพ้จิำรณำตำมขอ้ ๔๙ กใ็หม้คี ำวนิิจฉัย
ไม่รบัอุทธรณ์นัน้ไวพ้จิำรณำและเสนอ ก.พ.ค. พจิำรณำวนิิจฉัย เมื่อ ก.พ.ค. วนิิจฉยัแล้ว 
ใหจ้ ำหน่ำยอุทธรณ์นัน้ออกจำกสำรบบ 

(ข) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ร ับไว้พิจำรณำได้ ก็ ให้สัง่รับอุทธรณ์นั ้น 
ไวพ้จิำรณำและใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนด ำเนินกระบวนพจิำรณำต่อไป 

 

หมวด ๗ 

กำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิจำกค ำอทุธรณ์ ค ำแกอุ้ทธรณ์  
ค ำคดัคำ้นค ำแกอุ้ทธรณ์ และค ำแกอุ้ทธรณ์เพิม่เตมิ 

   
 

ขอ้ ๕๑  เมื่อกรรมกำรเจ้ำของส ำนวน เหน็ว่ำอุทธรณ์ใดเป็นอุทธรณ์ทีส่มบูรณ์
ครบถ้วน ให้มคี ำสัง่ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ท ำค ำแก้อุทธรณ์ภำยในสำมสบิวนั นับแต่วนัที่



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๑๓ 

ได้รับค ำสัง่ โดยส่งส ำเนำค ำอุทธรณ์และส ำเนำพยำนหลักฐำนไปด้วย ในกรณีที่
เห็นสมควรจะก ำหนดประเด็นที่คู่กรณีในอุทธรณ์ต้องท ำค ำแก้อุทธรณ์ หรือให้จัดส่ง
พยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่กำรพจิำรณำดว้ยกไ็ด ้

ในกรณีที่พยำนหลกัฐำนประกอบอุทธรณ์มีปรมิำณหรอืสภำพที่ท ำให้กำรส่ง
ส ำเนำให้แก่คู่กรณีในอุทธรณ์เป็นภำระอย่ำงมำก ให้ส่งส ำเนำอุทธรณ์ไปพร้อมกับ
รำยกำรพยำนหลกัฐำนทีคู่่กรณีในอุทธรณ์อำจขอดหูรอืขอรบัไดท้ี ่ก.พ.ค. 

 

ข้อ ๕๒  ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ท ำค ำแก้อุทธรณ์โดยชัดแจ้งแสดงกำรปฏิเสธ 
หรอืยอมรบัขอ้หำทีป่รำกฏในหนังสอือุทธรณ์และค ำขอทำ้ยอุทธรณ์ และเหตุแห่งกำรนัน้ 
พร้อมส่งพยำนหลกัฐำนตำมที่กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนก ำหนด โดยจัดท ำส ำเนำค ำแก้
อุทธรณ์ และส ำเนำพยำนหลกัฐำน หรอืตำมจ ำนวนทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนก ำหนดยื่นมำ
พรอ้มกบัค ำแก้อุทธรณ์ด้วย  ทัง้นี้ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสำมสบิวนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัส ำเนำหนังสอือุทธรณ์ 

 

ข้อ ๕๓  ในกรณีที่กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนเห็นว่ำค ำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณี 
ในอุทธรณ์ไม่ครบถ้วนหรอืชดัเจนเพียงพอ จะสัง่ให้คู่กรณีในอุทธรณ์ด ำเนินกำรแก้ไข 
หรอืจดัท ำค ำแกอุ้ทธรณ์ส่งมำใหม่กไ็ด ้

 

ข้อ ๕๔  ในกรณีที่คู่กรณี ในอุทธรณ์มิได้จัดท ำค ำแก้อุทธรณ์  พร้อ มทัง้
พยำนหลกัฐำนยื่นต่อกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ให้ถอืว่ำคู่กรณี
ในอุทธรณ์ยอมรบัขอ้เท็จจรงิตำมขอ้อุทธรณ์และให้กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมทีเ่หน็เป็นกำรยุตธิรรม 

ในกรณีที่คู่กรณีในอุทธรณ์มิได้ยื่นค ำแก้อุทธรณ์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
คู่กรณีในอุทธรณ์ต้องแสดงเหตุผลและควำมจ ำเป็นทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถยื่นค ำแก้อุทธรณ์ได้
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด แต่ตอ้งไม่เกนิเจด็วนั 

 

ขอ้ ๕๕  เมื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ยื่นค ำแก้อุทธรณ์แลว้ ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวน
ส่งส ำเนำค ำแก้อุทธรณ์พร้อมทัง้ส ำเนำพยำนหลักฐำนไปยงัผู้อุทธรณ์เพื่อให้ผู้อุทธรณ์
คดัคำ้นหรอืยอมรบัค ำแกอุ้ทธรณ์ หรอืพยำนหลกัฐำนทีคู่่กรณีในอุทธรณ์ยื่นต่อกรรมกำร
เจ้ำของส ำนวน ในกำรนี้  จะก ำหนดประเด็นให้ผู้ อุทธรณ์ต้องชี้แจงหรือให้จัดส่ง
พยำนหลกัฐำนใด ๆ ดว้ยกไ็ด ้
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๑๑๔ 

ถ้ำผู้อุทธรณ์ประสงค์จะคดัค้ำนค ำแก้อุทธรณ์ ให้ท ำค ำคดัค้ำนค ำแก้อุทธรณ์ 
ยื่นต่อกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนภำยในสบิหำ้วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัส ำเนำค ำแกอุ้ทธรณ์ 

ถำ้ผูอุ้ทธรณ์ไม่ประสงคจ์ะท ำค ำคดัคำ้นค ำแกอุ้ทธรณ์ แต่ประสงคจ์ะใหพ้จิำรณำ
อุทธรณ์ต่อไป ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหท้รำบภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง 

ถำ้ผูอุ้ทธรณ์ไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคสองหรอืวรรคสำม ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวน
สัง่จ ำหน่ำยอุทธรณ์ออกจำกสำรบบกไ็ด ้

 

ข้อ ๕๖  ค ำคัดค้ำนค ำแก้อุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ให้มีได้เฉพำะในประเด็น 
ที่ได้ยกขึ้นกล่ำวในค ำอุทธรณ์ ค ำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ หรือที่กรรมกำร
เจำ้ของส ำนวนก ำหนด 

ถ้ำผู้อุทธรณ์ท ำค ำคดัค้ำนค ำแก้อุทธรณ์โดยมีประเด็นหรอืค ำขอเพิ่มขึ้นใหม่ 
ต่ำงจำกค ำอุทธรณ์ ค ำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในอุทธรณ์ หรอืที่กรรมกำรเจำ้ของส ำนวน
ก ำหนด ใหส้ัง่ไม่รบัประเดน็หรอืค ำขอใหม่นัน้ไวพ้จิำรณำ 

 

ข้อ ๕๗  ให้กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนส่งส ำเนำค ำคัดค้ำนค ำแก้อุทธรณ์ของ 
ผู้อุทธรณ์ให้แก่คู่กรณีในอุทธรณ์ เพื่อยื่นค ำแก้อุทธรณ์เพิ่มเติมตำมจ ำนวนที่ก ำหนด
ภำยในสบิหำ้วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัส ำเนำค ำคดัคำ้นค ำแก้อุทธรณ์หรอืภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 

เมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ ง หรือเมื่อคู่กรณี ในอุทธรณ์ยื่น 
ค ำแก้อุทธรณ์เพิม่เตมิแล้ว หำกกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนเหน็ว่ำเรื่องอุทธรณ์มขีอ้เทจ็จรงิ
เพยีงพอที่จะพิจำรณำหรอืมีค ำวนิิจฉัยชี้ขำดได้แล้ว ให้จดัท ำบนัทึกสรุปส ำนวนพรอ้ม
เอกสำรหลักฐำนที่ เกี่ยวกับกำรพิจำรณำเรื่องนี้ ทัง้หมดเสนอองค์คณะวินิจฉัย  
เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิขององคค์ณะวนิิจฉยั 

   
 

ข้อ ๕๘  ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ องค์คณะวินิจฉัยมีอ ำนำจแสวงหำ
ข้อเท็จจริงได้ตำมควำมเหมำะสม ในกำรนี้อำจแสวงหำข้อเท็จจริงจำกพยำนบุคคล  
พยำนเอกสำร พยำนผู้เชี่ยวชำญ หรอืพยำนหลกัฐำนอื่นนอกเหนือจำกพยำนหลกัฐำน
ของคู่กรณีที่ปรำกฏในค ำอุทธรณ์ ค ำแก้อุทธรณ์ ค ำคดัค้ำนค ำแก้อุทธรณ์ หรือค ำแก้
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๑๑๕ 

อุทธรณ์เพิ่มเติม ในกำรแสวงหำขอ้เท็จจรงิเช่นว่ำนัน้องค์คณะวนิิจฉัยอำจด ำเนินกำร
ตำมทีก่ ำหนดในส่วนนี้หรอืตำมทีเ่หน็สมควร 

ในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงขององค์คณะวินิจฉัย ถ้ำต้องมีกำรให้ถ้อยค ำของ
คู่กรณี พยำน หรอืบุคคลใด ๆ ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัเป็นผูซ้กัถำม 

 

ขอ้ ๕๙  องค์คณะวนิิจฉัยมอี ำนำจออกค ำสัง่เรยีกคู่กรณีหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง
มำใหถ้อ้ยค ำไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

ค ำสัง่ขององค์คณะวนิิจฉัยตำมวรรคหนึ่งจะก ำหนดประเด็นขอ้เท็จจรงิที่จะท ำ
กำรไต่สวนไวด้ว้ยกไ็ด ้

องค์คณะวนิิจฉัยต้องแจง้ก ำหนดกำรไต่สวนใหคู้่กรณีทีเ่กี่ยวขอ้งทรำบล่วงหน้ำ
เพื่อเปิดโอกำสให้คู่กรณีนัน้คดัค้ำนหรือชี้แจงข้อเท็จจรงิได้ แต่ถ้ำข้อเท็จจริงที่จะท ำ 
กำรไต่สวนเป็นขอ้เทจ็จรงิทีไ่มม่ผีลกระทบต่อกำรพจิำรณำวนิิจฉยั หรอืคู่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดท้รำบขอ้เทจ็จรงินัน้มำก่อนแลว้จะไม่แจง้ก ำหนดกำรไต่สวนใหคู้่กรณีนัน้ทรำบกไ็ด ้

พยำนทีอ่งคค์ณะวนิิจฉยัมคี ำสัง่เรยีกมำใหถ้อ้ยค ำอำจเสนอพยำนหลกัฐำนใด ๆ 
เพื่อประกอบกำรให้ถ้อยค ำของตนได้ ถ้ำพยำนหลกัฐำนนัน้อยู่ในประเด็นที่องค์คณะ
วนิิจฉยัไดม้คี ำสัง่ใหม้กีำรไต่สวน 

 

ข้อ ๖๐  ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรจะรบัฟังถ้อยค ำของบุคคลใด  
และเป็นกรณีที่ต้องใชล่้ำม ใหจ้ดัหำล่ำมโดยล่ำมอำจไดร้บัค่ำตอบแทนเช่นเดียวกบักำร
มำใหถ้อ้ยค ำของพยำนผูเ้ชีย่วชำญกไ็ด ้

 

ข้อ ๖๑  ก่อนให้ถ้อยค ำ คู่กรณี หรือพยำน ต้องสำบำนตนตำมลัทธิศำสนำ 
หรอืจำรตีประเพณีแหง่ชำตขิองตน หรอืกล่ำวค ำปฏญิำณว่ำจะใหถ้อ้ยค ำตำมสตัยจ์รงิ 

ให้คู่กรณี หรือพยำน แจ้งชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ อำยุ และอำชีพ และในกรณีที่
พยำนมคีวำมเกีย่วพนักบัคู่กรณีคนหนึ่งคนใด ใหแ้จง้ดว้ยว่ำมคีวำมเกีย่วพนักนัอย่ำงไร 

ในขณะทีพ่ยำนคนหนึ่งก ำลงัใหถ้อ้ยค ำ คู่กรณีจะอยู่ดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้แต่หำ้มมใิห้
พยำนคนอื่นอยู่ในสถำนที่นัน้ เว้นแต่องค์คณะวนิิจฉัยจะมคี ำสัง่เป็นอย่ำงอื่น หรอืเป็น
กรณีทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคสี ่

พยำนที่ให้ถ้อยค ำแล้วอำจถูกเรยีกมำให้ถ้อยค ำอีกในวนัเดียวกันหรือวนัอื่น 
และอำจถูกเรยีกมำใหถ้อ้ยค ำพรอ้มพยำนคนอื่นในเรื่องเดยีวกนัได ้

เมื่อคู่กรณี หรือพยำน ให้ถ้อยค ำเสร็จแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัยอ่ำนบันทึก 
กำรให้ถ้อยค ำดังกล่ำว ให้คู่กรณีหรือพยำนฟังและให้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน  
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๑๑๖ 

ในกรณีที่คู่กรณี หรอืพยำนลงลำยมือชื่อไม่ได้ หรอืไม่ยอมลงลำยมอืชื่อให้จดแจ้งเหตุ 
ทีไ่ม่มลีำยมอืชื่อเช่นว่ำนัน้ไว ้

 

ข้อ ๖๒  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรหรือเมื่อคู่กรณีมีค ำขอ องค์คณะ
วินิจฉัยอำจมีค ำสัง่ตัง้พยำนผู้เชี่ยวชำญเพื่อศึกษำ ตรวจสอบ หรือวิเครำะห์เรื่องใด
เกี่ยวกบัอุทธรณ์อนัมใิช่เป็นกำรวนิิจฉัยข้อกฎหมำย แล้วให้ท ำรำยงำนหรอืให้ถ้อยค ำ 
ต่อองคค์ณะวนิิจฉยัได ้

รำยงำนหรอืบนัทกึกำรให้ถ้อยค ำของพยำนผู้เชี่ยวชำญ ให้ส่งส ำเนำให้คู่กรณี 
ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อท ำขอ้สงัเกตเสนอต่อองคค์ณะวนิิจฉยัภำยในระยะเวลำทีอ่งคค์ณะวนิิจฉัย
ก ำหนด 

องค์คณะวินิจฉัยอำจมีค ำสัง่ให้พยำนผู้เชี่ยวชำญมำให้ถ้อยค ำประกอบกำร
รำยงำนของตนได ้

องค์คณะวนิิจฉัยต้องแจง้ก ำหนดกำรใหถ้้อยค ำของพยำนผูเ้ชีย่วชำญใหคู้่กรณี 
ทีเ่กีย่วขอ้งทรำบล่วงหน้ำ เพื่อเปิดโอกำสใหคู้่กรณีคดัคำ้นหรอืชีแ้จงขอ้เท็จจรงิได ้

 

ขอ้ ๖๓  องค์คณะวินิจฉัยหรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมำยจำกองค์คณะวินิจฉัย 
มอี ำนำจไปตรวจสอบสถำนที ่บุคคล หรอืสิง่อื่นใดเพื่อประกอบกำรพจิำรณำได ้

ให้แจ้งวัน เวลำ และสถำนที่ที่จะไปตรวจสอบให้คู่กรณีทรำบล่วงหน้ำเพื่อ 
เปิดโอกำสใหคู้่กรณีคดัคำ้นหรอืชี้แจงขอ้เทจ็จรงิได ้โดยคู่กรณีจะไปร่วมในกำรตรวจสอบ
ดงักล่ำวหรอืไม่กไ็ด ้

องค์คณะวินิจฉัยหรอืบุคคลที่ได้รบัมอบหมำยจำกองค์คณะวนิิจฉัยต้องบนัทกึ
กำรตรวจสอบและกำรให้ถ้อยค ำของบุคคลหรอืพยำนในกำรตรวจสอบรวมไวใ้นส ำนวน
ดว้ย 

 

ขอ้ ๖๔  ถ้ำบุคคลใดเกรงว่ำพยำนหลกัฐำนซึ่งตนอำจต้องอ้ำงอิงในภำยหน้ำ 
จะสูญหำยหรือยำกแก่กำรน ำมำ หรือถ้ำคู่กรณีฝ่ำยใดเกรงว่ำพยำนหลักฐำนซึ่งตน 
จะอ้ำงอิงอำจสูญหำยเสียก่อนที่จะมีกำรไต่สวน หรือเป็นกำรยำกที่จะน ำมำไต่สวน 
ในภำยหลัง บุคคลนัน้หรือคู่กรณีฝ่ำยนั ้นอำจยื่นค ำขอให้องค์คณะวินิจฉัยมีค ำสัง่ให้ 
ไต่สวนพยำนหลกัฐำนนัน้ไวท้นัท ี

เมื่อองคค์ณะวนิิจฉัยไดร้บัค ำขอแลว้ ใหม้คี ำสัง่เรยีกผูข้อและคู่กรณีอกีฝ่ำยหนึ่ง
หรอืบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งมำใหถ้อ้ยค ำ และเมื่อไดฟั้งบุคคลเหล่ำนัน้แลว้ ใหส้ัง่ค ำขอ
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๑๑๗ 

ตำมที่เห็นสมควร ถ้ำสัง่อนุญำต ให้ไต่สวนพยำนได้ตำมกฎ ก.พ.ค. นี้ ส่วนรำยงำน 
และเอกสำรอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรนัน้ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัเกบ็รกัษำไว ้

ในกรณีทีคู่่กรณีอกีฝ่ำยหนึ่งหรอืบุคคลภำยนอกทีเ่กี่ยวขอ้งไม่มภีูมลิ ำเนำอยู่ใน
รำชอำณำจักรและยังมิได้เข้ำมำในเรื่องนั ้น เมื่อองค์คณะวินิ จฉัยได้รับค ำขอตำม 
วรรคหนึ่ง ใหส้ัง่ค ำขอตำมทีเ่หน็สมควร ถำ้สัง่อนุญำต กใ็หไ้ต่สวนพยำนไปฝ่ำยเดยีว 

 

ขอ้ ๖๕  ในกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิตำมส่วนนี้ องคค์ณะวนิิจฉยัจะออกค ำสัง่ใหม้ ี
กำรบันทึกเสียง ภำพ หรือเสียงและภำพ ตลอดเวลำหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของกำร
ด ำเนินกำรนัน้ เพื่อเป็นหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำกไ็ด ้

 

หมวด ๘ 

กำรสรุปส ำนวน 

   
 

ข้อ ๖๖  เมื่อกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนได้พิจำรณำข้อเท็จจริงจำกค ำอุทธรณ์  
ค ำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณี รวมทัง้ข้อเท็จจริงอื่นที่ได้มำตำมหมวด ๗ แล้ว เห็นว่ำ 
มขีอ้เทจ็จรงิเพยีงพอสำมำรถมคี ำวนิิจฉัยชี้ขำดไดแ้ล้ว ให้จดัท ำบนัทกึสรุปส ำนวนของ
กรรมกำรเจำ้ของส ำนวน และเสนอบนัทกึดงักล่ำว พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กี่ยวกบักำร
พจิำรณำเรื่องนี้ทัง้หมดเสนอใหอ้งคค์ณะวนิจิฉยัเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอ้ ๖๗  บนัทกึสรุปส ำนวนอย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูอุ้ทธรณ์และคู่กรณีในอุทธรณ์ 

(๒) สรุปขอ้เท็จจรงิที่ได้จำกค ำอุทธรณ์และเอกสำรอื่น ๆ ของคู่กรณี รวมทัง้
พยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ และสรุปค ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

(๓) สรุปขอ้เทจ็จรงิทีก่รรมกำรเจำ้ของส ำนวนแสวงหำเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 
(๔) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยัทัง้ขอ้กฎหมำยและขอ้เทจ็จรงิ 

(๕) ควำมเห็นของกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย 
และค ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

บนัทึกสรุปส ำนวนของกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนตำม (๒) ให้ส่งให้แก่คู่กรณี
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วนั ก่อนวนันัง่พจิำรณำครัง้แรกตำมขอ้ ๗๖ 

 

ข้อ ๖๘  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยได้มีค ำสัง่รับอุทธรณ์แล้ว หำกกรรมกำร 
เจ้ำของส ำนวนเห็นว่ำสำมำรถจะวนิิจฉัยได้จำกขอ้เท็จจรงิในค ำอุทธรณ์นัน้ โดยไม่ต้อง



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๑๘ 

ด ำเนินกำรแสวงหำข้อเท็จจริงอีก หรอืเห็นว่ำข้อเท็จจริงที่ได้จำกค ำชี้แจงของคู่กรณี 
และหรอืจำกกำรแสวงหำข้อเท็จจรงิในภำยหลงัไม่ว่ำในขณะใดเพียงพอที่จะพิจำรณำ
วนิิจฉัยได ้โดยไม่ต้องแสวงหำขอ้เทจ็จรงิจนครบทุกขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๗ 
ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนมอี ำนำจจดัท ำบนัทกึสรุปส ำนวนเสนอองค์คณะวนิิจฉัยเพื่อ
พจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

ขอ้ ๖๙  เมื่อองค์คณะวนิิจฉัยได้รบัส ำนวนจำกกรรมกำรเจ้ำของส ำนวนแล้ว 
หำกเหน็ว่ำไม่มกีรณีทีจ่ะต้องแสวงหำขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิ ใหม้คี ำสัง่ก ำหนดวนัหนึ่งวนัใด
เป็นวนัสิน้สุดกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิในเรื่องนัน้ 

ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉัยแจง้ใหคู้่กรณีทรำบก ำหนดวนัสิน้สุดกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิ
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสบิวนั 

บรรดำค ำอุทธรณ์เพิม่เตมิ ค ำแก้อุทธรณ์ ค ำคดัคำ้นค ำแก้อุทธรณ์ ค ำแก้อุทธรณ์
เพิม่เตมิ รวมทัง้พยำนหลกัฐำนอื่น ๆ ทีย่ื่นหลงัวนัสิน้สุดกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิ ไม่ใหร้บั
ไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์ และไม่ตอ้งส่งส ำเนำใหคู้่กรณีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ข้อ ๗๐  เมื่อก ำหนดวันสิ้นสุดกำรแสวงหำข้อเท็จจริงแล้ว ให้กรรมกำร 
เจำ้ของส ำนวนส่งสรุปส ำนวนใหน้ิตกิรผูแ้ถลง (ถำ้ม)ี เพื่อจดัท ำค ำแถลงโดยเรว็ 

ค ำแถลงใหจ้ดัท ำเป็นหนังสอื เวน้แต่เรื่องอุทธรณ์ใดเป็นเรื่องเร่งด่วน หรอืเป็น
เรื่องที่มขีอ้เท็จจรงิหรอืขอ้กฎหมำยไม่ยุ่งยำก นิติกรผูแ้ถลงจะเสนอค ำแถลงด้วยวำจำ
แทนค ำแถลงเป็นหนังสอืหลงัจำกที่ได้หำรอืกบัองค์คณะวินิจฉัยแล้วก็ได้ ในกำรแถลง
ด้วยวำจำ นิติกรผู้แถลงต้องจัดท ำบันทึกค ำแถลงดังก ล่ำวเป็นหนังสือกล่ำวถึง 
ขอ้สำระส ำคญัในค ำแถลงติดไว้ในส ำนวนอุทธรณ์ด้วย โดยจะจดัท ำก่อนหรอืหลงักำร
เสนอค ำแถลงดว้ยวำจำกไ็ด ้

เมื่อนิติกรผู้แถลง ได้จัดท ำค ำแถลงเป็นหนังสือหรือสำมำรถเสนอค ำแถลง  
ดว้ยวำจำไดแ้ลว้ ใหอ้งคค์ณะวนิิจฉยัก ำหนดวนันัง่พจิำรณำอุทธรณ์ครัง้แรกต่อไป 

 

หมวด ๙ 

กำรรบัฟังพยำนหลกัฐำน 

   
 

ขอ้ ๗๑  คู่กรณีฝ่ำยที่กล่ำวอ้ำงข้อเทจ็จรงิใด ๆ เพื่อสนับสนุนขอ้อ้ำงของตน 
มหีน้ำที่เสนอพยำนหลกัฐำนต่อองค์คณะวินิจฉัย กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนเพื่อพิสูจน์
ขอ้เท็จจรงิดงักล่ำวในเบื้องต้น เวน้แต่ขอ้เท็จจรงิซึ่งเป็นที่รู้กนัอยู่ทัว่ไป หรอืซึ่งไม่อำจ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๑๙ 

โต้แย้งได้ หรือที่คู่กรณีอีกฝ่ำยหนึ่ งได้รับแล้ว หรือพยำนหลักฐำนนั ้นอยู่ในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนทำงปกครอง เจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืบุคคลอื่น 

ถ้ำมีข้อสันนิษฐำนไว้ในกฎหมำยเป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ำยใด คู่กรณีฝ่ำยนั ้น 
ต้องพิสูจน์แต่เพียงว่ำตนได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแห่งกำรที่ตนจะได้รับประโยชน์ 
จำกขอ้สนันิษฐำนนัน้ครบถว้นแลว้ 

 

ข้อ ๗๒  องค์คณะวินิจฉัย กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน มีดุลพินิจที่จะรับฟัง
พยำนหลกัฐำนที่ได้รบัมำตำมกระบวนพิจำรณำโดยไม่จ ำกดัเฉพำะที่เสนอโดยคู่กรณี  
แต่พยำนหลกัฐำนนัน้จะตอ้งเป็นพยำนหลกัฐำนทีคู่่กรณีผูม้ส่ีวนไดเ้สยีมโีอกำสขอตรวจด ู
ทรำบ และแสดงพยำนหลกัฐำนเพื่อยนืยนัหรอืหกัลำ้ง 

 

ขอ้ ๗๓  ตน้ฉบบัเอกสำรเท่ำนัน้ทีอ่้ำงเป็นพยำนได ้ถ้ำหำต้นฉบบัไม่ได ้ส ำเนำ
ทีร่บัรองว่ำถูกตอ้งหรอืพยำนบุคคลทีรู่ข้อ้ควำมกอ็ำ้งเป็นพยำนได ้

กำรอ้ำงหนังสอืรำชกำรเป็นพยำน แมต้้นฉบบัยงัมอียู่ จะส่งส ำเนำที่เจ้ำหน้ำที่
รบัรองว่ำถูกต้องก็ได้ เว้นแต่องค์คณะวินิจฉัย กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน จะมีค ำสัง่ 
เป็นอย่ำงอื่น 

 

ขอ้ ๗๔  องค์คณะวนิิจฉัย กรรมกำรเจ้ำของส ำนวน อำจรบัฟังขอ้มูลที่บันทึก
ส ำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์หรอืประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นพยำนหลกัฐำน 
ในส ำนวนได้ แต่กำรบันทึกและกำรประมวลผลนัน้ต้องเป็นไปโดยถูกต้องและต้องม ี
ค ำรบัรองของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืด ำเนินกำรนัน้ 

ใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่งมำใชบ้งัคบักบักำรรบัฟังขอ้มลูทีบ่นัทกึไว้หรอืไดม้ำจำก
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์หรอืสื่อทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศประเภทอื่นดว้ยโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๗๕  องค์คณะวนิิจฉัยอำจรบัฟังพยำนบอกเล่ำเป็นพยำนหลกัฐำนประกอบ
พยำนหลกัฐำนอื่นไดเ้มื่อเหน็ว่ำ 

(๑) ตำมสภำพ ลักษณะ แหล่งที่มำ และข้อเท็จจริงแวดล้อมกำรบอกเล่ำ  
หรอืพยำนบอกเล่ำนัน้มคีวำมน่ำเชื่อถอืหรอื 

(๒) มีเหตุจ ำเป็นเนื่ องจำกไม่สำมำรถน ำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน  
หรือทรำบข้อควำมในเรื่องที่จะให้กำรเป็ นพยำนนั ้นมำให้ถ้อยค ำเป็นพยำนได ้ 
และมเีหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรมทีจ่ะรบัฟังพยำนบอกเล่ำนัน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๒๐ 

หมวด ๑๐ 

กำรนัง่พจิำรณำอุทธรณ์ และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรนัง่พจิำรณำอุทธรณ์ และกำรแถลงของนติกิรผูแ้ถลงประจ ำส ำนวน 

   
 

ขอ้ ๗๖  ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้องค์คณะวนิิจฉัยจดัให้มกีำรนัง่พิจำรณำ
อุทธรณ์อย่ำงน้อยหนึ่งครัง้เพื่อใหคู้่กรณีมโีอกำสมำแถลงดว้ยวำจำต่อหน้ำ เวน้แต่กรณีที่
มคี ำวนิิจฉัยไม่รบัอุทธรณ์และให้จ ำหน่ำยอุทธรณ์ออกจำกสำรบบควำม ไม่ต้องมีกำร 
นัง่พจิำรณำอุทธรณ์นัน้ 

องค์คณะวินิจฉัยต้องแจ้งก ำหนดวันนัง่พิจำรณำอุทธรณ์ครัง้แรกให้คู่กรณี 
ทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำเจ็ดวันเพื่ อเปิดโอกำสให้คู่กรณี ได้แถลงสรุปอุทธรณ์ 
และค ำแกอุ้ทธรณ์ของตน 

 

ขอ้ ๗๗  ในวนันัง่พจิำรณำอุทธรณ์ครัง้แรก หำกคู่กรณีประสงค์จะยื่นค ำแถลง
สรุปอุทธรณ์หรอืค ำแก้อุทธรณ์ของตนเป็นหนังสอื ใหย้ื่นค ำแถลงเป็นหนังสือก่อนวนันัง่
พจิำรณำอุทธรณ์หรอือย่ำงชำ้ทีสุ่ดในระหว่ำงกำรนัง่พจิำรณำอุทธรณ์ 

ค ำแถลงตำมวรรคหนึ่งจะยกข้อเทจ็จรงิที่ไม่เคยยกขึ้นอ้ำงไวแ้ล้วไม่ได้ เวน้แต่
เป็นขอ้เท็จจรงิที่เป็นประเด็นส ำคญัในเรื่องอุทธรณ์ ซึ่งคู่กรณีผู้ยื่นสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ 
มเีหตุจ ำเป็นหรอืพฤตกิำรณ์พเิศษทีท่ ำใหไ้ม่อำจเสนอต่อองค์คณะวนิิจฉยัไดก้่อนหน้ำนัน้ 
แต่องค์คณะวนิิจฉัยจะรบัฟังขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำวไดต้่อเมื่อไดเ้ปิดโอกำสใหคู้่กรณีอกีฝ่ำยหนึ่ง
แสดงพยำนหลกัฐำนเพื่อยนืยนัหรอืหกัลำ้งแลว้ 

คู่กรณีมสีทิธนิ ำพยำนหลกัฐำนมำสบืประกอบค ำแถลงที่ยื่นตำมวรรคหนึ่งได ้
โดยใหอ้งค์คณะวนิิจฉัยพจิำรณำสัง่อนุญำตเท่ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัค ำแถลงและจ ำเป็นแก่เรื่อง
อุทธรณ์เท่ำนัน้ ค ำสัง่ดงักล่ำวใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในวนันัง่พิจำรณำเรื่องอุทธรณ์ คู่กรณีจะไม่มำในวนันัง่พิจำรณำอุทธรณ์ก็ได ้ 
แต่ควำมในขอ้นี้ไม่ตดัอ ำนำจองค์คณะวนิิจฉัยที่จะออกค ำสัง่เรยีกให้คู่กรณี หน่วยงำน
ทำงปกครอง เจ้ำหน้ำที่ของรฐั หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำ หรือให้ควำมเห็น 
เป็นหนังสอื หรอืส่งเอกสำร หรอืพยำนหลกัฐำนใด ๆ ใหแ้ก่องคค์ณะวนิิจฉยั 
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๑๒๑ 

ขอ้ ๗๘  เมื่อเริม่กำรนัง่พจิำรณำครัง้แรก ใหก้รรมกำรเจำ้ของส ำนวนเสนอสรุป
ข้อเท็จจริงและประเด็นของเรื่องนัน้ แล้วให้คู่กรณีแถลงด้วยวำจำประกอบค ำแถลง 
เป็นหนังสอืทีไ่ดย้ื่นไวต้ำมขอ้ ๗๗ โดยใหผู้อุ้ทธรณ์แถลงก่อน 

ค ำแถลงด้วยวำจำของคู่กรณีต้องกระชับและอยู่ ในประเด็น โดยไม่อำจ 
ยกขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้กฎหมำยอื่นนอกจำกทีป่รำกฏในค ำแถลงเป็นหนังสอื 

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ำยใดไม่ยื่นค ำแถลงเป็นหนังสือ แต่มำอยู่ในวนันัง่พิจำรณำ
ครัง้แรก คู่กรณีฝ่ำยนัน้จะแถลงด้วยวำจำได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญำตจำกองค์คณะวนิิจฉัย 
หรอืองคค์ณะวนิิจฉยัสัง่ใหแ้ถลง 

 

ขอ้ ๗๙  ในกำรนัง่พิจำรณำอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยเป็นผู้ซักถำมคู่กรณี
และพยำน และใหน้ ำขอ้ ๖๐ ขอ้ ๖๑ และขอ้ ๖๕ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๘๐  ให้กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนท ำหน้ำที่ตรวจสอบและเสนอควำมเห็น 
ในขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมำยต่อองค์คณะวนิิจฉัย ตลอดจนด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกบั
เรื่องนัน้ 

ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เปิดโอกำสให้คู่กรณีได้ทรำบถึง
ข้ออ้ำงหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่ำย และให้คู่กรณีแสดงพยำนหลักฐำนของฝ่ำยตน 
เพื่อยนืยนัหรอืหกัล้ำงขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมำยได ้เมื่อกรรมกำรเจำ้ของส ำนวนเหน็ว่ำ
ไดร้วบรวมขอ้เท็จจรงิและขอ้กฎหมำยเพยีงพอแล้ว ก็ให้ท ำควำมเหน็เสนอให้องค์คณะ
วนิิจฉยั เพื่อพจิำรณำวนิิจฉยัต่อไป 

ในกำรให้โอกำสคู่กรณีตำมวรรคสอง ให้กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนก ำหนดให้
คู่กรณีแสดงพยำนหลกัฐำนของฝ่ำยตนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถ้ำคู่กรณีมไิดป้ฏบิตัิ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำคู่กรณีที่ไม่ได้แสดงพยำนหลักฐำนนั ้นไม่มี
พยำนหลกัฐำนสนับสนุนหรอืยอมรบัขอ้เท็จจรงิตำมพยำนหลกัฐำนของคู่กรณีอกีฝ่ำยหนึ่ง 
แล้วแต่กรณี และให้องค์คณะวินิจฉัยพิจำรณำมีค ำวินิจฉัยต่อไปตำมที่เห็นเป็นกำร
ยุตธิรรม 

ในกรณีที่หน่วยงำนทำงปกครองหรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐัไม่ด ำเนินกำรภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคสำมหรือมีพฤติกรรมประวิงเรื่องให้ล่ำช้ำ ให้ ก.พ.ค. 
รำยงำนผู้บังคบับญัชำ ผู้ก ำกบัดูแล ผู้ควบคุมหรอืนำยกรฐัมนตรเีพื่อด ำเนินกำรแก้ไข
ปรบัปรุงหรอืสัง่กำรหรอืลงโทษทำงวนิัยต่อไปกไ็ด ้
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๑๒๒ 

ขอ้ ๘๑  ก่อนวนันัง่พิจำรณำอุทธรณ์ให้กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนส่งมอบเรื่อง
อุทธรณ์ใหน้ิตกิรผูแ้ถลงพจิำรณำ และใหจ้ดัท ำสรุปขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมำย และควำมเหน็
ของตนในกำรวินิจฉัยเรื่องนัน้เสนอต่อองค์คณะวินิจฉัย และให้กำรชี้แจงด้วยวำจำ  
ต่อองค์คณะวินิจฉัยในวันนัง่พิจำรณำคดีนั ้น และให้มีสิทธิอยู่ร่วมในกำรพิจำรณำ 
และในกำรประชุมปรึกษำเพื่อวินิจฉัยชี้ขำดเรื่องนัน้ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในกำร
วนิิจฉยัเรื่องนัน้ 

ใหป้ระธำน ก.พ.ค. ตัง้นิตกิรผูแ้ถลงจำกบญัชรีำยชื่อนิตกิรผูแ้ถลงประจ ำส ำนวน
ทีเ่ลขำธกิำร ก.พ. ประกำศตัง้ไว ้

 

ขอ้ ๘๒  ในวนันัง่พจิำรณำอุทธรณ์ ถ้ำคู่กรณีฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใดฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนด 
ที่ก ำหนดไว้เพื่อรักษำควำมสงบเรียบร้อย และองค์คณะวินิจฉัยได้มีค ำสัง่ให้คู่กรณี 
ฝ่ำยนัน้ออกไปเสียจำกบริเวณห้องพิจำรณำ องค์คณะวินิจฉัยจะนัง่พิจำรณำอุทธรณ์
ต่อไปลบัหลงัคู่กรณีฝ่ำยนัน้กไ็ด ้

 

ข้อ ๘๓  ในวันนั ง่พิจำรณำอุทธรณ์  เมื่ อเสร็จสิ้ นกำรแถลงและกำรน ำ
พยำนหลกัฐำนมำสบืประกอบค ำแถลงของคู่กรณีแล้ว ให้นิติกรผู้แถลงชี้แจงด้วยวำจำ 
ต่อองค์คณะวนิิจฉัยเพื่อประกอบค ำแถลงกำรณ์เป็นหนังสอืที่ได้เสนอไว้แล้วหรอืเสนอ 
ค ำแถลงดว้ยวำจำตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๘๑ โดยบุคคลซึ่งมไิดร้บัอนุญำตจำกองค์คณะ
วนิิจฉยัจะอยู่ในหอ้งพจิำรณำในขณะนิตกิรผูแ้ถลงชีแ้จงหรอืเสนอค ำแถลงดว้ยวำจำไม่ได ้

ในกรณีที่นิติกรผู้แถลงเห็นว่ำ จำกค ำแถลงและกำรน ำพยำนหลกัฐำนมำสืบ
ประกอบค ำแถลงของคู่กรณี ท ำให้ข้อเท็จจริงในกำรพิจำรณำอุทธรณ์เปลี่ ยนไป 
และมผีลกระทบต่อค ำแถลงเป็นหนังสอืทีเ่สนอไวแ้ลว้ หรอืต่อค ำแถลงด้วยวำจำทีจ่ะเสนอ 
นิติกรผู้แถลงจะจัดท ำค ำแถลงเป็นหนังสือขึ้นใหม่หรือเสนอค ำแถลงด้วยวำจำ 
ต่อองคค์ณะวนิิจฉยัเพื่อพจิำรณำในวนัอื่นกไ็ด ้

 

ส่วนที ่๒ 

กำรท ำค ำวนิิจฉยัและค ำสัง่ 

   
 

ข้อ ๘๔  เมื่อเสร็จสิ้นกำรแถลงของนิติกรผู้แถลงแล้ว ให้องค์คณะวินิจฉัย 
นัดประชุมปรกึษำเพื่อพจิำรณำวนิิจฉยั หรอืมคี ำสัง่ในวนัเดยีวกนันัน้หรอืวนัอื่น 

 

ขอ้ ๘๕  ค ำวนิจิฉยัหรอืค ำสัง่อย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูอุ้ทธรณ์ 

(๒) ชื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ 
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๑๒๓ 

(๓) สรุปอุทธรณ์และค ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

(๔) สรุปค ำแกอุ้ทธรณ์ 

(๕) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยั 

(๖) ค ำวนิิจฉยัแต่ละประเดน็พรอ้มทัง้เหตุผล 

(๗) สรุปค ำวนิิจฉยัทีก่ ำหนดใหคู้่กรณีปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรต่อไป 

ค ำวินิจฉัยหรือค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งต้องลงลำยมือชื่อขององค์คณะวินิจฉัย 
ทีน่ัง่พจิำรณำและวนิิจฉัยอุทธรณ์นัน้ดว้ย ถ้ำผูใ้ดมเีหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได ้
ใหผู้น้ัน้จดแจง้เหตุดงักล่ำวไวใ้นค ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่นัน้ดว้ย 

 

ข้อ ๘๖  กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้องค์คณะวินิจฉัยมีค ำวินิจฉัยตำม 
ขอ้ ๕๐ หรอืมคี ำวนิิจฉยัเป็นอย่ำงอื่น ดงันี้ 

ก. กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย 

(๑) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ลงโทษด ำเนินกำรถูกต้องตำมกฎหมำยและระดบัโทษ
เหมำะสมแลว้ ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ลงโทษด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้ม ี
ค ำวนิิจฉยัใหย้กเลกิค ำสัง่ และใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรเสยีใหม่ใหถู้กตอ้ง 

(๓) ถ้ำเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยถูกต้องตำมกฎหมำยและผู้อุทธรณ์ 
ควรได้รบัโทษเบำลง ให้มีค ำวินิจฉัยให้ลดโทษเป็นสถำนโทษหรืออตัรำโทษที่เบำลง  
แต่ถำ้เหน็ว่ำ ผูอุ้ทธรณ์กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง จะลดโทษต ่ำกว่ำปลดออกไม่ได ้

(๔) ถ้ำเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยถูกต้องตำมกฎหมำย และเห็นว่ำ 
กำรกระท ำของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นควำมผิดทำงวินัย หรือพยำนหลกัฐำนยงัฟังไม่ได้ว่ำ 
ผูอุ้ทธรณ์กระท ำผดิวนิัย ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหย้กโทษ 

(๕) ถ้ำเห็นว่ำข้อควำมในค ำสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ให้ม ี
ค ำวนิิจฉยัใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ควำมใหเ้ป็นกำรถูกตอ้งเหมำะสม 

ข. กรณีอุทธรณ์ค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๑) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไดด้ ำเนินกำรถูกต้องตำมกฎหมำย 
และเหมำะสมแก่กรณีแลว้ ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรได้ด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำย ให้มีค ำวินิจฉัยให้ยกเลิกค ำสัง่และให้ผู้บังคับบัญชำด ำเนินกำรเสียใหม่ 
ใหถู้กตอ้ง 
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๑๒๔ 

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรถูกต้องตำมกฎหมำยและเหน็ว่ำยัง 
ไม่มเีหตุที่จะให้ผู้อุทธรณ์ออกจำกรำชกำร ในกรณีเช่นนี้ให้มคี ำวนิิจฉัยให้ยกเลกิค ำสัง่
และใหผู้อุ้ทธรณ์กลบัเขำ้รบัรำชกำรต่อไป 

(๔) ถำ้เหน็ว่ำขอ้ควำมในค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม 
ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหแ้ก้ไขเปลีย่นแปลงขอ้ควำมใหเ้ป็นกำรถูกตอ้งเหมำะสม 

ในกรณีที่องค์คณะวินิจฉัยเห็นสมควรเยียวยำควำมเสียหำยให้ผู้อุทธรณ์ 
หรอืด ำเนินกำรอื่นใด เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ให้มีค ำวนิิจฉัยตำมระเบียบที ่
ก.พ.ค. ก ำหนด 

กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ องค์คณะวนิิจฉัยจะมคี ำวนิิจฉัยให้เพิม่โทษไม่ได ้
เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับแจ้งจำก ก.พ. ตำมมำตรำ ๑๐๔ ว่ำสมควรเพิ่มโทษ จึงจะม ี
ค ำวนิิจฉยัใหเ้พิม่โทษผูอุ้ทธรณ์ได ้

 

ขอ้ ๘๗  ในกรณีที่กรรมกำรเจ้ำของส ำนวนผูใ้ดมคีวำมเห็นแย้ง ให้ผู้นัน้มสีทิธิ
ท ำควำมเหน็แยง้พรอ้มทัง้เหตุผลของตนรวมไวใ้นค ำวนิิจฉยันัน้ได ้

 

ขอ้ ๘๘  กำรประชุมของ ก.พ.ค. หรอืองค์คณะวนิิจฉัยให้เป็นไปตำมระเบยีบ 
ก.พ.ค. ว่ำด้วยกำรประชุมของคณะกรรมกำร ก.พ.ค. คณะกรรมกำรวินิจฉัยอุทธรณ์  
และคณะกรรมกำรวนิิจฉยัรอ้งทุกข ์

 

ข้อ ๘๙  เมื่อองค์คณะวินิจฉัยมีค ำวินิจฉัยหรือมีค ำสัง่ชี้ขำดเรื่องอุทธรณ์  
หรอืประเด็นขอ้ใดแห่งเรื่องอุทธรณ์แล้ว ห้ำมมิให้ด ำเนินกระบวนพิจำรณำในองค์คณะ
วนิิจฉยันัน้อนัเกีย่วกบัเรื่องอุทธรณ์หรอืประเดน็ทีไ่ดว้นิิจฉยัชีข้ำดแลว้นัน้ 

เรื่องอุทธรณ์ที่ได้มีค ำวินิจฉัยหรือค ำสัง่ชี้ขำดถึงที่สุดแล้ว ห้ำมมิให้คู่กรณี
เดยีวกนัอุทธรณ์ในประเดน็ทีไ่ดว้นิิจฉยัโดยอำศยัเหตุอย่ำงเดยีวกนั 

 

ขอ้ ๙๐  เมื่อไดม้กีำรวนิิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ใหแ้จง้ผลแห่งค ำวนิิจฉัยนัน้ใหคู้่กรณี
ทรำบโดยเรว็ 

ใหส้ ำนักงำน ก.พ. จดัใหม้คี ำวนิิจฉัยอุทธรณ์ไวเ้พื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีเขำ้ตรวจด ู
หรอืขอส ำเนำทีม่กีำรรบัรองถูกตอ้งได ้

 

ข้อ ๙๑  กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภ ำยใน 
หนึ่งรอ้ยยี่สบิวนันับแต่วนัที่ประธำน ก.พ.ค. ได้รบัอุทธรณ์ เว้นแต่มเีหตุขดัขอ้งที่ท ำให้
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๑๒๕ 

กำรพจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำดงักล่ำว กใ็หข้ยำยระยะเวลำได้อกีซึ่งไม่เกิน
สองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิหกสบิวนัและใหบ้นัทกึเหตุขดัขอ้งใหป้รำกฏไวด้ว้ย 

 

หมวด ๑๑ 

กำรแต่งตัง้และกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องนิตกิรผูร้บัผดิชอบส ำนวน 

นิตกิรผูแ้ถลงประจ ำส ำนวนและพนักงำนผูร้บัอุทธรณ์ 

   
 

ขอ้ ๙๒  ใหเ้ลขำธกิำร ก.พ. แต่งตัง้หรอืมอบหมำยผูด้ ำรงต ำแหน่งนิตกิรระดบั
ผู้เชี่ยวชำญเป็นนิติกรผู้แถลงประจ ำส ำนวน จดัท ำบนัทึกสรุปข้อเท็จจรงิ ขอ้กฎหมำย 
และควำมเห็นของตนในกำรวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์นัน้ เสนอต่อองค์คณะวินิจฉัยตำมที ่
ไดร้บัมอบหมำย 

 

ข้อ ๙๓  ให้เลขำธิกำร ก.พ. แต่งตัง้นิติกรของส ำนักงำน ก.พ. เป็นนิติกร
ผู้รบัผิดชอบส ำนวน เพื่อช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรเจ้ำของส ำนวน
เกีย่วกบักำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ และปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

ขอ้ ๙๔  ใหเ้ลขำธกิำร ก.พ. แต่งตัง้เจำ้หน้ำทีข่องส ำนักงำน ก.พ. เป็นพนักงำน
ผู้รับอุทธรณ์ เพื่อปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรรับอุทธรณ์  กำรตรวจอุทธรณ์ และกำร
ด ำเนินงำนทำงธุรกำรอย่ำงอื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

หมวด ๑๒ 

กำรนับระยะเวลำ 

   
 

ขอ้ ๙๕  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.พ.ค. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ต้น ให้นับวนัถดั
จำกวันแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริ่มนับระยะเวลำ ส่วนเวลำสุดสิ้น ถ้ำวนัสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำร ให้นับวันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๙ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ศรำวุธ  เมนะเศวต 

ประธำนกรรมกำรพทิกัษ์ระบบคณุธรรม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๒๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ.ค. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๑๑๔  
มำตรำ ๑๑๕ และมำตรำ ๑๒๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้ถูกสัง่ลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค. 
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรอุทธรณ์ และกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎ ก.พ.ค.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ.ค. น้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๒๗ 

กฎ ก.พ. 
ฉบบัที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ว่ำดว้ยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืน 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๕) และมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จึงออกกฎ ก.พ. ซึ่งได้รบัอนุมัติจำก
คณะรฐัมนตรไีวด้งัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๔๕  กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวนันับแต่วนัถัดจำก 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ในกฎ ก.พ. นี้ 
“หวัหน้ำส่วนรำชกำรทีต่ ่ำกว่ำกอง” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรพลเรอืนซึ่งไดร้บั

แต่งตัง้ใหเ้ป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำรและด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ระดบั ๕ ลงมำ และหมำยควำม
รวมถงึผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยตำมมำตรำ ๔๓ ใหบ้งัคบับญัชำส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำน
ในฐำนะหวัหน้ำส่วนรำชกำรทีต่ ่ำกว่ำกองดว้ย 

“ผูอ้ ำนวยกำรกองหรอืหวัหน้ำกอง” หมำยควำมรวมถึงหวัหน้ำส่วนรำชกำรซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งระดบั ๘ ระดบั ๗ หรอืระดบั ๖ หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยตำมมำตรำ ๔๓ 
ใหบ้งัคบับญัชำส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรกองหรอืหวัหน้ำกองดว้ย 

“หวัหน้ำส่วนรำชกำรที่สูงกว่ำกอง” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรพลเรอืนทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้ใหเ้ป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำรและด ำรงต ำแหน่งระดบั ๙ และหมำยควำมรวมถงึผูซ้ึ่ง
ได้รบัมอบหมำยตำมมำตรำ ๔๓ ให้บงัคบับัญชำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในฐำนะ
หวัหน้ำส่วนรำชกำรทีส่งูกว่ำกองดว้ย 

 

ขอ้ ๓  เลขำนุกำรกรม ผูอ้ ำนวยกำรกองหรอืหวัหน้ำกอง และหวัหน้ำส่วนรำชกำร
ที่ต ่ำกว่ำกองซึ่งเป็นผู้บังคบับญัชำของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้กระท ำผิดวนิัยอย่ำง 
ไม่รำ้ยแรง มีอ ำนำจสัง่ลงโทษภำคทณัฑ์ หรอืตดัเงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกิน ๕% และเป็น
เวลำไม่เกนิหนึ่งเดอืน 

 

 
๔๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๐/ตอนที ่๑๖๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๑/๒๕ ตุลำคม ๒๕๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๒๘ 

ข้อ ๔๔๖  เลขำนุกำรรัฐมนตรีและหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่สูงกว่ำกอง ซึ่งเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูก้ระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง มอี ำนำจสัง่
ลงโทษภำคทณัฑ ์หรอืตดัเงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกนิ ๕ % และเป็นเวลำไม่เกนิสองเดอืน 

 

ข้อ ๕  นำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวห น้ำรัฐบำล และรัฐมนตรีเจ้ำสังกั ด 
ปลดักระทรวง อธบิดแีละผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั และผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยตำมมำตรำ ๔๓ 
ให้บงัคบับัญชำส่วนรำชกำร หรอืหน่วยงำนในฐำนะอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บงัคบับัญชำของ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง มอี ำนำจสัง่ลงโทษภำคทณัฑ ์
หรอืตดัเงนิเดอืนครัง้หนึ่งไม่เกนิ ๕% และเป็นเวลำไม่เกนิสำมเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืน
ครัง้หนึ่งไม่เกนิหนึ่งข ัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี

ประธำน ก.พ. 

 
๔๖ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ ์ 
ตดัเงนิเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๒๙ 

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๑๐๓  
แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติว่ำ กำรลงโทษ
ภำคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน หรอืลดขัน้เงนิเดอืน ผูบ้งัคบับญัชำใดจะมอี ำนำจสัง่ลงโทษผูอ้ยู่
ใต้บงัคบับญัชำ ในสถำนโทษและอตัรำโทษใด ได้เพียงใด ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.พ.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ. น้ี 

 

กฎ ก.พ. ฉบบัที ่๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน หรือ 
ลดขัน้เงนิเดอืน๔๗ 

 

ขอ้ ๒  กฎ ก.พ. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.พ. ฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดินบัญญัติให้เลขำนุกำรรฐัมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร 
และรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนรฐัมนตรจีงึสมควรเพิม่เตมิในกฎ ก.พ. 
ฉบบัที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ว่ำด้วยอ ำนำจกำรลงโทษภำคทณัฑ์ ตัดเงินเดอืน หรอืลดขัน้
เงนิเดอืน ใหเ้ลขำนุกำรรฐัมนตรมีอี ำนำจสัง่ลงโทษทำงวนิัยแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั
ในสงักดั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ. น้ี 

 
๔๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๙๘ ก/หน้ำ ๓๐/๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๓๐ 

กฎ ก.พ. 
ฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ว่ำดว้ยกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ 

   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๕) และมำตรำ ๑๐๒ วรรคแปด แห่ง
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จงึออกกฎ ก.พ. ซึ่งไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรไีว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๔๘  กฎ ก.พ. ฉบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดสำมสบิวนันับแต่วนัถดัจำก
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎ ก.พ. ฉบับที่  ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำดว้ยกรณีควำมผดิทีป่รำกฏ
ชดัแจง้ 

 

ขอ้ ๓  ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงในกรณี
ดงัต่อไปนี้ ถอืเป็นกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ ซึง่ผูบ้งัคบับญัชำจะด ำเนินกำรทำงวนิัย
ตำมมำตรำ ๑๐๓ หรอืมำตรำ ๑๐๙ โดยไม่สอบสวนหรอืงดกำรสอบสวนกไ็ด ้

(๑) กระท ำควำมผดิอำญำจนต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำผู้นัน้กระท ำผิด และ
ผูบ้งัคบับญัชำเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏตำมค ำพพิำกษำนัน้ไดค้วำมประจกัษ์ชดัแลว้ 

(๒) กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงและได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำหรอืใหถ้้อยค ำรบัสำรภำพต่อผูม้หีน้ำทีส่บืสวนหรอืคณะกรรมกำรสอบสวน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน และไดม้กีำรบนัทกึถ้อยค ำรบัสำรภำพ
เป็นหนงัสอื 

 

ข้อ ๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณี
ดงัต่อไปนี้ ถอืเป็นกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ ซึ่งผูบ้งัคบับญัชำจะด ำเนินกำรทำงวนิัย 
ตำมมำตรำ ๑๐๔ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๑๐๙ โดยไม่สอบสวนหรอืงดกำรสอบสวนกไ็ด ้

 
๔๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๓/ตอนที ่๕๙ ก/หน้ำ ๒๙/๑๑ พฤศจกิำยน ๒๕๓๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๓๑ 

(๑) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รบัโทษจ ำคุก หรอืโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก โดย 
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๒) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินสิบห้ำวัน  
และผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรสืบสวนแล้วเห็นว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือ 
มพีฤติกำรณ์อนัแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบตัิตำมระเบยีบของทำงรำชกำร  

(๓) กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง และได้รบัสำรภำพเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชำ
หรอืใหถ้้อยค ำรบัสำรภำพต่อผูม้หีน้ำทีส่บืสวนหรอืคณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎหมำย
วำ่ดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน และไดม้กีำรบนัทกึถอ้ยค ำรบัสำรภำพเป็นหนังสอื 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 

บรรหำร  ศลิปอำชำ 

นำยกรฐัมนตร ี

ประธำน ก.พ. 
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๑๓๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ. ฉบบันี้ คือ โดยที่กฎ ก.พ. ฉบบัที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ว่ำด้วยกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชดัแจ้งได้ก ำหนดให้กรณีที่ต้องค ำพพิำกษำให้รบัผดิใน 
คดแีพ่ง กรณีที่คณะกรรมกำร ป.ป.ป. มมีตวิ่ำเรื่องทีส่อบสวนมมีูลว่ำได้กระท ำควำมผดิ
และกรณีละทิ้งหรอืทอดทิ้งหน้ำทีร่ำชกำร อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง 
เป็นกรณีควำมผดิที่ปรำกฏชดัแจง้แต่เนื่องจำกกรณีดงักล่ำวยงัไม่อำจถอืเป็นยุตไิดว้่ำมี
กำรกระท ำกำรอนัเป็นควำมผดิวนิัยเกดิขึน้ หรอืมฉิะนัน้กเ็ป็นเรื่องทีย่ำกแก่กำรวนิิจฉยัว่ำ
เกิดผลเสียหำยร้ำยแรงแก่ทำงรำชกำรหรือไม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรปรับปรุงกฎ ก.พ. 
ดงักล่ำวเสยีใหม่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ. น้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๓๓ 

กฎ ก.พ. 
ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ว่ำดว้ยกำรสอบสวนพจิำรณำ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๕) มำตรำ ๑๐๒ วรรคเจ็ด และมำตรำ ๑๑๕ 
วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. จงึออก 
กฎ ก.พ. ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรไีว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๔๙  กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคบัเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วนัถัดจำก 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  เพื่อใหไ้ดค้วำมจรงิและควำมยุตธิรรม กำรสอบสวนพจิำรณำขำ้รำชกำร
พลเรอืนสำมญัซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงตำมมำตรำ ๑๐๒ วรรคสอง 
หรอืขำ้รำชกำรพลเรือนสำมัญซึ่งมีกรณีถูกกล่ำวหำหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่ำหย่อน
ควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรือ
ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕ ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. นี้ 

 

ขอ้ ๓  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ให้แต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืน
จ ำนวนอย่ำงน้อยสำมคน ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรซึง่ด ำรงต ำแหน่งระดบัไม่ต ่ำกว่ำ
หรอืเทยีบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำผูถู้กกล่ำวหำ และกรรมกำรอย่ำงน้อยอกีสองคนโดยให้กรรมกำร
คนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร 

ในกรณีจ ำเป็นจะให้มผีูช้่วยเลขำนุกำรซึ่งเป็นขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืนด้วยกไ็ด ้
และใหน้ ำขอ้ ๘ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

คณะกรรมกำรสอบสวนต้องมผีู้ด ำรงต ำแหน่งนิติกร หรอืผู้ได้รบัปรญิญำทำง
กฎหมำย หรือผู้ได้รับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย หรือผู้ มี
ประสบกำรณ์ดำ้นกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยอย่ำงน้อยหนึ่งคน 

 
๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๔/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๓/๑ กนัยำยน ๒๕๔๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๓๔ 

เมื่อมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว แมภ้ำยหลงัประธำนกรรมกำรจะ
ด ำรงต ำแหน่งระดบัต ่ำกว่ำหรอืเทยีบไดต้ ่ำกว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ กไ็ม่กระทบถงึกำรทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำร 

 

ขอ้ ๔  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องระบุชื่อและต ำแหน่งของผูถู้ก
กล่ำวหำ เรื่องทีก่ล่ำวหำ ชื่อและต ำแหน่งของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน
และผูช้่วยเลขำนุกำร (ถำ้ม)ี  ทัง้นี้ ใหม้สีำระส ำคญัตำมแบบ สว. ๑ ทำ้ยกฎ ก.พ. นี้ 

กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ ไม่กระทบถงึกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้
ตำมวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๕  เมื่ อมีค ำสัง่แต่ งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ให้ผู้สัง่แต่ งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งค ำสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อ
และวนัทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน ในกำรนี้ ใหม้อบส ำเนำค ำสัง่ใหผู้ถู้กกล่ำวหำหนึ่งฉบบัดว้ย 
ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่ยอมรบัทรำบค ำสัง่หรอืไม่อำจแจง้ให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบได ้ให้
ส่งส ำเนำค ำสัง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของ 
ผูถู้กกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพน้สบิหำ้วนั
นับแต่วันที่ส่งส ำเนำค ำสัง่ดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนแลว้ 

(๒) ส่งส ำเนำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนให้คณะกรรมกำรสอบสวน 
และส่งหลกัฐำนกำรรบัทรำบหรือถือว่ำรบัทรำบตำม (๑) พร้อมด้วยเอกสำรหลกัฐำน
เกี่ยวกบัเรื่องที่กล่ำวหำให้ประธำนกรรมกำร และใหป้ระธำนกรรมกำรลงลำยมอืชื่อและ
วนัเดอืนปีทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ข้อ ๖  เมื่อได้รับเรื่องตำมข้อ ๕ (๒) แล้ว ให้ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพจิำรณำวำงแนวทำงกำรสอบสวนต่อไป 

 

ขอ้ ๗  กำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนต้องมกีรรมกำรสอบสวนมำประชุม 
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่
กำรประชุมตำมข้อ ๑๕ และข้อ ๓๐ ต้องมีกรรมกำรสอบสวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
สำมคนและไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด 
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๑๓๕ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนต้องมปีระธำนกรรมกำรอยู่ร่วมประชุมดว้ย 
แต่ในกรณีจ ำเป็นที่ประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถเขำ้ประชุมได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุม
เลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีแ่ทน 

กำรลงมตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนให้ถอืเสยีงขำ้งมำก ถ้ำคะแนน
เสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ข้อ ๘  ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิคัดค้ำนผู้ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวน  
ถำ้ผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้ 

(๑) รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในขณะกระท ำกำรตำมเรื่องทีก่ล่ำวหำ 

(๒) มปีระโยชน์ไดเ้สยีในเรื่องทีส่อบสวน 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงผูถู้กกล่ำวหำ 

(๔) เป็นผู้กล่ำวหำหรอืเป็นคู่สมรส บุพกำร ีผู้สบืสนัดำน หรอืพี่น้องร่วมบิดำ
มำรดำหรอืร่วมบดิำหรอืมำรดำของผูก้ล่ำวหำ 

(๕) มเีหตุอื่นซึง่อำจท ำใหก้ำรสอบสวนเสยีควำมเป็นธรรม 

กำรคดัคำ้นผู้ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวน ให้ท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อผูส้ ัง่
แต่ งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนภำยในเจ็ดวันนับแต่วันรับทรำบค ำสัง่แต่ งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน หรอืวนัทรำบเหตุแห่งกำรคดัคำ้น โดยแสดงขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุ
แห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสือคัดค้ำนด้วยว่ำจะท ำให้กำรสอบสวนไม่ได้ควำมจริง 
และควำมยุติธรรมอย่ำงไร ในกำรนี้ ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนส่งส ำเนำ
หนังสือคดัค้ำนและแจ้งวนัที่ได้รบัหนังสือคดัค้ำนดังกล่ำวให้ประธำนกรรมกำรทรำบ 
และรวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวนดว้ย 

ในกำรพิจำรณำเรื่องกำรคัดค้ำน ผู้ซึ่งถูกคัดค้ำนอำจท ำค ำชี้แจงได้หำก 
ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำหนังสือคดัค้ำนมีเหตุผลรบัฟังได้ ให้สัง่ให ้
ผูซ้ึง่ถูกคดัคำ้นพน้จำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน หำกเหน็ว่ำหนังสอืคดัคำ้นไม่มเีหตุผล
พอที่จะรบัฟังได้ ใหส้ัง่ยกค ำคดัค้ำนนัน้ โดยใหส้ัง่กำรภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ไดร้บั
หนังสอืคดัคำ้น  ทัง้นี้ ใหแ้สดงเหตุผลในกำรพจิำรณำสัง่กำรดงักล่ำวดว้ยพรอ้มทัง้แจง้ให้
ผู้คัดค้ำนทรำบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรสอบสวนรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน
โดยเรว็ กำรสัง่ยกค ำคดัคำ้นใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ในกรณีทีผู่ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สัง่กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยใน
สิบห้ำวันตำมวรรคสำม ให้ถือว่ำผู้ซึ่งถูกคัดค้ำนพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน 
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และให้เลขำนุกำรรำยงำนไปยงัผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำรตำม 
ขอ้ ๑๐ ต่อไป 

กำรพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวน ไม่กระทบถึงกำรสอบสวนที่ได้
ด ำเนินกำรไปแลว้ 

 

ขอ้ ๙  ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำตนมเีหตุอนัอำจถูก
คดัคำ้นตำมขอ้ ๘ วรรคหนึ่ง ใหผู้น้ัน้รำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน และ
ใหน้ ำขอ้ ๘ วรรคสำม วรรคสี ่และวรรคหำ้ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๐  ภำยใต้บงัคบัข้อ ๓ เมื่อได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว 
ถำ้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำมีเหตุอนัสมควรหรอืจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเปลี่ยน
เพิม่หรอืลดจ ำนวนผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวน ให้ด ำเนินกำรได้โดยให้แสดง
เหตุแห่งกำรสัง่นัน้ไวด้ว้ย และใหน้ ำขอ้ ๕ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรเปลีย่นแปลงผูไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่งไม่กระทบ
ถงึกำรสอบสวนทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

 

ข้อ ๑๑  คณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ำที่สอบสวนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพื่อแสวงหำควำมจรงิในเรื่องที่กล่ำวหำและดูแล 
ใหบ้งัเกดิควำมยุตธิรรมตลอดกระบวนกำรสอบสวน ในกำรนี้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน
รวบรวมประวตัแิละควำมประพฤตขิองผู้ถูกกล่ำวหำทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่กล่ำวหำเท่ำที่
จ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ และจดัท ำบนัทึกประจ ำวนัที่มกีำรสอบสวนไว้ทุกครัง้
ดว้ย 

ในกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวน ห้ำมมใิห้บุคคลอื่นเข้ำร่วมท ำกำร
สอบสวน 

 

ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนภำยในก ำหนด
ระยะเวลำดงันี้ 

(๑) ด ำเนินกำรประชุมตำมขอ้ ๖ และแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำตำมขอ้ ๑๔  
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบภำยในสิบห้ำวนันับแต่วนัที่ประธำนกรรมกำรได้รบัทรำบค ำสัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๒) รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำเท่ำที่มีภำยใน 
หกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (๑) แลว้เสรจ็ 
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(๓) แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำตำมขอ้ ๑๕ 
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (๒) แลว้เสรจ็ 

(๔) รวบรวมพยำนหลักฐำนของผู้ถูกกล่ำวหำให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน 
นับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (๓) 

(๕) ประชุมพิจำรณำลงมติและท ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนอต่อผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (๔) แลว้เสรจ็ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) ได้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำน
เหตุทีท่ ำใหก้ำรสอบสวนไม่แล้วเสรจ็ต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอขยำย
ระยะเวลำกำรสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนสัง่ขยำย
ระยะเวลำด ำเนินกำรไดต้ำมควำมจ ำเป็นครัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั 

กำรสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยใน
สองร้อยเจ็ดสิบวัน ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนเหตุให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนรำยงำนให ้อ.ก.พ.กระทรวงทรำบเพื่อตดิตำมเร่งรดักำรสอบสวนต่อไป 

 

ข้อ ๑๓  กำรน ำเอกสำรหรือวัตถุมำใช้เป็นพยำนหลักฐำนในส ำนวนกำร
สอบสวน ใหก้รรมกำรสอบสวนบนัทกึไวด้ว้ยวำ่ไดม้ำอย่ำงไร จำกผูใ้ด และเมื่อใด 

เอกสำรที่ใช้เป็นพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้ำ 
ไม่อำจน ำต้นฉบับมำได้ จะใช้ส ำเนำที่กรรมกำรสอบสวนหรือผู้มีหน้ำที่ร ับผิดชอบ 
รบัรองว่ำเป็นส ำเนำถูกตอ้งกไ็ด ้

ถ้ำหำต้นฉบบัเอกสำรไม่ไดเ้พรำะสูญหำยหรอืถูกท ำลำย หรอืโดยเหตุประกำรอื่น 
จะใหน้ ำส ำเนำหรอืพยำนบุคคลมำสบืกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๔  เมื่อไดพ้จิำรณำเรื่องทีก่ล่ำวหำและวำงแนวทำงกำรสอบสวนตำมขอ้ ๖ 
แล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรยีกผู้ถูกกล่ำวหำมำเพื่อแจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำ 
ที่ปรำกฏตำมเรื่องที่กล่ำวหำให้ทรำบว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร  
ในกำรนี้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนแจ้งด้วยว่ำผู้ถูกกล่ำวหำมสีิทธิที่จะได้รบัแจ้งสรุป
พยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำ และมสีทิธทิีจ่ะใหถ้้อยค ำหรือชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำ 
ตลอดจนอ้ำงพยำนหลกัฐำนหรอืน ำพยำนหลกัฐำนมำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำไดต้ำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นขอ้ ๑๕ 
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กำรแจง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหท้ ำบนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว. ๒ ทำ้ย กฎ ก.พ. นี้ 
โดยท ำเป็นสองฉบบั เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบบั เก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน
หนึ่งฉบบั และใหผู้ถู้กกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อรบัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ถำมผูถ้กูกล่ำวหำว่ำไดก้ระท ำกำรตำมทีถู่กกล่ำวหำหรอืไม่ อย่ำงไร 

ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำใหถ้้อยค ำรบัสำรภำพว่ำไดก้ระท ำกำรตำมทีถู่กกล่ำวหำ 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำกำรกระท ำตำมที่ถูกกล่ำวหำ
ดงักล่ำวเป็นควำมผดิวนิัยกรณีใดหรอืหยอ่นควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 
หรอืบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรอืประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร
ตำมมำตรำ ๑๑๕ อย่ำงไร หำกผู้ถูกกล่ำวหำยงัคงยนืยนัตำมที่รบัสำรภำพ ให้บนัทึก
ถ้อยค ำรบัสำรภำพรวมทัง้เหตุผลในกำรรบัสำรภำพ (ถ้ำม)ี และสำเหตุแห่งกำรกระท ำ 
ไวด้ว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่ท ำกำรสอบสวนต่อไปกไ็ด ้หรอืถำ้เหน็
เป็นกำรสมควรที่จะได้ทรำบข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์อันเกี่ยวกับเรื่องที่ กล่ำวหำ 
โดยละเอียดจะท ำกำรสอบสวนต่อไปตำมควรแก่กรณีก็ได้ แล้วด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๐ 
และขอ้ ๓๑ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมิได้ให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพ ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ด ำเนินกำรสอบสวนเพื่อรวบรวมพยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้กล่ำวหำแลว้ด ำเนินกำร
ตำมขอ้ ๑๕ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมำแล้วแต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรบัทรำบข้อกล่ำวหำ 
หรอืไม่มำรบัทรำบขอ้กล่ำวหำ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนส่งบนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ 
สว. ๒ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำ  
ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร หรอืสถำนที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่ำวหำแจ้งใหท้รำบ 
พร้อมทัง้มีหนังสือสอบถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำหรือไม่  
กำรแจ้งข้อกล่ำวหำในกรณีเช่นนี้ ให้ท ำบันทึกมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว. ๒ เป็นสำม
ฉบบั เพื่อเก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่งฉบบั ส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำสองฉบบัโดยให ้
ผูถู้กกล่ำวหำเกบ็ไวห้นึ่งฉบบั และใหผู้ถู้กกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบ
ส่งกลบัคนืมำรวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่งฉบบั เมื่อล่วงพน้สบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ด้
ด ำเนินกำรดังกล่ำว แม้จะไม่ได้รับแบบ สว. ๒ คืน ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้ทรำบ 
ขอ้กล่ำวหำแลว้ และใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรตำมวรรคหำ้ต่อไป 
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ข้อ ๑๕  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๔ แล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ด ำเนินกำรประชุมเพื่ อพิจำรณำว่ำมีพยำนหลักฐำนใดสนับสนุนข้อกล่ำวหำว่ำ 
ผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร และเป็นควำมผดิวนิัยกรณีใดตำมมำตรำใด 
หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร หรอืบกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำร 
หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕ หรอืไม่ อย่ำงไร 
แล้วให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรยีกผู้ถูกกล่ำวหำมำพบเพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำโดยระบุ 
ข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมพยำนหลักฐำนว่ำเป็นควำมผิดวินัยกรณีใดตำมมำตรำใด  
หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร หรอืบกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำร
หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕ อย่ำงไร  
และสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำเท่ำทีม่ใีหท้รำบโดยระบุวนั เวลำ สถำนที ่
และกำรกระท ำที่มีลกัษณะเป็นกำรสนับสนุนข้อกล่ำวหำ ส ำหรบัพยำนบุคคลจะระบุ
หรอืไม่ระบุชื่อพยำนกไ็ด ้

กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำตำม 
วรรคหนึ่ง ให้ท ำบันทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว. ๓ ท้ำยกฎ ก.พ. นี้ โดยท ำเป็นสอง
ฉบบั เพื่อมอบใหผู้้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบบัเก็บไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่งฉบบัและให ้
ผูถู้กกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

เมื่อด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะ
ยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำเป็นหนังสอืหรอืไม่ ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำประสงค์จะยื่นค ำชี้แจง 
เป็นหนังสอื ให้คณะกรรมกำรสอบสวนให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำยื่นค ำชี้แจงภำยในเวลำ 
อันสมควร แต่อย่ำงช้ำไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ และต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะให้ถ้อยค ำ
เพิม่เตมิรวมทัง้น ำสบืแกข้อ้กล่ำวหำดว้ย ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่ประสงคจ์ะยื่นค ำชีแ้จง
เป็นหนังสอื ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรให้ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำและน ำสบื 
แกข้อ้กล่ำวหำโดยเรว็ 

กำรน ำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวหำจะน ำพยำนหลกัฐำนมำเอง หรอืจะอ้ำง
พยำนหลกัฐำนแลว้ขอใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนเรยีกพยำนหลกัฐำนนัน้มำกไ็ด ้

เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ เสร็จแล้วให้
ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๐ และขอ้ ๓๑ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมำแล้วแต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบหรือไม่มำ
รบัทรำบข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำ ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนส่งบนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว. ๓ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๔๐ 

ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำ ซึ่งปรำกฏตำมหลักฐำนของทำงรำชกำร  
หรอืสถำนทีต่ดิต่อทีผู่ถู้กกล่ำวหำแจง้ใหท้รำบ พรอ้มทัง้มหีนังสอืขอใหผู้ถู้กกล่ำวหำชีแ้จง
นัดมำให้ถ้อยค ำและน ำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำ กำรแจ้งในกรณีนี้ ให้ท ำบนัทกึมสีำระส ำคญั 
ตำมแบบ สว. ๓ เป็นสำมฉบับ เพื่อเก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่ งฉบับ ส่งให ้
ผู้ถูกกล่ำวหำสองฉบับโดยให้ผู้ถูกกล่ำวหำเก็บไว้หนึ่ งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำ 
ลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีที่ร ับทรำบส่งกลับคืนมำรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน 
หนึ่งฉบับ เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวนันับแต่วนัที่ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวแม้จะไม่ได้รบัแบบ  
สว. ๓ คนื หรอืไม่ไดร้บัค ำชีแ้จงจำกผูถู้กกล่ำวหำ หรอืผูถู้กกล่ำวหำไม่มำใหถ้้อยค ำตำม
นัด ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้ทรำบข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน 
ขอ้กล่ำวหำแล้วและไม่ประสงคท์ีจ่ะแก้ขอ้กล่ำวหำ ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมกำรสอบสวน
จะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้หรือถ้ำเห็นเป็นกำรสมควรที่จะได้ทรำบขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติม  
จะสอบสวนต่อไปตำมควรแก่กรณีก็ได้แล้วด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ต่อไป  
แต่ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำมำขอให้ถ้อยค ำหรือยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรือขอน ำสืบแก้ 
ข้อกล่ำวหำก่อนที่คณะกรรมกำรสอบสวนจะเสนอส ำนวนกำรสอบสวนตำมข้อ ๓๑  
โดยมีเหตุผลอันสมควร ให้คณะกรรมกำรสอบสวนให้โอกำสแก่ผู้ถูกกล่ำวหำตำมที ่
ผูถู้กกล่ำวหำรอ้งขอ 

 

ข้อ ๑๖  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนตำมข้อ ๑๕  
เสร็จแล้ว ก่อนเสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำม 
ขอ้ ๓๑ ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพิม่เติม 
กใ็ห้ด ำเนินกำรได้ ถ้ำพยำนหลกัฐำนที่ได้เพิม่เติมมำนัน้เป็นพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุน 
ขอ้กล่ำวหำ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนสรุปพยำนหลกัฐำนดงักล่ำวใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 
และให้โอกำสผูถู้กกล่ำวหำที่จะใหถ้้อยค ำหรอืน ำสบืแก้เฉพำะพยำนหลกัฐำนเพิม่เติมที่
สนับสนุนขอ้กล่ำวหำนัน้  ทัง้นี้ ใหน้ ำขอ้ ๑๕ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๗  ผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจงหรอืให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำไว้แล้ว 
มีสิทธิยื่นค ำชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอให้ถ้อยค ำหรือน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำเพิ่มเติมต่อ
คณะกรรมกำรสอบสวนก่อนกำรสอบสวนแลว้เสรจ็ 

เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชำคนใหม่ตำมข้อ ๒๙ ผู้ถูกกล่ำวหำจะยื่ น 
ค ำชี้แจงต่อบุคคลดังกล่ำวก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้รบัค ำชี้แจงนัน้รวมไว้ในส ำนวนกำร
สอบสวนเพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 
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๑๔๑ 

ขอ้ ๑๘  ในกำรสอบปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำและพยำน ต้องมกีรรมกำรสอบสวน 
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด จงึจะสอบสวนได้ 

 

ขอ้ ๑๙  ก่อนเริ่มสอบปำกค ำพยำน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนแจ้งให้พยำน
ทรำบว่ำกรรมกำรสอบสวนมฐีำนะเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรให้
ถอ้ยค ำอนัเป็นเทจ็ต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็นควำมผดิตำมกฎหมำย 

 

ขอ้ ๒๐  ในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำน หำ้มมใิหก้รรมกำรสอบสวน
ผูใ้ดกระท ำกำรล่อลวง ขู่เขญ็ ใหส้ญัญำหรอืกระท ำกำรใดเพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้ใหถ้อ้ยค ำ
อย่ำงใด ๆ 

 

ขอ้ ๒๑  ในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำน ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
เรยีกผูซ้ึง่จะถูกสอบปำกค ำเขำ้มำในทีส่อบสวนครำวละหนึ่งคน หำ้มมใิหบุ้คคลอื่นอยู่ในที่
สอบสวน เวน้แต่บุคคลซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนอนุญำตใหอ้ยู่ในทีส่อบสวนเพื่อประโยชน์
แห่งกำรสอบสวน 

กำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำน ใหบ้นัทกึถอ้ยค ำมสีำระส ำคญัตำมแบบ 
สว. ๔ หรอื แบบ สว. ๕ ท้ำยกฎ ก.พ. นี้  แล้วแต่กรณี เมื่อได้บนัทึกถ้อยค ำเสร็จแล้ว  
ใหอ้่ำนให้ผูใ้หถ้้อยค ำฟังหรอืจะให้ผูใ้ห้ถ้อยค ำอ่ำนเองกไ็ด ้เมื่อผู้ให้ถ้อยค ำรบัว่ำถูกต้อง
แลว้ ใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำและผูบ้นัทกึถ้อยค ำลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนและใหค้ณะกรรมกำร
สอบสวนทุกคนซึ่งร่วมสอบสวนลงลำยมอืชื่อรบัรองไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำนัน้ดว้ย ถำ้บนัทกึ
ถ้อยค ำมหีลำยหน้ำ ใหก้รรมกำรสอบสวนอย่ำงน้อยหนึ่งคนกบัผูใ้หถ้้อยค ำลงลำยมอืชื่อ
ก ำกบัไวทุ้กหน้ำ 

ในกำรบนัทึกถ้อยค ำ ห้ำมมิให้ขูดลบหรอืบนัทึกขอ้ควำมทบั ถ้ำจะต้องแก้ไข
ขอ้ควำมที่ได้บนัทึกไว้แล้ว ให้ใช้วธิขีดีฆ่ำหรอืตกเติม และให้กรรมกำรสอบสวนผู้ร่วม
สอบสวนอย่ำงน้อยหนึ่ งคนกับผู้ให้ถ้อยค ำลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่ำ 
หรอืตกเตมิ 

ในกรณีทีผู่ใ้หถ้อ้ยค ำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อ ใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำนัน้ 

ในกรณีที่ผู้ใหถ้้อยค ำไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได้ ให้น ำมำตรำ ๙ แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชยม์ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๑๔๒ 

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเรียกบุคคลใดมำเป็นพยำนให้ 
บุคคลนัน้มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำตำมวนั เวลำ และสถำนที่ที่คณะกรรมกำรสอบสวน
ก ำหนด 

ในกรณีทีพ่ยำนมำแต่ไม่ใหถ้้อยค ำหรอืไม่มำ หรอืคณะกรรมกำรสอบสวนเรยีก
พยำนไม่ไดภ้ำยในเวลำอนัสมควร คณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่สอบสวนพยำนนัน้กไ็ด้
แต่ต้องบนัทึกเหตุนัน้ไว้ในบนัทึกประจ ำวนัที่มีกำรสอบสวนตำมข้อ ๑๑ และรำยงำน 
กำรสอบสวนตำมขอ้ ๓๑ 

 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำกำรสอบสวนพยำนหลกัฐำนใด
จะท ำให้กำรสอบสวนล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็น หรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ  
จะงดกำรสอบสวนพยำนหลกัฐำนนัน้กไ็ด ้แต่ต้องบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึประจ ำวนัทีม่ี 
กำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๑ และรำยงำนกำรสอบสวนตำมขอ้ ๓๑ 

 

ขอ้ ๒๔  ในกรณีทีจ่ะตอ้งสอบสวนหรอืรวบรวมพยำนหลกัฐำนซึ่งอยู่ต่ำงทอ้งที่
ประธำนกรรมกำรจะรำยงำนต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำร
มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในท้องที่นั ้นสอบสวน 
หรอืรวบรวมพยำนหลกัฐำนแทนกไ็ด ้โดยก ำหนดประเดน็หรอืขอ้ส ำคญัทีจ่ะตอ้งสอบสวน
ไปให้ ในกรณีเช่นนี้ ให้หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนเลอืกขำ้รำชกำรฝ่ำย 
พลเรอืนทีเ่หน็สมควรอย่ำงน้อยอกีสองคนมำร่วมเป็นคณะท ำกำรสอบสวน 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง ใหค้ณะท ำกำรสอบสวนมฐีำนะเป็นคณะกรรมกำร
สอบสวนตำมกฎ ก.พ. นี้ และให้น ำขอ้ ๗ วรรคหนึ่ง ขอ้ ๑๑ วรรคสอง ขอ้ ๑๘ ขอ้ ๑๙ 
ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๑ และขอ้ ๒๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ กรณีมีมูลว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ 
กระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร  
หรอืบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรอืประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร 
ในเรื่องอื่นนอกจำกทีร่ะบุไวใ้นค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ใหป้ระธำนกรรมกำร
รำยงำนไปยงัผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยเร็ว ถ้ำผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือหย่อน
ควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติห น้ำที่ รำชกำร หรือบกพร่องในหน้ำที่ รำชกำร  
หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมรำยงำน ให้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดิมเป็นผู้ท ำกำร
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๑๔๓ 

สอบสวน หรือจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหม่ก็ได้  ทัง้นี้  ให้ด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. นี้  

 

ข้อ ๒๖  ในกรณีที่กำรสอบสวนพำดพิงไปถึงข้ำรำชกำรพลเรือนผู้อื่น  
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนผู้นัน้มีส่ วนร่วม
กระท ำกำรในเรื่องทีส่อบสวนนัน้ดว้ยหรอืไม่ ถ้ำเหน็ว่ำผูน้ัน้มส่ีวนร่วมกระท ำกำรในเรื่อง
ที่สอบสวนนัน้อยู่ด้วย ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนไปยังผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีโดยเรว็ 

ในกรณีที่ผู้มอี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ กรณีมมีูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏิบตัหิน้ำที่
รำชกำร หรอืบกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำร หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรตำมรำยงำน ให้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน โดยจะแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนคณะเดมิเป็นผู้สอบสวน หรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหม่กไ็ด ้ ทัง้นี้ 
ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. นี้  กรณีเช่นนี้  ให้ใช้
พยำนหลกัฐำนทีไ่ดส้อบสวนมำแลว้ประกอบกำรพจิำรณำได ้

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนโดยแยกเป็นส ำนวน 
กำรสอบสวนใหม่ให้น ำส ำเนำพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวข้องในส ำนวนกำรสอบสวนเดิม 
รวมในส ำนวนกำรสอบสวนใหม่ หรอืบนัทกึใหป้รำกฏว่ำน ำพยำนหลกัฐำนใดจำกส ำนวน
กำรสอบสวนเดมิมำประกอบกำรพจิำรณำในส ำนวนกำรสอบสวนใหม่ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๗  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อสอบสวน
ขำ้รำชกำรพลเรอืนผูใ้ดในเรื่องทีผู่น้ัน้หย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 
หรอืบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรอืประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร
ตำมมำตรำ ๑๑๕ และผู้บงัคบับญัชำเหน็ว่ำกำรสอบสวนเรื่องนัน้มมีูลว่ำเป็นกำรกระท ำ
ผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรง ซึ่งผู้บงัคบับญัชำเห็นควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรท ำกำรสอบสวน 
ผูน้ัน้ตำมมำตรำ ๑๐๒ ให้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. นี้ 
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๑๐๒ จะน ำส ำนวนกำรสอบสวนของ
คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๑๑๕ มำประกอบกำรพจิำรณำกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีที่มคี ำพพิำกษำถึงที่สุดว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิหรอืต้องรบั
ผดิในคดทีีเ่กีย่วกบัเรื่องทีก่ล่ำวหำ ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏ
ตำมค ำพพิำกษำไดค้วำมประจกัษ์ชดัอยู่แล้ว ใหถ้อืเอำค ำพพิำกษำนัน้เป็นพยำนหลกัฐำนที่
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๑๔๔ 

สนับสนุนขอ้กล่ำวหำโดยไม่ต้องสอบสวนพยำนหลกัฐำนอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัข้อกล่ำวหำ 
แต่ต้องแจง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ และแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุน
ขอ้กล่ำวหำตำมขอ้ ๑๕ ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบดว้ย 

 

ข้อ ๒๙  ในระหว่ำงกำรสอบสวน แม้จะมีกำรสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำไปอยู่นอก
บงัคบับญัชำของผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำร
สอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วท ำรำยงำนกำรสอบสวนและเสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่อ 
ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องตำมข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕  
ขอ้ ๓๖ และขอ้ ๓๗ และใหผู้้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนส่งเรื่องให้ผู้บงัคบับญัชำ
คนใหม่ของผู้ถูกกล่ำวหำเพื่อด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๒ (๑) หรอื (๒) แล้วแต่กรณีต่อไป  
ทัง้น้ี ใหผู้้บงัคบับญัชำคนใหม่มอี ำนำจตรวจสอบควำมถูกต้องตำมขอ้ ๓๔ ขอ้ ๓๕ ขอ้ ๓๖ 
และขอ้ ๓๗ ดว้ย 

 

ขอ้ ๓๐  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนไดร้วบรวมพยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ เสรจ็แล้ว 
ใหป้ระชุมพจิำรณำลงมตดิงันี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยหรอืไม่ ถ้ำผิดเป็นควำมผิดวนิัยกรณีใดตำม
มำตรำใด และควรไดร้บัโทษสถำนใด 

(๒) ผู้ถูกกล่ำวหำหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือ
บกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำร หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำม
มำตรำ ๑๑๕ หรอืไม่ อย่ำงไร 

(๓) กรณีมีเหตุอนัควรสงสยัอย่ำงยิ่งว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวนิัยอย่ำง
รำ้ยแรง แต่กำรสอบสวนไม่ไดค้วำมแน่ชดัพอทีจ่ะฟังลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก ถำ้ให้
รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๖ หรอืไม่ อย่ำงไร 

 

ข้อ ๓๑  เมื่อได้ประชุมพิจำรณำลงมติตำมข้อ ๓๐ แล้ว ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนท ำรำยงำนกำรสอบสวนซึ่งมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว. ๖ ทำ้ยกฎ ก.พ. นี้ เสนอ
ต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน กรรมกำรสอบสวนผู้ใดมีควำมเห็นแย้ง ให้ท ำ
ควำมเห็นแย้งแนบไว้กับรำยงำนกำรสอบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำร
สอบสวนดว้ย 
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๑๔๕ 

รำยงำนกำรสอบสวนอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
(๑) สรุปขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนว่ำมอีย่ำงใดบ้ำง ในกรณีทีไ่ม่ไดส้อบสวน

พยำนตำมขอ้ ๒๒ และขอ้ ๒๓ ใหร้ำยงำนเหตุทีไ่ม่ไดส้อบสวนนัน้ใหป้รำกฏไว ้ในกรณีที ่
ผูถู้กกล่ำวหำใหถ้อ้ยค ำรบัสำรภำพ ใหบ้นัทกึเหตุผลในกำรรบัสำรภำพ (ถำ้ม)ี ไวด้ว้ย 

(๒) วนิิจฉัยเปรยีบเทยีบพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำกบัพยำนหลกัฐำน
ทีห่กัลำ้งขอ้กล่ำวหำ 

(๓) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวนิัย
หรอืไม่ อย่ำงไร ถำ้ผดิเป็นควำมผดิวนิัยกรณีใดตำมมำตรำใด และควรไดร้บัโทษสถำนใด 
หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำที่รำชกำร หรอืบกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำร 
หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕ หรอืไม่ อย่ำงไร 
หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัอย่ำงยิง่ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิวนิัยรำ้ยแรง แต่กำรสอบสวน
ไม่ได้ควำมแน่ชดัพอที่จะฟังลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก ถ้ำให้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็น
กำรเสยีหำยแก่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๖ หรอืไม่ อย่ำงไร 

เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนไดท้ ำรำยงำนกำรสอบสวนแลว้ ใหเ้สนอส ำนวนกำร
สอบสวนพร้อมทัง้สำรบำญต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน และให้ถือว่ำกำร
สอบสวนแลว้เสรจ็ 

 

ข้อ ๓๒  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอส ำนวนกำรสอบสวนมำแล้วให ้
ผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตรวจสอบควำมถูกต้องของส ำนวนกำรสอบสวนตำม
ขอ้ ๓๔ ขอ้ ๓๕ ขอ้ ๓๖ และขอ้ ๓๗ แลว้ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ ได้กระท ำผิด 
หรอืไม่มเีหตุทีจ่ะใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕ สมควรยุตเิรื่อง หรอืกระท ำผดิทีย่งั
ไม่ถึงขัน้เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
พจิำรณำสัง่กำรตำมทีเ่หน็สมควรโดยเรว็ 

(๒) ในกรณีที่จะต้องส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. 
จงัหวดั พจิำรณำมำตรำ ๑๐๔ วรรคสอง (๑) (๒) หรอื (๓) มำตรำ ๑๑๕ หรอืมำตรำ ๑๑๖ 
ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำดังกล่ำวด ำเนินกำรโดยไม่ชักช้ำ และให้ อ.ก.พ. กระทรวง 
อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. จงัหวดั พจิำรณำโดยเรว็ 

 

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน หรือผู้มีอ ำนำจตำม 
มำตรำ ๑๐๒ มำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม มำตรำ ๑๑๕ หรอื อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม  
อ.ก.พ. จงัหวดั แล้วแต่กรณี เหน็สมควรให้สอบสวนเพิม่เติมประกำรใดให้ก ำหนดประเด็น 
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๑๔๖ 

พร้อมทัง้ส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องไปให้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดิมเพื่อด ำเนินกำร
สอบสวนเพิม่เตมิไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดมิไม่อำจท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมได ้
หรอืผูส้ ัง่สอบสวนเพิม่เตมิเหน็เป็นกำรสมควร จะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่
ขึ้นท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้  ให้น ำข้อ ๓ และข้อ ๔ มำใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อ
สอบสวนเสรจ็แล้วใหส่้งพยำนหลกัฐำนทีไ่ดจ้ำกกำรสอบสวนเพิม่เตมิไปใหผู้ส้ ัง่สอบสวน
เพิม่เตมิโดยไม่ตอ้งท ำควำมเหน็ 

 

ขอ้ ๓๔  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไม่ถูกต้องตำม
ข้อ ๓ ให้กำรสอบสวนทัง้หมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒  
มำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม หรอืมำตรำ ๑๑๕ แล้วแต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ใหม่ใหถู้กตอ้ง 

 

ขอ้ ๓๕  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรสอบสวนตอนใดท ำไม่ถูกต้อง ใหก้ำรสอบสวน
ตอนนัน้เสยีไปเฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรประชุมของคณะกรรมกำรสอบสวนมีกรรมกำรสอบสวนมำประชุม 
ไม่ครบตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๗ วรรคหนึ่ง 

(๒) กำรสอบปำกค ำบุคคลด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๑  
วรรคสอง ขอ้ ๑๘ ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๑ วรรคหนึ่ง หรอืขอ้ ๒๔ 

ในกรณีเช่นนี้ ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒ มำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม มำตรำ ๑๑๕ 
หรอื อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จงัหวดั แล้วแต่กรณี สัง่ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรใหม่ใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๓๖  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำคณะกรรมกำรสอบสวนไม่เรยีกผู้ถูกกล่ำวหำมำ
รบัทรำบขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำ หรอืไม่ส่งบนัทกึกำร
แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน
ตอบรบัไปใหผู้ถู้กกล่ำวหำ หรอืไม่มหีนังสอืขอใหผู้ถู้กกล่ำวหำชีแ้จง หรอืนัดมำใหถ้อ้ยค ำ
หรือน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำตำมข้อ ๑๕ ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒ มำตรำ ๑๐๙  
วรรคสำม มำตรำ ๑๑๕ หรอื อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จงัหวดั แล้วแต่กรณี  
สัง่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำร ให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้ โอกำส 
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๑๔๗ 

ผู้ถูกกล่ำวหำที่จะชี้แจงให้ถ้อยค ำ และน ำสบืแก้ข้อกล่ำวหำตำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้ ๑๕ 
ดว้ย 

 

ขอ้ ๓๗  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรสอบสวนตอนใดท ำไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. นี้ 
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ ถ้ำกำรสอบสวนตอนนั ้นเป็น
สำระส ำคญัอนัจะท ำให้เสยีควำมเป็นธรรม ให้ผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒ มำตรำ ๑๐๙ 
วรรคสำม มำตรำ ๑๑๕ หรอื อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จงัหวดั แล้วแต่กรณี  
สัง่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนแก้ไขหรอืด ำเนินกำรตอนนัน้ให้ถูกต้องโดยเรว็ แต่ถ้ำกำร
สอบสวนตอนนัน้มใิช่สำระส ำคญัอนัจะท ำใหเ้สยีควำมเป็นธรรม ผูม้อี ำนำจดงักล่ำวจะสัง่
ใหแ้กไ้ขหรอืด ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งหรอืไม่กไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๘  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.พ. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ต้นให้นับวนัถดัจำก
วนัแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริม่นับระยะเวลำ แต่ถ้ำเป็นกรณีขยำยเวลำให้นับวนัต่อจำก
วนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำเดมิเป็นวนัเริม่ระยะเวลำทีข่ยำยออกไป ส่วนเวลำสุดสิน้ ถ้ำวนั
สุดทำ้ยแห่งระยะเวลำตรงกบัวนัหยุดรำชกำรให้นับวนัเริม่เปิดท ำกำรใหม่เป็นวนัสุดทำ้ย
แห่งระยะเวลำ 

 

ขอ้ ๓๙  ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสอนก่อนวนัที่กฎ ก.พ. นี้  
ใช้บงัคบั ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.พ. ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่ำดว้ยกำรสอบสวนพจิำรณำ ต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสรจ็ ส่วนกำร
พิจำรณำสัง่กำรของผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๒ มำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม มำตรำ ๑๑๕ 
มำตรำ ๑๑๖ หรือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. จังหวัด แล้วแต่กรณี  
ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

นำยกรฐัมนตร ี

ประธำน ก.พ. 
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๑๔๘ 

แบบ สว. ๑ 

 

ครุฑ 

ค ำสัง่ .. (ชื่อส่วนรำชกำรทีอ่อกค ำสัง่) .. 
ที ่....../..... (เลขปีพุทธศกัรำชทีอ่อกค ำสัง่) 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

   
 

ดว้ย .......... (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ....... ขำ้รำชกำรพลเรอืน ...... (ประเภท)  ..........  
ต ำแหน่ง ............................... ระดบั ................................ สงักดั  .................................  
มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำนแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร/บกพร่องในหน้ำที่รำชกำร/ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
ในเรื่อง............ (เรื่องทีก่ล่ำวหำ ถำ้กล่ำวหลำยเรื่องใหร้ะบุกทุกเรื่อง)  ............................  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๒/มำตรำ ๑๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ จงึแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ 
ในเรื่องดงักล่ำว ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี้ 

......................... (ชื่อและต ำแหน่ง)  ..................... เป็นประธำนกรรมกำร 

......................... (ชื่อและต ำแหน่ง)  ..................... เป็นกรรมกำร 

 ฯลฯ ฯลฯ 

......................... (ชื่อและต ำแหน่ง)  ..................... เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

......................... (ชื่อและต ำแหน่ง)  ..................... เป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

ทัง้นี้ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนพจิำรณำตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. ฉบบัที่ .... (พ.ศ. ....) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
แลว้เสนอส ำนวนกำรสอบสวนมำเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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๑๔๙ 

อน่ึง ถำ้คณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำ กรณีมมีลูว่ำผูถ้กูกล่ำวหำกระท ำ 
ผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร/บกพร่องใน
หน้ำทรำชกำร/ประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร ในเรื่องอื่นนอกจำกที่
ระบุไวใ้นค ำสัง่นี้ หรอืกรณีทีก่ำรสอบสวนพำดพงิไปถงึขำ้รำชกำรพลเรอืนผูอ้ื่นและคณะ 

กรรมกำรสอบสวนพจิำรณำในเบือ้งตน้แลว้เหน็ว่ำ ขำ้รำชกำรพลเรอืนผูน้ัน้มส่ีวนร่วม
กระท ำกำรในเรื่องทีส่อบสวนนัน้อยู่ดว้ย ใหป้ระธำนกรรมกำรรำยงำนมำโดยเรว็ 

 
 

สัง่ ณ วนัที ่.... เดอืน ................... พ.ศ. .... 
............... (ลำยมอืชื่อ) ................ ผูส้ ัง่ 

(..................................................) 
.............. (ต ำแหน่ง) .............. 

 

หมำยเหตุ ๑. กำรระบุชื่อและต ำแหน่งของประธำนกรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร 
และเลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี) ให้ระบุทัง้ชื่อตวั ชื่อสกุล 
ต ำแหน่งในทำงบริหำร และต ำแหน่งในสำยงำน ตลอดจนระดับ
ต ำแหน่ง (ถำ้ม)ี 

 ๒. กำรระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ ให้ระบุทัง้ชื่อตัว ชื่อสกุล 
ต ำแหน่งในทำงบริหำร และต ำแหน่งในสำยงำน ตลอดจนระดับ
ต ำแหน่ง (ถำ้ม)ี 

 ๓. ในกรณีจ ำเป็นจะใหม้ผีูช้่วยเลขำนุกำรกไ็ด ้

 ๔. ขอ้ควำมใดทีไ่ม่ใชใ้หต้ดัออก 
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๑๕๐ 

แบบ สว. ๒ 

 

บนัทกึกำรแจง้และรบัทรำบขอ้กล่ำวหำตำมขอ้ ๑๔ 

 

เรื่อง กำรสอบสวน ............ (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ............ ซึง่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิ 

วนิัยอย่ำงรำ้ยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร/บกพร่อง 

ในหน้ำทีร่ำชกำร/ประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร 

   
 

วนัที ่.......... เดอืน ................. พ.ศ. ...... 
 

คณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสัง่ ......... (ชื่อส่วนรำชกำรทีอ่อกค ำสัง่) ..............  
ที่ ....../.... เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ลงวันที่ ......... เดือน .............. 
พ.ศ. ..... ไดแ้จง้และอธบิำยขอ้กล่ำวหำให ้... (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ... ผูถู้กกล่ำวหำทรำบดงันี้ 

............ (อธิบำยข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่องที่กล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำ 
ทรำบว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร)  .................................................. 
 .....................................................................................................................................  

ทัง้นี้  คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบแล้วว่ำ ในกำร
สอบสวนนี้ ผู้ถูกกล่ำวหำมสีทิธทิี่จะไดร้บัแจง้สรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำ
และมสีทิธทิีจ่ะใหถ้้อยค ำหรอืชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำ ตลอดจนอ้ำงพยำนหลกัฐำนหรอืน ำพยำน 
หลกัฐำนมำสบืแกข้อ้กล่ำวหำไดด้ว้ย 

 
 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... ประธำนกรรมกำร 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... กรรมกำร 

(............................................................) 
 ฯลฯ ฯลฯ 

 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(............................................................) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๑ 

ขำ้พเจำ้ ............... (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ............... ไดท้รำบขอ้กล่ำวหำและไดร้บั
บนัทกึนี้ ๑ ฉบบัไวแ้ลว้ เมื่อวนัที ่........ เดอืน ....................................... พ.ศ. .......... 

 

 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... ผูถู้กกล่ำวหำ 

(............................................................) 
 

หมำยเหตุ ๑. ในกรณีที่เรยีกผู้ถูกกล่ำวหำมำเพื่อแจ้งและอธบิำยขอ้กล่ำวหำ ต้องมีกรรมกำร
สอบสวนร่วมแจง้และอธบิำยขอ้กล่ำวหำไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
สอบสวนทัง้หมด และให้กรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวลงลำยมือชื่อในบันทึก  
ทัง้นี้ ให้ท ำบนัทกึตำมแบบ สว. ๒ นี้เป็น ๒ ฉบบั มอบให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๑ ฉบบั 
เก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมือชื่อ 
และวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

 ๒. ในกรณีที่ส่งบนัทกึตำมแบบ สว. ๒ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผู้ถูก
กล่ำวหำ ให้กรรมกำรสอบสวนลงลำยมือชื่อในบนัทึกไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด และให้ท ำบนัทกึตำมแบบ สว. ๒ เป็น ๓ ฉบบั 
เก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน ๑ ฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๒ ฉบับ เพื่อให ้
ผู้ถูกกล่ำวหำเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมือชื่อและวนัเดือนปี 
ทีร่บัทรำบส่งกลบัคนืมำรวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน ๑ ฉบบั 

 ๓. ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพว่ำได้กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำ 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำกำรกระท ำตำมที่ถูก
กล่ำวหำดงักล่ำวเป็นควำมผิดวินัยกรณีใด หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรือประพฤติตน 
ไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕ อย่ำงไร หำกผูถู้กกล่ำวหำ
ยงัคงยนืยนัตำมที่รบัสำรภำพ ใหบ้นัทกึถ้อยค ำรบัสำรภำพรวมทัง้เหตุผลในกำร
รบัสำรภำพ (ถำ้ม)ี และสำเหตุแห่งกำรกระท ำไวด้ว้ย 

 ๔. ขอ้ควำมใดทีไ่ม่ใชใ้หต้ดัออก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๒ 

แบบ สว. ๓ 

 

บนัทกึกำรแจง้และรบัทรำบขอ้กล่ำวหำและสรปุพยำนหลกัฐำน 

ทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำ ตำมขอ้ ๑๕ 

 

เรื่อง กำรสอบสวน ............. (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ............. ซึง่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิ 

วนิัยอย่ำงรำ้ยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร/บกพร่อง 

ในหน้ำทีร่ำชกำร/ประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร 

   

 

วนัที ่........ เดอืน .................. พ.ศ. ......... 
 

ตำมทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนตำมค ำสัง่ ...... (ชื่อส่วนรำชกำรทีอ่อกค ำสัง่) ..... 
ที่ ........../....... เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ลงวนัที่ ........ เดอืน ................. 
พ.ศ. ...... ได้แจ้งข้อกล่ำวหำให้ ......... (ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ) ......... ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบตำม
บนัทกึกำรแจ้งและรบัทรำบขอ้กล่ำวหำตำมขอ้ ๑๔ ลงวนัที่ .... เดอืน ............... พ.ศ. .......  
นัน้ 

บัดนี้  คณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่ เกี่ยวข้องกับ 
ขอ้กล่ำวหำเสรจ็แลว้ จงึแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำให้
ผูถู้กกล่ำวหำทรำบ ดงันี้ 

๑. ขอ้กล่ำวหำ 

..................... (ขอ้กล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมพยำนหลกัฐำนว่ำกรณีใดเป็นควำม 
ผิดวินัยตำมมำตรำใด หรือหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือบกพร่อง 
ในหน้ำที่รำชกำร หรือประพฤติตนไม่ เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕  
อย่ำงไร)  ....................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๓ 

๒. สรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำ 

..................... (สรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำเท่ำทีม่ใีห้ทรำบโดย
ระบุวนั เวลำ สถำนที ่และกำรกระท ำทีม่ลีกัษณะเป็นกำรสนับสนุนขอ้กล่ำวหำ)  .............. 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  

 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... ประธำนกรรมกำร 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... กรรมกำร 

(............................................................) 
 ฯลฯ ฯลฯ 

 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(............................................................) 
 

ขำ้พเจ้ำ ................. (ชื่อผู ้ถูกกล่ำวหำ) ................. ได้ทรำบขอ้กล่ำวหำ
และสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำ และได้รบับนัทกึนี้ ๑ ฉบบัไว้แล้ว  
เมื่อวนัที่ ........ เดอืน ......................... พ.ศ. .......... 

 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) .....................ผูถู้กกล่ำวหำ 

(............................................................) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๔ 

หมำยเหตุ ๑. กำรประชุมเพื่อพจิำรณำขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุน
ขอ้กล่ำวหำตำมขอ้ ๑๕ ต้องมกีรรมกำรสอบสวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำ
สำมคนและไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด
และใหก้รรมกำรสอบสวนดงักล่ำวลงลำยมอืชื่อในบนัทกึนี้ 

 ๒. ในกรณีทีเ่รยีกผูถู้กกล่ำวหำมำเพื่อแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำน
ที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ทรำบ ให้ท ำบันทึกตำมแบบ สว. ๓ นี้ เป็น  
๒ ฉบบั มอบให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๑ ฉบบั เก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน  
๑ ฉบบั และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีที่รบัทรำบไว้
เป็นหลกัฐำนดว้ย 

 ๓. ในกรณีที่ส่งบนัทกึตำมแบบ สว. ๓ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให ้
ผู้ถูกกล่ำวหำ ให้ท ำบนัทกึตำมแบบ สว. ๓ นี้เป็น ๓ ฉบบั เก็บไว้ใน
ส ำนวนกำรสอบสวน ๑ ฉบบั ส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ๒ ฉบบั เพื่อให้ผูถู้ก
กล่ำวหำเก็บไว้ ๑ ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมือชื่อและวันเดือนปี 
ทีร่บัทรำบส่งกลบัคนืมำรวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน ๑ ฉบบั 

 ๔. ขอ้ควำมใดทีไ่ม่ใชใ้หต้ดัออก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๕ 

แบบ สว. ๔ 

 

บนัทกึถอ้ยค ำของผูถู้กกล่ำวหำ 

 

เรื่อง กำรสอบสวน ............. (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ............. ซึง่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิ 

วนิยัอย่ำงรำ้ยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร/บกพร่อง 

ในหน้ำทีร่ำชกำร/ประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร 

   
 

สอบสวนที ่........................... 
วนัที ่...... เดอืน .................... พ.ศ. ..... 

ขำ้พเจำ้ .................. (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ................ อำยุ ............. ปี สญัชำต ิ...  
ศำสนำ ...................................... อำชพี................................................ อยูบ่ำ้นเลขที ่...  
ตรอก/ซอย .................................................... ถนน  .....................................................  
แขวง/ต ำบล .................................................. เขต/อ ำเภอ  ............................................  
จงัหวดั ........................................................ 

ขำ้พเจำ้ไดท้รำบแลว้ว่ำ ขำ้พเจำ้เป็นผูถู้กกล่ำวหำในเรื่อง  ................................  
(เรื่องทีก่ล่ำวหำ) ............. ตำมค ำสัง่ ... (ชือ่ส่วนรำชกำรทีอ่อกค ำสัง่) ... ที ่...../ ..............  
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ลงวนัที ่........... เดอืน ........................ พ.ศ.  ..........  
และขำ้พเจำ้ขอใหถ้อ้ยค ำตำมควำมสตัยจ์รงิดงัต่อไปนี้ 

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



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๖ 

ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง ขู่เข็ญ 
ให้สัญญำหรือกระท ำกำรใด เพื่อจูงใจให้ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค ำอย่ำงใด ๆ  และข้ำพเจ้ำได้ฟังบันทึก 
ถอ้ยค ำทีอ่่ำนใหฟั้ง/ไดอ้่ำนบนัทกึถอ้ยค ำเองแลว้ ขอรบัรองว่ำเป็นบนัทกึถอ้ยค ำที่ถูกตอ้ง
จงึลงลำยมอืชื่อไวต้่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

 
 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... ผูถู้กกล่ำวหำ 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... ผูบ้นัทกึถอ้ยค ำ 

(............................................................) 
 

ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำ ........... (ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ) ........... ได้ให้ถ้อยค ำและ 
ลงลำยมอืชื่อต่อหน้ำขำ้พเจำ้ 

 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... ประธำนกรรมกำร 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... กรรมกำร 

(............................................................) 
 ฯลฯ ฯลฯ 

 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... ผูช้่วยเลขำนุกำร 

(............................................................) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๗ 

หมำยเหตุ ๑. ให้ใช้แบบ สว. ๔ นี้ ได้ทัง้กำรบันทึกถ้อยค ำของผู้ถูกกล่ำวหำ ตำมข้อ ๑๔  
วรรคสำม และวรรคสี ่ขอ้ ๑๕ วรรคสำม และขอ้ ๒๑ 

 ๒. ในกรณีที่ผูถู้กกล่ำวหำให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพว่ำไดก้ระท ำกำรตำมที่ถูก
กล่ำวหำ ให้บนัทกึถ้อยค ำรบัสำรภำพรวมทัง้เหตุผลในกำรรบัสำรภำพ 
(ถำ้ม)ี และสำเหตุแห่งกำรกระท ำไวด้ว้ย 

 ๓. กำรสอบปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำต้องมีกรรมกำรสอบสวนร่วมสอบสวน 
ไม่ น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด และให ้
กรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวลงลำยมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยค ำ 
นัน้ดว้ย 

 ๔. ถ้ำผู้บันทึกถ้อยค ำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้ช่ วย 
เลขำนุกำร ให้ผูบ้นัทกึถ้อยค ำลงลำยมอืชื่อทัง้ในฐำนะผู้บนัทกึถ้อยค ำ
และผูร้บัรองกำรใหถ้อ้ยค ำ 

 ๕. ขอ้ควำมใดทีไ่ม่ใชใ้หต้ดัออก 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๘ 

แบบ สว. ๕ 

 

บนัทกึถอ้ยค ำพยำนของฝ่ำยกลำ่วหำ/ฝ่ำยผูถู้กกล่ำวหำ 

 

เรื่อง กำรสอบสวน ............. (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ............. ซึง่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิ 

วนิัยอย่ำงรำ้ยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร/บกพร่อง 

ในหน้ำทีร่ำชกำร/ประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร 

   
 

สอบสวนที ่................................... 
วนัที ่........ เดอืน ..................... พ.ศ. ....... 

ขำ้พเจำ้ ........... (ชื่อพยำน) ............................... อำย ุ........... ปี สญัชำต ิ ......  
ศำสนำ ................. อำชีพ .... (ระบุให้ชัดเจนว่ำประกอบอำชีพอะไร ที่ใด ถ้ำเป็น
ขำ้รำชกำรใหร้ะบุต ำแหน่งและสงักดัดว้ย) .............................. อยู่บำ้นเลขที ่ .................  
ตรอก/ซอย ...................................................... ถนน ....................................................  
แขวง/ต ำบล ................................................... เขต/อ ำเภอ ............................................  
จงัหวดั ......................................................... 

คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ ้งให ้ข ้ำพเจ ้ำทรำบว่ำ ข ้ำพเจ ้ำเป็นพยำน  
ในเรื่อง ........................ (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) ............................ ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงร้ำยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร/บกพร่องในหน้ำที่
รำชกำร/ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ตำมค ำสัง่ ..................  
(ชื่อส่วนรำชกำรทีอ่อกค ำสัง่) ที ่................/........... เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 
ลงวนัที ่.......... เดอืน ................. พ.ศ. ...... และไดแ้จง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบด้วยว่ำกรรมกำร
สอบสวนมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรให้ถ้อยค ำอันเป็นเท็จต่อ
กรรมกำรสอบสวนอำจเป็นควำมผดิตำมกฎหมำย 

ขำ้พเจำ้ขอใหถ้อ้ยค ำตำมควำมสตัยจ์รงิดงัต่อไปนี้ 
....................................................................................................................... 

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



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๕๙ 

ข้ำพเจ้ำขอรบัรองว่ำ คณะกรรมกำรสอบสวนมิได้กระท ำกำรล่อลวง ขู่เข็ญ 
ใหส้ญัญำหรอืกระท ำกำรใด เพื่อจูงใจใหข้ำ้พเจำ้ใหถ้้อยค ำอย่ำงใด ๆ และขำ้พเจำ้ไดฟั้ง
บนัทกึถ้อยค ำที่อ่ำนให้ฟัง/ได้อ่ำนบนัทกึถ้อยค ำเองแล้ว ขอรบัรองว่ำเป็นบนัทกึถ้อยค ำ 
ทีถู่กตอ้ง จงึลงลำยมอืชื่อไวต้่อหน้ำคณะกรรมกำรสอบสวน 

 
 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... พยำน 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... ผูบ้นัทกึถอ้ยค ำ 

(............................................................) 
 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำ ........... (ชื่อพยำนผูใ้หถ้้อยค ำ) ........... ได้ให้ถ้อยค ำและ
ลงลำยมอืชื่อต่อหน้ำขำ้พเจำ้ 

 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... ประธำนกรรมกำร 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... กรรมกำร 

(............................................................) 
 ฯลฯ ฯลฯ 

 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชือ่) ..................... ผูช้ว่ยเลขำนุกำร 

(............................................................) 
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๑๖๐ 

หมำยเหตุ ๑. ให้ใชแ้บบ สว. ๕ นี้ได้ทัง้กำรบนัทกึถ้อยค ำของผูก้ล่ำวหำ และบุคคลอื่นซึ่ง
มำใหถ้อ้ยค ำเป็นพยำน 

 ๒. กำรสอบปำกค ำพยำนตอ้งมกีรรมกำรสอบสวนร่วมสอบสวนไม่น้อยกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด และใหก้รรมกำรสอบสวน
ดงักล่ำวลงลำยมอืชื่อรบัรองไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำนัน้ดว้ย 

 ๓. ถ้ำผู้บันทึกถ้อยค ำเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้ช่ วย 
เลขำนุกำร ใหผู้้บนัทกึถ้อยค ำลงลำยมอืชื่อทัง้ในฐำนะผูบ้นัทกึถ้อยค ำ
และผูร้บัรองกำรใหถ้อ้ยค ำ 

 ๔. ขอ้ควำมใดทีไ่ม่ใชใ้หต้ดัออก 
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๑๖๑ 

แบบ สว. ๖ 

 

รำยงำนกำรสอบสวน 

 

วนัที ่....... เดอืน ...................... พ.ศ. ........... 
 

เรื่อง กำรสอบสวน ............. (ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ) ............. ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด 

วนิัยอย่ำงรำ้ยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร/บกพร่อง 
ในหน้ำทีร่ำชกำร/ประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร 

เรยีน ............... (ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน) ............... 
 

ตำมที่ได้มีค ำสัง่ ...... (ชื่อส่วนรำชกำรที่ออกค ำสัง่) ........ ที่ ............./........ 
เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ลงวนัที ่............. เดอืน .................... พ.ศ. ........... 
เพื่อสอบสวน ............. (ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ) ............. ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 
อย่ำงร้ำยแรง/หย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร/บกพร่องในหน้ำที ่
รำชกำร/ประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งที่รำชกำร ในเรื่อง  ..............................  
............... (เรื่องทีก่ล่ำวหำ ถำ้กล่ำวหำหลำยเรื่องใหร้ะบุทุกเรื่อง) ......................... นัน้ 

ประธำนกรรมกำรได้รบัทรำบค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนดงักล่ำว
เมื่ อวันที่  ......... เดื อน ...................... พ.ศ. ......... และคณะกรรมกำรสอบสวนได้ สอบสวน 
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. ฉบบัที ่.... (พ.ศ. .. ..) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำเสร็จแล้ว 
จงึขอเสนอรำยงำนกำรสอบสวนดงัต่อไปนี้ 

๑. มูลกรณีเรื่องนี้ปรำกฏขึน้เนื่องจำก ..................................... (มผีูร้้องเรยีน
หรอืมีผู้รำยงำนว่ำอย่ำงไร ในกรณีที่ได้มีกำรสบืสวนหรอืสอบสวนได้ควำมประกำรใด  
ใหร้ะบุไวด้ว้ย)  .............................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  
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๑๖๒ 

๒. คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำที่ปรำกฏตำมเรื่อง 
ที่ กล่ ำวหำให้  ....................... (ชื่ อผู้ ถู กกล่ำวหำ) ............................... ผู้ ถู กกล่ำวหำทรำบแล้ว 
โดย ............ (แจ้งและอธิบำยข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำได้กระท ำกำรใด 
เมื่อใด อย่ำงไร และไดแ้จง้โดยวธิใีด) ............................................................................. 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  

๓. ................ (ชื่ อผู้ถูกกล่ำว) ................ ผู้ถูกกล่ำวหำได้ให้ถ้อยค ำ 
ในเบื้องต้นว่ำ ...... (ใหถ้อ้ยค ำในเบื้องต้นว่ำอย่ำงไร หรอืไม่ไดใ้หถ้้อยค ำในเบื้องตน้ดว้ย 
เหตุผลอย่ำงไร) ............................................................................................................. 
 .....................................................................................................................................  

๔. คณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 
กล่ำวหำแล้ว ไดค้วำมว่ำ ................ (อธบิำยว่ำไดค้วำมอย่ำงไร ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร
สอบสวนไม่สอบสวนพยำนใดตำมขอ้ ๒๒ หรอืงดกำรสอบสวนพยำนหลกัฐำนใดตำมขอ้ ๒๓ 
ใหร้ะบุพยำนทีไ่ม่สอบสวนหรอืพยำนหลกัฐำนทีง่ดสอบสวนนัน้ พรอ้มทัง้เหตุผลไวด้ว้ย) 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  
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๑๖๓ 

๕. คณะกรรมกำรสอบสวนไดแ้จง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุน
ขอ้กล่ำวหำให ้.............. (ชื่อผูถู้กกล่ำวหำ) .............. ผูถู้กกล่ำวหำทรำบตำมบนัทกึกำรแจง้
ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำ ลงวนัที ่....... เดอืน  ....................  
พ.ศ. ..... โดย ............. (อธบิำยวธิกีำรแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุน
ขอ้กล่ำวหำ) ..................................................................................................................  

๖. คณะกรรมกำรสอบสวนได้ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ 
หรอืขอให้ถ้อยค ำ หรอืขอน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำ แล้ว ..... (ชื่อผู้ถูกกล่ำวหำ) ......... ผู้ถูก
กล่ำวหำได้ชี้ แจงข้อกล่ำวหำ/ให้ถ้อยค ำ/น ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำว่ำ .................... (รำยละเอียด 
เกี่ยวกับค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรือกำรให้ถ้อยค ำ หรือกำรน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำว่ำอย่ำงไร และ 
ในกรณีที่ไม่ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำวเนื่องจำกเหตุผลอย่ำงไร และได้น ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำโดยอ้ำง
พยำนหลักฐำน ซึ่งคณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรสอบสวนตำมค ำขอของผู้ถูกกล่ำวหำ 
ได้ควำมโดยสรุปว่ำอย่ำงไร หรือไม่ได้มีกำรน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำด้วยเหตุผลอย่ำงไร ในกรณีที่
คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สอบสวนพยำนใดตำมข้อ ๒๒ หรืองดกำรสอบสวนพยำนหลักฐำนใด 
ตำมข้อ ๒๓ ให้ระบุพยำนที่ไม่สอบสวนหรือพยำนหลักฐำนที่งดสอบสวนนั ้นพร้อมทัง้เหตุผล 
ไว้ด้วย และในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำรับสำรภำพ ให้บันทึกเหตุผลในกำรรับสำรภำพ  
(ถำ้ม)ี ไวด้ว้ย) ............................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  
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๑๖๔ 

๗. คณะกรรมกำรสอบสวนไดป้ระชุมพจิำรณำลงมตแิลว้ เหน็ว่ำ .......................  
............ (สรุปขอ้เทจ็จรงิที่ไดจ้ำกกำรสอบสวน ก ำหนดประเดน็และวนิิจฉัยเปรยีบเทยีบ
พยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำกบัพยำนหลกัฐำนทีห่กัลำ้งขอ้กล่ำวหำว่ำจะรบัฟัง
พยำนหลักฐำนใดได้หรือไม่  เพียงใด โดยอำศัยเหตุผลอย่ำงไร และผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำ 
ผดิวนิัยอย่ำงไร หรอืไม่ ถำ้ผดิ เป็นควำมผดิวนิัยกรณีใดตำมมำตรำใด และควรไดร้บัโทษ
สถำนใด หย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรอืบกพร่องในหน้ำที่
รำชกำร หรือประพฤติตนไม่ เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๕ หรือไม่ 
อย่ำงไร หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัอย่ำงยิง่ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง 
แต่กำรสอบสวนไม่ได้ควำมแน่ชัดพอที่จะฟังลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ถ้ำให้รับรำชกำร 
ต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๖ หรอืไม่ อย่ำงไร)  .......................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  

คณะกรรมกำรสอบสวนจงึขอเสนอส ำนวนกำรสอบสวนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

 
 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... ประธำนกรรมกำร 

(............................................................) 
 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... กรรมกำร 

(............................................................) 
 ฯลฯ ฯลฯ 

 

..................... (ลำยมอืชื่อ) ..................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(............................................................) 
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๑๖๕ 

หมำยเหตุ ๑. กำรประชุมพิจำรณำลงมติตำมขอ้ ๓๐ ต้องมีกรรมกำรสอบสวนมำประชุม 
ไม่ น้อยกว่ำสำมคนและไม่ น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวน 
ทั ้งหมด และให้ กรรมกำรสอบสวนดังกล่ำวลงลำยมือชื่ อในบันทึ กนี้ 
หำกกรรมกำรสอบสวนคนใดมีควำมเห็นแย้ง ให้ท ำควำมเห็นแย้ง 
แนบไวก้บัรำยงำนกำรสอบสวน 

 ๒. ขอ้ควำมใดทีไ่ม่ใชใ้หต้ดัออก 
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๑๖๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.พ. ฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๑๐๒ วรรคเจด็ 
และมำตรำ ๑๑๕ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก ำหนดว่ำ กำรสอบสวนพจิำรณำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิ
วนิัยอย่ำงรำ้ยแรง และขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมกีรณีถูกกล่ำวหำหรอืมเีหตุอนัควร
สงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือบกพร่องในหน้ำที่
รำชกำร หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ. น้ี 
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๑๖๗ 

กฎ ก.พ. 
ว่ำดว้ยกำรใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั 

ซึง่มอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์รบัรำชกำรต่อไป 

พ.ศ. ๒๕๕๒๕๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๕) และมำตรำ ๑๐๘ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบขำ้รำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเป็นกฎหมำยที่มบีทบญัญัติบำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสิทธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัิ
ใหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย ก.พ. โดยอนุมตัคิณะรฐัมนตร ี
จงึออกกฎ ก.พ. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  กำรให้ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดซึ่งมีอำยุครบหกสิบปีบรบิูรณ์ใน
ปีงบประมำณใดและด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญ หรือระดับ
ทรงคุณวุฒิ หรอืด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอำวุโส หรอืระดบัทกัษะพิเศษ รบั
รำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นัน้มีอำยุครบหกสิบปีบรบิูรณ์ตำมกฎ ก.พ. นี้ 
จะตอ้งเป็นกรณีที ่

(๑) มเีหตุผลและควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

(๒) ต ำแหน่งที่จะให้ผูน้ัน้รบัรำชกำรต่อไปต้องเป็นต ำแหน่งที่ ก.พ. ก ำหนดให้
เป็นต ำแหน่งที่มคีวำมขำดแคลนบุคลำกรในเชงิปรมิำณ หรอืเชิงคุณภำพ และหำผู้อื่น
ปฏิบัติงำนแทนได้ยำกเพื่ อปฏิบัติห น้ำที่ ในทำงวิ ชำกำรหรือหน้ำที่ที่จะต้องใช้
ควำมสำมำรถเฉพำะตวั และ 

(๓)๕๑ (ยกเลกิ) 
 

ขอ้ ๒  ก ำหนดเวลำที่จะให้รบัรำชกำรต่อไปตำมกฎ ก.พ. นี้ ให้กระท ำไดต้ำม
ควำมจ ำเป็นโดยในครัง้แรกใหส้ัง่ใหร้บัรำชกำรต่อไปไดไ้ม่เกินสีปี่ และถ้ำยงัมเีหตุผลและ
ควำมจ ำเป็นจะใหร้บัรำชกำรต่อไปอกีไดค้รัง้ละไม่เกนิสำมปี แต่เมื่อรวมกนัแลว้ระยะเวลำ
ทัง้หมดตอ้งไม่เกนิสบิปี 

 
๕๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนที ่๖๙ ก/หน้ำ ๕/๑๗ กนัยำยน ๒๕๕๒ 
๕๑ ขอ้ ๑ (๓) ยกเลกิโดยกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมอีำยุครบหกสบิปี

บรบิูรณ์รบัรำชกำรต่อไป (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๖๘ 

เมื่อครบก ำหนดเวลำที่สัง่ให้รบัรำชกำรต่อไปตำมวรรคหนึ่ง ใหส้ัง่ให้ผู้นัน้พ้น
จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร แต่ถำ้ควำมจ ำเป็นทีใ่หผู้น้ัน้
รบัรำชกำรต่อไปหมดลงก่อนครบก ำหนดเวลำดงักล่ำว จะสัง่ใหผู้น้ัน้พน้จำกรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรก่อนครบก ำหนดเวลำดงักล่ำวก็ได ้แต่ต้อง
แจง้ใหผู้น้ัน้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

 

ขอ้ ๓  ส่วนรำชกำรใดมคีวำมจ ำเป็นที่จะให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งจะมี
อำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์รบัรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณนัน้ ให้ส่วนรำชกำรนัน้
จดัท ำขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบกำรพจิำรณำดงันี้ 

(๑) แผนงำน โครงกำร ตลอดจนภำรกิจที่มีควำมจ ำเป็นจะให้ผู้นัน้ปฏิบัต ิ
จ ำแนกเป็นรำยปี 

(๒) สภำวะกำรขำดแคลนบุคลำกรในเชงิปรมิำณ หรอืเชงิคุณภำพทัง้ในส่วน
รำชกำรนั ้นเองและในภำพรวม ควำมสำมำรถในทำงวิชำกำร หรือควำมสำมำรถ
เฉพำะตวัของผูน้ัน้ และควำมยำกในกำรหำผูท้ีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถเหมำะสม มำปฏบิตัิ
หน้ำทีแ่ทนผูน้ัน้ 

(๓) เหตุผลและควำมจ ำเป็นทีจ่ ำตอ้งใหผู้น้ัน้ปฏบิตัภิำรกจิ ตำม (๑) 
(๔) ระยะเวลำทีจ่ะใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไป 

(๕) ขอ้มลูเกีย่วกบัขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูน้ัน้ตำมขอ้ ๔ 

 

ขอ้ ๔  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์แล้ว ที่จะให้รบั
รำชกำรต่อไปไดต้ำมขอ้ ๑ ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑)๕๒ ด ำรงต ำแหน่งหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ระดบัเชีย่วชำญขึน้ไป
หรอืประเภททัว่ไป ระดบัอำวุโสขึน้ไป แลว้แต่กรณี ต่อเนื่องกนัมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

(๒) มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชีย่วชำญ ทกัษะ ประสบกำรณ์ และมผีลงำน
หรอืผลกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งดงักล่ำวเป็นที่ประจกัษ์ และสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งนัน้ต่อไปได ้

(๓) ไม่อยู่ในระหว่ำงกำรถูกตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนในกรณีทีถู่กกล่ำวหำว่ำ
กระท ำควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 
๕๒ ข้อ ๔ (๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรใหข้้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมอีำยุ

ครบหกสบิปีบรบิูรณ์รบัรำชกำรต่อไป (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๑๖๙ 

(๔) ผ่ำนกำรตรวจสุขภำพทัง้ทำงร่ำงกำยและจติใจตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่
คณะกรรมกำรแพทยท์ี ่ก.พ. แต่งตัง้ก ำหนด 

 

ขอ้ ๕  กำรให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำร 
ระดับเชี่ยวชำญ หรือระดับทรงคุณวุฒิตำมข้อ ๑ (๒) ได้รับรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้น
ปีงบประมำณทีผู่น้ัน้มอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ ให ้อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผูพ้จิำรณำ 

กำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไป ระดับ
อำวุโส หรอืระดบัทกัษะพเิศษตำมขอ้ ๑ (๒) ได้รบัรำชกำรต่อไปเมื่อสิน้ปีงบประมำณที่ 
ผูน้ัน้มอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ ให ้อ.ก.พ. กรม เป็นผูพ้จิำรณำ 

 

ข้อ ๖  ให้ ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๕ ภำยในเดือนมีนำคมของ
ปีงบประมำณที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้นัน้จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และให ้
อ.ก.พ. กระทรวง หรอื อ.ก.พ. กรม แล้วแต่กรณี พิจำรณำข้อเสนอของส่วนรำชกำร  
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเดอืนมถิุนำยนของปีงบประมำณนัน้ 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีที ่อ.ก.พ. กระทรวง หรอื อ.ก.พ. กรม แลว้แต่กรณี เหน็ชอบให้
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดรบัรำชกำรต่อไปไดเ้มื่อสิน้ปีงบประมำณที่ผูน้ัน้มอีำยุครบ
หกสบิปีบรบิูรณ์ ให้ผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มคี ำสัง่ให้ผูน้ัน้รบัรำชกำรต่อไป 
และส่งส ำเนำค ำสัง่ใหส้ ำนักงำน ก.พ. และกรมบญัชกีลำงทรำบ เพื่อด ำเนินกำรในส่วนที่
เกีย่วขอ้งต่อไป 

 

ขอ้ ๘  กำรสัง่ให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัรบัรำชกำรต่อไปเป็นครัง้แรกนับแต่
วันสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นั ้นมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ให้มีค ำสัง่ภำยในวันที่  ๓๐ 
กนัยำยน ของปีงบประมำณทีผู่น้ัน้มอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ 

ในกรณีทีค่รบก ำหนดเวลำทีใ่หร้บัรำชกำรต่อไปแล้ว ถ้ำไดร้บัควำมเหน็ชอบให้
รบัรำชกำรต่อไปอกี ใหม้คี ำสัง่ก่อนวนัครบก ำหนดเวลำทีใ่หร้บัรำชกำรต่อไปในครัง้ก่อน 

 

ขอ้ ๙  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งไดร้บัรำชกำรต่อไปตำมกฎ ก.พ. นี้ จะต้อง
ด ำรงต ำแหน่งและปฏบิตัหิน้ำที่เฉพำะต ำแหน่งทีใ่หร้บัรำชกำรต่อไปเท่ำนัน้ จะยำ้ย โอน 
หรอืเลื่อนไปด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำร ประเภทอ ำนวยกำร หรอืต ำแหน่งอื่น หรอืจะ
รกัษำรำชกำรแทน รกัษำกำรในต ำแหน่ง รบัมอบอ ำนำจให้ปฏิบตัริำชกำรแทน ไปช่วย
รำชกำร หรอืไปช่วยท ำงำนชัว่ครำวในต ำแหน่งอื่นไม่ได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๗๐ 

ขอ้ ๙/๑๕๓  ในกรณีทีส่่วนรำชกำรใดไม่อำจด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑ ได ้เพรำะเหตุ
ทีต่ ำแหน่งทีป่ระสงคจ์ะใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัรบัรำชกำรต่อไป ไม่ไดเ้ป็นต ำแหน่งที ่
ก.พ. ก ำหนดให้ไว้ก่อนตำมขอ้ ๑ (๒) ให้ส่วนรำชกำรนัน้ระบุต ำแหน่งและตัวบุคคลที่
ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว พรอ้มทัง้จดัท ำขอ้มูลตำมขอ้ ๓ เสนอ อ.ก.พ.กรม หรอื อ.ก.พ. 
กระทรวง แล้วแต่กรณี  และ ก.พ. เพื่อพิจำรณำตำมล ำดับโดยต้องเสนอให้ ก.พ. 
พิจำรณำภำยในเดือนมิถุนำยนของปีงบประมำณนัน้   ทัง้นี้  ให้ ก.พ. พิจำรณำตำม
หลกัเกณฑ์และวธิีกำรที่ก ำหนดใน กฎ ก.พ. นี้ และเมื่อได้รบัควำมเห็นชอบจำก ก.พ. 
แลว้ ใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๘ 

 

ขอ้ ๑๐  ควำมในขอ้ ๖ ไม่ใช้บงัคบักบัขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมอีำยุครบ 
หกสบิปีบรบิูรณ์ในปีงบประมำณ ๒๕๕๒ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี

ประธำน ก.พ. 

 
๕๓ ขอ้ ๙/๑ เพิม่โดยกฎ ก.พ. ว่ำด้วยกำรให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมอีำยุครบหกสบิปี

บรบิูรณ์รบัรำชกำรต่อไป (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๗๑ 

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๑๐๘  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่ำ ข้ำรำชกำร 
พลเรือนสำมัญผู้ใดมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์  ถ้ำทำงรำชกำรมีควำมจ ำเป็นจะให ้
รบัรำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่อำยุครบหกสิบปีบรบิูรณ์  เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ใน 
ทำงวชิำกำรหรอืหน้ำทีท่ีต่้องใชค้วำมสำมำรถเฉพำะตวั ในต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๖ (๓) 
(ง) หรอื (จ) หรอื (๔) (ค) หรอื (ง) อีกไม่เกินสบิปีได้ตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. สมควร
ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้กำรที่จะให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดรบัรำชกำรต่อไปนัน้  
เป็นควำมประสงค์ของทำงรำชกำรโดยใหค้ ำนึงถงึควำมสมคัรใจของขำ้รำชกำรผูน้ัน้ดว้ย 
และต ำแหน่งที่จะให้ผู้นัน้รบัรำชกำรต่อไปต้องเป็นต ำแหน่งที่มีอยู่เดิม ไม่ได้เป็นกำร
ก ำหนดต ำแหน่งเพิม่ใหม่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ. นี้ 
 

กฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำรใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึง่มอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์รบัรำชกำร
ต่อไป (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๕๔ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ. ฉบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไข
เพิม่เตมิกฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำรให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์
รบัรำชกำรต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อก ำหนดหลกัเกณฑใ์หส่้วนรำชกำรสำมำรถด ำเนินกำร
ให้ข้ำรำชกำรที่มีอำยุครบหกสบิปีบริบูรณ์และเข้ำหลกัเกณฑ์ในเรื่องอื่นปฏิบตัิหน้ำที่
ต่อไปไดอ้กีไม่เกนิสบิปี ในกรณีที ่ก.พ. ยงัไม่ไดก้ ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรดงักล่ำว
ใหเ้ป็นต ำแหน่งทีจ่ะใหข้ำ้รำชกำรรบัรำชกำรไดต้่อไปไวก้่อน  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ. นี้ 
 

กฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำรใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึง่มอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์รบัรำชกำร
ต่อไป (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๕๕ 

 

ขอ้ ๑  กฎ ก.พ. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ. ฉบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไข
เพิม่เตมิกฎ ก.พ. ว่ำดว้ยกำรให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัซึ่งมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์
รบัรำชกำรต่อไป พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้สำมำรถน ำระยะเวลำของกำรเคยด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำร ระดับเชี่ยวชำญขึ้นไป หรือประเภททัว่ไป ระดับอำวุโสขึ้นไป ซึ่งมี

 
๕๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๕๕ ก/หน้ำ ๒๖/๙ กนัยำยน ๒๕๕๓ 
๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๗๘ ก/หน้ำ ๑๓/๒๐ มถิุนำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๗๒ 

ระยะเวลำต่อเนื่องกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี มำใช้เป็นคุณสมบัติในกำรได้รบักำร
พจิำรณำให้สำมำรถรบัขำ้รำชกำรต่อไปเมื่อสิ้นปีงบประมำณที่ผู้นัน้มอีำยุครบหกสบิปี
บริบูรณ์ได้ อนัเป็นกำรบรรเทำปัญหำควำมขำดแคลนบุคลำกรในสำขำที่เป็นภำรกิจ
ส ำคญัของรฐั และเพื่อรองรบัปัญหำกำรเขำ้สู่สงัคมสงูวยั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ. น้ี 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๗๓ 

กฎ ก.พ. 
ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๕) มำตรำ ๙๔ มำตรำ ๙๕ มำตรำ ๙๖ 
มำตรำ ๙๗ มำตรำ ๑๐๑ และมำตรำ ๑๐๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธิ
และเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ 
และมำตรำ ๖๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญัติให้กระท ำได้โดยอำศยั
อ ำนำจตำมบทบญัญตัิแห่งกฎหมำย ก.พ. โดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรี จงึออกกฎ ก.พ. ไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๕๖  กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมวด ๑ 

กำรด ำเนินกำรเมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่ำมกีำรกระท ำผดิวนิัย 

   
 

ขอ้ ๒  เมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นที่สงสยัว่ำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมัญ
ผู้ใดกระท ำผิดวินัยผู้บังคับบัญชำของผู้นั ้นมีหน้ำที่ต้องรำยงำนตำมล ำดับชัน้ให้
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ทรำบโดยเร็ว โดยท ำเป็นหนังสือ  
ซึง่อย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผูก้ล่ำวหำ (ถำ้ม)ี 
(๒) ชื่อและต ำแหน่งของผูถู้กกล่ำวหำ 

(๓) ข้อเท็จจรงิหรือพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำที่กล่ำวหำหรือเป็นที่สงสยัว่ำ
กระท ำผดิวนิัย 

(๔) พยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำทีม่ ี

 

 
๕๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๑๒๖ ก/หน้ำ ๑๑/๒๗ ธนัวำคม ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๗๔ 

ขอ้ ๓  กำรกล่ำวหำที่จะด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำเป็น
หนังสอืใหม้รีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อของผูก้ล่ำวหำ และลงลำยมอืชื่อผูก้ล่ำวหำ 

(๒) ระบุชื่อหรอืต ำแหน่งของผูถู้กกล่ำวหำ หรอืขอ้เทจ็จรงิทีเ่พยีงพอใหท้รำบว่ำ
เป็นกำรกล่ำวหำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ด 

(๓) ระบุขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิำรณ์แห่งกำรกระท ำทีม่กีำรกล่ำวหำเพียงพอทีจ่ะ
เขำ้ใจได ้หรอืแสดงพยำนหลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสบืสวนสอบสวนต่อไปได ้

ในกรณีทีเ่ป็นกำรกล่ำวหำดว้ยวำจำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูไ้ดร้บัฟังกำรกล่ำวหำจดั
ให้มกีำรท ำบนัทกึค ำกล่ำวหำที่มรีำยละเอยีดตำมวรรคหนึ่ง และใหผู้้กล่ำวหำลงลำยมอื
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๔  กรณีเป็นที่สงสยัว่ำข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดกระท ำผิดวินัยที่จะ
ด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ อำจมลีกัษณะดงันี้ 

(๑) มีกำรกล่ำวหำที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่ำวหำ ไม่ได้ลงลำยมือชื่อผู้กล่ำวหำ  
แต่ระบุชื่อหรอืต ำแหน่งของผูถู้กกล่ำวหำ หรอืขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏนัน้เพยีงพอทีจ่ะทรำบ
ว่ำกล่ำวหำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดและขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์นัน้เพยีงพอทีจ่ะ
สบืสวนสอบสวนต่อไปได ้หรอื 

(๒) มีข้อเท็จจริงหรือพฤติกำรณ์ปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำอนัเป็นที่สงสัยว่ำ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัย โดยมพียำนหลกัฐำนเพยีงพอที่จะสบืสวน
สอบสวนต่อไปได ้

 

หมวด ๒ 

กำรสบืสวนหรอืพจิำรณำในเบือ้งตน้ 

   
 

ขอ้ ๕  เมื่อได้รบัรำยงำนตำมข้อ ๒ หรอืควำมปรำกฏต่อผู้บังคบับญัชำซึ่งมี
อ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ว่ำมีกำรกล่ำวหำหรอืมีกรณีเป็นที่สงสยัว่ำขำ้รำชกำร 
พลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยใหด้ ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้โดยเรว็ 

(๑) พิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นัน้กระท ำผิดวินัย
หรอืไม่ 

(๒) ด ำเนินกำรสบืสวนหรอืสัง่ใหด้ ำเนินกำรสบืสวน และพจิำรณำว่ำกรณีมมีลูที่
ควรกล่ำวหำว่ำผู้นัน้กระท ำผดิวนิัยหรอืไม่ ในกำรนี้ ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
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๑๗๕ 

ตำมมำตรำ ๕๗ อำจสบืสวนเอง หรอืใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัหรอืเจำ้หน้ำทีข่องรฐัที่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำรสบืสวนแลว้รำยงำนมำเพื่อประกอบกำรพจิำรณำกไ็ด ้

ในกรณีที่เห็นว่ำมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมัญผูใ้ดกระท ำผดิ
วนิัย หรอืเป็นกรณีทีม่พียำนหลกัฐำนในเบื้องตน้อยู่แล้วและเหน็ว่ำมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๖ ต่อไป 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ พจิำรณำ
เห็นว่ำกรณีมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่
รำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมหมวด ๓ ถำ้พจิำรณำเหน็ว่ำกรณีมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมหมวด ๔ 
แต่ถ้ำพจิำรณำเหน็ว่ำกรณีไม่มมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำ
ผดิวนิัย ใหยุ้ตเิรื่อง 

 

ข้อ ๗  กรณีที่ถือว่ำไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด
กระท ำผดิวนิัยและผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่ให้ยุติเรื่องได ้
อำจเป็นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์แวดลอ้มและพยำนหลกัฐำนไม่เพยีงพอใหท้รำบ
ว่ำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดเป็นผูก้ระท ำผดิวนิัย 

(๒) ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์แวดล้อมและพยำนหลกัฐำนไม่เพยีงพอที่จะท ำ
ใหเ้ขำ้ใจไดว้่ำมกีำรกระท ำผดิวนิัย หรอืไม่เพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรสบืสวนสอบสวนต่อไปได ้

(๓) พฤตกิำรณ์แห่งกำรกระท ำนัน้ไม่เป็นควำมผดิทำงวนิัย 

 

หมวด ๓ 

กำรด ำเนินกำรในกรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอยำ่งไม่รำ้ยแรง 

   
 

ขอ้ ๘  ในกรณีที่ผลกำรสบืสวนหรอืพิจำรณำตำมขอ้ ๕ และข้อ ๖ ปรำกฏว่ำ
กรณีมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง 
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้  
โดยไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้ แต่ถ้ำได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว  
ตอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๒ ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๔ จนแลว้เสรจ็ 
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๑๗๖ 

ขอ้ ๙  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำร
ทำงวินัยโดยไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ต้องด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ให้แล้วเสร็จ
โดยเรว็  ทัง้นี้ ต้องไม่เกินสี่สบิหำ้วนันับแต่วนัทีพ่จิำรณำเหน็ว่ำกรณีมมีูลทีค่วรกล่ำวหำ
ว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเวลำ
ดงักล่ำว ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ขยำยเวลำไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
โดยแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๑๐  ในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ ๙ ต้องแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำน
ทีส่นบัสนุนขอ้กล่ำวหำเป็นหนังสอืใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ และต้องใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำ
ไดช้ีแ้จงแกข้อ้กล่ำวหำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำ 
ผูถู้กกล่ำวหำไม่ประสงคจ์ะชีแ้จงแกข้อ้กล่ำวหำ 

 

ขอ้ ๑๑  เมื่อผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ได้ด ำเนินกำร
ตำมขอ้ ๑๐ แลว้ ใหพ้จิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไม่ไดก้ระท ำผดิวนิัยตำมขอ้กล่ำวหำ ใหส้ัง่ยุติ
เรื่องตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง โดยท ำเป็นค ำสัง่ตำมขอ้ ๖๖ 

(๒) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ใหส้ัง่ลงโทษ
ภำคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน หรอืลดเงนิเดอืน ตำมควรแก่กรณีใหเ้หมำะสมกบัควำมผดิตำม
มำตรำ ๙๖ และทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๖๗ โดยท ำเป็นค ำสัง่ตำมขอ้ ๖๙ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควร 
งดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ ำทณัฑ์บนเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนตำมมำตรำ ๙๖  
กไ็ด ้โดยท ำเป็นค ำสัง่งดโทษตำมขอ้ ๗๑ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำร
ตำมหมวด ๔ ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีที่ผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ด ำเนินกำรทำงวนิัยโดย
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน และกำรคดัค้ำน
กรรมกำรสอบสวน ให้น ำขอ้ ๑๘ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสี่ ขอ้ ๑๙ ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๑  
ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ ขอ้ ๒๔ และขอ้ ๒๕ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๑๗๗ 

ในกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญต ำแหน่งต่ำงกัน  หรือต่ำงกรม หรือ 
ต่ำงกระทรวงกนัถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยร่วมกนั กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๙๔ และทีก่ ำหนดในขอ้ ๑๖ และขอ้ ๑๗ 

 

ขอ้ ๑๓  คณะกรรมกำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๒ ต้องด ำเนนิกำรสอบสวน รวบรวม
ข้อเท็จจริงข้อกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลกัฐำนใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบรบัฟังค ำชีแ้จงของผู้ถูกกล่ำวหำ แลว้เกบ็รวบรวมไว้
ในส ำนวนกำรสอบสวน และท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน  ทัง้นี้ ต้องให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธำน
กรรมกำรรบัทรำบค ำสัง่ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนมเีหตุผลและควำมจ ำเป็นไม่อำจด ำเนินกำร 
ให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนต่อผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอขยำยเวลำตำมควำมจ ำเป็น ในกำรนี้ ผูส้ ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนจะขยำยเวลำให้ตำมที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย 
หรอืจะสัง่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนยุติกำรด ำเนินกำรแล้วพจิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำร
ตำมขอ้ ๑๑ ต่อไปกไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำให้ถ้อยค ำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำหรอืไม่ยื่นค ำชี้แจง
แก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรสอบสวนก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ 
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำ เวน้แต่คณะกรรมกำรสอบสวนจะเหน็ควรด ำเนินกำร
เป็นอย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรม 

 

ขอ้ ๑๔  เมื่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไดร้บัรำยงำนกำรสอบสวนและ
ส ำนวนกำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๓ แล้ว ใหพ้จิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๑ หรอืสัง่
หรอืด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ำควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยำนหลักฐำนเพิ่มเติม  
ให้ก ำหนดประเด็นหรอืข้อส ำคญัที่ต้องกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวน
เพิม่เตมิ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรใดไม่ถูกต้อง ให้สัง่ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 
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๑๗๘ 

หมวด ๔ 

กำรด ำเนินกำรในกรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอยำ่งรำ้ยแรง 

   
 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีที่ผลกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำตำมขอ้ ๕ และขอ้ ๖ ปรำกฏว่ำ
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญัผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
ให้ผู้บงัคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ หรอืผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ 
แลว้แต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนต่อไป 

ในกรณีที่เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่ องจำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๑ (๔)  
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔  
แล้วแต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้ 
ส่วนขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๓ จะน ำมำใชใ้นกำร
สอบสวนนี้หรอืไม่เพยีงใด ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมกำรสอบสวน 

 

ขอ้ ๑๖  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนกรณีที่ขำ้รำชกำรพลเรือนสำมญั
ต ำแหน่งต่ำงกนั หรอืต่ำงกรม หรอืต่ำงกระทรวงกนั ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยร่วมกนั 
ส ำหรบักรณีอื่นตำมมำตรำ ๙๔ (๔) ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมัญในกรมเดยีวกนัถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิด
วินัยร่วมกัน ถ้ำผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ของข้ำรำชกำร
ดงักล่ำวต่ำงกัน ให้อธบิดหีรอืผู้บงัคบับัญชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุที่มตี ำแหน่งเหนือกว่ำ
เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน แลว้แต่กรณี 

(๒) กรณีที่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในส ำนักงำนรฐัมนตร ีหรอืส่วนรำชกำรที่
ไม่มฐีำนะเป็นกรมแต่มหีวัหน้ำส่วนรำชกำรเป็นอธบิดหีรอืต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ี
ฐำนะเป็นอธบิด ีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยร่วมกับขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในส่วน
รำชกำรอื่น ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน เวน้แต่เป็นกรณีที่มผีู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสูงถูก
กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมด้วย ให้นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน 

(๓) กรณีที่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นกรมและไม่
สงักดักระทรวงแต่อยู่ในบงัคบับญัชำของนำยกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรหีรอืในส่วนรำชกำร
ทีม่หีวัหน้ำส่วนรำชกำรรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรหีรือต่อ
รฐัมนตร ีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยร่วมกบัขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในส่วนรำชกำรอื่น 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๗๙ 

ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ร่วมกันแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับสูงถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผดิวนิัยร่วมดว้ย ใหน้ำยกรฐัมนตรเีป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๔) กรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคจังหวัด
เดียวกัน แต่อยู่ต่ำงกรมหรือต่ำงกระทรวงกัน ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยร่วมกัน  
ถำ้ผูถู้กกล่ำวหำทุกคนด ำรงต ำแหน่งทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจ
สัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (๑๑) ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน 

 

ขอ้ ๑๗  ในกรณีร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ใหผู้ม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนของแต่ละส่วนรำชกำรท ำควำมตกลงกนัเพื่อก ำหนดตวับุคคลเป็น
กรรมกำรสอบสวน แล้วให้แต่ละส่วนรำชกำรมคี ำสัง่แต่งตัง้บุคคลนัน้เป็นคณะกรรมกำร
สอบสวน 

 

ขอ้ ๑๘  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ให้แต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมญั ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และกรรมกำรอื่นอีกอย่ำงน้อยสองคน 
โดยใหก้รรมกำรคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร ในกรณีทีม่เีหตุผลควำมจ ำเป็นจะแต่งตัง้ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรจำกขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืนซึง่มใิช่ขำ้รำชกำรกำรเมอืงกไ็ด ้

ในขณะที่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ประธำนกรรมกำรต้องด ำรง
ต ำแหน่งตำมที ่ก.พ. ก ำหนด 

กรรมกำรสอบสวนอย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งนิตกิร หรอืผูไ้ดร้บั
ปรญิญำทำงกฎหมำยหรอืผูไ้ดร้บักำรฝึกอบรมตำมหลกัสตูรกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย หรอื
ผูม้ปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวนจะให้มผีูช้่วยเลขำนุกำรที่แต่งตัง้จำกขำ้รำชกำร
ฝ่ำยพลเรือนซึ่ งมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือแต่ งตัง้จำกพนักงำนรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงประจ ำด้วยก็ได้ และให้น ำขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ ขอ้ ๒๔ ขอ้ ๒๕ และขอ้ ๓๓  
มำใชบ้งัคบักบัผูช้่วยเลขำนุกำรโดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๘๐ 

ขอ้ ๑๙  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนให้ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูก
กล่ำวหำ เรื่องที่กล่ำวหำ ชื่อของประธำนกรรมกำร และกรรมกำร  ทัง้นี้  ตำมแบบที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด ในกรณีทีม่กีำรแต่งตัง้ผูช้่วยเลขำนุกำร ใหร้ะบุชื่อผูช้่วยเลขำนุกำร
ไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๐  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวน ให้ด ำเนินกำรโดย 
ท ำเป็นค ำสัง่ตำมแบบทีส่ ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และใหแ้จง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบต่อไป 

กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนถึง 
กำรสอบสวนทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

 

ข้อ ๒๑  เมื่อได้มีค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ให้ผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบค ำสัง่โดยเรว็ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อ
และวันที่ร ับทรำบไว้เป็นหลักฐำน ในกำรนี้  ให้แจ้งต ำแหน่งของประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี) รวมทัง้สิทธทิี่จะคดัค้ำนกรรมกำรสอบสวนไป
พร้อมกัน และให้มอบส ำเนำค ำสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำไว้หนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูก
กล่ำวหำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ ถ้ำไดท้ ำบนัทกึลงวนัทีแ่ละสถำนทีท่ีแ่จง้และ
ลงลำยมอืชื่อผู้แจ้ง พรอ้มทัง้พยำนรูเ้ห็นไว้เป็นหลกัฐำนแล้ว ให้ถือวนัที่แจ้งนัน้เป็นวนั
รบัทรำบ 

กำรแจง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหแ้จง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบโดยตรงก่อน แต่ถำ้ไม่
อำจแจ้งให้ทรำบโดยตรงได้หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่น ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร 
ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดร้บัแจง้เมื่อครบก ำหนดเจด็วนันับแต่วันส่งส ำหรบั
กรณีส่งในประเทศ หรอืเมื่อครบสบิหำ้วนันับแต่วนัส่งส ำหรบักรณีส่งไปยงัต่ำงประเทศ 

(๒) ส่งส ำเนำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนพร้อมทัง้เอกสำรหลักฐำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำให้ประธำนกรรมกำรโดยเร็ว แล้วให้ประธำนกรรมกำรลง
ลำยมือชื่อและวนัเดือนปีที่ได้รบัแล้วเก็บรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน และส่งส ำเนำ
ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหก้รรมกำรทรำบเป็นรำยบุคคล 

(๓) ส่งหลักฐำนกำรรับทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสัง่ของผู้ถูกกล่ำวหำไปให้
ประธำนกรรมกำรเพื่อเกบ็รวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๘๑ 

ขอ้ ๒๒  เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ กรรมกำรสอบสวนอำจถูกคดัคำ้นได ้

(๑) เป็นผูก้ล่ำวหำตำมขอ้ ๓ 

(๒) เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของผูก้ล่ำวหำตำมขอ้ ๓ 

(๓) เป็นญำตขิองผูก้ล่ำวหำตำมขอ้ ๓ คอื เป็นบุพกำรหีรอืผูส้บืสนัดำนไม่ว่ำชัน้
ใด ๆ หรอืเป็นพีน้่องหรอืลูกพี่ลูกน้องนับไดเ้พยีงสำมชัน้ หรอืเป็นญำตเิกี่ยวพนัทำงกำร
สมรสนับไดเ้พยีงสองชัน้ 

(๔) เป็นผู้มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่ำวหำหรอืกับคู่หมัน้หรือคู่สมรสของ 
ผูถู้กกล่ำวหำ 

(๕) เป็นผูม้ปีระโยชน์ไดเ้สยีในเรื่องทีส่อบสวน 

(๖) เป็นผูรู้เ้หน็เหตุกำรณ์ในขณะกระท ำผดิตำมเรื่องทีก่ล่ำวหำ 

(๗) เป็นผูท้ีม่เีหตุอื่นซึ่งมสีภำพรำ้ยแรงอนัอำจท ำใหก้ำรสอบสวนไม่เป็นกลำง
หรอืเสยีควำมเป็นธรรม 

 

ขอ้ ๒๓  กำรคดัค้ำนกรรมกำรสอบสวนต้องท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนภำยในเจ็ดวันนับแต่วันทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืนับแต่วนัทีท่รำบว่ำมกีรณีตำมขอ้ ๒๒ โดยหนังสอืคดัค้ำน
ตอ้งแสดงขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์ทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๒๒ 

ในกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรคัดค้ำนเป็นไปตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ใหส่้งส ำเนำหนังสอืคดัคำ้นไปใหป้ระธำนกรรมกำรเพื่อ
ทรำบและเก็บรวบรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน รวมทัง้แจ้งให้ผู้ถูกคดัค้ำนทรำบ และ
ต้องให้โอกำสผู้ถูกคดัค้ำนได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ภำยในเจด็วนันับแต่วนัที่ผูถู้กคดัคำ้นไดล้งลำยมอืชื่อและวนัทีท่ีไ่ดร้บัแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐำน 
ในกำรนี้ ผูถู้กคดัคำ้นต้องหยุดปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรสอบสวนตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้นัน้แต่
ถ้ำเห็นว่ำกำรคัดค้ำนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนสัง่ไม่รบัค ำคดัคำ้นนัน้และแจง้ใหผู้ค้ดัคำ้นทรำบ 

 

ข้อ ๒๔  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๓ แล้ว ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนพจิำรณำสัง่กำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำคดัค้ำนรบัฟังได้ ให้สัง่ให้ผูถู้กคดัคำ้นพ้นจำกหน้ำที่ใน
กำรเป็นกรรมกำรสอบสวน ในกรณีทีเ่หน็สมควรจะแต่งตัง้ผูอ้ื่นใหเ้ป็นกรรมกำรสอบสวน
แทนผู้ถูกคดัค้ำนก็ได้ แต่ถ้ำกรรมกำรสอบสวนที่เหลอือยู่มีจ ำนวนน้อยกว่ำสำมคนให้
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๑๘๒ 

แต่งตัง้ผูอ้ื่นใหเ้ป็นกรรมกำรสอบสวนแทนผูถู้กคดัคำ้น และใหน้ ำขอ้ ๒๐ มำใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

(๒ ) ในกรณี ที่ เห็นว่ ำค ำคัดค้ำนไม่ อำจรับ ฟั งได้  ให้สั ง่ยกค ำคัดค้ำน  
และมหีนังสอืแจ้งใหผู้ค้ดัคำ้น ผูถู้กคดัคำ้น และประธำนกรรมกำรทรำบโดยเรว็ ค ำสัง่ยก
ค ำคดัคำ้นใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องพิจำรณำและสัง่กำรตำมวรรคหนึ่ง 
ให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ไดร้บัค ำคดัค้ำน ถ้ำไม่ไดส้ัง่ภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ใหผู้ถู้กคดัค้ำนนัน้พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนนับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว และใหด้ ำเนินกำรตำม (๑) ต่อไป 

 

ขอ้ ๒๕  ในกรณีทีก่รรมกำรสอบสวนผูใ้ดเหน็ว่ำตนมกีรณีตำมขอ้ ๒๒ ใหผู้น้ัน้
แจ้งให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ และให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนพจิำรณำสัง่กำรตำมขอ้ ๒๔ โดยอนุโลมต่อไป 

 

ขอ้ ๒๖  คณะกรรมกำรสอบสวนมหีน้ำทีส่อบสวนและพจิำรณำตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำรและระยะเวลำทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ. นี้ เพื่อแสวงหำควำมจรงิในเรื่องทีก่ล่ำวหำและ
ดูแลให้บังเกิดควำมยุติธรรมตลอดกระบวนกำรสอบสวน ในกำรนี้ ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนรวบรวมประวตัิและควำมประพฤติของผู้ถูกกล่ำวหำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
กล่ำวหำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และจัดท ำบันทึกประจ ำวันที่มีกำร
สอบสวนไวทุ้กครัง้ดว้ย 

ในกำรสอบสวนและพิจำรณำห้ำมมิให้มบีุคคลอื่นอยู่หรอืร่วมด้วย เวน้แต่เป็น
กำรสอบปำกค ำตำมขอ้ ๓๒ หรอืเป็นกรณีทีก่ฎ ก.พ. นี้ ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

ขอ้ ๒๗  ให้ประธำนกรรมกำรจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครัง้
แรกภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีป่ระธำนกรรมกำรรบัเรื่องตำมขอ้ ๒๑ (๒) และ (๓) ในกรณี
ที่ไม่อำจจดัประชุมได้ภำยในก ำหนดให้รำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นให้ผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน
ก ำหนดประเดน็และวำงแนวทำงกำรสอบสวนและกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน 
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๑๘๓ 

ขอ้ ๒๘  เมื่อไดว้ำงแนวทำงกำรสอบสวนและกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนตำม
ขอ้ ๒๗ แลว้ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมำย และพยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๒) แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบ 

(๓) ใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำไดช้ีแ้จงแสดงพยำนหลกัฐำนเพื่อแกข้อ้กล่ำวหำ 

(๔) พจิำรณำท ำควำมเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

(๕) ท ำรำยงำนกำรสอบสวนพรอ้มควำมเหน็เสนอต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน 

 

ขอ้ ๒๙  ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำนทัง้ปวงทีเ่หน็ว่ำเป็น
ประโยชน์แก่กำรสอบสวนโดยไม่รบัฟังแต่เพยีงขอ้อ้ำงหรอืพยำนหลกัฐำนของผูก้ล่ำวหำ
หรอืผูถู้กกล่ำวหำเท่ำนัน้ 

ในกรณีทีป่รำกฏว่ำมขีอ้เทจ็จรงิใดทีก่ล่ำวอ้ำงหรอืพำดพงิถงึบุคคล เอกสำร หรอื
วตัถุใดที่จะเป็นประโยชน์แก่กำรสอบสวน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวนและ
รวบรวมพยำนหลกัฐำนนัน้ไว้ให้ครบถ้วน ถ้ำไม่อำจเข้ำถึงหรือได้มำซึ่งพยำนหลกัฐำน
ดงักล่ำว ใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๓๐  ในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำหรอืพยำนใหส้อบปำกค ำครำวละหนึ่งคน 
และในกำรสอบปำกค ำพยำน ต้องแจ้งให้พยำนทรำบว่ำกรรมกำรสอบสวนมีฐำนะเป็น 
เจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรใหถ้อ้ยค ำอนัเป็นเทจ็อำจเป็นควำมผดิตำม
กฎหมำย 

กำรสอบปำกค ำตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งมกีรรมกำรสอบสวนไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมดจงึจะท ำกำรสอบปำกค ำได้ แต่ในกรณีที่กึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมดมมีำกกว่ำสำมคน จะใหก้รรมกำรสอบสวนไม่น้อยกว่ำ
สำมคนท ำกำรสอบปำกค ำกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๑  กำรสอบปำกค ำตำมขอ้ ๓๐ ต้องมกีำรบนัทกึถ้อยค ำของผูใ้ห้ถ้อยค ำ
ตำมแบบทีส่ ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด แล้วอ่ำนใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำฟังหรอืใหผู้ใ้หถ้้อยค ำอ่ำนเอง
ก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค ำผู้บันทึกถ้อยค ำ และกรรมกำรสอบสวนซึ่งอยู่ ร่วมในกำร
สอบปำกค ำลงลำยมอืชื่อในบนัทกึถ้อยค ำนัน้ไวเ้ป็นหลกัฐำน ในกรณีทีบ่นัทกึถ้อยค ำใด 
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๑๘๔ 

มหีลำยหน้ำ ให้ผูใ้ห้ถ้อยค ำและกรรมกำรสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในกำรสอบปำกค ำหนึ่งคน 
ลงลำยมอืชื่อก ำกบัไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำทุกหน้ำ 

ในกำรบันทึกถ้อยค ำ ห้ำมมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อควำมทับข้อควำมที่ได้
บนัทกึไวใ้นบนัทกึถ้อยค ำแล้ว ถ้ำจะต้องแก้ไขหรอืเพิม่เตมิขอ้ควำมทีบ่นัทกึไว้ ใหใ้ช้วธิี
ขีดฆ่ำข้อควำมเดิมและเพิ่มเติมข้อควำมใหม่ด้วยวิธีตกเติม แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค ำและ
กรรมกำรสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในกำรสอบปำกค ำหนึ่งคนลงลำยมือชื่อก ำกบัไวต้รงที่มกีำร
แกไ้ขเพิม่เตมินัน้ทุกแห่ง 

ในกรณีทีผู่ใ้หถ้อ้ยค ำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อ ใหบ้นัทกึเหตุทีไ่ม่ลงลำยมอืชื่อนัน้ไว้
ในบนัทกึถอ้ยค ำดว้ย 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 

ขอ้ ๓๒  ในกำรสอบปำกค ำ ห้ำมมใิหบุ้คคลอื่นอยู่ในที่สอบปำกค ำ เวน้แต่เป็น
บุคคลซึ่งกรรมกำรสอบสวนที่ท ำกำรสอบปำกค ำอนุญำตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรสอบสวน หรือเป็นทนำยควำมหรือที่ปรึกษำของผู้ถูกกล่ำวหำตำม
จ ำนวนทีก่รรมกำรสอบสวนที่ท ำกำรสอบปำกค ำเหน็สมควรใหเ้ขำ้มำในกำรสอบปำกค ำ 
ผูถู้กกล่ำวหำ 

 

ขอ้ ๓๓  ห้ำมมใิห้กรรมกำรสอบสวนท ำหรอืจดัให้ท ำกำรใด ๆ ซึ่งเป็นกำรให้
ค ำมัน่สญัญำ ขูเ่ขญ็ หลอกลวง บงัคบั หรอืกระท ำโดยมชิอบไม่ว่ำดว้ยประกำรใด เพื่อจูง
ใจใหผู้ถู้กกล่ำวหำหรอืพยำนใหถ้อ้ยค ำอย่ำงใด 

 

ข้อ ๓๔  กำรน ำเอกสำรหรือวัตถุมำใช้เป็นพยำนหลักฐำนในส ำนวนกำร
สอบสวน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจดัให้มกีำรบนัทกึไวด้้วยว่ำได้มำอย่ำงไร จำกผูใ้ด 
และเมื่อใด 

เอกสำรที่ใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนให้ใชต้้นฉบับ แต่ถ้ำไม่
อำจน ำต้นฉบบัมำไดจ้ะใช้ส ำเนำทีก่รรมกำรสอบสวนหรอืผูม้หีน้ำที่รบัผดิชอบรบัรองว่ำ
เป็นส ำเนำถูกตอ้งกไ็ด ้

ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถหำตน้ฉบบัเอกสำรไดเ้พรำะสญูหำยหรอืถูกท ำลำยหรอืโดย
เหตุประกำรอื่นคณะกรรมกำรสอบสวนจะสบืจำกส ำเนำเอกสำรหรอืพยำนบุคคลแทนกไ็ด ้
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๑๘๕ 

ขอ้ ๓๕  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนเรยีกบุคคลใดมำเป็นพยำนเพื่อชี้แจง
หรอืให้ถ้อยค ำตำมวนั เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดแล้ว แต่บุคคลนัน้ไม่มำหรอืมำแต่ไม่
ชี้แจงหรอืไม่ให้ถ้อยค ำ หรอืในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่อำจเรยีกบุคคลใดมำ
ชี้แจงหรอืใหถ้้อยค ำได้ภำยในเวลำอนัควร คณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่สอบสวนบุคคล
นัน้กไ็ด ้แต่ต้องบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึประจ ำวนัทีม่กีำรสอบสวน และในรำยงำนกำร
สอบสวนดว้ย 

 

ขอ้ ๓๖  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรสอบสวนพยำนบุคคลใด
หรอืกำรรวบรวมพยำนเอกสำรหรอืวตัถุใดจะท ำใหก้ำรสอบสวนล่ำชำ้โดยไม่จ ำเป็น หรอื
พยำนหลกัฐำนนัน้มใิช่สำระส ำคญัจะงดสอบสวนหรอืไม่รวบรวมพยำนหลกัฐำนนัน้ก็ได้ 
แต่ต้องบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึประจ ำวันทีม่กีำรสอบสวน และในรำยงำนกำรสอบสวน
ดว้ย 

 

ขอ้ ๓๗  ในกรณีที่จะต้องสอบปำกค ำพยำนหรอืรวบรวมพยำนหลกัฐำนซึ่งอยู่
ต่ำงท้องทีป่ระธำนกรรมกำรจะรำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอให้
มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนในท้องที่นัน้ที่เป็นขำ้รำชกำร 
ฝ่ำยพลเรอืนสอบปำกค ำพยำนหรอืรวบรวมพยำนหลกัฐำนแทนกไ็ด้ โดยก ำหนดประเดน็
หรอืขอ้ส ำคญัทีจ่ะต้องสอบสวนไปให้ กรณีเช่นนี้ ถ้ำผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
เหน็ควรจะมอบหมำยใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนนัน้ด ำเนินกำรตำมที่
คณะกรรมกำรสอบสวนรอ้งขอกไ็ด ้

ในกำรสอบปำกค ำพยำนและรวบรวมพยำนหลกัฐำนตำมวรรคหนึ่ง ใหห้วัหน้ำ
ส่วนรำชกำรหรือหวัหน้ำหน่วยงำนที่ได้รบัมอบหมำยเลือกข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนที่
เห็นสมควรอย่ำงน้อยอีกสองคนมำร่วมเป็นคณะท ำกำรสอบสวน และให้คณะท ำกำร
สอบสวนมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. นี้ 

 

ข้อ ๓๘  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย  
และพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวข้อง ตำมข้อ ๒๘ (๑) แล้ว ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำท ำควำมเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน
หรือไม่ ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้กระท ำผิดวินัย 
ในเรื่องที่สอบสวน ให้รำยงำนผลกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอต่อผู้สั ง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน แต่ถำ้คณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำจำกขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมำย 
รวมทัง้พยำนหลกัฐำนทีร่วบรวมไดเ้พยีงพอทีจ่ะรบัฟังไดว้่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัย
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๑๘๖ 

ในเรื่องที่สอบสวนให้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ 
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 

กำรประชุมตำมวรรคหนึ่ง ต้องมกีรรมกำรสอบสวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำสำม
คนและไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด 

 

ข้อ ๓๙  ในกรณีที่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดหรือ 
ต้องรบัผดิในคดเีกี่ยวกบัเรื่องทีส่อบสวน ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำขอ้เท็จจรงิที่
ปรำกฏตำมค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดนัน้ไดค้วำมประจกัษ์ชดัอยู่แลว้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิ
ตำมข้อกล่ำวหำ คณะกรรมกำรสอบสวนจะน ำเอำค ำพิพำกษำถึงที่สุดนัน้มำใช้เป็น
พยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำโดยไม่ต้องรวบรวมพยำนหลกัฐำนอื่นกไ็ดแ้ต่ต้อง
แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏตำมค ำพพิำกษำทีถ่งึทีสุ่ดนัน้ เพื่อใชเ้ป็นสรุป
พยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบดว้ย 

 

ข้อ ๔๐  กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ  
ให้ท ำเป็นบันทึกระบุข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ของผู้ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำกำรใด 
เมื่อใด อย่ำงไร เป็นควำมผิดวินัยในกรณีใด และสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน 
ข้อกล่ำวหำ โดยจะระบุชื่อพยำนด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทัง้แจ้งให้ทรำบสิทธิของผู้ถูก
กล่ำวหำที่จะให้ถ้อยค ำหรือยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดง
พยำนหลกัฐำนหรอืจะอำ้งพยำนหลกัฐำนเพื่อขอใหเ้รยีกพยำนหลกัฐำนนัน้มำได ้แลว้แจง้
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 

บนัทกึตำมวรรคหนึ่ง ใหท้ ำตำมแบบที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด โดยให้ท ำเป็น
สองฉบับมีข้อควำมตรงกัน ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยหนึ่งคน 
ลงลำยมอืชื่อในบนัทกึนัน้ดว้ย 

 

ข้อ ๔๑  เมื่อได้จัดท ำบันทึกตำมข้อ ๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวน 
มหีนังสือเรยีกผู้ถูกกล่ำวหำมำพบตำมวนั เวลำ และสถำนที่ที่คณะกรรมกำรสอบสวน
ก ำหนด เพื่อแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบ 

เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำได้มำพบคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนแจง้ขอ้กล่ำวหำพรอ้มทัง้อธบิำยขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุน
ขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ และใหผู้ถู้กกล่ำวหำรบัทรำบขอ้กล่ำวหำโดยลงลำยมอื
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๑๘๗ 

ชื่อพรอ้มทัง้วนัเดอืนปีในบนัทกึนัน้ แล้วมอบบนัทกึนัน้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำหนึ่งฉบบั และอกี
ฉบบัหนึ่งเกบ็ไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อในบนัทกึเพื่อรบัทรำบขอ้กล่ำวหำ 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ดังกล่ำวไว้ในบันทึกนัน้  
ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดร้บัทรำบขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนตัง้แต่
วนัที่มำพบคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว และใหม้อบบนัทกึนัน้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำหนึ่งฉบบั 
และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน แต่ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยอมรบับันทึก
ดงักล่ำว ใหส่้งบนัทกึนัน้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กกล่ำวหำ ณ ทีอ่ยู่ซึ่ง
ปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร 

 

ขอ้ ๔๒  เมื่อได้แจง้ขอ้กล่ำวหำและผู้ถูกกล่ำวหำได้รบัทรำบตำมขอ้ ๔๑ แล้ว 
ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนแจง้ก ำหนดวนั เวลำ สถำนที ่และวธิกีำรทีจ่ะใหผู้ถู้กกล่ำวหำ
ชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำในวนัที่มำพบคณะกรรมกำรสอบสวน หรอืแจ้งเป็นหนังสอืส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กกล่ำวหำ ณ ทีอ่ยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำง
รำชกำรกไ็ด ้

ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่ำผู้ถูก
กล่ำวหำไดร้บัทรำบตัง้แต่วนัทีค่รบก ำหนดสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดส่้งหนังสือดงักล่ำวทำง
ไปรษณีย ์

 

ขอ้ ๔๓  ในกรณีทีผู่้ถูกกล่ำวหำไม่มำพบตำมที่ก ำหนดในขอ้ ๔๑ ใหส่้งบนัทกึ
ตำมขอ้ ๔๐ จ ำนวนหนึ่งฉบบัทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กกล่ำวหำ ณ ทีอ่ยู่
ซึง่ปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดร้บัทรำบ
ขอ้กล่ำวหำตัง้แต่วนัทีค่รบก ำหนดสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดส่้งบนัทกึดงักล่ำวทำงไปรษณีย์ 

คณะกรรมกำรสอบสวนจะส่งหนังสอืก ำหนดวนั เวลำ สถำนที่ และวธิกีำรที่จะ
ให้ผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำและชี้แจงว่ำได้กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำหรือไม่ 
อย่ำงไร เพรำะเหตุใด ไปพรอ้มกบับนัทกึแจง้ขอ้กล่ำวหำตำมวรรคหนึ่งกไ็ด ้

 

ข้อ ๔๔  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่อำจชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำได้ตำมวนั เวลำ 
สถำนทีแ่ละวธิกีำรทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๔๒ หรอืขอ้ ๔๓ โดยไดอ้ำ้งเหตุผลหรอืควำมจ ำเป็น 
หรอืในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็น จะก ำหนดวนั เวลำ สถำนที ่
หรอืวธิกีำรเสยีใหม่เพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมกไ็ด ้
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๑๘๘ 

ขอ้ ๔๕  ในกำรสอบสวนใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนถำมผูถู้กกล่ำวหำดว้ยว่ำได้
กระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำหรอืไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตุใด 

คณะกรรมกำรสอบสวนจะด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งไปในครำวเดยีวกนักบัทีไ่ด้
ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๔๑ กไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๖  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำรบัสำรภำพว่ำได้กระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำใด 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนบันทึกกำรรับสำรภำพตำมข้อกล่ำวหำนัน้ไว้เป็นหนังสือ  
ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่ท ำกำรสอบสวนในข้อกล่ำวหำนัน้ก็ได ้ 
แลว้ด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

ขอ้ ๔๗  ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่มำใหถ้้อยค ำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำหรอืไม่ยื่น
ค ำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำเป็นหนังสอืภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๔๒ และขอ้ ๔๓ ใหถ้ือ
ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไม่ประสงคจ์ะชี้แจงแกข้อ้กล่ำวหำ เวน้แต่คณะกรรมกำรสอบสวนจะเหน็ควร
ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรม 

 

ข้อ ๔๘  ในกรณีที่ปรำกฏพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมหลังจำกที่คณะกรรมกำร
สอบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำในเรื่องที่
สอบสวนแล้ว ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำพยำนหลกัฐำนที่เพิม่เติมนัน้มนี ้ำหนัก
สนับสนุนขอ้กล่ำวหำ ใหแ้จง้สรุปพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมินัน้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ แต่ถ้ำ
เหน็ว่ำพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมินัน้มผีลท ำใหข้อ้กล่ำวหำในเรื่องทีส่อบสวนนัน้เปลีย่นแปลง
ไปหรอืต้องเพิม่ขอ้กล่ำวหำ ใหก้ ำหนดขอ้กล่ำวหำใหม่หรอืก ำหนดขอ้กล่ำวหำเพิม่เตมิแล้ว
แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำนัน้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ  
ทัง้นี้ ใหน้ ำควำมในขอ้ ๔๐ ขอ้ ๔๑ ขอ้ ๔๒ ขอ้ ๔๓ ขอ้ ๔๔ และขอ้ ๔๗ มำใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

 

ขอ้ ๔๙  ในกำรสอบสวน ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำมพียำนหลกัฐำนที่
ควรกล่ำวหำว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยในเรื่องอื่นดว้ย ใหป้ระธำนกรรมกำรรำยงำน
ต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยเรว็ 

เมื่อได้รบัรำยงำนตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
พจิำรณำด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ำเหน็ว่ำกรณีไม่มมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยในเรื่องอื่นดว้ย ใหยุ้ติ
ไม่ตอ้งด ำเนินกำรทำงวนิัยส ำหรบัเรื่องอื่นนัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๘๙ 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย  
ให้ด ำเนินกำรทำงวินัยในเรื่องอื่นนัน้ด้วยตำมกฎ ก.พ. นี้ ในกรณีที่กำรกระท ำผดิวินัย 
ในเรื่องอื่นนัน้เป็นกำรกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง จะแต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
คณะเดมิหรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่ด ำเนินกำรสอบสวนและพจิำรณำ
ในเรื่องอื่นนัน้กไ็ด ้

 

ข้อ ๕๐  ในกรณีที่กำรสอบสวนพำดพิงไปถึงข้ำรำชกำรพลเรือนผู้อื่น  
ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนพจิำรณำเห็นว่ำผูน้ัน้มส่ีวนร่วมกระท ำกำรในเรื่องทีส่อบสวน
นัน้ดว้ย ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยเรว็
เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ ต่อไป 

ในกรณีที่กำรสอบสวนพำดพิงไปถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอื่นหรือบุคคลอื่น  
ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนพจิำรณำเห็นว่ำผูน้ัน้มส่ีวนร่วมกระท ำกำรในเรื่องทีส่อบสวน
นัน้ดว้ย ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยเรว็
เพื่อพจิำรณำตำมทีเ่หน็สมควรต่อไป 

 

ขอ้ ๕๑  ในกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรพลเรือนผู้อื่นร่วมกระท ำผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรงในเรื่องที่สอบสวน
ตำมข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง ให้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อท ำกำรสอบสวนผู้นัน้  
โดยจะแต่งตัง้ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดมิหรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
คณะใหม่ด ำเนินกำรสอบสวนและพจิำรณำกไ็ด ้แต่ถำ้เป็นกรณีทีม่ผีลท ำใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ เปลี่ยนไป ใหส่้งเรื่องไปยงัผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่
บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ หรอืผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ แล้วแต่กรณี ของขำ้รำชกำรพลเรอืน 
ผูน้ัน้เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

พยำนหลกัฐำนที่ได้จำกกำรสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม คณะกรรมกำร
สอบสวนจะใชป้ระกอบกำรพจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่บุคคลตำมวรรคหนึ่งไดต้่อเมื่อ
ไดแ้จง้ใหผู้น้ัน้ทรำบและใหโ้อกำสผูน้ัน้ไดใ้ชส้ทิธติำมกฎ ก.พ. นี้แลว้ 

 

ขอ้ ๕๒  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนไดแ้จง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำน
ทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ ไดใ้หโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำ 
และได้รวบรวมพยำนหลกัฐำนเพยีงพอที่จะพจิำรณำไดแ้ล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ประชุมเพื่อพจิำรณำท ำควำมเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 
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๑๙๐ 

ในกำรพิจำรณำท ำควำมเห็นตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรสอบสวนต้อง
พิจำรณำทัง้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และพิจำรณำมีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุก 
ขอ้กล่ำวหำและทุกประเดน็ ว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยในเรื่องทีส่อบสวนหรอืไม่ ถำ้เหน็
ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิวนิัย ตอ้งพจิำรณำใหไ้ดค้วำมดว้ยว่ำเป็นควำมผดิวนิัยกรณีใด 
ตำมมำตรำใด ควรไดร้บัโทษสถำนใด และมเีหตุอนัควรลดหย่อนหรอืไม่ เพยีงใด 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำผลกำรสอบสวนยงัไม่ได้ควำมแน่ชดั
พอที่จะลงโทษเพรำะกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำหย่อน
ควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร ประพฤติตน 
ไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร หรอืมมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีทีถู่กสอบสวน 
ถำ้ใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๖) หรอื (๗) 
แลว้แต่กรณี กใ็หท้ ำควำมเหน็เสนอไวใ้นรำยงำนกำรสอบสวนดว้ย 

กำรประชุมเพื่อพิจำรณำท ำควำมเห็นตำมข้อนี้  ต้องมีกรรมกำรสอบสวน 
มำประชุมไม่น้อยกว่ำสำมคนและไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวน
ทัง้หมด 

 

ขอ้ ๕๓  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๕๒ แล้ว ให้จดัท ำ
รำยงำนกำรสอบสวนเสนอต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมแบบที่ส ำนักงำน 
ก.พ. ก ำหนด โดยใหเ้สนอไปพรอ้มส ำนวนกำรสอบสวน 

รำยงำนกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง อย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ยเรื่องทีส่อบสวน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่ำวหำ พยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนหรือ
หกัล้ำงขอ้กล่ำวหำ ประเด็นที่ต้องพิจำรณำควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนตำม 
ข้อ ๕๒ วรรคสอง และวรรคสำม และลำยมือชื่อกรรมกำรสอบสวนทุกคน รวมทัง้ให้
ประธำนกรรมกำรลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ในรำยงำนกำรสอบสวนหน้ำอื่นด้วยทุกหน้ำ  
ในกรณีที่กรรมกำรสอบสวนคนใดมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจลงลำยมือชื่อได้ ให้ประธำน
กรรมกำรสอบสวนบนัทกึเหตุจ ำเป็นดงักล่ำวไวด้ว้ย และในกรณีทีก่รรมกำรสอบสวนผูใ้ด
มคีวำมเหน็แยง้ ใหแ้สดงชื่อและสรุปควำมเหน็แยง้ของผูน้ัน้ไวใ้นรำยงำนกำรสอบสวนดว้ย 
ในกำรนี้ ผูม้คีวำมเหน็แยง้นัน้จะท ำบนัทกึรำยละเอยีดควำมเหน็แยง้และลงลำยมอืชื่อของ
ตนแนบไวก้บัรำยงำนกำรสอบสวนดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๕๔  ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนและจดัท ำรำยงำนกำร
สอบสวนพร้อมทัง้ส ำนวนกำรสอบสวนเสนอต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 
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๑๙๑ 

ให้แล้วเสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัที่มกีำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครัง้
แรกตำมขอ้ ๒๗ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนมเีหตุผลและควำมจ ำเป็นไม่อำจด ำเนินกำร 
ให้แล้วเสร็จได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนต่อผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอขยำยเวลำสอบสวนตำมควำมจ ำเป็น และใหผู้้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนพจิำรณำขยำยเวลำไดค้รัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั ในกรณีทีไ่ด้
มกีำรขยำยเวลำจนท ำใหก้ำรสอบสวนด ำเนินกำรเกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีม่กีำร
ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครัง้แรกตำมข้อ ๒๗ ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวงที่ผู้ถูกกล่ำวหำสงักัดอยู่ทรำบ เพื่อติดตำมเร่งรดั 
ใหด้ ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ต่อไป 

 

ขอ้ ๕๕  เมื่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไดร้บัรำยงำนกำรสอบสวนและ
ส ำนวนกำรสอบสวนแลว้ ใหพ้จิำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรสอบสวน ถ้ำเหน็ว่ำ
กำรสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรตำม
ขอ้ ๕๖ แต่ถ้ำเห็นว่ำกำรสอบสวนยงัไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน ก็ให้สัง่หรอืด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ำยังไม่มีกำรแจ้งข้อกล่ำวหำหรือกำรแจ้งข้อกล่ำวหำยัง 
ไม่ครบถ้วน ให้สัง่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรแจ้งข้อกล่ำวหำหรือแจ้ง 
ขอ้กล่ำวหำใหค้รบถว้นโดยเรว็ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่ำควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยำนหลักฐำนเพิ่มเติม  
ให้ก ำหนดประเด็นหรอืข้อส ำคญัที่ต้องกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวน
เพิม่เตมิโดยไม่ตอ้งท ำควำมเหน็ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรใดไม่ถูกต้อง ให้สัง่ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๕๖  เมื่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรสอบสวนถูกต้อง
ครบถว้นแลว้ใหพ้จิำรณำมคีวำมเหน็เพื่อสัง่หรอืด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้กระท ำผดิวนิัย 
หรอืกระท ำผดิวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ถ้ำผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำผู้ถูก
กล่ำวหำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงหรือไม่ ได้กระท ำผิดวินัย  ให้ผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไปแต่ถ้ำเห็นว่ำผู้ถูก
กล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงกใ็หด้ ำเนินกำรตำม (๒) 
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๑๙๒ 

(๒) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำง
รำ้ยแรง ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนพจิำรณำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงร้ำยแรงหรือไม่ และไม่ว่ำผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนจะเห็นด้วยกับ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรสอบสวนหรอืไม่กต็ำมใหผู้้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถู้ก
กล่ำวหำสงักดัอยู่ตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๕๘ แลว้แต่กรณี เพื่อพจิำรณำต่อไป 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำผลกำรสอบสวนยงัไม่ได้ควำมแน่
ชัดพอที่จะลงโทษเพรำะกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง แต่เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำหย่อน
ควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำร ประพฤติตน 
ไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร หรอืมมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีทีถู่กสอบสวน 
ถ้ำใหผู้้นัน้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร ถ้ำผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนเห็นดว้ยกบัควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนให้พจิำรณำด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๑๑๐ (๖) หรอื (๗) ต่อไป แต่ถ้ำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้กระท ำผิดวนิัย หรอื
กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ต่อไป และถ้ำ
เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงกใ็หด้ ำเนินกำรตำม (๒) 

 

ขอ้ ๕๗  ในกรณีทีม่กีำรยำ้ย กำรโอน หรอืกำรเลื่อนผูถู้กกล่ำวหำ อนัมผีลท ำให้
ผู้มอี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเปลี่ยนไป ให้คณะกรรมกำรสอบสวนที่ได้
แต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ ด ำเนินกำรต่อไปจนเสรจ็ และท ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนอไปพรอ้มกบั
ส ำนวนกำรสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชำเดิมที่เป็นผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งไปยังผู้บังคับบัญชำใหม่ที่เป็นผู้ซึ่ง 
มีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ พิจำรณำสัง่หรือ
ด ำเนินกำรตำมข้อ ๕๕ ต่อไป และถ้ำในระหว่ำงกำรสอบสวนมีกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนต้องสัง่กำรอย่ำงใดเพื่อให้กำรสอบสวนนัน้ด ำเนินกำรต่อไปได้  
ใหผู้บ้งัคบับญัชำเดมิส่งเรื่องใหผู้บ้งัคบับญัชำใหม่ซึง่เป็นผูม้อี ำนำจพจิำรณำต่อไป 

ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำใหม่ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ หรอืผูม้อี ำนำจ
ตำมมำตรำ ๙๔ ตำมวรรคหนึ่ ง เห็นสมควรให้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๕๕ จะสัง่ให้
คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดมิด ำเนินกำรหรอืในกรณีที่เหน็เป็นกำรสมควร จะแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนขึน้ใหม่เพื่อด ำเนินกำรกไ็ด้ โดยให้น ำขอ้ ๑๘ และขอ้ ๑๙ มำใช้
บงัคบั 
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๑๙๓ 

ข้อ ๕๘  กำรส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. กระทรวง 
พจิำรณำตำมขอ้ ๕๖ (๒) ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีผู่ว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ให้ส่ง
เรื่องให ้อ.ก.พ. จงัหวดั ซึง่ผูถู้กกล่ำวหำสงักดัอยู่ เป็นผูพ้จิำรณำ 

(๒) ในกรณีที่อธิบดี ปลัดกระทรวงในฐำนะอธิบดี หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดบักรมทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชำหรอืรบัผดิชอบกำรปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตรี
หรอืต่อรฐัมนตรซีึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชำ ซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (๖) (๙) หรอื 
(๑๐) เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ใหส่้งเรื่องให ้อ.ก.พ. กรม ซึง่ผูถู้กกล่ำวหำ
สงักดัอยู่ เป็นผูพ้จิำรณำ 

(๓) ในกรณีที่นำยกรฐัมนตรี รฐัมนตรเีจ้ำสงักดั ปลดักระทรวงส ำหรบักรณีอื่น
นอกจำกทีก่ ำหนดไวใ้น (๒) หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรระดบักรมทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชำหรอื
รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ (๒) (๓) (๕) หรอื (๘) เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสังกัดอยู่  
เป็นผูพ้จิำรณำ 

ในกรณีที่มีกำรย้ำย กำรโอน หรือกำรเลื่อนผู้ถูกกล่ำวหำอันมีผลให้ อ.ก.พ. 
จงัหวดั อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผู้ถูกกล่ำวหำสงักดัอยู่เปลี่ยนแปลงไป  
ใหส่้งเรื่องให้ อ.ก.พ. จงัหวดั อ.ก.พ. กรม หรอื อ.ก.พ. กระทรวง ซึ่งผูถู้กกล่ำวหำสงักดั
อยู่หลงัจำกกำรยำ้ย กำรโอน หรอืกำรเลื่อนนัน้เป็นผูพ้จิำรณำ 

 

ข้อ ๕๙  เมื่อได้รบัเรื่องตำมข้อ ๕๘ แล้ว อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง แลว้แต่กรณี อำจพจิำรณำมมีตอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เหน็ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรง ให้มมีติว่ำเป็น
ควำมผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีใด ตำมมำตรำใด และให้ลงโทษสถำนใด เพรำะเหตุใด 
โดยจะตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัดว้ยว่ำมกีำรกระท ำอย่ำงใด 

(๒) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ใหม้มีตวิ่ำเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงกรณีใด ตำมมำตรำใด และให้ลงโทษสถำนโทษใดและ 
อตัรำโทษใด เพรำะเหตุใด หรอืถ้ำเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอนัควร 
งดโทษ จะมมีติงดโทษ โดยให้ท ำทณัฑ์บนเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตือนกไ็ด้  ทัง้นี้ 
จะตอ้งมขีอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัดว้ยว่ำมกีำรกระท ำอย่ำงใด 
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๑๙๔ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ำยงัไม่ได้ควำมแน่ชัดพอที่จะลงโทษกรณีกระท ำผิดวินัย
อย่ำงรำ้ยแรงถ้ำมขีอ้เทจ็จรงิอนัเป็นกรณีทีส่มควรให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๖) 
หรอื (๗) ใหม้มีตใิหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำร โดยจะต้องมขีอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัดว้ย
ว่ำมกีำรกระท ำอย่ำงใด มกีรณีทีส่มควรให้ออกจำกรำชกำรเพรำะเหตุใด ตำมมำตรำใด 
และถำ้ใหร้บัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงใด 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่ำกำรกระท ำของผู้ถูกกล่ำวหำไม่เป็นควำมผดิวนิัย ให้มมีติ
ให้สัง่ยุติเรื่องหรือถ้ำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยแต่เป็นกรณีที่ไม่อำจลงโทษได้  
ใหม้มีตใิหง้ดโทษ 

(๕) ในกรณีที่เห็นว่ำข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอหรือกำรด ำเนินกำรใดยังไม่
ถูกต้องครบถว้นใหม้มีตใิหส้อบสวนเพิม่เตมิ แก้ไข หรอืด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งตำมควรแก่
กรณี 

 

ขอ้ ๖๐  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไม่ถูกต้องตำม
ขอ้ ๑๘ ให้กำรสอบสวนทัง้หมดเสียไป และให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ หรอืผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ แล้วแต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนใหม่ใหถู้กตอ้ง 

 

ข้อ ๖๑  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินกำรใดไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.พ. นี้  
ให้เฉพำะกำรด ำเนินกำรนัน้เสียไป และถ้ำกำรด ำเนินกำรนัน้เป็นสำระส ำคัญที่ต้อง
ด ำเนินกำรหรอืหำกไม่ด ำเนินกำรจะท ำใหเ้สยีควำมเป็นธรรม ใหแ้ก้ไขหรอืด ำเนินกำรนัน้
เสยีใหม่ใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

 

ข้อ ๖๒  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำผู้ใดตำยในระหว่ำงกำรสอบสวน ให้กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นัน้เป็นอนัยุติ แต่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนและผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปเท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้ แล้วท ำควำมเห็นเสนอต่อกระทรวงเจ้ำสังกัดเพื่อ
พจิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรหรอืกฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๖๓  ให้น ำบทบญัญตัิว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มอี ำนำจด ำเนินกำรพจิำรณำ
ทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับแก่กำร
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๑๙๕ 

ประชุมของคณะกรรมกำรสอบสวนโดยอนุโลม เวน้แต่องคป์ระชุมกรรมกำรสอบสวนตำม
ขอ้ ๓๘ และขอ้ ๕๒ 

 

หมวด ๕ 

กรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ 

   
 

ขอ้ ๖๔  ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไมร่ำ้ยแรง และไดร้บั
สำรภำพเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชำ หรอืไดใ้ห้ถ้อยค ำรบัสำรภำพและไดม้กีำรบนัทกึ
ถ้อยค ำรบัสำรภำพเป็นหนังสือหรอืมีหนังสอืรบัสำรภำพต่อผู้มหีน้ำที่สบืสวนสอบสวน
หรือคณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎ ก.พ. นี้  ถือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะพจิำรณำด ำเนินกำรทำงวินัยโดย 
ไม่ตอ้งสอบสวนหรอืงดกำรสอบสวนกไ็ด ้

 

ข้อ ๖๕  ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณี
ดงัต่อไปนี้ ถอืเป็นกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๔ แล้วแต่กรณี จะด ำเนินกำรทำงวินัยโดย 
ไม่ตอ้งสอบสวนหรอืงดกำรสอบสวนกไ็ด ้

(๑) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน  
โดยไม่กลบัมำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรอีกเลย และผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ ไดด้ ำเนินกำรหรอืสัง่ใหด้ ำเนินกำรสบืสวนแล้วเหน็ว่ำไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
หรอืมพีฤตกิำรณ์อนัแสดงถงึควำมจงใจไม่ปฏบิตัิตำมระเบยีบของทำงรำชกำร 

(๒) กระท ำควำมผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกหรอืโทษทีห่นักกว่ำโทษจ ำคุกโดย
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรือให้รบัโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๓) กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงและไดร้บัสำรภำพเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชำ 
หรือได้ให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพและได้มีกำรบันทึกถ้อยค ำรบัสำรภำพเป็นหนังสือหรือ  
มีหนังสือรบัสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมกำรสอบสวนตำม 
กฎ ก.พ. นี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๙๖ 

หมวด ๖ 

กำรสัง่ยุตเิรื่อง ลงโทษ หรอืงดโทษ 

   
 

ขอ้ ๖๖  กำรสัง่ยุติเรื่องตำมมำตรำ ๙๒ วรรคสอง มำตรำ ๙๓ วรรคสอง หรอื
มำตรำ ๙๗ วรรคสอง ให้ท ำเป็นค ำสัง่ ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ เรื่องที ่
ถูกกล่ำวหำและผลกำรพิจำรณำ  ทัง้นี้  ตำมแบบที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และให ้
ลงลำยมอืชื่อและต ำแหน่งของผูส้ัง่ และวนัเดอืนปีทีอ่อกค ำสัง่ไวด้ว้ย 

 

ข้อ ๖๗  โทษส ำหรับกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญกระท ำผิดวินัยอย่ำง 
ไม่รำ้ยแรงตำมมำตรำ ๙๖ ทีผู่บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจ
สัง่ลงโทษได ้มดีงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ตดัเงนิเดือนได้ครัง้หนึ่งในอัตรำร้อยละ ๒ หรอืร้อยละ ๔ ของเงนิเดอืนที ่
ผูน้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี ำสัง่ลงโทษเป็นเวลำหนึ่งเดอืน สองเดอืน หรอืสำมเดอืน 

(๓) ลดเงนิเดือนได้ครัง้หนึ่งในอตัรำร้อยละ ๒ หรอืร้อยละ ๔ ของเงนิเดือนที ่
ผูน้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี ำสัง่ลงโทษ 

กำรสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืน ถ้ำจ ำนวนเงนิที่จะต้องตดัหรอืลด 
มเีศษไม่ถงึสบิบำทใหปั้ดเศษทิง้ 

 

ขอ้ ๖๘  โทษส ำหรบักรณีทีข่ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญักระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
ตำมมำตรำ ๙๗ ทีผู่บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มอี ำนำจสัง่ลงโทษ
ได ้มดีงัต่อไปนี้ 

(๑) ปลดออก 

(๒) ไล่ออก 

 

ข้อ ๖๙  กำรสัง่ลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงนิเดือน ลดเงนิเดือน ปลดออก หรือ 
ไล่ออก ให้ท ำเป็นค ำสัง่ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงหรืออย่ำงร้ำยแรงในกรณีใด 
ตำมมำตรำใด พรอ้มทัง้สทิธใินกำรอุทธรณ์และระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๑๔ 
ไว้ในค ำสัง่นัน้ด้วย  ทัง้นี้ ตำมแบบที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด และให้ลงลำยมอืชื่อและ
ต ำแหน่งของผูส้ัง่ และวนัเดอืนปีทีอ่อกค ำสัง่ไวด้ว้ย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๙๗ 

ขอ้ ๗๐  กำรสัง่ลงโทษ ใหส้ัง่ใหม้ผีลตัง้แต่วนัหรอืระยะเวลำดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรสัง่ลงโทษภำคทณัฑ ์ใหส้ัง่ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีม่คี ำสัง่ 

(๒) กำรสัง่ลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงนิเดือน ให้สัง่ให้มีผลตัง้แต่เดือนที่มี
ค ำสัง่ 

(๓) กำรสัง่ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้สัง่ให้มีผลตำมระเบียบที่ ก.พ. 
ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๐๗ วรรคสอง 

 

ขอ้ ๗๑  กำรสัง่งดโทษตำมมำตรำ ๙๖ วรรคสำม ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจ
สัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ ท ำเป็นค ำสัง่ และให้ระบุไวใ้นค ำสัง่ด้วยว่ำให้ท ำทณัฑ์บนเป็น
หนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืน  ทัง้นี้ ตำมแบบทีส่ ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 

ขอ้ ๗๒  กำรสัง่งดโทษตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคสอง ส ำหรบักรณีที่ขำ้รำชกำร 
พลเรอืนสำมญั ซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้วแต่มกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำง
รำ้ยแรงอยู่ก่อนตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และผลกำรสอบสวนพจิำรณำปรำกฏว่ำผูน้ัน้
กระท ำผิดวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้ผู้บงัคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗  
สัง่งดโทษ ทัง้นี้ ตำมแบบทีส่ ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

 

ขอ้ ๗๓  เมื่อไดม้คี ำสัง่ยุตเิรื่อง ลงโทษ หรอืงดโทษแลว้ ใหด้ ำเนินกำรแจง้ค ำสัง่
ให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบโดยเร็ว และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำ 
ลงลำยมอืชื่อและวนัทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำนและใหม้อบส ำเนำค ำสัง่ใหผู้ถู้กลงโทษหรอื 
ผู้ถูกกล่ำวหำไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้ำผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยอมลงลำยมือชื่อ
รบัทรำบค ำสัง่ เมื่อไดท้ ำบนัทกึลงวนัทีแ่ละสถำนทีท่ีแ่จง้และลงลำยมอืชื่อผูแ้จง้พรอ้มทัง้
พยำนรูเ้หน็ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้ ใหถ้อืวนัทีแ่จง้นัน้เป็นวนัรบัทรำบ 

ในกรณีทีไ่ม่อำจแจง้ใหท้รำบตำมวรรคหนึ่งไดห้รอืมเีหตุจ ำเป็นอื่น ใหส่้งส ำเนำ
ค ำสัง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผู้ถูกลงโทษหรอืผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของ 
ผู้ถูกลงโทษหรอืผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้  
ให้ถือว่ำผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำได้รบัแจ้งเมื่อครบก ำหนดเจ็ดวนันับแต่วันส่ง
ส ำหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้ำวันนับแต่วันส่งส ำหรับกรณีส่งไปยัง
ต่ำงประเทศ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๙๘ 

หมวด ๗ 

กำรมคี ำสัง่ใหม่กรณีมกีำรเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ 

   
 

ขอ้ ๗๔  ในกรณีที่มกีำรเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ ให้ผูบ้งัคบับญัชำ
ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ มคี ำสัง่ใหม่ โดยใหส้ัง่ยกเลกิค ำสัง่ลงโทษเดมิ แลว้สัง่
ใหม่ใหเ้ป็นไปตำมนัน้ 

ค ำสัง่ใหม่ตำมวรรคหนึ่ ง  ให้เป็นไปตำมแบบที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด  
โดยอย่ำงน้อยใหม้สีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) อำ้งถงึค ำสัง่ลงโทษเดมิก่อนมกีำรเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ 

(๒) อำ้งถงึมตขิอง อ.ก.พ. กระทรวง หรอืของ ก.พ. หรอืค ำวนิิจฉยัของ ก.พ.ค. 
หรอืขององคก์รตำมกฎหมำยอื่น ทีใ่หเ้พิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ แลว้แต่กรณี 
โดยแสดงสำระส ำคญัโดยสรุปไวด้ว้ย 

(๓) สัง่ใหย้กเลกิค ำสัง่ลงโทษเดมิตำม (๑) และมคี ำสัง่ใหม่ใหเ้ป็นไปตำม (๒) 
(๔) ระบุวธิกีำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัโทษทีไ่ดร้บัไปแลว้ 

 

ข้อ ๗๕  ในกรณีที่ค ำสัง่เดิมเป็นค ำสัง่ลงโทษไล่ออกหรอืปลดออก ถ้ำมีกำร 
ลดโทษเป็นปลดออกหรอืเพิม่โทษเป็นไล่ออก จะสัง่ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัใด ใหเ้ป็นไป
ตำมระเบยีบที ่ก.พ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๐๗ วรรคสอง 

 

ขอ้ ๗๖  ในกรณีทีค่ ำสัง่เดมิเป็นค ำสัง่ลงโทษไล่ออกหรอืปลดออก ถำ้มกีำรลดโทษ
เพื่อจะสัง่ลงโทษใหม่ในควำมผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง งดโทษ หรอืยกโทษ ในค ำสัง่ใหม่
ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรและสัง่ลงโทษใหม่ในควำมผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง งดโทษ 
หรอืยกโทษ แลว้แต่กรณี 

กำรสัง่ใหก้ลบัเขำ้รบัรำชกำร ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้ด ำรงต ำแหน่งตำมเดมิ หรอืต ำแหน่งอื่น
ในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนัหรอืในต ำแหน่งประเภทและระดบัที่ ก.พ. ก ำหนด  
ทัง้นี้ ผูน้ัน้ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

ในกรณีทีไ่ม่อำจสัง่ใหผู้้นัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรได้ เพรำะเหตุทีก่่อนทีจ่ะมคี ำสัง่
ใหม่นัน้ ผูน้ัน้พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร ตำย หรอื
ออกจำกรำชกำรเนื่องจำกเหตุอื่นใหส้ัง่งดโทษ หรอืสัง่ยุตเิรื่อง แล้วแต่กรณี แลว้ใหแ้สดง
เหตุทีไ่ม่อำจสัง่ใหก้ลบัเขำ้รบัรำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๑๙๙ 

ในค ำสัง่ใหม่ใหร้ะบดุว้ยว่ำเงนิเดอืนระหว่ำงทีถู่กไล่ออกหรอืปลดออกใหเ้บกิจ่ำย
ใหผู้น้ัน้ตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

ข้อ ๗๗  ในกรณีที่ค ำสัง่ลงโทษเดิมเป็นค ำสัง่ลงโทษในควำมผิดวินัยอย่ำง 
ไม่ร้ำยแรง ถ้ำมีกำรเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ในค ำสัง่ใหม่ให้ระบุกำร
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัโทษทีไ่ดร้บัไปแลว้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถำ้เป็นกรณียกโทษ ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้ไม่เคยไดร้บัโทษทำงวนิัยมำก่อน และให้
ผู้นั ้นกลับคืนสู่สถำนะเดิมก่อนมีกำรลงโทษ  ในกรณีที่ได้มีกำรตัดเงินเดือนหรือ 
ลดเงนิเดอืนผูน้ัน้ไปเท่ำใด ใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไวด้งักล่ำวใหผู้น้ัน้ 

(๒) ถ้ำเป็นกรณีงดโทษ ในกรณีทีไ่ดม้กีำรตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนผูน้ัน้ไป
เท่ำใด ใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไวด้งักล่ำวใหผู้น้ัน้ 

(๓) ถ้ำเป็นกรณีที่มีผลให้ยงัคงต้องลงโทษผู้นัน้อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มโทษ
หรอืลดโทษกต็ำมใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(ก) ถ้ำเป็นกำรเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดือน ให้คิด
ค ำนวณจ ำนวนเงนิเดอืนทีจ่ะตดัหรอืลดตำมอตัรำโทษใหม่จำกเงนิเดอืนเดมิในขณะที่มี
ค ำสัง่ลงโทษเดมิ และใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไปแลว้นัน้ใหผู้น้ัน้ 

(ข) ถำ้เป็นกำรเพิม่โทษจำกโทษตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนเป็นปลดออก
หรอืไล่ออกใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไปแลว้นัน้ใหผู้น้ัน้ 

(ค) ถ้ำเป็นกำรลดโทษให้เป็นโทษภำคทณัฑ์ ให้ลงโทษให้เป็นไปตำมนัน้ 
ในกรณีทีไ่ดม้กีำรตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนผูน้ัน้ไปเท่ำใด ใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไว้
ดงักล่ำวใหผู้น้ัน้ 

(ง) ถ้ำเป็นกำรลดโทษใหเ้ป็นโทษตดัเงนิเดอืน ใหค้ดิค ำนวณจ ำนวนเงนิที่
จะตดัตำมอตัรำโทษใหม่จำกเงนิเดอืนเดมิในขณะทีม่คี ำสัง่ลงโทษเดมิ และใหค้นืเงนิทีไ่ด้
ลดไปแลว้นัน้ใหผู้น้ัน้ 

(จ) ถ้ำเป็นกำรเพิม่หรอืลดอตัรำโทษของโทษตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืน 
ให้คดิค ำนวณจ ำนวนเงนิทีจ่ะตดัหรอืลดตำมอตัรำโทษใหม่จำกเงนิเดอืนเดมิในขณะที่มี
ค ำสัง่ลงโทษเดมิ ในกรณีที่จ ำนวนเงนิที่จะต้องตดัหรอืลดตำมค ำสัง่ลงโทษใหม่ ต ่ำกว่ำ
จ ำนวนเงนิทีไ่ดถู้กตดัหรอืลดตำมค ำสัง่ลงโทษเดมิใหค้นืเงนิส่วนทีไ่ดต้ดัหรอืลดไวเ้กนินัน้
ใหผู้น้ัน้ 
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๒๐๐ 

หมวด ๘ 

กำรสัง่พกัรำชกำรและใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน 

   
 

ขอ้ ๗๘  เมื่อขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดอำญำ เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ จะสัง่ใหผู้น้ัน้พกัรำชกำรเพื่อรอฟังผล
กำรสอบสวนหรอืพจิำรณำ หรอืผลแห่งคดไีดต้่อเมื่อมเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นัน้ถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน และผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๕๗ พจิำรณำเหน็ว่ำถำ้ผูน้ัน้คงอยู่ในหน้ำทีร่ำชกำรต่อไปอำจเกดิกำรเสยีหำยแก่
รำชกำร 

(๒) ผูน้ัน้ถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำในเรื่องเกี่ยวกบั
กำรปฏิบตัิหรอืละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรโดยทุจรติ หรอืเกี่ยวกับควำมประพฤติ
หรอืพฤติกำรณ์อนัไม่น่ำไวว้ำงใจโดยพนักงำนอยักำรมไิด้รบัเป็นทนำยแก้ต่ำงให้ และ
ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ พจิำรณำเหน็ว่ำถำ้ผูน้ัน้คงอยู่ในหน้ำที่
รำชกำรอำจเกดิกำรเสยีหำยแก่รำชกำร 

(๓) ผู้นัน้มีพฤติกำรณ์ที่แสดงว่ำถ้ำคงอยู่ในหน้ำที่รำชกำรจะเป็นอุปสรรคต่อ
กำรสอบสวนพจิำรณำหรอืจะก่อใหเ้กดิควำมไม่สงบเรยีบรอ้ยขึน้ 

(๔) ผู้นัน้อยู่ในระหว่ำงถูกควบคุมหรือขงัโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอำญำหรือ 
ต้องจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ ำคุก เป็นเวลำติดต่อกัน 
เกนิกว่ำสบิหำ้วนัแลว้ 

(๕) ผู้นั ้นถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนและต่อมำมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเป็น
ผูก้ระท ำควำมผดิอำญำในเรื่องทีส่อบสวนนัน้ หรอืผูน้ัน้ถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนภำยหลงั
ที่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดอำญำในเรื่องที่สอบสวนนั ้น และ
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ พจิำรณำเห็นว่ำขอ้เท็จจรงิที่ปรำกฏ
ตำมค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดนัน้ ไดค้วำมประจกัษ์ชดัอยู่แลว้ว่ำกำรกระท ำควำมผดิอำญำของ
ผูน้ัน้เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

ขอ้ ๗๙  กำรสัง่พกัรำชกำรใหส้ัง่พกัตลอดเวลำทีส่อบสวนหรอืพจิำรณำ เวน้แต่
ผูถู้กสัง่พกัรำชกำรผูใ้ดไดร้อ้งทุกขต์ำมมำตรำ ๑๒๒ และผูม้อี ำนำจพจิำรณำค ำร้องทุกข์
เห็นว่ำสมควรสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรอืพิจำรณำ
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๒๐๑ 

เสรจ็สิน้ เน่ืองจำกพฤตกิำรณ์ของผู้ถกูสัง่พกัรำชกำรไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรอื
พจิำรณำ และไม่ก่อใหเ้กดิควำมไม่สงบเรยีบรอ้ยต่อไป หรอืเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
ได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วนัพักรำชกำรแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสัง่พักรำชกำรไม่มี
พฤติกรรมดงักล่ำว ให้ผู้มอี ำนำจสัง่พกัรำชกำรสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร
ก่อนกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำเสรจ็สิน้ 

 

ขอ้ ๘๐  ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิ
วนิัยอย่ำงรำ้ยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนหลำยส ำนวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำหรอื 
ต้องหำว่ำกระท ำควำมผดิในคดอีำญำหลำยคดถี้ำจะสัง่พกัรำชกำรในส ำนวนหรอืคดใีด 
ที่เข้ำลกัษณะตำมขอ้ ๗๘ ให้สัง่พกัรำชกำรในส ำนวนหรอืคดอีื่นทุกส ำนวนหรอืทุกคดี 
ทีเ่ขำ้ลกัษณะตำมขอ้ ๗๘ ดว้ย 

ในกรณีทีไ่ดส้ัง่พกัรำชกำรในส ำนวนใดหรอืคดใีดไวแ้ล้ว ถ้ำภำยหลงัปรำกฏว่ำ 
ผู้ถูกสัง่พักนัน้มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำร
สอบสวนในส ำนวนอื่น หรอืถูกฟ้องคดอีำญำหรอืตอ้งหำในคดอีำญำในคดอีื่นเพิม่ขึน้ กใ็ห้
สัง่พกัรำชกำรในส ำนวนหรอืคดอีื่นทีเ่พิม่ขึน้และเขำ้ลกัษณะตำมขอ้ ๗๘ นัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๘๑  กำรสัง่พกัรำชกำร ใหส้ัง่พกัตัง้แต่วนัออกค ำสัง่ เวน้แต่ 
(๑) ผูซ้ึ่งจะถูกสัง่พกัรำชกำรอยู่ในระหว่ำงถูกควบคุมหรอืขงัโดยเป็นผูถู้กจบัใน

คดอีำญำหรอืต้องจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำ กำรสัง่พกัรำชกำรในเรื่องนัน้ใหส้ัง่พกัยอ้นหลงั
ไปถงึวนัทีถู่กควบคุม ขงัหรอืตอ้งจ ำคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีกำรสัง่พกัรำชกำรไว้แล้ว ถ้ำจะต้องสัง่ใหม่เพรำะค ำสัง่เดิม 
ไม่ชอบหรอืไม่ถูกต้องให้สัง่พกัตัง้แต่วนัให้พกัรำชกำรตำมค ำสัง่เดมิ หรอืตำมวนัที่ควร
ตอ้งพกัรำชกำรในขณะทีอ่อกค ำสัง่เดมิ 

 

ข้อ ๘๒  ค ำสัง่พักรำชกำรต้องระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกสัง่พักรำชกำร 
ตลอดจนกรณีและเหตุทีส่ ัง่พกัรำชกำร และวนัทีค่ ำสัง่มผีลใชบ้งัคบั 

เมื่อได้มคี ำสัง่ให้ผู้ใดพกัรำชกำร ให้แจ้งค ำสัง่ให้ผู้นัน้ทรำบ และให้น ำขอ้ ๗๓ 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๘๓  ในกรณีที่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดมเีหตุที่อำจถูกสัง่พกัรำชกำร
ตำมขอ้ ๗๘ และผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ พจิำรณำเหน็ว่ำกำร
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๒๐๒ 

สอบสวนหรือพิจำรณำ หรือกำรด ำเนินคดีนัน้ จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชำ
ดงักล่ำวจะสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนกไ็ด ้

ในกรณีที่ได้สัง่พกัรำชกำรไว้แล้ว จะพจิำรณำตำมวรรคหนึ่งและสัง่ให้ผู้ถูกสัง่
พกัรำชกำรนัน้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนแทนกำรสัง่พกัรำชกำรกไ็ด ้

 

ข้อ ๘๔  กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ให้สัง่ให้มีผลตัง้แต่วนัออกค ำสัง่  
แต่ถ้ำเป็นกรณีที่ได้สัง่ให้พกัรำชกำรไวก้่อนแล้ว ให้สัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตัง้แต่ 
วนัสัง่พักรำชกำรเป็นต้นไป หรือในกรณีที่มีเหตุตำมข้อ ๘๑ ให้สัง่ให้มีผลตัง้แต่วนัที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ ๘๑ นัน้ 

ให้น ำข้อ ๗๙ ข้อ ๘๐ และข้อ ๘๒ มำใช้บงัคบัแก่กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 
ไวก้่อนโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๘๕  กำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร
ระดบัสูง หรอืประเภทวชิำกำรระดบัทรงคุณวุฒอิอกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหน้ ำควำมกรำบ
บงัคมทลูเพื่อมพีระบรมรำชโองกำรใหพ้น้จำกต ำแหน่งนับแต่วนัออกจำกรำชกำรไวก้่อน 

 

ข้อ ๘๖  เมื่อได้สัง่ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดพักรำชกำรในกรณีที่ 
ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน และปรำกฏผลกำร
สอบสวนหรอืพจิำรณำแลว้ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๗ 

(๒) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ให้สัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำที่รำชกำรตำมขอ้ ๙๑ แล้วด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๖ แต่หำกมีกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ ใหส้ัง่งดโทษตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคสอง โดยไม่ตอ้งสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำร และแสดงกรณีกระท ำผดิวนิัยนัน้ไวใ้นค ำสัง่ดว้ย 

(ก) ผูน้ัน้ไดพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรแลว้ 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 

(๓) ในกรณีทีผู่น้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัย ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
ตำมขอ้ ๙๑ และสัง่ยุตเิรื่อง แต่หำกมกีรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหส้ัง่ยุตเิรื่องโดยไมต่อ้ง
สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และแสดงเหตุที่ไม่สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบัติ
หน้ำทีร่ำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

(ก) ผูน้ัน้ไดพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรแลว้ 
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๒๐๓ 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 

(๔) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงหรอืมไิด้กระท ำผดิวนิัยแต่มี
กรณีอื่นทีผู่น้ัน้ถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนดว้ย ถ้ำจะด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๙๖ ให้รอฟังผลกำรสอบสวนหรอืพิจำรณำหรอืผลแห่งคดกีรณีอื่นนัน้ โดยยงั 
ไม่ต้องสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร แต่ถ้ำเป็นกำรสัง่ยุติเรื่อง ให้สัง่ยุติเรื่อง
โดยไม่ต้องสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรและแสดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๘๗  เมื่อไดส้ัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำรไวก้่อนใน
กรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน และ
ปรำกฏผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำแลว้ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๗ 

(๒) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง และไม่มกีรณีที่จะต้องถูกสัง่
ใหอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรตำมขอ้ ๙๑ แลว้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๙๖ แต่หำกมีกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  ให้สัง่งดโทษตำมมำตรำ ๑๐๐  
วรรคสอง โดยไม่ตอ้งสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรและแสดงกรณีกระท ำผดิวนิัยนัน้ไวใ้น
ค ำสัง่ดว้ย 

(ก) ผูน้ัน้ตอ้งพน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 

(๓) ในกรณีทีผู่น้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัย ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรตำมขอ้ ๙๑ 
และสัง่ยุติเรื่อง แต่หำกมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้สัง่ยุติเรื่องโดยไม่ต้องสัง่ให้ 
ผูน้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำร และแสดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

(ก) ผูน้ัน้ตอ้งพน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 

(๔) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงหรอืมไิดก้ระท ำผดิวนิัย แต่มี
กรณีอื่นที่ผู้นัน้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนด้วย ถ้ำจะด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๖  
ใหร้อฟังผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำหรอืผลแหง่คดกีรณีอื่นนัน้ โดยยงัไม่ตอ้งสัง่ใหผู้น้ัน้
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๒๐๔ 

กลบัเขำ้รบัรำชกำร แต่ถ้ำเป็นกำรสัง่ยุตเิรื่องใหส้ัง่ยุตเิรื่องโดยไม่ต้องสัง่ใหผู้้นัน้กลบัเขำ้
รบัรำชกำร และแสดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

(๕) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผิดวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง แต่มีกรณีที่ผู้นัน้ถูกสัง่พัก
รำชกำรในกรณีอื่นด้วยให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรโดยให้แสดงไว้ในค ำสัง่ด้วยว่ำ 
ผูน้ัน้ยงัไม่อำจกลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดเ้น่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำรใน
กรณีอื่น ส่วนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๖ ใหร้อฟังผลกำรสอบสวนหรือพจิำรณำหรอื
ผลแห่งคดกีรณีอื่นนัน้ 

(๖) ในกรณีทีผู่น้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัย แต่มกีรณีทีผู่น้ัน้ถูกสัง่พกัรำชกำรในกรณี
อื่นดว้ยให้สัง่ยุติเรื่อง และสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรโดยให้แสดงไว้ในค ำสัง่ด้วยว่ำ 
ผูน้ัน้ยงัไม่อำจกลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดเ้น่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำรใน
กรณีอื่นนัน้ 

 

ขอ้ ๘๘  เมื่อไดส้ัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดพกัรำชกำรในกรณีทีถู่กฟ้อง
คดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ และปรำกฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว  
ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูน้ัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกหรอืโทษทีห่นักกว่ำโทษ
จ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ด้กระท ำโดยประมำท
หรอืควำมผดิลหุโทษ ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๗ โดยไม่ต้องสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำร 

(๒) ในกรณีทีผู่้นัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงทีสุ่ด
ในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษหรอืต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำสัง่
ของศำล ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ หรอืมำตรำ ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสัง่
ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

(๓) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผดิอำญำจนได้รบัโทษตำม (๑) หรอื (๒) แต่ศำลรอ
กำรก ำหนดโทษหรือให้รอกำรลงโทษ หรอืได้รบัโทษอย่ำงอื่นนอกจำก (๑) หรือ (๒)  
ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรตำมขอ้ ๙๑ และด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมกฎ ก.พ. 
นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในค ำพพิำกษำถึงที่สุดมไิด้วนิิจฉัยว่ำผู้นัน้กระท ำผดิอำญำ หรอื
มไิดม้กีำรฟ้องคดอีำญำในกรณีทีต่้องหำว่ำกระท ำผดิอำญำ ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรตำมขอ้ ๙๑ และถำ้กำรกระท ำดงักล่ำวมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
กใ็หด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ต่อไป 
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๒๐๕ 

ในกรณีทีผู่ถู้กสัง่พกัรำชกำรตำม (๓) หรอื (๔) ไดพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร หรอืมกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น 
หรอืไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ หรอืมกีรณีอื่นทีผู่น้ัน้ถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืให้
ออกจำกรำชกำรไวก้่อน ไม่ต้องสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร แต่ใหแ้สดงเหตุ 
ทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๘๙  เมื่อได้สัง่ให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำรไวก้่อนใน
กรณีที่ถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำ และปรำกฏผลแห่งคดถีึง
ทีสุ่ดแลว้ ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูน้ัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกหรอืโทษทีห่นักกว่ำโทษ
จ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ด้กระท ำโดยประมำท
หรือควำมผิดลหุโทษ ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๗ โดยไม่ต้องสัง่ให้ผู้นัน้กลับเขำ้รบั
รำชกำร 

(๒) ในกรณีทีผู่้นัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงทีสุ่ด
ในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษหรอืต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำสัง่
ของศำล ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๓ หรอืมำตรำ ๑๑๐ (๘) แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องสัง่
ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำร 

(๓) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผิดอำญำจนได้รบัโทษตำม (๑) หรือ (๒) แต่ศำล 
รอกำรก ำหนดโทษหรอืให้รอกำรลงโทษ หรอืได้รบัโทษอย่ำงอื่นนอกจำก (๑) หรอื (๒) 
ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรตำมขอ้ ๙๑ และด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมกฎ ก.พ. นี้ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในค ำพพิำกษำถึงที่สุดมไิด้วนิิจฉัยว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิอำญำ หรอื
มไิดม้กีำรฟ้องคดอีำญำในกรณีทีต่อ้งหำว่ำกระท ำผดิอำญำ ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำร
ตำมขอ้ ๙๑ และถ้ำกำรกระท ำดงักล่ำวมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยกใ็หด้ ำเนินกำร
ตำมกฎ ก.พ. นี้ต่อไป 

ในกรณีทีผู่ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนตำม (๓) หรอื (๔) มกีรณีอื่นทีถู่กสัง่
พักรำชกำรด้วยให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำรบัรำชกำรโดยให้แสดงไว้ในค ำสัง่ด้วยว่ำผู้นัน้ 
ยังไม่อำจกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้เนื่องจำกอยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พักรำชกำร 
ในกรณีอื่น แต่ถำ้ผูน้ัน้ไดพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
หรอืมกีรณีที่จะต้องถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น หรอืได้ออกจำกรำชกำรด้วย
เหตุอื่นไปแล้ว หรอืมกีรณีอื่นที่ผูน้ัน้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ไม่ต้องสัง่ให้ผู้นัน้
กลบัเขำ้รบัรำชกำรแต่ใหแ้สดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรไวด้ว้ย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๐๖ 

ขอ้ ๙๐  ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดมกีรณีทีถู่กด ำเนินกำรทำงวนิัย 
หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำทีไ่ม่เขำ้ลักษณะตำมขอ้ ๗๘ 
และมกีรณีอื่นที่ผู้นัน้ถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน เมื่อปรำกฏ 
ผลกำรสอบสวนพิจำรณำหรอืผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่องที่มิได้มีค ำสัง่พักรำชกำรหรือ 
ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผดิวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรอืผู้นัน้กระท ำผิดอำญำจน
ได้รบัโทษจ ำคุกหรอืโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษ
จ ำคุกส ำหรบัควำมผดิที่ไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ ให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๙๗ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้รอกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๙๖ ไวก้่อนจนกว่ำจะปรำกฏผลกำรสอบสวนพจิำรณำหรอืผลแห่งคดถีงึทีสุ่ดใน
กรณีอื่นนัน้จงึด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 

(๓) ในกรณีทีส่มควรใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๖) (๗) หรอื (๘) 
ใหด้ ำเนินกำรใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรได ้

(๔) ในกรณีทีผู่น้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัยในเรื่องนัน้ ใหส้ัง่ยุตเิรื่อง 

 

ข้อ ๙๑  ในกรณีที่จะต้องสัง่ให้ผู้ถูกสัง่พักรำชกำรผู้ใดกลบัเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร หรือต้องสัง่ให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนผู้ใดกลับเข้ำรับรำชกำร  
ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๕๗ สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนั
และระดบัเดียวกนั หรอืในต ำแหน่งประเภทและระดบัที่ ก.พ. ก ำหนด  ทัง้นี้ ผู้นัน้ต้อง 
มคีุณสมบตัติรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

ในกรณีทีส่ัง่ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้อ่นกลบัเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่ง
ประเภทบรหิำรระดบัสูงหรอืประเภทวชิำกำรระดบัทรงคุณวุฒิ ให้ด ำเนินกำรน ำควำม
กรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

 

ขอ้ ๙๒  ค ำสัง่พกัรำชกำร ค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ค ำสัง่ให้กลบัเข้ำ
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือค ำสัง่ให้กลับเข้ำรับรำชกำร ให้มีสำระส ำคัญตำมแบบที่
ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 
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๒๐๗ 

หมวด ๙ 

กำรนับระยะเวลำ 

   
 

ขอ้ ๙๓  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.พ. นี้ ถำ้ก ำหนดเวลำเป็นวนั สปัดำห์ หรอื
เดอืน มใิห้นับวนัแรกแห่งระยะเวลำนัน้รวมเขำ้ด้วย เวน้แต่คณะกรรมกำรสอบสวนหรอื 
ผูซ้ึง่ตอ้งใชอ้ ำนำจตำมกฎ ก.พ. นี้จะไดเ้ริม่กำรในวนันัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืผู้ซึ่งต้องใช้อ ำนำจตำมกฎ ก.พ. นี้ ต้อง
กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ใหน้ับวนัสิน้สุดของระยะเวลำนัน้
รวมเขำ้ดว้ยแมว้่ำวนัสุดทำ้ยเป็นวนัหยุดรำชกำร 

ในกรณีทีบุ่คคลอื่นนอกจำกทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคสองตอ้งท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ถำ้วนัสุดทำ้ยเป็นวนัหยุดรำชกำร ใหถ้อืว่ำระยะเวลำนัน้สิน้สุด
ในวนัท ำงำนทีถ่ดัจำกวนัหยุดนัน้ 

 

หมวด ๑๐ 

บทเบด็เตลด็ 

   
 

ข้อ ๙๔  ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นเป็นพิเศษที่ไม่อำจน ำหลักเกณฑ์ 
วธิกีำร และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎ ก.พ. นี้มำใช้บงัคบัได้ กำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ 
จะสมควรด ำเนินกำรประกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.พ. ก ำหนด 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ข้อ ๙๕  ในกรณีที่ได้มีกำรสัง่ให้สอบสวนข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัผู้ใดโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบหรอืหลกัเกณฑ์ที่ใชอ้ยู่ก่อนวนัที่กฎ ก.พ. นี้ใชบ้งัคบั 
และกำรสอบสวนนั ้นยังไม่แล้วเสร็จให้ด ำเนินกำรสอบสวนผู้นั ้นตำมกฎหมำย  กฎ 
ระเบยีบหรอืหลกัเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่ในขณะนัน้ต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ ส่วนกำรพจิำรณำและ
ด ำเนินกำรต่อไปใหด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ 

 

ขอ้ ๙๖  ในกรณีที่ได้มกีำรสอบสวนขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดโดยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรอืหลกัเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่ในขณะนัน้เสรจ็ไปแล้วในวนัก่อนวนัที่
กฎ ก.พ. นี้ใช้บงัคบั แต่ยงัมิได้มีกำรพิจำรณำและด ำเนินกำรต่อไปหรอืกำรพิจำรณำ
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๒๐๘ 

ด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ ให้กำรสอบสวนนั ้นเป็นอันใช้ได้ส่วนกำรพิจำรณำและ
ด ำเนินกำรต่อไปใหด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ 

 

ขอ้ ๙๗  ในกรณีทีไ่ดม้กีำรสอบสวนและพจิำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ หรือหลกัเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในขณะนัน้เสร็จไปแล้วก่อนวนัที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บงัคับ  
แต่ยังมิได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมผลกำรพิจำรณำดังกล่ำว  ให้กำรสอบสวนและ
พจิำรณำนัน้เป็นอนัใชไ้ด ้ส่วนกำรด ำเนินกำรต่อไปใหด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.พ. นี้ 

ในกรณีที่จะต้องสัง่ลงโทษตดัเงินเดอืนหรอืลดขัน้เงนิเดอืนขำ้รำชกำรพลเรอืน
สำมัญผู้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงก่อนวนัที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับ แต่ยงัไม่ได้สัง่
ลงโทษ ใหส้ัง่ลงโทษตำมขอ้ ๖๗ (๒) หรอื (๓) แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๙๘  ในกรณีทีไ่ดม้กีำรสัง่พกัรำชกำรหรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรอืหลกัเกณฑ์ทีใ่ชอ้ยู่ก่อนวนัทีก่ฎ ก.พ. นี้ใชบ้งัคบั 
และกำรสอบสวนหรอืกำรพจิำรณำนัน้ยงัไม่เสรจ็ ใหก้ำรสัง่พกัรำชกำรหรอืสัง่ใหอ้อกจำก
รำชกำรไว้ก่อนนัน้มีผลต่อไปตำมกฎ ก.พ. นี้ จนกว่ำจะมกีำรสัง่กำรเป็นอย่ำงอื่นตำม 
กฎ ก.พ. นี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พงศเ์ทพ  เทพกำญจนำ 

รองนำยกรฐัมนตร ี

ประธำน ก.พ. 
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๒๐๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.พ. ฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๙๔ (๔) มำตรำ ๙๕ มำตรำ ๙๖ วรรคสี ่มำตรำ ๙๗ 
วรรคสอง มำตรำ ๑๐๑ วรรคแปด และมำตรำ ๑๐๕ บญัญัติให้กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.  จงึจ ำเป็นตอ้งออก กฎ ก.พ. นี้ 
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๒๑๐ 

ระเบยีบ ก.พ. 
ว่ำดว้ยกำรรำยงำนเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

และกำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๕) (๗) มำตรำ ๑๐๙ และมำตรำ ๑๒๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ก.พ. ออกระเบียบไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ระเบียบ ก.พ. ว่ำด้วยกำรรำยงำนเกี่ ยวกับกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยและกำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั พ.ศ. ๒๕๓๕” 

 

ขอ้ ๒๕๗  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  เมื่อผู้บงัคบับญัชำได้ด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั
ผูใ้ดในกรณีกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง และสัง่ยุตเิรื่อง งดโทษ หรอืลงโทษ
ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขัน้เงินเดือน หรือลงโทษหรือลงทัณฑ์ตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะแก่ผู้นั ้นไปแล้ว ให้รำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยนัน้ต่อผู้บงัคบับญัชำของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้นัน้ซึ่งเป็นผู้มี
อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๐๓ และมีต ำแหน่งเหนือตนตำมล ำดบัจนถึงอธิบด ีหรอืรัฐมนตร ี
เจำ้สงักดั ตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แลว้แต่กรณี 

กำรรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ส ำหรบัในรำชกำรบรหิำรส่วนภูมิภำคให้รำยงำน
ตำมล ำดบัจนถึงผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั แล้วจึงรำยงำนต่อไปยงัอธิบดผีู้บงัคบับญัชำของ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูน้ัน้ 

กำรรำยงำนของผูบ้งัคบับญัชำทีไ่ดด้ ำเนินกำรทำงวนิัยตำมวรรคหนึ่ง ใหร้ำยงำน
พรอ้มทัง้ส่งส ำเนำค ำสัง่และส ำนวนกำรสอบสวนหรอืเอกสำรกำรพจิำรณำไปดว้ยภำยใน
หำ้วนัท ำกำรนับแต่วนัทีส่ ัง่ 

 

ขอ้ ๔  ให้ผู้บังคบับัญชำที่ได้รบัรำยงำนตำมข้อ ๓ พิจำรณำด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ให้เสร็จและรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยนัน้ต่อไปตำมล ำดบัภำยใน
สำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำน 

 
๕๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๑๒๐/หน้ำ ๓๐/๑๘ ธนัวำคม ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๑๑ 

ในกรณีที่รำยงำนเลยก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้รำยงำนเหตุที่พิจำรณำ
ด ำเนินกำรไม่ทนัตำมก ำหนดเวลำนัน้ไปดว้ย 

 

ข้อ ๕  เมื่อผู้บังคับบัญชำได้สัง่แต่ งตัง้คณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวน
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดในกรณีกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำม 
มำตรำ ๑๐๒ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม หรอืสัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั
ผู้ใดพักรำชกำรหรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมมำตรำ ๑๐๗ แล้ว ให้ส่งส ำเนำ 
ค ำสัง่นัน้อย่ำงละ ๓ ฉบบั ไปยงัส ำนักงำน ก.พ. ภำยในหำ้วนัท ำกำรนับแต่วนัทีอ่อกค ำสัง่  
ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในกำรตดิตำมเรง่รดักำรสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผู้สัง่ ให้ส่งส ำเนำค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งไปให้
อธบิด ีตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง อกีส่วนหนึ่งดว้ย 

เมื่อกำรสอบสวนเสร็จ ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแจ้งส ำนักงำน 
ก.พ. ทรำบภำยในหำ้วนัท ำกำรนับแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำนกำรสอบสวน 

ในกรณีที่สัง่ให้ผู้ถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน กลบัเขำ้รบั
รำชกำรให้ส่งส ำเนำค ำสัง่นัน้ ๓ ฉบบั ไปยงัส ำนักงำน ก.พ. ภำยในห้ำวนัท ำกำรนับแต่
วนัทีอ่อกค ำสัง่ และใหน้ ำวรรคสองมำใชบ้งัคบัดว้ย 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัได้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำม
มำตรำ ๑๐๒ วรรคสองหรอืมำตรำ ๑๐๙ วรรคสำม หรอืด ำเนินกำรทำงวนิัยโดยกล่ำวหำ
เป็นกรณีควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงที่ปรำกฏชดัแจ้งตำมกฎ ก.พ. ออกตำมควำมใน
มำตรำ ๑๐๒ แก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ด และสัง่ยุตเิรื่อง งดโทษ หรอืลงโทษผูน้ัน้ 
หรอืสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรไปแล้ว ใหร้ำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืกำรสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรนัน้ไปยงัอธิบดี ตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง พร้อมทัง้ส่งส ำเนำค ำสัง่  
และส ำนวนกำรสอบสวนหรอืเอกสำรกำรพิจำรณำไปด้วยภำยในห้ำวนัท ำกำรนับแต่ 
วนัทีส่ัง่ 

 

ขอ้ ๗  เมื่อผู้บงัคบับญัชำได้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๑๑๔ (๔) หรือมำตรำ ๑๑๕ แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใดไปแล้ว  
ใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๕ และขอ้ ๖ โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๘  เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัได้สัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใดออกจำก
รำชกำร ตำมมำตรำ ๕๔ มำตรำ ๖๗ มำตรำ ๑๑๔ มำตรำ ๑๑๗ มำตรำ ๑๑๘ หรือ
มำตรำ ๑๒๓ ไปแลว้ ใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๖ โดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๒๑๒ 

ขอ้ ๙  เมื่ออธบิดไีด้ด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำร หรอืได้รบั
รำยงำนตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง หรอืตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๙๒ วรรคหนึ่ง และไดพ้จิำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่รวมทัง้
เหน็ชอบกบักำรด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรแลว้ ใหร้ำยงำนไปยงั 
ก.พ. ในกรณี ดงัต่อไปนี้ คอื 

(๑) กรณีที่สัง่ลงโทษปลดออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ หรือสัง่ลงโทษ 
ให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบขำ้รำชกำรพลเรอืนที่ใช้อยู่ก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั 

(๒) กรณีที่ด ำเนินกำรทำงวนิัยในกรณีกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมญัผู้ใด แล้วไม่มีกำรลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 

ก. เรื่องที่คณะกรรมกำร ป.ป.ป. มีมติและแจ้งว่ำเรื่องที่สอบสวนมีมูลว่ำ 
ผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

ข. เรื่องทีส่ ำนักงำนตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบและแจง้ว่ำผูน้ัน้มพีฤติกำรณ์
น่ำเชื่อว่ำเป็นกำรทุจรติ 

ค. เรื่องทีเ่กดิกำรทุจรติหรอืกำรเสยีหำยแก่ทรพัย์สนิของทำงรำชกำรตำม
ระเบยีบว่ำดว้ยควำมรบัผดิชอบของขำ้รำชกำรในทำงแพ่งของกระทรวงกำรคลงั 

ง. เรื่องทีม่รีะเบยีบของทำงรำชกำร มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืมต ิก.พ. ก ำหนด
หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบักำรพจิำรณำควำมผดิ หรอืกำรก ำหนดโทษ ตำมลกัษณะเรื่องที ่ก.พ. 
ก ำหนด 

(๓) กรณีที่สัง่ให้กลบัเข้ำรับรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๗ มำตรำ ๑๐๙ วรรคสี ่ 
หรอืมำตรำ ๑๒๑ วรรคสอง 

(๔) กรณีทีส่ัง่ให้ออกจำกรำชกำร ตำมมำตรำ ๑๑๖ หรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๑๘ มำตรำ ๙๘ หรือตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๔๙๗ มำตรำ ๓๘ 

(๕) ในกรณีที่สัง่ตำมมติของ อ.ก.พ. กระทรวง ตำมมำตรำ ๑๐๔ (๑) มำตรำ ๑๐๙ 
วรรคสี ่มำตรำ ๑๑๔ (๔) มำตรำ ๑๑๕ หรอืมำตรำ ๑๒๑ วรรคหนึ่งและวรรคสอง เวน้แต่
กรณีสัง่ไล่ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ หรอืไล่ออกหรอืปลดออกจำกรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระรำชบญัญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั 

(๖) เมื่อมีกรณีที่จะต้องรำยงำนไปยัง ก.พ. ตำม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
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๒๑๓ 

ส ำหรับข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญในเรื่องใด ถ้ำเรื่องนั ้นมีผู้ถู กด ำเนินกำรทำงวินัย  
หรือถูกสอบสวน หรือด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๔ (๔) หรือมำตรำ ๑๑๕ ร่วมกัน 
หลำยคน แม้ส ำหรบับำงคนจะไม่ต้องด้วยกรณีตำม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ก็ให้
รำยงำนไปยงั ก.พ. ทุกคน 

(๗) กรณีที่ผู้ถูกลงโทษทำงวนิัยอุทธรณ์ค ำสัง่ต่อ ก.พ. ตำมมำตรำ ๑๒๕ (๔) 
หรือมำตรำ ๑๒๖ หรือกรณีที่ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรได้ร้องทุกข์ต่อ ก.พ. ตำม 
มำตรำ ๑๒๙ และใหน้ ำ (๖) มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมดว้ย 

 

ขอ้ ๑๐  เมื่ออธิบดไีด้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๔ (๔) หรือมำตรำ ๑๑๕ แก่
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใด หรอืได้รบัรำยงำนตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรดงักล่ำว และไดพ้จิำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที ่รวมทัง้เหน็ชอบกบั
กำรด ำเนินกำรแลว้ใหร้ำยงำนไปยงั ก.พ. 

 

ข้อ ๑๑  เมื่อนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้ำสังกัด หรือปลัดก ระทรวง  
ไดด้ ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๔ (๔) หรอืมำตรำ ๑๑๕ หรอืสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๖ หรือรฐัมนตรเีจ้ำสงักัด หรือปลดักระทรวงได้สัง่ให ้
ออกจำกรำชกำร ตำมมำตรำ ๕๔ มำตรำ ๖๗ มำตรำ ๑๑๗ หรือมำตรำ ๑๒๓  
แก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ด หรอืรฐัมนตรเีจ้ำสงักดัได้รบัรำยงำนตำมมำตรำ ๑๐๙ 
วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว หรือปลัดกระทรวงได้รับรำยงำนตำม 
มำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมัญ 
ในส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือส ำนักงำนปลัดทบวง แล้วแต่กรณี และได้พิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ รวมทัง้เห็นชอบกับกำรด ำเนินกำรแล้ว ให้รำยงำนไปยงั 
ก.พ. เวน้แต่กรณีสัง่ไล่ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ หรอืไล่ออกหรอืปลดออกจำก
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนทีใ่ชอ้ยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๒  เมื่ออธิบดีได้ด ำเนินกำรทำงวินัยหรือสัง่ให้ออกจำกรำชกำรแก่
ขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผู้ใด หรอืได้รบัรำยงำนตำมมำตรำ ๑๐๙ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร และได้พจิำรณำด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่ รวมทัง้เห็นชอบกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวแล้ว ให้รำยงำนไปยงั อ.ก.พ. 
กระทรวง เว้นแต่กรณีตำมข้อ ๙ กรณีสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๔  
มำตรำ ๑๑๕ มำตรำ ๑๑๘ และกรณีสัง่ไล่ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ หรอืไล่ออก
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๒๑๔ 

หรอืปลดออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนที่ใช้อยู่ก่อน
วนัทีพ่ระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบ้งัคบั 

กำรสัง่ลงโทษหรือลงทัณฑ์ทำงวินัย หรือสัง่ให้ออกจำกรำชกำรที่รำยงำน 
อ.ก.พ. กระทรวงตำมวรรคหนึ่ง ให้กรมเจ้ำสังกัดรำยงำนไปยัง ก.พ. เพื่ อประโยชน์
เกี่ยวกบักำรทะเบยีนประวตัิของขำ้รำชกำรพลเรอืน โดยส่งส ำเนำค ำสัง่ ๓ ฉบับ ไปให้
ส ำนักงำน ก.พ. พรอ้มกบัทีร่ำยงำนไปยงั อ.ก.พ. กระทรวงดว้ย 

 

ขอ้ ๑๓  ให้อธบิดี หรอืปลดักระทรวง หรอืรฐัมนตรเีจ้ำสงักดั ที่ได้รบัรำยงำน
ตำมข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ หรอืข้อ ๑๒ แล้วแต่กรณี พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำทีใ่หเ้สรจ็โดยเรว็แลว้รำยงำนไปยงั ก.พ. หรอื อ.ก.พ. กระทรวง แลว้แต่กรณี 

กำรรำยงำน ก.พ. ตำมขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ และกำรรำยงำน อ.ก.พ. กระทรวง 
ตำมขอ้ ๑๒ ใหส่้งส ำเนำค ำสัง่ ๓ ฉบบั และส ำนวนกำรสอบสวนหรอืเอกสำรกำรพจิำรณำ
ไปด้วยภำยในสบิวนัท ำกำรนับแต่วนัที่ออกค ำสัง่หรอืวนัที่ได้พิจำรณำด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำทีเ่สรจ็ แลว้แต่กรณี 

กำรรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ส ำหรบักรณีของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญผู้ใด 
ให้แสดงประวตัิของผู้นัน้เกี่ยวกบัอำยุตวั อำยุรำชกำร ประวตัิกำรรบัรำชกำร กำรด ำรง
ต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน ประวัติกำรได้รับโทษหรืองดโทษทำงวินัยของผู้นั ้น  
ไปประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 

ขอ้ ๑๔  กำรสัง่ไล่ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๔ หรอืไล่ออกหรอืปลดออก
จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนที่ใช้อยู่ก่อนวันที่
พระรำชบญัญัติระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ใช้บงัคบั ให้กระทรวง ทบวง 
หรอืกรม แลว้แต่กรณี รำยงำนไปยงั ก.พ. เพื่อประโยชน์เกีย่วกบักำรทะเบยีนประวตัขิอง
ข้ำรำชกำรพลเรือน โดยส่งส ำเนำค ำสัง่ ๓ ฉบับ ไปให้ส ำนักงำน ก.พ. ภำยในห้ำวัน 
ท ำกำรนับแต่วันที่ออกค ำสัง่หรือวันที่ได้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เสร็จ 
แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๑๕  ใหเ้ลขำธกิำร ก.พ. รกัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี

ประธำน ก.พ. 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๑๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที ่๕๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มกีฎหมำยว่ำด้วยระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 

และยนิยอมของรฐัสภำดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรคร ู(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรคร ู(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งไดร้บักำร

บรรจุและแต่งตัง้ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้รับรำชกำรโดยได้รับเงินเดือนจำกเงิน
งบประมำณแผ่นดิน งบบุคลำกรที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษำธิกำร 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๗๙ ก/หน้ำ ๒๒/๒๓ ธนัวำคม ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๑๖ 

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวงวฒันธรรม หรือกระทรวงอื่นที่ก ำหนดใน  

พระรำชกฤษฎกีำ 

“ขำ้รำชกำรคร”ู หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ประกอบวชิำชพีซึ่งท ำหน้ำที่หลกัทำงด้ำน
กำรเรยีนกำรสอนและส่งเสรมิกำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีำรต่ำง ๆ ในสถำนศกึษำของรฐั 

“คณำจำรย์” หมำยควำมว่ำ บุคลำกรซึ่งท ำหน้ำที่หลกัทำงด้ำนกำรสอนและ 
กำรวจิยัในสถำนศกึษำระดบัอุดมศกึษำระดบัปรญิญำของรฐั 

“บุคลำกรทำงกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร
กำรศึกษำ รวมทัง้ผู้สนับสนุนกำรศึกษำซึ่งเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้บริกำร หรือปฏิบัติงำน
เกี่ยวเนื่ องกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรนิเทศ กำรบริหำรกำรศึกษำ  

และปฏบิตังิำนอื่นในหน่วยงำนกำรศกึษำ 

“วิชำชีพ” หมำยควำมว่ำ วิชำชีพครู วิชำชีพบริหำรกำรศึกษำ และวิชำชีพ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่น 

“เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ” หมำยควำมว่ำ เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำมประกำศกระทรวง 

“หน่วยงำนกำรศกึษำ” หมำยควำมว่ำ 

(๑) สถำนศกึษำ 

(๒) ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๓) ส ำนักงำนกำรศกึษำนอกโรงเรยีน 

(๔) แหล่งกำรเรยีนรูต้ำมประกำศของส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๕) หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร
หรอืตำมประกำศกระทรวง หรอืหน่วยงำนที่คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำก ำหนด 

“สถำนศกึษำ” หมำยควำมว่ำ สถำนพฒันำเดก็ปฐมวยั โรงเรยีน ศูนยก์ำรศกึษำ
พิเศษ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและตำมอธัยำศัย ศูนย์กำรเรียน วิทยำลยั วิทยำลัย
ชุมชน สถำบัน หรือสถำนศึกษำที่ เรียกชื่ออย่ำงอื่นของรัฐที่มีอ ำ นำจหน้ำที่หรือ 
มีวตัถุประสงค์ในกำรจดักำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติและตำม
ประกำศกระทรวง 

“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรฐัทีม่ฐีำนะเป็นกรมหรอืเทยีบเท่ำกรม 

“หวัหน้ำส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ปลดักระทรวง เลขำธกิำร อธบิด ีหรอืต ำแหน่ง
ทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำ 

“กระทรวง” หมำยควำมว่ำ กระทรวงศกึษำธกิำร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๑๗ 

“รฐัมนตรเีจ้ำสงักัด” หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงในกระทรวงที่มี
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำอยู่ในสงักดั 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  บรรดำค ำว่ำ “ข้ำรำชกำรพลเรือน” ที่มีอยู่ในกฎหมำย ประกำศ 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัอื่นใด ให้หมำยควำมรวมถึงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมำย ประกำศ ระเบียบ หรือข้อบงัคบัอื่นใดที่บญัญัติไว้
ส ำหรบัขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำโดยเฉพำะ 

 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำรรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัน้ีิ 

ในกรณีทีม่ปัีญหำขดัแยง้หรอืกำรที่จะต้องตคีวำมในปัญหำเกี่ยวกบัขำ้รำชกำรคร ู
ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และขำ้รำชกำรพลเรอืนในสงักดั
กระทรวงซึง่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ก ำหนดใหเ้ป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
ยกเวน้ขำ้รำชกำรครูและขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัในสงักดัสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 
มหำวทิยำลยัรำชภัฏ สถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนั และเป็นกรณีที่พระรำชบญัญัตินี้มไิด้
ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
หรอืองค์กรใดเป็นผู้ก ำหนดหรือวินิจฉัยชี้ขำด ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของรฐัมนตรีเป็น 
ผูก้ ำหนดหรอืวนิิจฉยัชีข้ำด 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

   
 

มำตรำ ๗  ใหม้คีณะกรรมกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำ” เรยีกโดยย่อว่ำ “ก.ค.ศ.” ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) ปลดักระทรวงศกึษำธกิำร เป็นรองประธำนกรรมกำร 

(๓)๒ กรรมกำรโดยต ำแหน่งจ ำนวนแปดคน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงกำรท่องเทีย่ว
และกฬีำ ปลดักระทรวงวฒันธรรม เลขำธกิำร ก.พ. เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำ

 
๒ มำตรำ ๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๑๘ 

ขัน้พื้นฐำน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศกึษำ เลขำธกิำร ก.ค.ศ. และเลขำธกิำรคุรุสภำ 

(๔)๓ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนเก้ำคนซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จำกบุคคลทีม่ี
ควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์สูงทำงดำ้นกำรศกึษำ ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ดำ้นกฎหมำย ดำ้นกำรบรหิำรกำรจดักำรภำครฐั ดำ้นกำรบรหิำรองค์กร ด้ำนกำรศกึษำ
พเิศษ ดำ้นกำรบรหิำรธุรกจิ หรอืดำ้นเศรษฐศำสตร ์ดำ้นกำรผลติและพฒันำครู และดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศหรอืด้ำนกำรบรหิำรจดักำรควำมรู้หรอืดำ้นกำรวจิยัและประเมนิผล 
ดำ้นละหนึ่งคน 

(๕)๔ กรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งมำจำกกำร
เลอืกตัง้จ ำนวนสบิสองคน ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำและมธัยมศกึษำฝ่ำยละหนึ่งคน ผู้แทนผู้บรหิำรสถำนศึกษำหรอืผู้บริหำร
สถำนศึกษำที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นในหน่วยงำนกำรศึกษำตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดซึ่งสงักัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำและ
มธัยมศกึษำฝ่ำยละหนึ่งคน ผูแ้ทนขำ้รำชกำรครูจ ำนวนหำ้คน ซึ่งเลอืกจำกขำ้รำชกำรครู
สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำ
จ ำนวนสำมคน ขำ้รำชกำรครูสงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนในเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำจ ำนวนหนึ่ งคน และข้ำรำชกำรครูสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจ ำนวนหนึ่งคน ผู้แทนข้ำรำชกำรครูสังกัดส ำนักงำน
ปลดักระทรวงศกึษำธกิำร สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ สงักดักระทรวง
กำรท่องเทีย่วและกฬีำ หรอืสงักดักระทรวงวฒันธรรมจ ำนวนหนึ่งคนและผูแ้ทนบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอื่นสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนในเขตพื้นที่
กำรศกึษำประถมศกึษำและมธัยมศกึษำฝ่ำยละหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๘  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ และไม่เกนิเจด็สบิปีบรบิูรณ์ 

 
๓ มำตรำ ๗ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มำตรำ ๗ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำร

ศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๑๙ 

(๓) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๔) ไม่เป็นสมำชกิสภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๕) ไม่เป็นเจำ้หน้ำที ่ทีป่รกึษำ หรอืผูม้ตี ำแหน่งบรหิำรในพรรคกำรเมอืง 

(๖) เป็นผูท้ี่ไดร้บักำรยอมรบัในเรื่องควำมซื่อสตัย์ ควำมยุติธรรม และไม่เคยมี
ประวตัเิสื่อมเสยีทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณ และกำรประกอบอำชพี 

 

มำตรำ ๙  กรรมกำรผู้แทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องมี
คุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) มใีบอนุญำตประกอบวชิำชพี และไม่เคยถูกพกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนุญำต
ประกอบวชิำชพีมำก่อน 

(๒) เป็นผู้ที่ได้รบักำรยอมรบัในเรื่องควำมซื่อสตัย์ ควำมยุติธรรม และไม่เคย 
มปีระวตัเิสื่อมเสยีทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณ และกำรประกอบอำชพี 

 

มำตรำ ๑๐  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำหรอืผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นในหน่วยงำนกำรศึกษำ ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดต้องมีคุณสมบัต ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มใีบอนุญำตประกอบวชิำชพี และไม่เคยถูกพกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนุญำต
ประกอบวชิำชพีมำก่อน 

(๒) มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรบรหิำรในต ำแหน่งผู้บรหิำรสถำนศกึษำหรอืผู้บรหิำร
สถำนศกึษำทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นในหน่วยงำนกำรศกึษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหำ้ปี 

(๓) เป็นผู้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในเรื่องควำมซื่อสตัย์ ควำมยุตธิรรม และไม่เคยมี
ประวตัเิสื่อมเสยีทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณ และกำรประกอบอำชพี 

 

มำตรำ ๑๑  กรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำรครตูอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
(๑) มใีบอนุญำตประกอบวชิำชพี และไม่เคยถูกพกัใช้หรอืเพกิถอนใบอนุญำต

ประกอบวชิำชพีมำก่อน 

(๒) มีประสบกำรณ์ด้ำนปฏิบตัิกำรสอนในวทิยฐำนะไม่ต ่ำกว่ำครูช ำนำญกำร
หรอืเทยีบเท่ำหรอืมปีระสบกำรณ์กำรสอนเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้ปี 

(๓) เป็นผู้ทีไ่ดร้บักำรยอมรบัในเรื่องควำมซื่อสตัย์ ควำมยุตธิรรม และไม่เคยมี
ประวตัเิสื่อมเสยีทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณ และกำรประกอบอำชพี 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๐ 

มำตรำ ๑๒  กรรมกำรผู้แทนบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นต้องมีคุณสมบัต ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มวีุฒกิำรศกึษำไม่ต ่ำกว่ำระดบัปรญิญำตร ี

(๒) มีประสบกำรณ์ด้ำนสนับสนุนกำรศึกษำซึ่งเป็นผู้ท ำหน้ำที่ให้บริกำร  

หรือปฏิบตัิงำนเกี่ยวเนื่องกับกำรจดักระบวนกำรเรยีนกำรสอน กำรนิเทศ กำรบรหิำร
กำรศกึษำ และปฏบิตังิำนอื่นในหน่วยงำนกำรศกึษำ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้ปี 

(๓) เป็นผู้ทีไ่ด้รบักำรยอมรบัในเรื่องควำมซื่อสตัย์ ควำมยุตธิรรม และไม่เคยมี
ประวตัเิสื่อมเสยีทำงจรยิธรรม จรรยำบรรณ และกำรประกอบอำชพี 

 

มำตรำ ๑๓  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รบัแต่งตัง้หรอื
เลอืกตัง้ใหม่ไดอ้กี แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิกว่ำสองวำระมไิด ้

ถ้ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำว่ำงลงให้ด ำเนินกำรแต่งตัง้หรือเลือกตัง้กรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
ภำยในหกสบิวนั ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๗ วรรคสอง เวน้แต่
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรผู้นัน้เหลอืไม่ถึงเก้ำสบิวนัจะไม่ด ำเนินกำรแต่งตัง้
หรอืเลอืกตัง้กรรมกำรแทนก็ได้ และให้กรรมกำรซึ่งแทนกรรมกำรในต ำแหน่งที่ว่ำงลง  
มวีำระอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

ในระหว่ำงทีย่งัมไิดด้ ำเนินกำรใหม้กีรรมกำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำงลงตำมวรรคสอง 
และยงัมีกรรมกำรที่เหลืออยู่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมกำรทัง้หมด ให้กรรมกำรที่เหลอือยู่
ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปได ้

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังไม่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒแิละเลอืกตัง้กรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำขึน้ใหม่ 
ใหก้รรมกำรซึ่งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระนัน้อยู่ในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้หรอืเลอืกตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที่ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๑ 

มำตรำ ๑๔  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒพิน้
จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ขำดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๘ 

(๖) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๗) คณะรฐัมนตรมีมีตใิหอ้อก 

 

มำตรำ ๑๕  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำร
ครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออกโดยยื่นหนังสอืลำออกต่อประธำนกรรมกำร 

(๓) พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๔) ขำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ หรอืมำตรำ ๑๒ 

(๕) ถูกถอดถอนโดยรฐัมนตรตีำมมตขิอง ก.ค.ศ. ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ
สองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด เมื่อปรำกฏว่ำมคีวำมประพฤติไม่เหมำะสมกบั
ต ำแหน่งหน้ำที่ส่อไปในทำงทุจริตต่อหน้ำที่ หรือมีเจตนำกระท ำกำรโดยไม่ถูกต้อง 

หรือไม่ยุติธรรม หรือใช้อ ำนำจหน้ำที่ที่ข ัดต่อกฎหมำย  ทัง้นี้  ก่อนมีกำรถอดถอน 
ใหร้ฐัมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขึน้สอบสวน 

(๖)๕ มไิดเ้ป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืเป็นผูบ้ริหำรสถำนศกึษำ ผูบ้รหิำรกำรศกึษำ 
ผูส้อนในหน่วยงำนกำรศกึษำ หรอืบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำมทีต่นไดร้บัเลอืก 

 

มำตรำ ๑๖  กำรประชุม ก.ค.ศ. ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่แทน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือ 

 
๕ มำตรำ ๑๕ (๖) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๒ 

มแีต่ไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำน 
ในทีป่ระชุม 

ในกำรประชุมถ้ำมีกำรพิจำรณำเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมกำรผู้ใดโดยเฉพำะ  
หรอืเมื่อมกีรณีเขำ้ข่ำยทีก่ฎหมำยก ำหนดว่ำกรรมกำรผู้นัน้มส่ีวนไดเ้สยี กรรมกำรผู้นัน้ 
ไม่มสีทิธเิขำ้ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มี 
หนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนนถำ้คะแนนเสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้
อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๗  ก.ค.ศ. มีอ ำนำจตัง้คณะอนุกรรมกำรวิสำมัญ เรียกโดยย่อว่ำ  
“อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั” เพื่อท ำกำรใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรอืท ำหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะอนุกรรมกำร
อื่นทีก่ ำหนดตำมพระรำชบญัญตันิี้ได ้

ในกรณีที่ตัง้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญ เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำเรื่องกำรด ำเนินกำร 
ทำงวนิัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรรอ้งทุกข ์ใหต้ัง้จำกกรรมกำร ก.ค.ศ. 
ที่เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่ำงน้อยสองคน และกรรมกำร ก.ค.ศ. ที่เป็นผู้แทน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่ งในสำมของจ ำนวน
อนุกรรมกำรทัง้หมด และใหน้ ำมำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๕ และมำตรำ ๑๖ มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๘๖  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๑๗ ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
จะเป็นกรรมกำรใน ก.ค.ศ. อนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่กำรศกึษำ หรอือนุกรรมกำร
อื่นตำมพระรำชบญัญตันิี้ในขณะเดยีวกนัมไิด ้เวน้แต่กำรเป็นกรรมกำรหรอือนุกรรมกำร
โดยต ำแหน่ง 

 

 
๖ มำตรำ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 

กำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บทบญัญัติมำตรำ ๑๘ หำ้มเฉพำะกำรเป็นกรรมกำรใน ก.ค.ศ. อนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. 

เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และอนุกรรมอื่นเท่ำนัน้ ซึง่ไม่รวมถงึอนุกรรมกำรวสิำมญัตำมมำตรำ ๑๗ ขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจึงเป็นอนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญตำมมำตรำ ๑๗ หลำยคณะ 
ในขณะเดยีวกนัได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๘๔/๒๕๕๓) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๓ 

มำตรำ ๑๙  ให ้ก.ค.ศ. มอี ำนำจและหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยกำรผลิต 

และกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๒) ก ำหนดนโยบำย วำงแผน และก ำหนดเกณฑ์อตัรำก ำลงัของขำ้รำชกำรครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทัง้ให้ควำมเห็นชอบจ ำนวนและอตัรำต ำแหน่งของ
หน่วยงำนกำรศกึษำ 

(๓) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่ำครองชีพ
เปลี่ยนแปลงไปมำก หรอืกำรจดัสวสัดิกำรหรอืประโยชน์เกื้อกูลส ำหรบัข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำยังไม่เหมำะสมเพื่ อให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำในอันที่จะ
ปรบัปรุงเงินเดือน เงินวทิยฐำนะ เงนิประจ ำต ำแหน่ง เงนิเพิ่มค่ำครองชีพ สวสัดิกำร  

หรอืประโยชน์เกือ้กูลส ำหรบัขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำใหเ้หมำะสม 

(๔)๗ ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำร
บรหิำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รบั
อนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรแีละประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๕ ) พิจำรณ ำวินิ จฉัยตีควำม ปัญหำที่ เกิดขึ้น เนื่ องจำกกำรใ ช้บังคับ
พระรำชบัญญัตินี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประกำรใดแล้วให้หน่วยงำนกำรศึกษำปฏิบัติ
ตำมนัน้ 

(๖) พฒันำหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคล รวมทัง้กำร
พทิกัษ์ระบบคุณธรรมของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๗) ก ำหนดวธิกีำรและเงื่อนไขกำรจ้ำงเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเพื่อปฏิบตัิ
หน้ำที่ในต ำแหน่งครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำ รวมทัง้ก ำหนด
อตัรำเงนิเดอืนหรอืค่ำตอบแทน 

(๘) ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรพฒันำ กำรเสรมิสรำ้งขวญัก ำลงัใจ และกำรยกย่อง
เชดิชเูกยีรตขิำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๙) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรจดัสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นแก่
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

 
๗ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมอี ำนำจในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ 

วธิกีำร และเงื่อนไข เพื่อเป็นแนวปฏบิตัใินกำรจ่ำยเงนิเดอืนและเงนิวทิยฐำนะส ำหรบัขำ้รำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งตำมพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำฯ ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๖๒/๒๕๔๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๔ 

(๑๐) พจิำรณำตัง้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ และคณะอนุกรรมกำรอื่นเพื่อ
ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที ่ก.ค.ศ. มอบหมำย 

(๑๑) ส่งเสรมิ สนับสนุน ประสำนงำน ให้ค ำปรกึษำ แนะน ำและชี้แจงด้ำนกำร
บรหิำรงำนบุคคลแก่หน่วยงำนกำรศกึษำ 

(๑๒) ก ำหนดมำตรฐำน พิจำรณำ และให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุ กข์ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบญัญตันิี้ 

(๑๓) ก ำกบั ดูแล ตดิตำม ตรวจสอบและประเมนิผลกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำเพื่อรกัษำควำมเป็นธรรมและมำตรฐำนดำ้นกำร
บรหิำรงำนบุคคล ตรวจสอบและปฏิบตัิกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้ ในกำรนี้ให้มอี ำนำจ
เรยีกเอกสำรและหลกัฐำนจำกหน่วยงำนกำรศกึษำ ให้ผู้แทนของหน่วยงำนกำรศกึษำ 
ข้ำรำชกำร หรือบุคคลใด มำชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอ ำนำจออกระเบียบข้อบังคับ 
รวมทัง้ใหส่้วนรำชกำร หน่วยงำนกำรศกึษำ ขำ้รำชกำรหรอืบุคคลใดรำยงำนเกีย่วกบักำร
บรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีอ่ยู่ในอ ำนำจหน้ำทีไ่ปยงั 
ก.ค.ศ. 

(๑๔)๘ ในกรณีทีป่รำกฏว่ำส่วนรำชกำร หน่วยงำนกำรศกึษำ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
กำรศกึษำ คณะอนุกรรมกำรหรอืผู้มหีน้ำที่ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัตินี้ ไม่ปฏิบตัิตำม
พระรำชบญัญัตนิี้หรอืปฏบิตัิกำรโดยไม่ถูกต้องและไม่เหมำะสม หรอืปฏิบตัิกำรโดยขดั
หรอืแยง้กบักฎหมำย กฎ ก.ค.ศ. ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขตำมที ่
ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ ก.ค.ศ. มีอ ำนำจยับยัง้กำรปฏิบัติกำรดงักล่ำวไว้เป็นกำรชัว่ครำว  
เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ส่วนรำชกำรหน่วยงำนกำรศกึษำ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่กำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรหรือผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ปฏิบัติ 
ไปตำมนัน้ 

(๑๕) พิจำรณำรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
หรอืคุณวุฒอิย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ และกำรก ำหนดอตัรำเงนิเดอืนหรอืค่ำตอบแทนทีค่วรไดร้บั 

(๑๖) ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมในเรื่องกำรปฏบิตักิำรต่ำง ๆ ตำมทีก่ ำหนดใน
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
๘ มำตรำ ๑๙ (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๕ 

(๑๗) พิจำรณำจดัระบบทะเบียนประวัติและแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ 

วนั เดือน ปีเกิด และควบคุมกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำ 

(๑๘) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๒๐  ให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำ เรยีกโดยย่อว่ำ “ส ำนักงำน ก.ค.ศ.” โดยมเีลขำธกิำรคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เรยีกโดยย่อว่ำ “เลขำธกิำร ก.ค.ศ.” ซึ่งมฐีำนะเป็นอธบิดเีป็น
ผูบ้งัคบับญัชำขำ้รำชกำรและบรหิำรรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. มอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนในหน้ำทีข่อง ก.ค.ศ. 
(๒) วิเครำะห์และวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรคร ู

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำและกำรจดัระบบบรหิำรรำชกำรในหน่วยงำนกำรศกึษำ 

(๓) ศกึษำ วเิครำะห์เกีย่วกบัมำตรฐำน หลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรหิำรงำนบุคคล
ของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๔) พัฒนำระบบข้อมูล และจัดท ำแผนก ำลังคนส ำหรับข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๕) ศกึษำ วเิครำะห์ เสนอแนะนโยบำย ประสำนงำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรพฒันำขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๖) ศกึษำ วเิครำะห์ วจิยั และบรหิำรเงนิทุน ตลอดจนสวสัดกิำรขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๗) ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรปฏิบตัิกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ของ
หน่วยงำนกำรศกึษำและเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๘) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรบรหิำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรคร ู

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำเสนอ ก.ค.ศ. 
(๙) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  กฎหมำยอื่น  

หรอืตำมที ่ก.ค.ศ. มอบหมำย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๖ 

มำตรำ ๒๑๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๒๒๑๐  กำรประชุมของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้น ำควำม 
ในมำตรำ ๑๖ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๓  ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรงำนบุคคลส ำหรบัข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ รวมทัง้กำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำ
ต ำแหน่งและเกลี่ยอตัรำก ำลงัให้สอดคล้องกบันโยบำย กำรบรหิำรงำนบุคคล ระเบยีบ 
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

(๒) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรบรรจุและแต่งตัง้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๓) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษ ำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
และขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๔) พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร  
กำรอุทธรณ์ และกำรรอ้งทุกขต์ำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรปกป้อง
คุ้มครองระบบคุณธรรม กำรจดัสวสัดิกำร และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๖) ก ำกบั ดูแล ตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

 
๙ มำตรำ ๒๑ ยกเลิกโดยผลของค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

เรื่อง กำรขบัเคลื่อนกำรปฏริปูกำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธกิำรในภูมภิำค 
๑๐ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระ เบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไม่มบีทบัญญัติใดก ำหนดห้ำมมิให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำที่เป็นคณะกรรมกำร

ประเมนิเขำ้ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อพจิำรณำอนุมตัใิห้ข้ำรำชกำรครูมวีทิยฐำนะ  
ดงันัน้ อนุกรรมกำร อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศกึษำลพบุรี เขต ๒ ที่ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
คณะกรรมกำรประเมนิย่อมมสีทิธเิขำ้ร่วมประชุมเพื่อพจิำรณำอนุมตัใิหข้ำ้รำชกำรครทูี่ตนประเมนิมวีทิยฐำนะ
ช ำนำญกำรได ้โดยไม่ถอืเป็นเหตุซึง่มสีภำพรำ้ยแรงอนัอำจท ำใหก้ำรพจิำรณำทำงปกครองไม่เป็นกลำง
ตำมมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง : เรื่องเสรจ็ที ่๕๖๖/๒๕๕๕) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๗ 

(๗)  จดัท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
หน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๘) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบเรื่องกำรบรหิำรงำนบุคคลในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ทีไ่ม่อยู่ในอ ำนำจและหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรของหน่วยงำนกำรศกึษำ 

(๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  กฎหมำยอื่น  

หรอืตำมที ่ก.ค.ศ. มอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๔  ใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำเป็นผูบ้รหิำรรำชกำร
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและเป็นผู้บงัคบับญัชำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) รบัผดิชอบในกำรปฏิบตังิำนรำชกำรที่เป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่อง อ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำและตำมที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมอบหมำย 

(๒) เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตัง้ และกำรบรหิำรงำนบุคคลในเรื่องอื่นทีอ่ยู่ใน
อ ำนำจและหน้ำทีข่อง อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๓) พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร
กำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพื้นทีก่ำรศกึษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๔) จดัท ำแผนและส่งเสรมิกำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ในหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๕) จดัท ำทะเบยีนประวตัขิำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในเขตพืน้ที่
กำรศกึษำ 

(๖) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขัน้ต ่ำ และเกณฑ์กำร
ประเมนิผลงำนส ำหรบัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ 

(๗) ประเมินคุณภำพกำรบรหิำรงำนบุคคลและจดัท ำรำยงำนกำรบรหิำรงำน
บุคคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 

(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  กฎหมำยอื่น  
หรอืตำมที ่ก.ค.ศ. มอบหมำย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๘ 

มำตรำ ๒๕  ในส่วนรำชกำรอื่นนอกจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขัน้พืน้ฐำน ให ้ก.ค.ศ. ตัง้ อ.ก.ค.ศ. เพื่อท ำหน้ำทีบ่รหิำรงำนบุคคลส ำหรบัขำ้รำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส่วนรำชกำรนัน้  ทัง้นี้  กำรตัง้ กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

และขอบเขตกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

บรรดำบทบญัญัติในพระรำชบญัญัตินี้หรอืในกฎหมำยอื่นที่อ้ำงถึง อ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำใหห้มำยถงึ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ตำมวรรคหนึ่งดว้ย เวน้แต่ ก.ค.ศ. 
จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

ใหน้ ำบทบญัญตัใินวรรคหนึ่งและวรรคสอง มำใชบ้งัคบักบัหน่วยงำนกำรศกึษำ
อื่นใดทีจ่ ำเป็นตอ้งม ีอ.ก.ค.ศ. ของหน่วยงำนกำรศกึษำนัน้โดยเฉพำะดว้ย 

ในกรณีที่ส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรในกระทรวง ให้ ก.ค.ศ.  
มอี ำนำจก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรบรหิำรงำนบุคคลเพื่อใหส้อดคล้องกบักำรปฏบิตัริำชกำร
ของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำในส่วนรำชกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๒๖  ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษ ำในสถำนศึกษำ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำกับ ดูแลกำรบรหิำรงำนบุคคลในสถำนศกึษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศกึษำ ก ำหนด 

(๒) เสนอควำมต้องกำรจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำพจิำรณำ 

(๓) ใหข้อ้คดิเห็นเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำต่อผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 

(๔) ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรือ
ตำมที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมอบหมำย 

ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๖ มำใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๒๗  ให้ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำเป็นผู้บงัคบับญัชำของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ และมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุม ดูแลใหก้ำรบรหิำรงำนบุคคลในสถำนศกึษำสอดคล้องกบันโยบำย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลกัเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศกึษำ ก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๒๙ 

(๒) พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำในสถำนศกึษำ 

(๓) ส่งเสรมิ สนับสนุนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำในสถำนศกึษำ
ใหม้กีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง 

(๔) จดัท ำมำตรฐำน ภำระงำนส ำหรบัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ในสถำนศกึษำ 

(๕) ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมมำตรฐำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่นหรือ
ตำมที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำหรอืคณะกรรมกำรสถำนศกึษำมอบหมำย 

 

มำตรำ ๒๘  ให้ผู้บรหิำรหน่วยงำนกำรศกึษำที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นตำมที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด เป็นผู้บงัคบับญัชำและบรหิำรหน่วยงำน และให้น ำมำตรำ ๒๗ มำใช้บงัคบัแก่  
ผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๒๙  กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรบรหิำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยยึดถือระบบคุณธรรม ควำมเสมอภำคระหว่ำงบุคคล และ
หลกักำรไดร้บักำรปฏบิตัแิละกำรคุม้ครองสทิธอิย่ำงเสมอภำคเท่ำเทยีมกนั 

กำรเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม เพรำะเหตุแห่งควำมแตกตำ่งในเรื่องถิน่ก ำเนิด 
เชื้อชำต ิภำษำ เพศ อำยุ สภำพทำงกำยหรอืสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกจิ
หรอืสงัคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศกึษำอบรม หรอืควำมคดิเหน็ทีไ่ม่ตรงกนัในเรื่องอื่น ๆ 
จะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๓๐  ภำยใต้บงัคบักฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ส ำหรบักำรเป็นผู้ประกอบวชิำชพีครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ผู้ซึ่งจะเขำ้รบัรำชกำร
เป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำไดต้อ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไป ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีบรบิูรณ์ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๓๐ 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

(๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำร
ทอ้งถิน่ 

(๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรค
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำร ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อน
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสัง่พัก หรือเพิกถอนใบอนุญำต
ประกอบวชิำชพีตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำยองคก์รวชิำชพีนัน้ ๆ 

(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรบักำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(๘) ไม่เป็นกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง 

(๙) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เวน้แต่เป็น
โทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรฐัวิสำหกิ จ 
องคก์ำรมหำชน หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั หรอืองคก์ำรระหว่ำงประเทศ 

(๑๒) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออกเพรำะกระท ำผดิวนิัย
ตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๑๓) ไม่เป็นผูเ้คยกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบเขำ้รบัรำชกำรหรอืเขำ้ปฏบิตังิำน
ในหน่วยงำนของรฐั 

 

มำตรำ ๓๑  อัตรำเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน  
เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

อัตรำเงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่งส ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม  

มำตรำ ๓๘ ค. (๒) ให้น ำบญัชีอัตรำเงินเดือน และเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำร 
พลเรอืนมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เงนิวทิยฐำนะและเงนิประจ ำต ำแหน่งไม่ถอืเป็นเงนิเดอืน 

 

มำตรำ ๓๒  เพื่อประโยชน์ในกำรออมทรพัย์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ คณะรฐัมนตรอีำจวำงระเบยีบและวธิกีำรใหก้ระทรวงกำรคลงัหกัเงนิเดอืน



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๓๑ 

ของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำเป็นเงนิสะสมกไ็ด ้โดยคดิดอกเบีย้เงนิสะสมนัน้
ใหใ้นอตัรำไม่ต ่ำกว่ำดอกเบีย้เงนิฝำกประจ ำของธนำคำรพำณิชย์ 

เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ำยคืนหรือให้กู้ยืมเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำร
สวัสดิกำรส ำหรบัข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมระเบียบที่กระทรวง
ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๓๓  ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำอำจไดร้บัเงนิเพิม่ส ำหรบั
ต ำแหน่งทีม่เีหตุพเิศษตำมระเบยีบที ่ก.ค.ศ. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๓๔  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ อำจได้รับเงินเพิ่ม 

ค่ำครองชพีชัว่ครำวตำมภำวะเศรษฐกิจ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดใน
พระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๓๕  วนัเวลำท ำงำน วนัหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำร
ประจ ำปี และกำรลำหยุดรำชกำรของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ใหเ้ป็นไป
ตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ในกรณี ก.ค.ศ. ยงัมิได้ก ำหนด ให้น ำหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง
ดงักล่ำวทีใ่ชก้บัขำ้รำชกำรพลเรอืนมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๖  เครื่องแบบของข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ 

และระเบยีบกำรแต่งเครื่องแบบใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๓๗  บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

หมวด ๓ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง 

วทิยฐำนะ และกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ และเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

   
 

มำตรำ ๓๘  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำม ี๓ ประเภท
ดงันี้ 

ก. ต ำแหน่งซึ่งมีหน้ำที่เป็นผู้สอนในหน่วยงำนกำรศึกษำ ได้แก่ ต ำแหน่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ครผููช้่วย 

(๒) คร ู

(๓) อำจำรย ์



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๓๒ 

(๔) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

(๕) รองศำสตรำจำรย ์

(๖) ศำสตรำจำรย ์

ต ำแหน่งใน (๑) และ (๒) จะมใีนหน่วยงำนกำรศกึษำใดก็ได้ ส่วนต ำแหน่งใน 
(๓) ถงึ (๖) ใหม้ใีนหน่วยงำนกำรศกึษำทีส่อนระดบัปรญิญำ 

ข.๑๑ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ ต ำแหน่ง
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

(๒) ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

(๓) รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๔) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๕)๑๒ ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ต ำแหน่งผูบ้รหิำรใน (๑) และ (๒) ใหม้ใีนสถำนศกึษำและหน่วยงำนกำรศกึษำ
ตำมประกำศกระทรวง ต ำแหน่งผู้บริหำรใน (๓) และ (๔) ให้มีในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ 

ต ำแหน่งผูบ้รหิำรในหน่วยงำนกำรศกึษำทีส่อนระดบัปรญิญำ กำรก ำหนดระดบั
ต ำแหน่ง กำรให้ได้รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำมำใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ ก.ค.ศ.  

จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

ค. ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่น มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ศกึษำนิเทศก ์

 
๑๑ มำตรำ ๓๘ ข. แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ แมพ้ระรำชบญัญตัสิ่งเสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จะไม่ได้ก ำหนดให้ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรเป็นต ำแหน่งผู้บรหิำรกำรศึกษำเช่นเดียวกับต ำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยกำรก็ตำม แต่เมื่อ ก.ค.ศ. ได้มมีติให้ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จงัหวดั และ
ส ำนักงำน กศน. กทม. เป็นผู้บริหำรกำรศึกษำที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ข. (๕) ต ำแหน่ง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จงึเป็นผูป้ฏิบตังิำนในต ำแหน่งผูบ้รหิำรนอกสถำนศึกษำ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๓๕/๒๕๕๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๓๓ 

(๒)๑๓ ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรอืต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรที่ ก.ค.ศ. น ำมำใชก้ ำหนดใหเ้ป็นต ำแหน่งขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กำรก ำหนดระดบัต ำแหน่ง และกำรให้ได้รบัเงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ของต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำม ค. (๒) ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
โดยให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรก ำหนด
ต ำแหน่ง และกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๙  ให้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดงัต่อไปนี้ 
เป็นต ำแหน่งทีม่วีทิยฐำนะ ไดแ้ก่ 

ก. ต ำแหน่งคร ูมวีทิยฐำนะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ครชู ำนำญกำร 

(๒) ครชู ำนำญกำรพเิศษ 

(๓) ครเูชีย่วชำญ 

(๔) ครเูชีย่วชำญพเิศษ 

ข. ต ำแหน่งผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ มวีทิยฐำนะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร 

(๒) รองผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

(๓) รองผูอ้ ำนวยกำรเชีย่วชำญ 

(๔) ผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำร 

(๕) ผูอ้ ำนวยกำรช ำนำญกำรพเิศษ 

(๖) ผูอ้ ำนวยกำรเชีย่วชำญ 

(๗) ผูอ้ ำนวยกำรเชีย่วชำญพเิศษ 

ค. ต ำแหน่งผูบ้รหิำรกำรศกึษำ มวีทิยฐำนะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำช ำนำญกำรพเิศษ 

 
๑๓ เมื่อต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ไม่มขี ัน้เงนิเดอืน กำรจะใช้

วธิีด ำเนินกำรเพื่อลงโทษหรือวิธีกำรบังคบัโทษด้วยกำรลดขัน้เงนิเดือนจึงไม่อำจกระท ำได้ รวมทัง้ 
ไม่อำจน ำตำรำงกำรเลื่อนเงนิเดอืนชัว่ครำวมำปรบัใช้เพื่อด ำเนินกำรลงโทษลดขัน้เงนิเดือน เนื่องจำก 
ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดวิธีด ำเนินกำรเพื่อลงโทษหรือวิธีกำรบังคับโทษส ำหรบัสถำนโทษลดขัน้
เงนิเดอืนไวโ้ดยเฉพำะ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๘๓/๒๕๕๖) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๓๔ 

(๒) รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำเชีย่วชำญ 

(๓) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำเชีย่วชำญ 

(๔) ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำเชีย่วชำญพเิศษ 

ง. ต ำแหน่งศกึษำนิเทศก ์มวีทิยฐำนะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญกำร 

(๒) ศกึษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพเิศษ 

(๓) ศกึษำนิเทศกเ์ชีย่วชำญ 

(๔) ศกึษำนิเทศกเ์ชีย่วชำญพเิศษ 

จ. ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนดใหม้วีทิยฐำนะ 

 

มำตรำ ๔๐๑๔  ใหต้ ำแหน่งคณำจำรยด์งัต่อไปนี้ เป็นต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

(ก) อำจำรย ์

(ข) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

(ค) รองศำสตรำจำรย ์

(ง) ศำสตรำจำรย ์

กำรก ำหนดระดบัต ำแหน่ง และกำรให้ได้รบัเงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ  

มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๑  ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จะมีใน
หน่วยงำนกำรศกึษำใดจ ำนวนเทำ่ใด และต้องใชคุ้ณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งอย่ำงใด 
ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๒  ให้ ก.ค.ศ. จัดท ำมำตรฐำนต ำแหน่ง มำตรฐำนวิทยฐำนะและ
มำตรฐำนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไว้เป็น
บรรทัดฐำนทุกต ำแหน่ง ทุกวิทยฐำนะเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน  ทัง้นี้  โดยค ำนึงถึง
มำตรฐำนวชิำชพี คุณวุฒิกำรศกึษำ กำรอบรม ประสบกำรณ์ ระยะเวลำกำรปฏิบตัิงำน 
คุณภำพกำรปฏบิตังิำน หรอืผลงำนทีเ่กดิขึน้จำกกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 

ในกำรจดัท ำมำตรฐำนต ำแหน่งทุกต ำแหน่ง ให้จ ำแนกต ำแหน่งเป็นประเภท 

และสำยงำนตำมลกัษณะงำน และจดัต ำแหน่งในประเภทและสำยงำนที่มีลกัษณะงำน
 

๑๔ มำตรำ ๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๓๕ 

อย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันให้อยู่ ในต ำแหน่งประเภทหรือสำยงำนเดียวกัน  
หรอืโดยประมำณเป็นกลุ่มเดยีวกนั โดยแสดงชื่อต ำแหน่งหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
ต ำแหน่ง ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้ที่ด ำรง
ต ำแหน่งนัน้ 

 

มำตรำ ๔๓  ให้ ก.ค.ศ. หรือผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำยตรวจสอบกำรก ำหนด
ต ำแหน่งและกำรใช้ต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เหมำะสม  
ในกรณีที่ลกัษณะหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบ ปรมิำณงำน คุณภำพงำนของต ำแหน่ง
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำต ำแหน่งใด ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเปลี่ยนแปลงไป 
ให้ ก.ค.ศ. หรอืผู้ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำย พิจำรณำปรบัปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่งนัน้ใหม่ 
ใหเ้หมำะสมตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๔  ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับเงินเดือน  
เงินวิทยฐำนะ และเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ  
และเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ผูใ้ดจะไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งใด วทิยฐำนะใด จะไดร้บัเงนิเดอืนอย่ำงใด 
ตำมมำตรำ ๓๑ ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยให้ได้รบัเงนิเดือนในขัน้ต ่ำของ
อนัดบั ในกรณีทีจ่ะใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสูงกว่ำหรอืต ่ำกว่ำขัน้ต ่ำหรอืสงูกว่ำขัน้สงูของอนัดบั 
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ.๑๕ 

 

หมวด ๔ 

กำรบรรจุและกำรแต่งตัง้ 

   
 

มำตรำ ๔๕  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ เพื่อแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตัง้จำกผูส้อบแข่งขนัได้
ส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ โดยบรรจุและแต่งตัง้ตำมล ำดบัทีใ่นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้

 
๑๕ ก.ค.ศ. มอี ำนำจในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไข เพื่อเป็นแนวปฏบิตัใินกำร

จ่ำยเงนิเดือนและเงนิวทิยฐำนะส ำหรบัขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รบัแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ ได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๖๒/๒๕๔๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๓๖ 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิห้น ำมำใชบ้งัคบัส ำหรบักำรบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขำ้รบั
รำชกำรตำมมำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๕ 
มำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗  

 

มำตรำ ๔๖  ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำต ำแหน่งใด ต้องมคีุณสมบตัทิัว่ไปตำมมำตรำ ๓๐ และต้องมี
คุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งตำมมำตรฐำนต ำแหน่งนัน้ตำมมำตรำ ๔๒ 

ส ำหรบัผูด้ ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๓๐ (๔) และ (๘) ใหม้สีทิธสิมคัรสอบแข่งขนั
ไดแ้ต่จะมสีทิธไิดร้บักำรบรรจุและแต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำรตำมทีส่อบแขง่ขนัไดก้ต็่อเมื่อพน้
จำกต ำแหน่งนัน้ ๆ แลว้ 

 

มำตรำ ๔๗  ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ เป็นผูด้ ำเนินกำรสอบแขง่ขนัเพื่อ
บรรจุและแต่งตัง้บุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ในกรณีที่หน่วยงำนกำรศึกษำใดมีควำมพร้อมตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที ่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมอบให้หน่วยงำนกำรศึกษำนัน้เป็น
ผูด้ ำเนินกำรสอบแขง่ขนั 

หลักสูตร วิธีกำรสอบแข่งขนั และวิธีด ำเนินกำรที่เกี่ยวกับกำรสอบแข่งขัน 
ตลอดจนเกณฑ์ตัดสนิกำรขึ้นบญัชีผู้สอบแข่งขนัได้ กำรน ำรำยชื่อผู้สอบแข่งขนัได้ใน
บญัชหีนึ่งไปขึน้บญัชเีป็นผูส้อบแข่งขนัไดใ้นบญัชอีื่น และกำรยกเลกิบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได้ 
ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๘  อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำหรอืหน่วยงำนกำรศกึษำอำจรบัสมคัร
สอบแข่งขนัเฉพำะบุคคลทีม่คีุณสมบตัพิเิศษในสำขำวชิำใดได ้ ทัง้นี้ ผูส้มคัรสอบแข่งขนั
ตอ้งมคีุณสมบตัพิเิศษในสำขำวชิำนัน้ ๆ ตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๙  ผู้ได้รบักำรบรรจุและแต่งตัง้เข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรคร ู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมมำตรำ ๔๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๘ 
มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๕ มำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗ หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำผู้นัน้ขำด
คุณสมบัติทัว่ไป หรอืขำดคุณสมบตัิตำมมำตรฐำนต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๒ หรอืขำด
คุณสมบัติพิเศษตำมมำตรำ ๔๘ อยู่ก่อนก็ดี หรือมีกรณีต้องหำอยู่ก่อนและภำยหลัง
ปรำกฏว่ำเป็นผูข้ำดคุณสมบตัเินื่องจำกกรณีต้องหำนัน้กด็ ีใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
สัง่ให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรโดยพลัน แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นัน้ได้
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 ๒๓๗ 

ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่และกำรรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่ นใดที่ได้รับ 
หรอืมสีทิธจิะไดร้บัจำกทำงรำชกำรก่อนมคี ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรนัน้ และถำ้กำรเขำ้รบั
รำชกำรเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่ำเป็นกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จ
บ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๕๐  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุพิเศษที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรสอบแข่งขนัได้ หรือกำรสอบแข่งขนัอำจท ำให้ไม่ได้
บุคคลต้องตำมประสงค์ของทำงรำชกำร อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำอำจคดัเลอืกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตัง้เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยวิธีอื่นได้   
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๑  หน่วยงำนกำรศึกษำใดมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อ
ประโยชน์แก่รำชกำรที่จะต้องบรรจุและแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มคีวำม
ช ำนำญหรอืเชี่ยวชำญระดบัสูงเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
ให้หน่วยงำนกำรศกึษำด ำเนินกำรขอควำมเห็นชอบจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ก่อน แลว้ใหข้ออนุมตัจิำก ก.ค.ศ. เมื่อ ก.ค.ศ. ไดพ้จิำรณำอนุมตัใิหส้ัง่บรรจุและแต่งตัง้ใน
ต ำแหน่งใด วทิยฐำนะใด และก ำหนดเงนิเดอืนทีจ่ะใหไ้ดร้บัแล้ว ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
สัง่บรรจุและแต่งตัง้ได ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๒  นอกจำกกำรบรรจุและแต่งตัง้เพื่อให้บุคคลเข้ำรบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำแล้ว ก.ค.ศ. อำจก ำหนดใหต้ ำแหน่งขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบำงต ำแหน่งเป็นสญัญำจ้ำงปฏิบตัิงำนรำยปีหรอืโดยมี
ก ำหนดเวลำตำมระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลงั 
หรอืเป็นพนักงำนรำชกำร โดยไม่ตอ้งเป็นขำ้รำชกำรกไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้ได้รับกำรบรรจุและแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่ งเป็นบุคคลภำยนอก  

และ ก.ค.ศ. ก ำหนดให้มีสถำนภำพเป็นขำ้รำชกำร ให้ผู้นัน้มสีทิธหิน้ำที่และได้รบัสทิธิ
ประโยชน์อื่น  ๆ  เช่น เดียวกับข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษ ำตำม
พระรำชบญัญตันิี้ในระหว่ำงสญัญำจำ้ง เวน้แต่สญัญำจำ้งนัน้จะไดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 
หรอืก ำหนดยกเวน้เป็นกรณีเฉพำะไว ้

ให้น ำบทบัญญัติในเรื่องคุณสมบัติทัว่ไป คุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง  
กำรสรรหำและกำรบรรจุและแต่งตัง้ของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมำใช้
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 ๒๓๘ 

บงัคบักบัผูด้ ำรงต ำแหน่งตำมเงือ่นไขในวรรคหนึ่งหรอืวรรคสองโดยอนุโลม  ทัง้นี้ ตำมที่
ก ำหนดในระเบยีบ ก.ค.ศ. 

 

มำตรำ ๕๓  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๔๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๘ 
มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๕ มำตรำ ๖๖ และมำตรำ ๖๗ กำรบรรจุและแต่งตัง้ขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ผูม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ เมื่อได้รบั
อนุมัติจำก ก.ค.ศ. แล้ว ให้ผู้บังคบับัญชำสูง สุดของส่วนรำชกำรที่ผู้นัน้สงักัดอยู่เป็น 
ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดน ำเสนอนำยกรัฐมนตรีเพื่ อน ำควำม 
กรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๒)๑๖ กำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ 
ต ำแหน่งรองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำเชีย่วชำญ ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เชี่ยวชำญ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนเป็นผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุ 
และแต่งตัง้โดยอนุมตั ิก.ค.ศ. 

(๓)๑๗ กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำ ต ำแหน่งผูบ้รหิำรทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ข. (๕) 
ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒)  
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะช ำนำญกำร ต ำแหน่งซึ่งมี 
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(๔) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งครูผู้ช่วย ต ำแหน่งครู และต ำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) ในสถำนศึกษำ ให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศกึษำเป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ โดยอนุมตั ิอ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

 
๑๖ มำตรำ ๕๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มำตรำ ๕๓ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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 ๒๓๙ 

(๕) กำรบรรจุและแต่งตัง้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งมไิดอ้ยู่ใน
สงักัดเขตพื้นที่กำรศกึษำ ให้ผู้บงัคบับญัชำสูงสุดของส่วนรำชกำรที่ผู้นัน้สงักัดอยู่เป็น 
ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมำย  
เวน้แต่ต ำแหน่งซึง่มวีทิยฐำนะเชีย่วชำญพเิศษใหด้ ำเนินกำรตำม (๑) โดยอนุโลม 

(๖)๑๘ กำรบรรจุและแต่งตัง้ต ำแหน่งอำจำรย์ ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ตำมมำตรำ ๓๘ ก. (๓) ถึง (๖)  
ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำมำใช้บังคับ 
โดยอนุโลมโดยใหส้ภำสถำบนัอุดมศกึษำท ำหน้ำที่แทน ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ 
แลว้แต่กรณี เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

ให้มีคณะกรรมกำรสรรหำผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง (๒) ประกอบด้วย ปลดักระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำน
กรรมกำร เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
เลขำธกิำรคุรุสภำ เป็นกรรมกำร และเลขำธิกำร ก.ค.ศ. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ท ำหน้ำทีค่ดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บักำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำมจ ำนวนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

คุณสมบตั ิหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรคดัเลอืก ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

บรรดำบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ ทีบ่ญัญตัถิงึผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
ใหห้มำยถงึผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุตำมวรรคหนึ่ง (๑) หรอืผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ตำม
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๖) แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๕๔  กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะใด  
และกำรเลื่อนเป็นวิทยฐำนะใดต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนวิทยฐำนะตำมมำตรำ ๔๒ 
ซึ่งผ่ำนกำรประเมิน  ทัง้นี้  ให้ค ำนึงถึงควำมประพฤติด้ำนวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยำบรรณวชิำชพี ประสบกำรณ์ คุณภำพกำรปฏิบตังิำน ควำมช ำนำญ ควำมเชีย่วชำญ 
ผลงำนทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นดำ้นกำรเรยีน กำรสอน ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่
ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

 
๑๘ มำตรำ ๕๓ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๐ 

มำตรำ ๕๕  ให้มีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะส ำหรับต ำแหน่งที่ 
มใีบอนุญำตประกอบวชิำชีพเป็นระยะ ๆ เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำม
ช ำนำญกำร หรอืควำมเชี่ยวชำญในต ำแหน่งและวทิยฐำนะที่ได้รบักำรบรรจุและแต่งตัง้  
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

กรณีทีข่ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดไม่ผ่ำนกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด ใหด้ ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรผู้นัน้ให้สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำง 
มปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล เพื่อใหส้ำมำรถผ่ำนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนได้ 

(๒) ให้ด ำเนินกำรในมำตรกำรเกี่ยวกับกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมมำตรำ ๗๓ หรอืงดเงนิประจ ำต ำแหน่ง หรอืเงนิวทิยฐำนะ 
แลว้แต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ผู้ ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประสทิธผิลในระดบัที่ก ำหนด ให้ผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำร
ตำมมำตรำ ๑๑๐ (๖) 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคสองให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๖๑๙  ผูใ้ดได้รบักำรบรรจุและแต่งตัง้ให้เขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๕ วรรคหนึ่ง  
หรอืมำตรำ ๕๐ ใหท้ดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรในต ำแหน่งนัน้ แต่ถ้ำผูใ้ดไดร้บักำรบรรจุ
และแต่งตัง้ในต ำแหน่งครูผูช้่วย ใหผู้น้ัน้เตรยีมควำมพรอ้มและพฒันำอย่ำงเขม้เป็นเวลำ
สองปีก่อนแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งครู  ทัง้นี้  กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและ 
กำรเตรยีมควำมพรอ้มและพฒันำอย่ำงเขม้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

 
๑๙ มำตรำ ๕๖ วรรคหนึ่ ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรคร ู

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๑ 

ถ้ำในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอืเตรยีมควำมพร้อมและพฒันำ
อย่ำงเข้ม แล้วแต่กรณี ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พิจำรณำเห็นว่ำข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีควำมประพฤติไม่ดีหรือไม่มีควำมรู้ หรอืไม่มีควำม
เหมำะสม หรือมีผลกำรประเมินทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อม 

และพฒันำอย่ำงเขม้อยู่ต ่ำกว่ำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยไม่ควรให้รบัรำชกำรต่อไป 
กใ็หส้ัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรได ้ไม่ว่ำจะครบก ำหนดเวลำทดลองปฏิบตัหิน้ำทีร่ำชกำร
หรือเตรียมควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเข้มหรอืไม่ก็ตำม ถ้ำพ้นก ำหนดเวลำทดลอง
ปฏิบัติห น้ำที่รำชกำรหรือเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มดังกล่ำวแล้ว  
และผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พจิำรณำเหน็ว่ำ ควรใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไป กส็ัง่ใหผู้น้ัน้
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งหรอืวทิยฐำนะทีจ่ะไดร้บัแต่งตัง้ตอ่ไป และใหร้ำยงำนหวัหน้ำส่วน
รำชกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ 
แลว้แต่กรณี 

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดซึ่งอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติ
หน้ำทีร่ำชกำรหรอืเตรยีมควำมพรอ้มและพฒันำอย่ำงเขม้ แล้วแต่กรณี ถูกสัง่ใหอ้อกจำก
รำชกำรเพื่อไปรบัรำชกำรทหำรตำมมำตรำ ๖๖ และต่อมำปรำกฏว่ำผูน้ัน้มกีรณีจะตอ้งถูก
สัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคสองหรอืตำมมำตรำอื่น ก็ให้ผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
หรอืผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำอื่นนัน้ แล้วแต่กรณี มอี ำนำจเปลี่ยนแปลงค ำสัง่ให้ออกตำม
มำตรำ ๖๖ เป็นใหอ้อกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง หรอืมำตรำอื่นนัน้ได ้

ผูอ้ยู่ในระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืเตรยีมควำมพรอ้มและพฒันำ
อย่ำงเขม้ในต ำแหน่งใดถ้ำได้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอื่นให้เริม่ทดลองปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรหรอืเตรยีมควำมพรอ้มและพฒันำอย่ำงเขม้ใหม่ 

ผูอ้ยู่ในระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืเตรยีมควำมพรอ้มและพฒันำ
อย่ำงเขม้ ผู้ใดถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำหรือกระท ำผดิวนิัย โดยมีมูลตำมที่
กล่ำวหำว่ำไดก้ระท ำผดิดงักล่ำวใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรทำงวนิัยไดต้ำมทีบ่ญัญตัไิว้
ในพระรำชบญัญตันิี้ หรอืเมื่อมกีรณีทีบุ่คคลดงักล่ำวจะตอ้งออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง
หรือวรรคสำมหรอืตำมมำตรำอื่น ก็ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ หรอืผู้มีอ ำนำจตำม
มำตรำอื่นนัน้ สัง่ลงโทษหรอืสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำร แลว้แต่กรณี 

ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคสองหรอืวรรคสำม หรอืสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำอื่นในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอืเตรยีมควำมพร้อม  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๒ 

และพฒันำอย่ำงเขม้ ทีม่ใิช่เป็นกำรถูกลงโทษ ปลดออก หรอืไล่ออก ใหถ้อืเสมอืนว่ำผูน้ัน้
ไม่เคยเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทอืนถงึกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอืเตรยีมควำมพร้อมและพฒันำอย่ำงเขม้ หรอืกำรรบัเงนิเดือน
หรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัจำกทำงรำชกำรในระหว่ำงทีผู่น้ัน้อยู่ใน
ระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืเตรยีมควำมพรอ้มและพฒันำอย่ำงเขม้ 

 

มำตรำ ๕๗  กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำยและกำรโอนของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญำตประกอบ
วิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้นัน้อำจถูกเปลี่ยน
ต ำแหน่งหรือย้ำยตำมวรรคหนึ่งได้ เว้นแต่ถูกสัง่พักรำชกำร หรือถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรไวก้่อน หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนในกรณีอื่นตำมมำตรำ ๑๑๙ 

 

มำตรำ ๕๘  กำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่พนักงำนวสิำมญั และกำรโอนขำ้รำชกำรอื่นที่มใิช่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้  และมิใช่ข้ำรำชกำร
กำรเมอืง มำบรรจุและแต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ อำจท ำไดห้ำก
บุคคลนัน้สมคัรใจ โดยให้ผูม้ ีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ของหน่วยงำนกำรศกึษำที่ประสงค์ 
จะรบัโอนท ำควำมตกลงกบัผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุของส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนสงักดัเดมิ 
แล้วเสนอเรื่องให้ ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ำรศกึษำ แล้วแต่กรณี อนุมตัิโดยให้
ค ำนึงถงึประโยชน์ทีห่น่วยงำนกำรศกึษำนัน้จะไดร้บัเป็นส ำคญั  ทัง้นี้ จะบรรจุและแต่งตัง้
ให้มีต ำแหน่งใด วิทยฐำนะใดและให้ได้รับเงินเดือนเท่ำใด ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด แต่เงนิเดอืนทีจ่ะใหไ้ดร้บัต้องไม่สูงกว่ำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ทีม่คีุณวุฒ ิควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ หรอืควำมเชีย่วชำญในระดบัเดยีวกนั เวน้แต่จะ
เป็นกำรโอนตำมวรรคสอง 

กำรโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรงำนบุคคล
ส่วนท้องถิ่นและข้ำรำชกำรอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขนัได้หรอืผู้ได้รบัคดัเลอืกมำให้บรรจุ 
และแต่งตัง้เป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ท ำได้ตำมหลักเกณฑ ์
และวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนของ 
ผู้ที่โอนตำมมำตรำนี้ในขณะที่เป็นพนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๓ 

บริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรอืข้ำรำชกำรอื่น เป็นเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ให ้ก.ค.ศ. จดัท ำมำตรฐำนกำรเปรยีบเทยีบต ำแหน่งระหว่ำงประเภทขำ้รำชกำร
ต่ำงสงักดัองค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคล เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำในต ำแหน่งใด วทิยฐำนะใด และจะ
ให้รับเงินเดือนเท่ำใด  ทัง้นี้  เงินเดือนที่จะได้รับ จะต้องไม่สูงกว่ำข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่คีุณวุฒ ิควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญหรอืควำมเชีย่วชำญ
ในระดบัเดยีวกนั เวน้แต่เป็นกำรโอนตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

มำตรำ ๕๙  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดไปด ำรง
ต ำแหน่งในหน่วยงำนกำรศกึษำอื่นภำยในส่วนรำชกำรหรอืภำยในเขตพื้นที่กำรศกึษำ
หรือต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำต้องได้รับอนุมัติจำก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ ของผู้ประสงค์ยำ้ยและผูร้บัย้ำย แล้วแต่กรณี และให้สถำนศกึษำ
โดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ ด้วย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่
กำรศกึษำ หรอื อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ พจิำรณำอนุมตัแิลว้ ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
สัง่บรรจุและแต่งตัง้ผูน้ัน้ต่อไป๒๐ 

กำรย้ำยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ใหเ้ลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนเป็นผู้สัง่ยำ้ย
โดยอนุมตั ิก.ค.ศ.๒๑ 

กำรยำ้ยขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัเพื่อไปบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็น
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำก ก.ค.ศ. แต่ถำ้เป็นกำรยำ้ยไป
บรรจุและแต่งตัง้ในต ำแหน่งซึ่ง ก.ค.ศ. ยงัมไิดก้ ำหนด จะกระท ำไดเ้มื่อ ก.ค.ศ. ก ำหนด
ต ำแหน่งแลว้ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรย้ำยตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

 

 
๒๐ มำตรำ ๕๙ วรรคหนึ่ ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรคร ู

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑ มำตรำ ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรคร ู

และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๔ 

มำตรำ ๖๐  ภำยใต้บังคับตำมมำตรำ ๕๗ และมำตรำ  ๕๙ ให้ ก.ค.ศ. 
ด ำเนินกำรให้มีกำรสบัเปลี่ยนหน้ำที่หรอืย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอืต ำแหน่งที่มีลกัษณะ
บรหิำรตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยยดึหลกักำรใหอ้ยู่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งใดต ำแหน่ง
หนึ่งดงักลำ่วไดไ้ม่เกนิสีปี่ เวน้แต่มเีหตุผลและควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
จะให้ปฏิบัติหน้ำที่ติดต่อในครำวเดียวกันได้ครำวละหนึ่งปีแต่ต้องไม่เกินหกปี  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๑  กำรเลื่อนต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มไิด้
ก ำหนดให้มีวิทยฐำนะเพื่อให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น ให้กระท ำได้โดยกำร
สอบแขง่ขนั สอบคดัเลอืก คดัเลอืก หรอืประเมนิดว้ยวธิกีำรอื่น 

กรณีใดจะเลื่อนและแต่งตัง้จำกผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ได้รับ
คดัเลอืก หรอืผู้ผ่ำนกำรประเมนิด้วยวธิกีำรอื่น ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่
ก.ค.ศ. ก ำหนด 

กำรสอบแข่งขันให้เป็นไปตำมมำตรำ ๔๗ ส่วนกำรสอบคัดเลือกหรือกำร
คดัเลือกให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำร หลกัสูตร 

และวธิดี ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรสอบคดัเลือก คุณสมบตัิของผู้มสีทิธสิมคัรสอบคดัเลอืก
หรอืผู้ซึ่งจะได้รบักำรคดัเลอืก เกณฑ์กำรตดัสนิ กำรขึ้นบญัช ีกำรยกเลกิบญัชผีูส้อบได ้
วธิดี ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรคดัเลอืก หลกัเกณฑ์และวธิกีำรประเมนิ กำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนหรอืผลงำนทำงวชิำกำร ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๒  กำรแต่งตัง้บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ ๖๑ ส ำหรับ 
ผูส้อบแขง่ขนัได ้ใหแ้ต่งตัง้ตำมล ำดบัทีใ่นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได้ 

ส ำหรบัผู้สอบคดัเลอืกได้หรอืผู้ได้รบัคดัเลอืกให้แต่งตัง้ไดต้ำมควำมเหมำะสม 
โดยค ำนึงถึงควำมประพฤติด้ำนวนิัย คุณธรรม จรยิธรรม จรรยำบรรณวชิำชพี ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญ ควำมเชีย่วชำญ คุณภำพของผลงำนทีป่ฏบิตัิ
และประวตักิำรรบัรำชกำร 

 

มำตรำ ๖๓  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดได้รบักำรแต่งตัง้  
ใหเ้ลื่อนต ำแหน่งหรอืเลื่อนวทิยฐำนะ โดยไม่เขำ้เกณฑม์ำตรฐำนต ำแหน่ง หรอืมำตรฐำน
วทิยฐำนะ หรอืไม่ผ่ำนกระบวนกำรเลื่อนต ำแหน่งหรอืกระบวนกำรเลื่อนวทิยฐำนะตำม
กฎหมำย หลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนดหรอืผูส้ ัง่สัง่ไม่ถูกต้องหรอืไม่มอี ำนำจสัง่ 
ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัไปด ำรงต ำแหน่งหรอืวทิยฐำนะเดมิโดยพลนั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๕ 

ในกรณีเช่นนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นั ้นได้ปฏิบัติตำมอ ำนำจและหน้ำที ่
และกำรรบัเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รบัไปแล้วหรือมีสิทธิจะได้รบัจำกทำง
รำชกำรในระหว่ำงที่ได้รบักำรเลื่อนต ำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐำนะนัน้ เว้นแต่ ก.ค.ศ.  
จะอนุมตัใิหเ้ลื่อนต ำแหน่งหรอืเลื่อนวทิยฐำนะในกรณีนัน้เป็นพเิศษเฉพำะรำย 

ผู้ที่ถูกสัง่ให้กลบัไปด ำรงต ำแหน่งหรอืวทิยฐำนะเดิมตำมวรรคหนึ่ง ให้ได้รบั
เงินเดือนที่พึงจะได้รบัตำมสถำนะเดิมถ้ำหำกว่ำผู้นัน้ไม่ได้เลื่อนต ำแหน่งหรือเลื่อน 
วทิยฐำนะ รวมทัง้ใหม้สีทิธไิดร้บักำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนในรอบปีส ำหรบัต ำแหน่ง
หรอืวทิยฐำนะเดิม และให้ถือว่ำผู้นัน้ไม่มแีละไม่เคยมสีถำนภำพอย่ำงใดที่ได้รบัเลื่อน
ต ำแหน่ง หรอืเลื่อนวทิยฐำนะนัน้ 

ในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ของผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ระดบัเหนือขึน้ไปมอี ำนำจด ำเนินกำรแทนได้ 

 

มำตรำ ๖๔  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดออกจำกรำชกำรไปแล้ว 
และมใิช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร ถ้ำสมคัรเข้ำ 
รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำและทำงรำชกำรประสงค์จะรบั 
ผูน้ัน้เขำ้รบัรำชกำร ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่บรรจุและแต่งตัง้ผูน้ัน้เป็นขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยให้มีต ำแหน่ง วิทยฐำนะ และรับเงินเดือนตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๕  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดได้รบัอนุมัติจำก
คณะรฐัมนตรีให้ออกจำกรำชกำรไปปฏิบัติงำนใดและให้นับเวลำระหว่ำงนัน้ส ำหรับ
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเป็นเวลำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร ถ้ำผู้นั ้นกลับเข้ำรับรำชกำรภำยในก ำหนดเวลำที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 
แต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วนัไปปฏิบตัิหน้ำที่ดงักล่ำว ให้ผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่บรรจุ 
และแต่งตัง้ผู้นั ้นเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยให้มีต ำแหน่ง  
วทิยฐำนะ และรบัเงนิเดอืนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๖  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรเพื่อไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร เมื่อผู้นัน้ 
พน้จำกรำชกำรทหำรโดยมไิดก้ระท ำกำรใด ๆ ในระหว่ำงรบัรำชกำรทหำรอนัเสยีหำยแก่
รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรงหรอืได้ชื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่ำงรำ้ยแรงและผูน้ัน้ไม่เป็นผูข้ำด
คุณสมบตัติำมมำตรำ ๓๐ และไม่ไดถู้กสัง่เปลี่ยนแปลงค ำสัง่ตำมมำตรำ ๑๑๔ วรรคสอง 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๖ 

เป็นให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่น หำกประสงค์จะกลบัเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำในหน่วยงำนกำรศกึษำเดมิ ใหย้ื่นเรื่องขอกลบัเขำ้รบัรำชกำร
ภำยในก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัพ้นจำกรำชกำรทหำร และให้ผู้มอี ำนำจตำม
มำตรำ ๕๓ สัง่บรรจุและแต่งตัง้ผูน้ัน้เป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ โดยให้
มตี ำแหน่ง วทิยฐำนะ และรบัเงนิเดอืนตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งได้รบับรรจุเข้ำรับรำชกำรตำม 

วรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิได้นับวนัรบัรำชกำรก่อนถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร รวมกับวนัรบั
รำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำรและวนัรบัรำชกำรเมื่อไดร้บับรรจุ
กลับเข้ำรับรำชกำรเป็นเวลำรำชกำรติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัตินี้  
และตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรเสมอืนว่ำผูน้ัน้มไิดเ้คยถูกสัง่ใหอ้อก
จำกรำชกำร 

 

มำตรำ ๖๗  พนักงำนส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ม่ใช่พนักงำนวสิำมญั หรอืไม่ใช่ขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนซึ่งออกจำกงำน
ในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิงำนหรอืข้ำรำชกำรที่ไม่ใช่ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง ข้ำรำชกำรวิสำมัญ หรือข้ำรำชกำรซึ่งออกจำก
รำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำที่รำชกำร ผูใ้ดออกจำกงำนหรอืออกจำกรำชกำรไปแล้ว 
ถ้ำสมคัรเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและทำงรำชกำร
ประสงค์รบัผู้นัน้เข้ำรบัรำชกำร ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ที่ประสงค์จะรบัเข้ำรบั
รำชกำรเสนอเรื่องไปให ้ก.ค.ศ. หรอืผู้ที ่ก.ค.ศ. มอบหมำย พจิำรณำอนุมตั ิในกำรนี้ให ้
ก.ค.ศ. หรอืผูท้ี ่ก.ค.ศ. มอบหมำย พจิำรณำโดยค ำนึงถงึประโยชน์ทีท่ำงรำชกำรจะไดร้บั  
ทัง้นี้ จะบรรจุและแต่งตัง้เข้ำรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำโดย
ใหม้ตี ำแหน่งใด วทิยฐำนะใด และจะให้ไดร้บัเงนิเดอืนเท่ำใดให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้พจิำรณำ
ก ำหนด แต่จะต้องไม่สูงกว่ ำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณวุฒ ิ
ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญ หรอืควำมเชีย่วชำญในระดบัเดยีวกนั 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนของ 
ผูเ้ขำ้รบัรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง ในขณะทีเ่ป็นพนักงำนส่วนทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่หรอืในขณะทีเ่ป็นขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยเกีย่วกบั
กำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรนัน้ เป็นเวลำรำชกำรของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๗ 

มำตรำ ๖๘ ๒๒  ภำยใต้บั งคับกฎหมำยว่ ำด้ วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธกิำร ถ้ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งใด 
ว่ำงลง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้ ให้ผู้มีอ ำนำจตำม 
มำตรำ ๕๓ สัง่ใหข้ำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำไปรกัษำกำรในต ำแหน่งนัน้ได้ 

ผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งให้มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่
ร ักษำกำรนั ้น ในกรณีที่ มีกฎหมำยอื่ น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตร ี 
มติคณะกรรมกำรตำมกฎหมำย หรือมีค ำสัง่ของผู้บังคับบัญชำ แต่งตัง้ให้ผู้ด ำรง 
ต ำแหน่งนัน้ ๆ เป็นกรรมกำร หรือให้มีอ ำนำจและหน้ำที่อย่ำงใดก็ให้ผู้ร ักษำกำรใน
ต ำแหน่งท ำหน้ำที่กรรมกำร หรอืมีอ ำนำจและหน้ำที่อย่ำงนัน้ในระหว่ำงรกัษำกำรใน
ต ำแหน่งแลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖๙  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ก.ค.ศ.  
อำจเสนอแนะต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร ให้สัง่ให้ข้ำรำชกำรผู้ใดไปปฏิบัติรำชกำรใน
หน่วยงำนกำรศกึษำใดเป็นกำรชัว่ครำวได ้

ส ำหรบักำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดไปปฏบิตัริำชกำร
ในหน่วยงำนกำรศึกษำใดเป็นกำรชัว่ครำวในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นอ ำนำจของ
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ โดยอนุมตั ิอ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

 

มำตรำ ๗๐  ในกรณีที่มเีหตุผลควำมจ ำเป็นหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประจ ำส่วนรำชกำร หรือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ แล้วแต่กรณี เป็นกำรชัว่ครำว  
โดยใหพ้น้จำกต ำแหน่งหน้ำทีเ่ดมิได ้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

กำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนเงนิเดอืน กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
และกำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

 
๒๒ ต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวดัมิใช่หัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๒๕ (๑) หรือ (๒)  

แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึไม่อำจน ำหลกัเกณฑ์
เกีย่วกบักำรแต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทนตำมมำตรำ ๕๒ มำใช้บงัคบักบักำรพจิำรณำแต่งตัง้ผูร้กัษำกำรแทน
ต ำแหน่งศกึษำธกิำรจงัหวดัได้ กรณีจึงต้องพจิำรณำแต่งตัง้ตำมพระรำชบญัญัติระเบยีบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยอำศยัมำตรำ ๖๘ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๕๒๐/๒๕๖๑) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๘ 

มำตรำ ๗๑  ในกรณีที่มเีหตุผลควำมจ ำเป็น หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พน้จำกต ำแหน่งหน้ำทีแ่ละขำดจำกอตัรำเงนิเดอืนในต ำแหน่งเดมิ โดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
ในอัตรำก ำลังทดแทนที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดได้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ค.ศ. 

กำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง กำรให้ได้รบัเงินเดือน กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนเงนิเดือน 
กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย และกำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

หมวด ๕ 

กำรเสรมิสรำ้งประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัริำชกำร 

   
 

มำตรำ ๗๒  ใหผู้บ้งัคบับญัชำมหีน้ำทีป่ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึดหลักกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกับกำรเป็น
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

และเกดิประสทิธผิลมผีลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ ถอืว่ำผู้นัน้มคีวำมชอบสมควรไดร้บับ ำเหน็จ
ควำมชอบ ซึง่อำจเป็นบนัทกึค ำชมเชย รำงวลั เครื่องเชดิชเูกยีรต ิหรอืกำรเลื่อนเงนิเดอืน 
หรอืกำรบรหิำรงำนบุคคลในเรื่องอื่น  ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๓  กำรเลื่อนเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
ใหผู้บ้งัคบับญัชำแต่งตัง้คณะกรรมกำรขึ้นพจิำรณำ โดยกำรพจิำรณำใหย้ดึหลกัคุณธรรม 
มีควำมเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนเป็นหลัก  
และควำมประพฤติในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ   
ทัง้นี้ ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๗๔ 

กำรเลื่อนเงนิเดอืนตำมวรรคหนึ่ง ใหพ้จิำรณำผลกำรปฏบิตังิำนทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผู้เรียนเป็นหลักตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วย
กำรศกึษำแห่งชำต ิ

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเลื่อนเงนิเดอืนใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๔๙ 

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำไม่สัง่เลื่อนเงนิเดือนให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำผูใ้ดใหผู้บ้งัคบับญัชำแจง้ใหผู้น้ัน้ทรำบพรอ้มเหตุผลทีไ่ม่เลื่อนเงนิเดอืน 

กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเมื่อได้
ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรตำมวรรคสำมแล้ว ให้ผูท้ี่มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
เป็นผูส้ัง่เลื่อนเงนิเดอืน 

 

มำตรำ ๗๔  ให้ ก.ค.ศ. ก ำหนดขัน้เงินเดือนประสิทธิภำพของต ำ แหน่ง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะ เพื่อให้ปฏิบตัิงำน
บงัเกดิผลดแีละมคีวำมกำ้วหน้ำและไดม้ำตรฐำนงำนของทำงรำชกำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๕  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค์ มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ให้ กระทรวงเจ้ำสังกัด ส่วนรำชกำร 

และหน่วยงำนกำรศกึษำด ำเนินกำรยกย่องเชดิชเูกยีรตติำมควรแก่กรณี 

เพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน ก.ค.ศ.  
อำจก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูท้ีม่ผีลงำนหรอืผลกำรปฏบิตังิำน
ดีเด่นหรือผู้ที่ได้รบักำรยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รบัเงินวิทยพัฒน์ได้ ตำมระเบียบที ่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๗๖  ใหส่้วนรำชกำรและหน่วยงำนกำรศกึษำมหีน้ำทีจ่ดัสวสัดกิำรใหแ้ก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมควำมเหมำะสมกับฐำนะทำงสังคม 

และวชิำชพีเพื่อเสรมิสรำ้งแรงจงูใจใหป้ฏบิตังิำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

มำตรำ ๗๗  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดถึงแก่ควำมตำย  
อนัเนื่องมำจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร ให้จดัสวสัดกิำรแก่ครอบครวัตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

คณะรัฐมนตรีอำจพิจำรณำเลื่ อนเงิน เดือนให้แก่ผู้นั ้น เป็นกรณีพิ เศษ  
เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญกไ็ด ้

 

มำตรำ ๗๘  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดได้รับกำรบรรจุ 
และแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๔๕ หรือมำตรำ ๕๐ ก่อนกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิ บัต ิ 
ให้ผู้บงัคบับญัชำแจ้งภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน มำตรฐำนวชิำชพี จรรยำบรรณ
วชิำชพี เกณฑ์กำรประเมนิผลงำน ระเบยีบแบบแผน หลกัเกณฑ์และวธิปีฏิบตัริำชกำร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๕๐ 

บทบำทหน้ำทีข่องขำ้รำชกำรในฐำนะเป็นพลเมอืงที่ด ี ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร 
ที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๙  ใหผู้บ้งัคบับญัชำปฏบิตัตินเป็นตวัอย่ำงทีด่แีก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำ
และมีหน้ำที่พัฒนำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยำบรรณวชิำชพีทีเ่หมำะสม ในอนัทีจ่ะท ำใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์

และวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๐  ให้มีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อน
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งบำงต ำแหน่งและบำงวิทยฐำนะ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ  
เจตคตทิีด่ ีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณวชิำชพีทีเ่หมำะสม ในอนัทีจ่ะท ำใหก้ำร
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร   
ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๑  ให้ผู้บังคบับญัชำมีหน้ำที่ในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนผู้อยู่ใต้บงัคบั
บญัชำ โดยกำรใหไ้ปศกึษำ ฝึกอบรม ดงูำน หรอืปฏบิตังิำนวจิยัและพฒันำตำมระเบยีบที ่
ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นหรอืเป็นควำมต้องกำรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ต่อ
กำรพฒันำคุณภำพกำรศกึษำหรอืวชิำชพี หรอืคุณวุฒิขำดแคลน ผู้บงัคบับญัชำอำจส่ง
หรอือนุญำตให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำลำไปศกึษำ ฝึกอบรม หรอืวจิยั 
โดยอนุมตัิ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำที่ได้รบัมอบหมำย โดยให้ถือเป็น
กำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร และมสีทิธไิด้เลื่อนเงนิเดอืนในระหว่ำงลำไปศึกษำ ฝึกอบรม 
หรอืวจิยั แลว้แต่กรณี  ทัง้นี้ ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๗๓ วรรคสำม 

 

หมวด ๖ 

วนิัยและกำรรกัษำวนิัย 

   

 

มำตรำ ๘๒  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำต้องรกัษำวนิัยที่บญัญตัิ
เป็นขอ้หำ้มและขอ้ปฏบิตัไิวใ้นหมวดนี้โดยเคร่งครดัอยู่เสมอ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๕๑ 

มำตรำ ๘๓  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำต้องสนับสนุนกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จและมหีน้ำทีว่ำงรำกฐำนใหเ้กดิระบอบกำรปกครอง
เช่นว่ำนัน้ 

 

มำตรำ ๘๔  ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำต้องปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
ดว้ยควำมซื่อสตัย์สุจรติ เสมอภำคและเทีย่งธรรม มคีวำมวริยิะ อุตสำหะ ขยนัหมัน่เพยีร 
ดูแลเอำใจใส่ รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร และต้องปฏิบัติตนตำมมำตรฐำน 

และจรรยำบรรณวชิำชพีอย่ำงเคร่งครดั 

หำ้มมใิหอ้ำศยัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอำศยัอ ำนำจและหน้ำทีร่ำชกำรของตน ไม่ว่ำจะ
โดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม หำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเอง 

หรอืผู้อื่นได้รบัประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นกำรทุจรติต่อหน้ำที่รำชกำร เป็นควำมผดิวนิัย
อย่ำงรำ้งแรง 

 

มำตรำ ๘๕  ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรและหน่วยงำนกำรศึกษำ  
มติคณะรฐัมนตร ีหรอืนโยบำยของรฐับำลโดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรยีน และไม่ให้
เกดิควำมเสยีหำยแก่ทำงรำชกำร 

กำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยจงใจไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบแบบแผนของ
ทำงรำชกำรและหน่วยงำนกำรศกึษำ มตคิณะรฐัมนตรหีรอืนโยบำยของรฐับำล ประมำท
เลินเล่อ หรอืขำดกำรเอำใจใส่ระมดัระวงัรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อนัเป็นเหตุ 
ใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรงเป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๘๖  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ของ
ผูบ้งัคบับญัชำซึง่สัง่ในหน้ำทีร่ำชกำรโดยชอบดว้ยกฎหมำยและระเบยีบของทำงรำชกำร 
โดยไม่ขดัขนืหรอืหลกีเลี่ยง แต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบตัิตำมค ำสัง่นัน้จะท ำให้เสียหำยแก่
รำชกำร หรอืจะเป็นกำรไม่รกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำรจะเสนอควำมเหน็เป็นหนังสอื
ภำยในเจ็ดวนั เพื่อให้ผู้บังคบับญัชำทบทวนค ำสัง่นัน้ก็ได้และเมื่อเสนอควำมเห็นแล้ว  
ถ้ำผู้บงัคบับญัชำยนืยนัเป็นหนังสอืให้ปฏิบตัิตำมค ำสัง่เดมิ ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำจะต้อง
ปฏบิตัติำม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๕๒ 

กำรขดัค ำสัง่หรอืหลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ ซึง่สัง่ในหน้ำที่
รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร อนัเป็นเหตุให้เสยีหำยแก่
รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๘๗  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องตรงต่อเวลำ อุทิศ
เวลำของตนให้แก่ทำงรำชกำรและผู้เรียน จะละทิ้งหรอืทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มี
เหตุผลอนัสมควรมไิด ้

กำรละทิ้งหน้ำที่หรอืทอดทิ้งหน้ำทีร่ำชกำรโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุ
ให้เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง หรอืกำรละทิ้งหน้ำที่รำชกำรตดิต่อในครำวเดยีวกัน
เป็นเวลำเกินกว่ำสบิห้ำวนั โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควรหรอืโดยมพีฤตกิำรณ์อนัแสดงถึง
ควำมจงใจไม่ปฏบิตัติำมระเบยีบของทำงรำชกำรเป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๘๘  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องประพฤติเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม มีควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคค ี
ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้ เรียนและระหว่ำงข้ำรำชกำรด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 
ตอ้นรบั ใหค้วำมสะดวก ใหค้วำมเป็นธรรมแก่ผูเ้รยีนและประชำชนผูม้ำตดิต่อรำชกำร 

กำรกลัน่แกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี ่หรอืข่มเหงผู้เรยีน หรอืประชำชน 
ผูม้ำตดิต่อรำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๘๙  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องไม่กลัน่แกล้ง 
กล่ำวหำหรอืรอ้งเรยีนผูอ้ื่นโดยปรำศจำกควำมเป็นจรงิ 

กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นไดร้บัควำมเสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรง
เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๙๐  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องไม่กระท ำกำรหรือ 
ยอมใหผู้อ้ื่นกระท ำกำรหำประโยชน์อนัอำจท ำใหเ้สื่อมเสยีควำมเทีย่งธรรมหรอืเสื่อมเสยี
เกยีรตศิกัดิใ์นต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน 

กำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำเป็นกำรกระท ำโดยมีควำมมุ่งหมำยจะให้เป็นกำร
ซื้อขำย หรอืใหไ้ด้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งหรอืวทิยฐำนะใดโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมำย 
หรอืเป็นกำรกระท ำอนัมลีกัษณะเป็นกำรให ้หรอืไดม้ำซึ่งทรพัย์สนิหรอืสทิธปิระโยชน์อื่น 
เพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่นไดร้บักำรบรรจุและแต่งตัง้โดยมชิอบหรอืเสื่อมเสยีควำมเทีย่งธรรม 
เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๕๓ 

มำตรำ ๙๑  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องไม่คัดลอกหรือ 
ลอกเลยีนผลงำนทำงวชิำกำรของผูอ้ื่นโดยมชิอบ หรอืน ำเอำผลงำนทำงวชิำกำรของผูอ้ื่น 
หรอืจำ้ง วำน ใชผู้อ้ื่นท ำผลงำนทำงวชิำกำรเพื่อไปใชใ้นกำรเสนอขอปรบัปรุงกำรก ำหนด
ต ำแหน่ง กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเลื่อนวทิยฐำนะหรอืกำรใหไ้ด้รบัเงนิเดอืนในระดบัที่สูงขึ้น 
กำรฝ่ำฝืนหลกักำรดงักล่ำวนี้ เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีร่่วมด ำเนินกำรคดัลอกหรอืลอกเลยีน
ผลงำนของผูอ้ื่นโดยมชิอบ หรอืรบัจดัท ำผลงำนทำงวชิำกำรไม่ว่ำจะมคี่ำตอบแทนหรอืไม่ 
เพื่อให้ผู้อื่นน ำผลงำนนัน้ไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นควำมผดิ
วนิยัอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๙๒  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องไม่เป็นกรรมกำร
ผู้จ ัดกำร หรือผู้จ ัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันนั ้น 
ในหำ้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

 

มำตรำ ๙๓  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องวำงตนเป็นกลำง
ทำงกำรเมอืงในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่และในกำรปฏบิตักิำรอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประชำชน โดย
ตอ้งไม่อำศยัอ ำนำจและหน้ำทีร่ำชกำรของตนแสดงกำรฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุน
บุคคล กลุ่มบุคคล หรอืพรรคกำรเมอืงใด 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ อนัมลีกัษณะเป็นกำรทุจรติโดยกำรซื้อสทิธหิรอืขำยเสยีงในกำรเลอืกตัง้
สมำชกิรฐัสภำ สมำชกิสภำทอ้งถิน่ ผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ หรอืกำรเลอืกตัง้อื่นทีม่ลีกัษณะเป็น
กำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยรวมทัง้จะต้องไม่ให้กำรส่งเส ริม 
สนับสนุน หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระท ำกำรในลักษณะเดียวกัน กำรด ำเนินกำรที่ฝ่ำฝืน
หลกักำรดงักล่ำวนี้ เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๙๔  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต้องรกัษำชื่อเสยีงของตน
และรกัษำเกยีรตศิกัดิข์องต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตนมใิหเ้สื่อมเสยี โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ 
อนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

กำรกระท ำควำมผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุก หรอืโทษทีห่นักกว่ำจ ำคุก  
โดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุกหรอืใหร้บัโทษทีห่นักกว่ำจ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืกระท ำกำรอื่นใดอนัไดช้ื่อว่ำ
เป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่ำงรำ้ยแรง เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่เสพยำเสพติดหรอืสนับสนุนใหผู้อ้ื่น
เสพยำเสพติด เล่นกำรพนันเป็นอำจิณ หรือกระท ำกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อผู้เรียน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๕๔ 

หรือนักศึกษำ ไม่ว่ำจะอยู่ในควำมดูแลรบัผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นควำมผิดวินัย 
อย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๙๕  ให้ผู้บังคบับัญชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บญัชำมีวินัย ป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำกระท ำผิดวินัย และด ำเนินกำรทำงวินัย 
แก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำซึง่มกีรณีอนัมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย 

กำรเสรมิสรำ้งและพฒันำใหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำมวีนิัย ใหก้ระท ำโดยกำรปฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอย่ำงที่ด ีกำรฝึกอบรม กำรสรำ้งขวญัและก ำลังใจ กำรจูงใจ หรอืกำรอื่นใด 
ในอนัทีจ่ะเสรมิสรำ้งและพฒันำเจตคต ิจติส ำนึก และพฤตกิรรมของผูอ้ยู่ ใต้บงัคบับญัชำ
ใหเ้ป็นไปในทำงทีม่วีนิัย 

กำรป้องกนัมใิห้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำกระท ำผดิวนิัยให้กระท ำโดยกำรเอำใจใส่ 
สงัเกตกำรณ์และขจดัเหตุที่อำจก่อให้เกิดกำรกระท ำผิดวนิัย ในเรื่องอนัอยู่ในวสิยัที่จะ
ด ำเนินกำรป้องกนัตำมควรแก่กรณีได ้

เมื่อปรำกฏกรณีมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยโดยมพียำนหลกัฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ใหผู้้บงัคบับญัชำด ำเนินกำร
ทำงวนิัยทนัท ี

เมื่อมกีำรกล่ำวหำโดยปรำกฏตวัผูก้ล่ำวหำหรอืกรณีเป็นทีส่งสยัว่ำขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยโดยยงัไม่มพียำนหลกัฐำน ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
รบีด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำผูน้ัน้กระท ำ
ผดิวินัยหรอืไม่ ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยจงึจะยุติเรื่องได ้ 
ถำ้เหน็ว่ำกรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยกใ็หด้ ำเนินกำรทำงวนิัยทนัท ี

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำซึ่งมีกรณีอนัมมีูลทีค่วรกล่ำวหำ
ว่ำกระท ำผดิวนิัยใหด้ ำเนินกำรตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๗ 

ผู้บงัคบับญัชำผู้ใดละเลยไม่ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมมำตรำนี้และตำมหมวด ๗ หรอื 
มีพฤติกรรมปกป้อง ช่วยเหลือเพื่อมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคบับัญชำถูกลงโทษทำงวินัย หรือ
ปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำวโดยไม่สุจรติใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย 

 

มำตรำ ๙๖  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดฝ่ำฝืนข้อห้ำม 
หรอืไม่ปฏบิตัติำมขอ้ปฏบิตัทิำงวนิัยตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ ผูน้ัน้เป็นผูก้ระท ำผดิวนิัย 
จกัตอ้งไดร้บัโทษทำงวนิัย เวน้แต่มเีหตุอนัควรงดโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๕๕ 

โทษทำงวนิัยม ี๕ สถำน คอื 

(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ตดัเงนิเดอืน 

(๓) ลดเงนิเดอืน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้ผู้นัน้มีสิทธิได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเสมือนว่ำเป็น 

ผูล้ำออกจำกรำชกำร 

 

มำตรำ ๙๗  กำรลงโทษขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำให้ท ำเป็นค ำสัง่ 
วธิกีำรออกค ำสัง่เกี่ยวกบักำรลงโทษให้เป็นไปตำมระเบยีบของ ก.ค.ศ. ผู้สัง่ลงโทษต้อง
สัง่ลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิดและมิให้เป็นไปโดยพยำบำท โดยอคติหรือโดย
โทสะจรติ หรอืลงโทษผูท้ีไ่ม่มคีวำมผดิ ในค ำสัง่ลงโทษใหแ้สดงว่ำผูถู้กลงโทษกระท ำผดิวนิัย
ในกรณีใด ตำมมำตรำใด และมเีหตุผลอย่ำงใดในกำรก ำหนดสถำนโทษเช่นนัน้ 

 

หมวด ๗ 

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

   

 

มำตรำ ๙๘๒๓  กำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย ให้ผู้ บังคับบัญชำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนให้ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรม 
โดยมิชักช้ำ และในกำรสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่ำวหำ และสรุปพยำนหลักฐำน 
ที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำเท่ำที่มใีห้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ โดยระบุหรอืไม่ระบุชื่อพยำนก็ได ้
เพื่อใหผู้ถู้กกล่ำวหำมโีอกำสชีแ้จงและน ำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำ 

กำรสอบสวนกรณีทีถู่กกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงใหผู้ม้อี ำนำจตำม
มำตรำ ๕๓ เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน และต้องมกีรณีอนัมมีูลว่ำกระท ำผดิ

 
๒๓ กำรทีผู่ต้รวจกำรแผ่นดนิแจง้ใหเ้ลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำนสัง่สอบสวน

วนิัยอย่ำงรำ้ยแรงแก่ขำ้รำชกำรครู และใหแ้จ้งผลกำรด ำเนินกำรใหท้รำบนัน้ เมื่อปรำกฏขอ้เทจ็จรงิว่ำ 
ได้มกีำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิและด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผู้ถูกกล่ำวหำแล้ว และกระบวนกำรยงัไม่สิ้นสุด  
จงึไม่จ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรซ ้ำอกี (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๐/๒๕๔๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๕๖ 

วนิัยอย่ำงรำ้ยแรงเท่ำนัน้ เว้นแต่กรณีทีข่ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำกระท ำ
ผดิวนิัยร่วมกนั และในจ ำนวนผูถู้กกล่ำวหำดงักล่ำวผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ของผูถู้ก
กล่ำวหำผูห้นึ่งผูใ้ดเป็นผูบ้งัคบับญัชำทีม่ลี ำดบัชัน้สูงกว่ำผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ของ 

ผู้ถูกกล่ำวหำรำยอื่น ก็ให้ผู้บังคับบัญชำในล ำดับชัน้สูงกว่ำดังกล่ำวเป็นผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนผูถู้กกล่ำวหำทัง้หมด 

ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต่ำงหน่วยงำนกำรศึกษำ 

หรอืต่ำงเขตพื้นที่กำรศึกษำ กระท ำผดิวนิัยร่วมกนั ให้ผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ของ 
ผู้ถูกกล่ำวหำแต่ละรำยประสำนกำรด ำเนินกำรร่วมกันในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน 

ในกรณีที่มปัีญหำหรอืควำมเห็นขดัแย้งในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ตำมวรรคสำม ถ้ำในระหว่ำงผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ในเขตพื้นที่กำรศกึษำเดยีวกัน  
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนัน้เป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขำด ถ้ำในระหว่ำงผู้มี
อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ต่ำงเขตพื้นที่กำรศกึษำ ให้เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำ 
ขัน้พื้นฐำนเป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขำด ในกรณีต่ำงส่วนรำชกำรให้รฐัมนตรเีป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขำด 
รวมทัง้ในกรณีทีม่เีหตุผลและควำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร หรอืจะท ำ
ให้กำรสอบสวนนัน้เสร็จไปโดยเร็วและยุติธรรมก็ให้ผู้มีอ ำนำจวินิจฉัยชี้ขำดดังกล่ำว 
มอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขึน้สอบสวนแทนได ้

นำยกรฐัมนตรใีนฐำนะหวัหน้ำรฐับำลหรอืรฐัมนตรเีจ้ำสงักดั มีอ ำนำจแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคสองได ้

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเกี่ยวกบักำรสอบสวนพจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. จะด ำเนินกำรทำง
วนิัยโดยไม่สอบสวนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๙๙  เมื่อได้ด ำเนินกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำตำมมำตรำ ๙๘ แล้ว  
ถ้ำฟังไดว้่ำผู้ถูกกล่ำวหำมไิด้กระท ำผดิวนิัย ให้สัง่ยุติเรื่อง ถ้ำฟังได้ว่ำกระท ำผิดวนิัยให้
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ และในกรณีทีก่ระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงต้องลงโทษปลดออก 
หรอืไล่ออก ถำ้มเีหตุอนัควรลดหย่อนผ่อนโทษหำ้มมใิหล้ดโทษต ่ำกว่ำปลดออก 

 

มำตรำ ๑๐๐  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัย 
ไม่รำ้ยแรงใหผู้บ้งัคบับญัชำสัง่ลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนตำมควรแก่
กรณีให้เหมำะสมกบัควำมผิด ถ้ำมเีหตุอนัควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
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 ๒๕๗ 

ลดโทษก็ได้ แต่ส ำหรบักำรลงโทษภำคทณัฑ์ให้ใช้เฉพำะกรณีกระท ำผิดวนิัยเล็กน้อย 
หรอืมเีหตุอนัควรลดหย่อนซึง่ยงัไม่ถงึกบัจะตอ้งถูกลงโทษตดัเงนิเดอืน 

ในกรณีกระท ำผดิวนิัยเลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ ำ
ทณัฑบ์นเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนกไ็ด ้

กำรสัง่ลงโทษตำมวรรคหนึ่ง ผู้บังคับบัญชำใดจะมีอ ำนำจสัง่ลงโทษผู้อยู่ 
ใตบ้งัคบับญัชำในสถำนโทษใด ไดเ้พยีงใด ใหเ้ป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้มีอ ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน แลว้แต่กรณีเหน็ว่ำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงรำ้ยแรง สมควรลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ส ำหรับต ำแหน่งอธิกำรบดี ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ ต ำแหน่งซึ่งมวีทิยฐำนะเชี่ยวชำญพิเศษ ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ และผู้ด ำรง
ต ำแหน่งใดหรอืต ำแหน่งซึ่งมีวิทยฐำนะใดซึ่งกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงร่วมกันกับ 
ผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว หรอืเป็นกำรด ำเนินกำรของผู้บงัคบับญัชำที่มีต ำแหน่งเหนือ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมวรรคหก หรือที่นำยกรัฐมนตรี 
หรอืรฐัมนตรเีจำ้สงักดัแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ วรรคห้ำ ให้เสนอ 
ก.ค.ศ. พจิำรณำ 

(๒) ส ำหรบัข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำนอกจำก (๑) ให้เสนอ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำของผูถู้กกล่ำวหำพจิำรณำ 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ งหรือวรรคสี่ ถ้ำเป็นกรณีที่ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำต่ำงหน่วยงำนกำรศกึษำหรอืเขตพื้นที่กำรศกึษำกระท ำผิด
วนิัยร่วมกนั และถ้ำผูม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนหรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
กำรศกึษำของผูถู้กกล่ำวหำแต่ละรำยทีส่งักัดแลว้แต่กรณี มคีวำมเหน็ขดัแย้งกนั ถ้ำเป็น
ควำมเห็นขัดแย้งระหว่ำงผู้มีอ ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนในเขตพื้นที่
กำรศกึษำเดยีวกนั ใหน้ ำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่กำรศกึษำพจิำรณำ ถ้ำเป็นควำมเห็น
ขดัแยง้ระหว่ำงผูม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน หรอื อ.ก.ค.ศ. ต่ำงเขตพื้นที่
กำรศกึษำ ใหน้ ำเสนอ ก.ค.ศ. พจิำรณำ และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำหรอื ก.ค.ศ. 
มีมติเป็นประกำรใดแล้วให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ หรือผู้มีอ ำนำจสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนสัง่หรอืปฏบิตัไิปตำมมตนิัน้ 
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 ๒๕๘ 

ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง  
ให้ผู้บงัคบับญัชำของผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ระดบัเหนือขึ้นไป มอี ำนำจด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง หรอืมำตรำน้ีได ้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวนผู้ถูก
กล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงในเรื่องที่ไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

ผูถู้กกล่ำวหำตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) หรอื มำตรำ ๑๑๑ และคณะกรรมกำรสอบสวนตำม
มำตรำดงักล่ำวไดส้อบสวนไวแ้ลว้ คณะกรรมกำรสอบสวนจะน ำส ำนวนกำรสอบสวนตำม
มำตรำดังกล่ำวมำใช้เป็นส ำนวนกำรสอบสวนและท ำควำมเห็นเสนอผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยถอืว่ำไดม้กีำรสอบสวนตำมหมวดน้ีแลว้กไ็ด ้แต่ทัง้นี้ ตอ้งแจง้
ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบโดยจะ
ระบุหรือไม่ระบุชื่อพยำนก็ได้ และต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงและน ำสืบแก ้
ขอ้กล่ำวหำไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๑๐๑  ให้กรรมกำรสอบสวนเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
และให้มอี ำนำจเช่นเดยีวกบัพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำม
อำญำเพยีงเท่ำที่เกี่ยวกบัอ ำนำจและหน้ำที่ของกรรมกำรสอบสวน และโดยเฉพำะให้มี
อ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ดว้ย คอื 

(๑) เรยีกใหก้ระทรวง ทบวง กรม หน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นของรฐั 
หรอืห้ำงหุ้นส่วนบรษิัท ชี้แจงข้อเท็จจรงิ ส่งเอกสำรและหลกัฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน
หรอืบุคคลในสงักดัมำชีแ้จง หรอืใหถ้อ้ยค ำเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำหรือบุคคลใด ๆ มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่ง
เอกสำรและหลกัฐำนเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

 

มำตรำ ๑๐๒๒๔  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดซึ่งออกจำก
รำชกำรอนัมิใช่เพรำะเหตุตำย มีกรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสอืก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ 
ขณะรบัรำชกำรได้กระท ำหรือละเว้นกระท ำกำรใดอนัเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำต่อผู้บังคบับัญชำของผู้นัน้หรอืต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือ
ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือระเบียบของทำงรำชกำร หรือเป็นกำรกล่ำวหำของ

 
๒๔ มำตรำ ๑๐๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 ๒๕๙ 

ผูบ้งัคบับญัชำของผู้นัน้ หรอืมกีรณีถูกฟ้องคดีอำญำหรอืต้องหำคดอีำญำก่อนออกจำก
รำชกำรว่ำ ในขณะรบัรำชกำรได้กระท ำควำมผดิอำญำอนัมใิช่เป็นควำมผดิที่ได้กระท ำ
โดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกบัรำชกำรหรอืควำมผดิลหุโทษ ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัย 
มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ ด ำเนินกำรทำงวินัย และสัง่ลงโทษตำมที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นัน้ยังมิได้ออกจำกรำชกำร แต่ต้องสัง่ลงโทษ
ภำยในสำมปีนับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจำกรำชกำร 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถำ้เป็นกำรกล่ำวหำ หรอืฟ้องคดอีำญำหรอืตอ้งหำคดอีำญำ
หลงัจำกที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดออกจำกรำชกำรแล้ว ให้ผู้มี
อ ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัยมอี ำนำจด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำ ด ำเนินกำรทำงวนิัย 
และสัง่ลงโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ต่อไปไดเ้สมอืนว่ำผูน้ัน้ยงัมไิดอ้อกจำกรำชกำร 
โดยต้องเริม่ด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีผู่้นัน้ออกจำกรำชกำร และต้อง
สัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัที่ผู้นัน้ออกจำกรำชกำร ส ำหรบักรณีที่เป็นควำมผดิที่
ปรำกฏชดัแจง้ตำมมำตรำ ๙๘ วรรคเจด็ จะต้องสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วันที่ผูน้ัน้
ออกจำกรำชกำร 

ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนค ำสัง่ลงโทษ  หรือ
องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยมคี ำวนิิจฉัยถงึที่สุดหรอืมมีตใิห้เพกิถอนค ำสัง่ลงโทษตำมวรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสอง เพรำะเหตุกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้มี
อ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยด ำเนินกำรทำงวินัยให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วนัที่ม ี
ค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด หรอืมคี ำวนิิจฉยัถงึทีสุ่ดหรอืมมีต ิแลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ถ้ำผลกำร
สอบสวนพจิำรณำปรำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

ควำมในมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ซึง่ถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนตำมมำตรำ ๑๐๓ 

 

มำตรำ ๑๐๒/๑๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ
แห่งชำตหิรอืคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติในภำครฐัมมีตชิีม้ลูควำมผดิ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดซึ่งออกจำกรำชกำรแล้ว กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
และสัง่ลงโทษแก่ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูน้ัน้ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์

 
๒๕ มำตรำ ๑๐๒/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๐ 

และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตหรอืกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจรติ แลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำผู้นัน้กระท ำผิดวินัย 
ไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

 

มำตรำ ๑๐๓  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดมกีรณีถูกกล่ำวหำ
ว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ 
หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท 

หรือควำมผิดลหุโทษ ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง วรรคสี่ หรือวรรคห้ำ  
แล้วแต่กรณี มอี ำนำจสัง่พกัรำชกำรหรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนเพื่อรอฟังผลกำร
สอบสวนพจิำรณำได ้แต่ถ้ำภำยหลงัปรำกฏผลกำรสอบสวนพจิำรณำว่ำผูน้ัน้มไิดก้ระท ำ
ผิดหรือกระท ำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร และไม่ม ี
กรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้มีอ ำนำจดงักล่ำวสัง่ให้ผู้นั ้นกลบัเข้ำ 
รบัรำชกำรในต ำแหน่งและวิทยฐำนะเดิม หรือต ำแหน่งเดียวกับที่ผู้นัน้มีคุณสมบัติ 
ตรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งและวทิยฐำนะนัน้  ทัง้นี้ ใหน้ ำมำตรำ ๑๐๐ วรรคหก 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อได้มีกำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดพักรำชกำร 
หรอืออกจำกรำชกำรไวก้่อนตำมวรรคหนึ่งแล้ว ภำยหลงัปรำกฏว่ำผูน้ัน้มกีรณีถูกกล่ำวหำ
ว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงในกรณีอื่นอกี ผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง วรรคสี ่
หรอืวรรคห้ำ หรอืมำตรำ ๑๑๕ แล้วแต่กรณี มอี ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรอืพจิำรณำ
ตำมมำตรำ ๙๕ และแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง ตลอดจน
ด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีทีส่ัง่ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนกลบัเขำ้รบัรำชกำร หรอืสัง่ให้
ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นกำรลงโทษ
เพรำะกระท ำผดิวินัยอย่ำงรำ้ยแรง กใ็ห้ผูน้ัน้มสีถำนภำพเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำตลอดระยะเวลำระหว่ำงทีถู่กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน เสมอืนว่ำผู้นัน้
เป็นผูถ้กูสัง่พกัรำชกำร 

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอื่น และกำร
จ่ำยเงนิดงักล่ำวของผูถู้กสัง่พกัรำชกำรและผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหเ้ป็นไป



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๑ 

ตำมกฎหมำยหรือระเบียบว่ำด้วยกำรนัน้ ส ำหรบัผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  
ถำ้ไม่มกีฎหมำยหรอืระเบยีบดงักล่ำว ใหถ้อืเสมอืนว่ำผูน้ัน้เป็นผูถู้กสัง่พกัรำชกำร 

หลกัเกณฑ์และวธิีกำรเกี่ยวกบักำรสัง่พักรำชกำร กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 
ไว้ก่อน ระยะเวลำให้พักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน และกำรด ำเนินกำร
เพื่อใหเ้ป็นไปตำมผลกำรสอบสวนพจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 

มำตรำ ๑๐๔  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำไดด้ ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืด ำเนินกำรสอบสวน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใด หรือสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำออกจำกรำชกำรไปแลว้ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑)๒๖ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินั ยไม่ร้ำยแรงของผู้บังคับบัญชำ 
ตัง้แต่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลงมำ 
เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแล้ว ให้รำยงำนไปยังหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ แลว้แต่กรณี และเมื่อหวัหน้ำส่วนรำชกำร
หรอืผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รบัรำยงำนแล้วเห็นว่ำกำรยุติเรื่อง  
กำรงดโทษ หรือกำรสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ก็ให้มีอ ำนำจสัง่งดโทษ  
ลดสถำนโทษ  เพิ่มสถำนโทษ  เปลี่ยนแปลงและแก้ ไขข้อควำมในค ำสั ง่ เดิม  
หรือด ำเนินกำรอย่ำงใดเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำให้ได้ควำมจริงและควำม
ยุติธรรมได้ตำมควรแก่กรณี และหำกเห็นว่ำกรณีเป็นกำรกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรง  
ก็ให้มีอ ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนได้หรอืหำกเห็นว่ำเป็นกรณีที่ไม่อยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ของตน ก็ให้แจ้งหรอืรำยงำนไปยังผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจหน้ำที่เพื่อ
ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป เมื่อหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำได้พิจำรณำตำมอ ำนำจหน้ำที่แล้วให้เสนอหรือรำยงำน อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำได้พิจำรณำแล้ว ให้
รำยงำนไปยงัหวัหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำ แต่ในกรณีที่หวัหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งได้รบั
รำยงำนมีควำมเห็นขัดแย้งกับมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เสนอ ก.ค.ศ. 
พจิำรณำต่อไป 

 
๒๖ มำตรำ ๑๐๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๒ 

(๒)๒๗ กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงของผู้บังคบับัญชำ
ตัง้แต่หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลงมำ  
เมื่อผู้บังคับบัญชำได้ด ำเนินกำรทำงวินัยแล้ว ให้รำยงำนไปยังหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำแล้วแต่กรณี และเมื่อหวัหน้ำส่วนรำชกำร
หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำพจิำรณำตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ลว้ ใหร้ำยงำน 
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และ ก.ค.ศ. พจิำรณำตำมล ำดบั 

ส ำหรบักำรด ำเนินกำรทำงวินัยของผู้บังคบับญัชำที่มีต ำแหน่งเหนือหวัหน้ำ 
ส่วนรำชกำรหรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำขึ้นไป และมิใช่เป็นกำร
ด ำเนินกำรตำมมตขิอง อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ใหร้ำยงำน ก.ค.ศ. พจิำรณำ 

ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. 
พิจำรณำ และมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ หรือหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรหรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ แล้วแต่กรณี สัง่หรอืปฏิบตัิ
ไปตำมนัน้ 

กำรรำยงำนตำมมำตรำนี้ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐๕  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำไดด้ ำเนินกำรทำงวนิัย หรอืสัง่ใหข้ำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำออกจำกรำชกำรในเรื่องใดไปแล้ว ถ้ำ ก.ค.ศ. พจิำรณำเห็น
เป็นกำรสมควรใหส้อบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เติมเพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรม 
หรอืเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมดูแลให้หน่วยงำนกำรศึกษำปฏิบตัิกำรตำมหมวด ๖  
และหมวดน้ีโดยถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรม กใ็ห้ ก.ค.ศ. มอี ำนำจสอบสวน
ใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนัน้ได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือให ้ 
อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั หรอืคณะกรรมกำรสอบสวนสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิแทน 
หรอืก ำหนดประเดน็หรอืขอ้ส ำคญัทีต่้องกำรทรำบส่งไปเพื่อใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนที่
ผูบ้งัคบับญัชำไดแ้ต่งตัง้ไวเ้ดมิท ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิได ้

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. ตัง้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญเพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำเรื่องกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยหรือกำรออกจำกรำชกำรแทน ก.ค.ศ. ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญนัน้ 
มีอ ำนำจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ม เติมโดยจะสอบสวนเอง หรือแต่ งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนไปสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิแทน และมอี ำนำจก ำหนด

 
๒๗ มำตรำ ๑๐๔ (๒) แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๓ 

ประเด็นหรือข้อส ำคัญที่ต้องกำรทรำบส่งไปให้ เพื่อให้คณะกรรมกำรสอบสวนที่
ผูบ้งัคบับญัชำไดแ้ต่งตัง้ไวเ้ดมิท ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิได ้

ในกำรสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เติม ถ้ำ ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั
พิจำรณำเห็นสมควรส่งประเด็นหรือข้อส ำคัญ ใดที่ต้องกำรทรำบไปสอบสวน
พยำนหลักฐำนซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่หรือเขตพื้นที่กำรศึกษำ ก็ให้ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. 
วิสำมัญ แล้วแต่กรณี มีอ ำนำจก ำหนดประเด็นหรือข้อส ำคัญนัน้ส่งไปเพื่อให้หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพื้นที่กำรศกึษำนัน้ท ำกำรสอบสวน
แทนได ้

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 
ให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่ม เติม หรือส่งประเด็ นหรือข้อส ำคัญไปเพื่ อให้
คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนกำรศกึษำด ำเนินกำร
ตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรอืวรรคสำม ในเรื่องเกี่ยวกบักรณีกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงรำ้ยแรง ใหน้ ำหลกัเกณฑแ์ละวธิีกำรเกีย่วกบักำรสอบสวนพจิำรณำตำมมำตรำ ๙๘  
วรรคหกมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ ใหน้ ำมำตรำ ๑๐๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
 

มำตรำ ๑๐๖  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งโอนมำจำกพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่น หรอืขำ้รำชกำรอื่น
ตำมมำตรำ ๕๘ ผูใ้ดมกีรณีกระท ำผิดวนัิยอยู่ก่อนวนัโอนมำบรรจุ ให้ผูบ้งัคบับญัชำของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั ้นด ำเนินกำรทำงวินัยตำมหมวดนี้  
โดยอนุโลม แต่ถำ้เป็นเรื่องทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรสบืสวนหรอืสอบสวนของทำงผูบ้งัคบับญัชำเดมิ 
ก่อนวนัโอน ก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บงัคบับัญชำของ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นัน้ พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้ 
โดยอนุโลม และในกรณีทีจ่ะต้องสัง่ลงโทษทำงวนิัยให้ปรบับทควำมผดิและลงโทษตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรนัน้โดยอนุโลม 

 

หมวด ๘ 

กำรออกจำกรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๑๐๗  ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำออกจำกรำชกำรเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๔ 

(๓) ลำออกจำกรำชกำรและได้รบัอนุญำตให้ลำออกหรอืกำรลำออกมีผลตำม
มำตรำ ๑๐๘ 

(๔) ถูกสัง่ใหอ้อกตำมมำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๖ วรรคสอง วรรคสำม หรอืวรรคหำ้ 
มำตรำ ๑๐๓ มำตรำ ๑๑๐ มำตรำ ๑๑๑ มำตรำ ๑๑๒ มำตรำ ๑๑๓ มำตรำ ๑๑๔  

หรอืมำตรำ ๑๑๘ 

(๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

(๖) ถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ เว้นแต่ได้รับแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งอื่นทีไ่ม่ตอ้งมใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีตำมมำตรำ ๑๐๙ 

วนัออกจำกรำชกำรตำม (๔) (๕) และ (๖) ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ค.ศ. วำงไว ้

กำรต่อเวลำรำชกำรใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีต่้องออกจำก
รำชกำรตำม (๒) รบัรำชกำรต่อไป จะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๑๐๘  นอกจำกกรณีตำมวรรคสี่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำผูใ้ดประสงคจ์ะลำออกจำกรำชกำรใหย้ื่นหนังสอืขอลำออกต่อผูบ้งัคบับญัชำ เพื่อให้
ผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ เป็นผูพ้จิำรณำอนุญำต 

ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ พิจำรณำเห็นว่ำจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่
รำชกำร จะยับยัง้กำรอนุญำตให้ลำออกไว้เป็นเวลำไม่เกินเก้ำสิบวันนับตัง้แต่วัน 
ขอลำออกก็ได้ แต่ต้องแจ้งกำรยับยัง้กำรอนุญำตให้ลำออกพร้อมทัง้เหตุผลให้ 
ผูข้อลำออกทรำบ และเมื่อครบก ำหนดเวลำที่ยบัยัง้แล้วให้กำรลำออกมีผลตัง้แต่วนัถดั
จำกวนัครบก ำหนดเวลำทีย่บัยัง้ 

ถำ้ผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ไม่ได้อนุญำตให้ลำออกตำมวรรคหนึ่งและไม่ได้
ยบัยัง้กำรอนุญำตใหล้ำออกตำมวรรคสอง ใหก้ำรลำออกนัน้มผีลตัง้แต่วนัขอลำออก 

ในกรณีที่ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดประสงค์จะลำออกจำก
รำชกำรเพื่อด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือเพื่อสมัครรบัเลือกตัง้เป็นสมำชิกรฐัสภำ 
สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บรหิำรท้องถิ่นหรือกำรเลือกตัง้อื่นที่มลีกัษณะเป็นกำรส่งเสริม 
กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย ให้ยื่นหนังสอืขอลำออกต่อผู้บงัคบับญัชำ และให้
กำรลำออกมผีลนับตัง้แต่วนัทีผู่น้ัน้ขอลำออก 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรลำออก กำรพิจำรณำอนุญำตให้ลำออก  
และกำรยบัยัง้กำรอนุญำตให้ลำออกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี ่
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๕ 

มำตรำ ๑๐๙  ภำยใต้บงัคบัตำมมำตรำ ๑๑๙ เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำผู้ใดถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญำตประกอบวชิำชพี และไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสัง่ 
ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นตำมพระรำชบญัญตันิี้ ถ้ำภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
หน่วยงำนกำรศกึษำของผูถู้กสัง่เพกิถอนใบอนุญำตประกอบวชิำชพีปฏบิตังิำนอยู่ไดร้บั
หนังสือแจ้งกำรเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพมีต ำแหน่งว่ำงหรือต ำแหน่งอื่น 
ที่ไม่ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ และผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนกำรศึกษำนั ้น
พิจำรณำเห็นว่ำ ผู้นัน้มีควำมเหมำะสมที่จะบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว 
และไม่เป็นผู้ขำดคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๔๒ ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งเป็น
ผูบ้รหิำรหน่วยงำนกำรศกึษำนัน้ ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. 
แลว้แต่กรณี เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิและใหน้ ำมำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่หน่วยงำนกำรศกึษำตำมวรรคหนึ่งไม่มีต ำแหน่งว่ำงหรอืต ำแหน่งที่
สำมำรถย้ำยไปแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งได้ และผู้บงัคบับญัชำหน่วยงำนกำรศกึษำตำม
วรรคหนึ่งพจิำรณำเหน็ว่ำ ผูน้ัน้มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บักำรบรรจุและแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งอื่นทีไ่ม่ต้องมใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีในหน่วยงำนกำรศกึษำอื่น ถ้ำภำยใน
สำมสิบวนันับแต่วันที่ส่วนรำชกำรหรือส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้รบัเรื่องจำก
หน่วยงำนกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ ง มีหน่วยงำนกำรศึกษำอื่นที่มีต ำแหน่งว่ำง  
หรือต ำแหน่งที่สำมำรถย้ำยไปแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งได้ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศกึษำหรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พจิำรณำเหน็ว่ำผูน้ัน้มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะไดร้บักำร
แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว ใหน้ ำมำตรำ ๕๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ภำยในก ำหนดเวลำสำมสิบวันตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ถ้ำหน่วยงำน
กำรศกึษำใดไม่มตี ำแหน่งว่ำงหรอืต ำแหน่งทีส่ำมำรถย้ำยไปแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งได ้
หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณีไม่อนุมตั ิใหผู้ม้อี ำนำจตำม
มำตรำ ๕๓ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรโดยพลนั  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรออกจำก
รำชกำรตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑๐  ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ มีอ ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรไดใ้นกรณีทีก่ฎหมำยดงักล่ำวบญัญตัใิหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกมสีทิธิ
ได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญ แต่ในกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุ 
รบัรำชกำรนำนจะต้องมกีรณีตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดว้ย และกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน นอกจำกท ำได้ในกรณีที่บญัญัติไว้ในมำตรำอื่นตำม



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๖ 

พระรำชบญัญตันิี้และกรณีทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรบญัญตัใิหผู้ถู้กสัง่
ใหอ้อกมสีทิธไิดร้บับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนแลว้ ใหท้ ำไดใ้นกรณีต่อไปนี้ดว้ย คอื 

(๑) เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของตนได้โดยสม ่ำเสมอ ถ้ำผู้มีอ ำนำจดงักล่ำวเห็นสมควรให้ออกจำก
รำชกำรแลว้ ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรได ้

(๒) เมื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดสมคัรไปปฏิบตัิงำนใด ๆ 
ตำมควำมประสงคข์องทำงรำชกำร ใหผู้ม้อี ำนำจดงักล่ำวสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำร 

(๓) เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดขำดคุณสมบัติตำม 

มำตรำ ๓๐ (๑) (๔) (๕) (๗) (๘) หรือ (๙) ให้ผู้มีอ ำนำจดังกล่ำวสัง่ให้ผู้นัน้ออกจำก
รำชกำร 

(๔) เมื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดมกีรณีถูกกล่ำวหำหรือ 
มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติทัว่ไปตำมมำตรำ ๓๐ (๓) และผู้มีอ ำนำจ 
ตำมมำตรำ ๕๓ เหน็ว่ำกรณีมมีลูกใ็หผู้ม้อี ำนำจดงักล่ำวสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
โดยไม่ชกัชำ้ และน ำมำตรำ ๑๑๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในกรณีที ่ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีมติว่ำผู้นั ้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติทัว่ไปตำมมำตรำ ๓๐ (๓) 
กใ็หผู้ม้อี ำนำจดงักล่ำวสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำร 

(๕) เมื่อทำงรำชกำรเลกิหรอืยุบต ำแหน่งใด ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ด ำรงต ำแหน่งนัน้ออกจำกรำชกำรได้ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

(๖) เมื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดไม่สำมำรถปฏบิตัริำชกำร
ใหม้ปีระสทิธภิำพเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรได ้ใหผู้ม้อี ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.ค.ศ. 

 

มำตรำ ๑๑๑  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดมกีรณีถูกกล่ำวหำ
หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร บกพรอ่งใน
หน้ำทีร่ำชกำร หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร และผูม้อี ำนำจตำม
มำตรำ ๕๓ เห็นว่ำกรณีมีมูล ถ้ำให้ผู้นัน้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร  
กใ็ห้ผูม้อี ำนำจดงักล่ำวสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยไม่ชกัชำ้ ในกำรสอบสวนนี้
จะต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่มีให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบ โดยจะระบุหรอืไม่ระบุชื่อพยำนก็ไดแ้ละต้องใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำชี้แจง



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๗ 

และน ำสบืแกข้อ้กล่ำวหำไดด้ว้ย  ทัง้นี้ ใหน้ ำมำตรำ ๙๘ วรรคสอง วรรคหำ้ และวรรคเจด็ 
มำตรำ ๑๐๐ วรรคสี ่และมำตรำ ๑๐๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำมีมติให้ผู้นัน้ออกจำก
รำชกำร กใ็ห้ผู้มีอ ำนำจดงักล่ำวสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุ
ทดแทนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นท ำกำรสอบสวน 
ผูถู้กกล่ำวหำตำมมำตรำ ๙๘ ในเรื่องทีจ่ะต้องสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง และคณะกรรมกำร
สอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มีอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งจะใช้ส ำนวน 
กำรสอบสวนนัน้พิจำรณำด ำเนินกำรโดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำม 
วรรคหนึ่งได ้

 

มำตรำ ๑๑๒  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีกรณีถูกตัง้
กรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง และกรรมกำรสอบสวนหรอืผู้มอี ำนำจตำม
มำตรำ ๙๘ วรรคสอง วรรคสีห่รอืวรรคหำ้ หรอืมำตรำ ๑๐๔ (๑) แลว้แต่กรณี เหน็ว่ำกรณี
มเีหตุอนัควรสงสยัอย่ำงยิง่ว่ำผูน้ัน้ไดก้ระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง แต่กำรสอบสวนไม่ได้
ควำมแน่ชดัพอที่จะสัง่ให้ลงโทษวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำให้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำร
เสยีหำยแก่รำชกำร กใ็หส่้งเรื่องให ้ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำแลว้แต่กรณี 
พจิำรณำให้ออกจำกรำชกำร  ทัง้นี้ ให้น ำมำตรำ ๑๐๐ วรรคสี่ มำใช้บังคบัโดยอนุโลม 
ในกรณีที ่ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ มมีตใิหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรเพรำะ
มีมลทินหรือมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ให้ผู้นัน้ 
ออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๑๑๓  เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดต้องรบัโทษ
จ ำคุกโดยค ำสัง่ของศำลหรือต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่ สุดให้จ ำคุก 
ในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษซึ่งยงัไม่ถงึกบัจะตอ้งถูกลงโทษ
ปลดออก หรือไล่ออก ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ จะสัง่ให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรเพื่อ 
รบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำย ว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๑๔  เมื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดไปรบัรำชกำร
ทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ใหผู้น้ัน้
ออกจำกรำชกำร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๘ 

ผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง และต่อมำปรำกฏว่ำผูน้ัน้มกีรณีที่
จะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นอยู่ก่อนไปรบัรำชกำรทหำร กใ็หผู้ม้อี ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕๓ มอี ำนำจเปลีย่นแปลงค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นใหอ้อก
จำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นนัน้ได ้

 

มำตรำ ๑๑๕  ในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ไม่ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมหมวดนี้ 
หรอืตำมมำตรำ ๔๙ หรอืมำตรำ ๕๖ วรรคสอง วรรคสำม หรอืวรรคหำ้ ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ที่มตี ำแหน่งเหนือขึ้นไปของผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ดงักล่ำวมอี ำนำจด ำเนินกำร
ตำมหมวดนี้ หรอืตำมมำตรำ ๔๙ หรือมำตรำ ๕๖ วรรคสอง วรรคสำม หรือวรรคห้ำ 
แลว้แต่กรณีได ้

 

มำตรำ ๑๑๖  ในกรณีที่หวัหน้ำส่วนรำชกำร หรอืผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำได้รับรำยงำนตำมมำตรำ ๑๐๔ (๑) หรือ (๒) แล้ว เห็นสมควรให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔)  
หรือมำตรำ ๑๑๑ ก็ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) หรอืมำตรำ ๑๑๑ แต่ถ้ำเป็นกรณีที่ได้มกีำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำดังกล่ำว หรือมำตรำ ๙๘ วรรคสอง  
กรณีควำมผดิวนัิยอย่ำงร้ำยแรงไว้แล้ว ให้ส่งเรื่องให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอื 
ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีพจิำรณำ 

ในกรณีที่จะต้องสัง่ให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรกลับเข้ำรับรำชกำรให้น ำ
มำตรำ ๑๐๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เมื่อผู้บงัคบับญัชำได้สัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำออกจำก
รำชกำรหรอืด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) หรอืมำตรำ ๑๑๑ ใหร้ำยงำนไปยงั ก.ค.ศ. 
หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรรำยงำนเกีย่วกบักำรด ำเนินกำร
ทำงวนิัยและกำรออกจำกรำชกำรที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑๗  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำไดด้ ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืสัง่ใหข้ำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำออกจำกรำชกำรในเรื่องใดไปแล้ว ถ้ำ ก.ค.ศ. พจิำรณำเห็น
เป็นกำรสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งควำม 
เป็นธรรม หรอืเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมดูแล ให้หน่วยงำนกำรศกึษำปฏิบตักิำรตำม
หมวดนี้ หรอืตำมมำตรำ ๔๙ หรอืตำมมำตรำ ๕๖ วรรคสอง หรอืวรรคสำมหรอืวรรคห้ำ 
โดยถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรม ก็ให้ ก.ค.ศ. มีอ ำนำจสอบสวนใหม่  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๖๙ 

หรอืสอบสวนเพิม่เตมิในเรื่องนัน้ไดต้ำมควำมจ ำเป็นและให้น ำมำตรำ ๑๐๕ มำใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 

ในกรณีที ่ก.ค.ศ. หรอื อ.ก.ค.ศ. วสิำมญัแต่งตัง้คณะกรรมกำรใหส้อบสวนใหม่
หรอืสอบสวนเพิม่เตมิ หรอืส่งประเดน็หรอืขอ้ส ำคญัไปเพื่อให้คณะกรรมกำรสอบสวนที่
ผูบ้งัคบับญัชำไดแ้ต่งตัง้ไว้เดมิท ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิ หรอืเพื่อใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำร
หรอืหวัหน้ำหน่วยงำนกำรศกึษำในเขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอืต่ำงเขตพื้นที่กำรศกึษำท ำ
กำรสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตำมมำตรำ ๑๑๐ (๔) และมำตรำ ๑๑๑ 
ให้น ำหลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกี่ยวกบักำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ วรรคหก มำใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๑๘  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งโอนมำจำกพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรอืขำ้รำชกำร
ตำมมำตรำ ๕๘ ผู้ใดมกีรณีทีส่มควรใหอ้อกจำกงำนหรอืออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่หรอืกฎหมำยเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรนั ้นอยู่ก่อนวันโอนมำบรรจุ  ให้ผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นั ้นมีอ ำนำจพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหมวดนี้  หรือตำม 
มำตรำ ๔๙ ได้ โดยอนุโลม แต่ถ้ำเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่ำงกำรสืบสวนหรือสอบสวน 
ของทำงผู้บังคับบัญชำเดิมก่อนวันโอนก็ ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ  
แล้วส่งเรื่องใหผู้บ้งัคบับญัชำของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้นัน้พจิำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้หรือมำตรำ ๔๙ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม และในกรณี 
ทีจ่ะต้องสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร ใหป้รบับทกรณีใหอ้อกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล 
ของขำ้รำชกำรนัน้โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๑๙  ภำยใต้บงัคบัหมวด ๗ และหมวด ๙ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำอำจถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืถกูสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนในกรณีอื่นตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ได ้

 

มำตรำ ๑๒๐  กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำในต ำแหน่งซึ่งมพีระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ ใหน้ ำควำมกรำบบงัคม
ทลูเพื่อทรงทรำบ เวน้แต่กำรออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๗ (๑) 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๐ 

หมวด ๙ 

กำรอุทธรณ์และกำรรอ้งทุกข ์

   
 

มำตรำ ๑๒๑  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดถูกสัง่ลงโทษ
ภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศกึษำ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ หรอื ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัแจง้ค ำสัง่ 

 

มำตรำ ๑๒๒  ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษปลดออก 
ไล่ออกหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร ใหม้สีทิธอิุทธรณ์หรอืรอ้งทุกข ์แล้วแต่กรณี ต่อ ก.ค.ศ. 
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่ และให ้ก.ค.ศ. พจิำรณำใหแ้ล้วเสรจ็ภำยใน
เกำ้สบิวนั 

 

มำตรำ ๑๒๓  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดเห็นว่ำตนไม่ได้รบั
ควำมเป็นธรรมหรือมีควำมคบัข้องใจเนื่องจำกกำรกระท ำของผู้บงัคบับญัชำหรอืกำร
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิัยให้ผู้นัน้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศกึษำ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ หรอื ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดเห็นว่ำ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ มีมติไม่ ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
ใหผู้น้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขต์่อ ก.ค.ศ.๒๘ 

มตขิอง ก.ค.ศ. ตำมวรรคสอง ใหเ้ป็นทีสุ่ด๒๙ 

 

มำตรำ ๑๒๔  หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรอุทธรณ์และพจิำรณำ
อุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์และพิจำรณำร้องทุกข์ ตำมมำตรำ ๑๒๑ มำตรำ ๑๒๒  

และมำตรำ ๑๒๓ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ  

หรอื อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ หรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ไดม้มีตเิป็นประกำรใดแล้ว ใหผู้ม้ ี
อ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่หรอืปฏบิตัไิปตำมนัน้ 

 
๒๘ มำตรำ ๑๒๓ วรรคสอง เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙ มำตรำ ๑๒๓ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๑ 

ในกรณีที่สัง่ให้ผู้อุทธรณ์หรอืผูร้อ้งทุกขก์ลบัเขำ้รบัรำชกำร ให้น ำมำตรำ ๑๐๓ 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๒๕  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอื อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ 
หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ได้วินิจฉัยอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตำมมำตรำ ๑๒๑ หรือ 
มำตรำ ๑๒๒ แลว้ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดเห็นว่ำตนไม่ไดร้บัควำม
เป็นธรรม หรอืกรณีที่มไิดบ้ญัญตัใิหม้สีทิธอิุทธรณ์หรอืรอ้งทุกขต์ำมหมวดนี้ ผูน้ัน้ย่อมมี
สทิธทิีจ่ะฟ้องรอ้งคดตี่อศำลปกครองไดภ้ำยในก ำหนดระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรจดัตัง้ศำลปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง 

เมื่อศำลปกครองมคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่เป็นประกำรใดแล้ว ให้ผูบ้งัคบับญัชำ
ด ำเนินกำรแกไ้ขค ำสัง่ไปตำมนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๖  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งโอนมำจำกพนักงำน
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิ่น หรอืขำ้รำชกำร
ตำมมำตรำ ๕๘ ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยอยู่ก่อนวนัโอนมำบรรจุและผูน้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์
ไดต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่ หรอืกฎหมำยเกี่ยวกบักำร
บรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรทีโ่อนมำ แต่ยงัมไิดใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์ตำมกฎหมำยดงักล่ำว
กใ็หผู้น้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์ตำมหมวดนี้ได ้แต่ถ้ำผูน้ัน้ไดใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่นหรอืกฎหมำยเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของ
ขำ้รำชกำรทีโ่อนมำไวแ้ลว้ และในวนัทีผู่น้ัน้ไดโ้อนมำบรรจุเป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ยงัไม่แล้วเสรจ็ กใ็หส่้งเรื่องใหผู้ม้อี ำนำจตำม
มำตรำ ๑๒๑ เป็นผูพ้จิำรณำอุทธรณ์ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๒๗  ในระหว่ำงที่ยังมิได้ด ำเนินกำรให้มี ก.ค.ศ. ให้ ก.ค. ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓ ท ำหน้ำที่ เป็น ก.ค.ศ. ตำม
พระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ จนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้ ก.ค.ศ. ชัว่ครำว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
กำรศกึษำชัว่ครำวตำมมำตรำ ๑๒๘ แต่ต้องไม่เกนิสำมสบิวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญตัินี้
ใชบ้งัคบั 

ให้ ก.ค. ซึ่งท ำหน้ำที่เป็น ก.ค.ศ. ตำมวรรคหนึ่ง ท ำหน้ำที่เป็น อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้ นที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค .ศ. อื่นที่ จ ำเป็นในกำรบริหำรงำนบุคคลตำม



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๒ 

พระรำชบญัญัตินี้ด้วย ในกำรท ำหน้ำที่ดงักล่ำวอำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจ 
เพื่อท ำหน้ำทีแ่ทนกไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน ก.ค. ว่ำงลง ให้ ก.ค. ตำมวรรคหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรที่เหลืออยู่ เว้นแต่จะมีจ ำนวนกรรมกำรเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ให้รฐัมนตรแีต่งตัง้บุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมกำรใน ก.ค. 
เพิ่มขึ้นจนครบจ ำนวน ก.ค. ตำมพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓  
เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมระยะเวลำทีก่ ำหนดในวรรคหนึ่ง 

 

มำตรำ ๑๒๘  ให ้ก.ค. ซึ่งท ำหน้ำที ่ก.ค.ศ. ตำมมำตรำ ๑๒๗ ด ำเนินกำรสรรหำ
บุคคลที่เหมำะสม  เพื่อเสนอต่อรฐัมนตรีแต่งตัง้เป็น ก.ค.ศ. ชัว่ครำว และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นที่กำรศกึษำชัว่ครำวทุกพืน้ที่  ทัง้นี้ กำรสรรหำรำยชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้ดงักล่ำว 
ให้ค ำนึ งถึงองค์ประกอบของ ก .ค.ศ . และ อ.ก.ค.ศ . เขตพื้นที่กำรศึกษำตำม
พระรำชบญัญัตินี้ดว้ย เวน้แต่กรณีมคีวำมจ ำเป็นจะต้องแต่งตัง้เป็นอย่ำงอื่นเพื่อปฏิบตัิ
หน้ำทีช่ ัว่ครำว 

ให้ ก.ค.ศ. ชัว่ครำวมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดยีวกบั ก.ค.ศ. ตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
และให้มีหน้ำที่จดัท ำกฎ ก.ค.ศ. ตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง และมำตรำ ๒๑ วรรคสำม  

และวรรคสี่ รวมทัง้ด ำเนินกำรอื่นเพื่อให้มีกำรด ำเนินกำรให้มี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำชัว่ครำวมอี ำนำจหน้ำที่เช่นเดยีวกบั อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศกึษำตำมพระรำชบญัญัตินี้ และปฏิบตัิหน้ำที่อื่นตำมที่ ก.ค.ศ. ชัว่ครำว
มอบหมำย 

ให ้ก.ค.ศ. ชัว่ครำว และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำชัว่ครำว ซึ่งไดร้บัแต่งตัง้
ตำมวรรคหนึ่งปฏิบตัิหน้ำที่จนกว่ำจะม ีก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำตำม
พระรำชบญัญตันิี้ แต่ตอ้งไม่เกนิหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๒๙  ห น่วยงำนทำงกำรศึกษำใดที่ ได้มีกำรก ำหนดไว้ตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ ใหถ้อืว่ำเป็นหน่วยงำนกำรศกึษำตำม
พระรำชบญัญัตินี้ เว้นแต่กฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 
หรอื ก.ค.ศ. จะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๓ 

มำตรำ ๑๓๐๓๐  ข้ำรำชกำรครูตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรคร ู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้  และด ำรงต ำแหน่ง 

หรอืด ำรงต ำแหน่งทีม่วีทิยฐำนะตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ในระหว่ำง ก.ค.ศ. ยังมิได้ก ำหนดต ำแหน่งหรือต ำแหน่งที่มีวิทยฐำนะตำม 

วรรคหนึ่ง ให้ข้ำรำชกำรครูซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่เดิมมีสิทธิได้รบัเงินเดือน เงินประจ ำ
ต ำแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอื่น ๆ ตำมที่เคยมีสิทธิอยู่ตำมกฎหมำยเดิมหรือกฎหมำย 
ทีเ่กีย่วขอ้งไปพลำงก่อน 

ในกรณีที ่ก.ค.ศ. ก ำหนดต ำแหน่งหรอืต ำแหน่งทีม่วีทิยฐำนะตำมวรรคสองแล้ว 
แต่ยังมิได้ก ำหนดบัญชีอัตรำเงินเดือน เงินวิทยฐำนะ หรือเงินประจ ำต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดอืน เงนิวทิยฐำนะ 
และเงนิประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ให้สอดคล้องกบักำร
ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม
พระรำชบญัญัตินี้ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รบัเงนิเดือนและเงนิ
ประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรครูตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 
ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ไปพลำงก่อน  ทัง้นี้ กำรก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ต ำแหน่งใดได้รับเงนิเดือนระดับใด หรอืเงินประจ ำต ำแหน่งระดบัใด ให้เป็นไปตำมที ่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด ในกรณีนี้ถ้ำต ำแหน่งใดเป็นต ำแหน่งทีม่วีทิยฐำนะตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ให้ถือว่ำเป็นต ำแหน่งที่ได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูตำมกฎหมำยดงักล่ำว 
ส ำหรบักำรเทยีบต ำแหน่งวทิยฐำนะใด ให้ได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งอตัรำใด ให้เป็นไป
ตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ให้ข้ำรำชกำรครูซึ่งสังกัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ หรือกระทรวง
วฒันธรรม แล้วแต่กรณีเป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
และใหน้ ำควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  ทัง้นี้ ใหก้ำร
บรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำดงักล่ำวเป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

 

 
๓๐ เมื่อข้ำรำชกำรครูสงักดัส ำนักงำน ก.ค. ได้โอนไปสงักดัส ำนักงำน ก.ค.ศ. กำรเลื่อนและ

แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนในระดบัทีสู่งขึน้หลงัจำกทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่ 
จงึต้องด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดขึ้นใหม่ตำมพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำฯ  ดงันัน้ ส ำนักงำน ก.ค.ศ. จงึไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ของ ก.ค.  
ทีม่มีำแต่เดมิได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๐/๒๕๕๑) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๔ 

มำตรำ ๑๓๑  ผู้ใดเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมพระรำชบญัญตัิระเบียบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ สงักดัส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนใดในกระทรวง อยู่ใน
วนัที่พระรำชบญัญัตนิี้ใชบ้งัคบัให้เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมัญต่อไป แต่ถ้ำต่อมำได้มี
กำรก ำหนดให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนนั ้นเป็นหน่วยงำนกำรศึกษำหรือเป็น 
ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนทีอ่ยู่ในควำมรบัผดิชอบของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำใหถ้อืว่ำผูน้ัน้
เป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมพระรำชบญัญัตินี้ และให้มีต ำแหน่ง
ตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๒  ในระหว่ำงที่ยงัไม่มีกำรตรำกฎหมำยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรคร ู
ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และสถำบัน
เทคโนโลยปีทุมวนั เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ ใหถ้ือว่ำบุคคลดงักล่ำว
เป็นขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบญัญัตินี้ และให้น ำควำมใน
มำตรำ ๑๓๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ให ้ก.ค.ศ. ตัง้ อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั เพื่อท ำหน้ำที่บรหิำรงำนบุคคลขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำแต่ละแห่งตำมวรรคหนึ่ง   
ทัง้นี้ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ  
เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๓๓  ในระหว่ำงที่ยงัมไิด้ตรำพระรำชกฤษฎีกำ หรอื ก.ค.ศ. ยงัมไิด้
ออกกฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืจดัท ำมำตรฐำนต ำแหน่ง วทิยฐำนะ หรือก ำหนดกรณีใด
เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหน้ ำพระรำชกฤษฎกีำ กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มต ิก.พ. 
มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรือกรณีที่ ก.ค.  
หรอื ก.พ. ก ำหนดไวแ้ลว้ ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่เดมิมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มปัีญหำในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้ ก.ค.ศ. มอี ำนำจวนิิจฉัย 
ชีข้ำด 

ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรในเรื่องใดตำมพระรำชบญัญตัินี้ก ำหนดใหเ้ป็นไปตำม
กฎ ก.ค.ศ. ถำ้ยงัมไิดม้กีฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนัน้และไม่อำจน ำควำมในวรรคหนึ่งมำใชบ้งัคบั
ได ้ให ้ก.ค.ศ. ชัว่ครำว ซึ่งท ำหน้ำที ่ก.ค.ศ. มมีตกิ ำหนดกำรในเรื่องนัน้เพื่อใชบ้งัคบัเป็น
กำรชัว่ครำวได ้

 

มำตรำ ๑๓๔  ขำ้รำชกำรครูหรอืขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัผูใ้ดทีเ่ป็นขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตัินี้มกีรณีกระท ำผดิวนิัย หรอืมกีรณีที่



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๕ 

สมควรใหอ้อกจำกรำชกำรอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ให้ผูบ้ ังคบับญัชำตำม
พระรำชบญัญตัินี้ มอี ำนำจสัง่ลงโทษผู้นัน้หรือสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครหูรอืกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน แลว้แต่กรณี 
ทีใ่ชอ้ยู่ขณะนัน้ ส่วนกำรสอบสวนพจิำรณำและกำรด ำเนินกำรเพื่อลงโทษหรอืใหอ้อกจำก
รำชกำรใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ 

(๑) กรณีที่ผูบ้งัคบับญัชำได้สัง่ให้สอบสวนโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั ้นไปแล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จ  
กใ็หส้อบสวนตำมกฎหมำยนัน้ต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

(๒) ในกรณีทีม่กีำรสอบสวนหรอืพิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ใน
ขณะนัน้เสรจ็ไปแล้วก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั ให้ถอืว่ำกำรสอบสวนหรอืกำร
พจิำรณำนัน้แลว้แต่กรณี เป็นอนัใชไ้ด ้

(๓) กรณีที่ได้มีกำรรำยงำนหรือส่งเรื่องหรือส่งส ำนวนเสนอให้ อ.ก.ค. กรม 
ซึ่งท ำหน้ำที ่อ.ก.พ. กระทรวง หรอื อ.ก.พ. กระทรวง แล้วแต่กรณี พจิำรณำด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะนัน้และ อ.ก.ค. กรม ซึ่งท ำหน้ำที่ อ.ก.พ. กระทรวง หรือ 
อ.ก.พ. กระทรวง พจิำรณำเรื่องนัน้ยงัไม่แล้วเสรจ็กใ็ห ้อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่กำรศกึษำ หรอื 
อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ หรอื ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี พจิำรณำต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

 

มำตรำ ๑๓๕  ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึ่งโอนมำจำกพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่หรอืขำ้รำชกำรอื่น
ตำมมำตรำ ๕๘ ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ผู้ใดกระท ำผิดวินัยหรอืมีกรณีที่
สมควรให้ออกจำกรำชกำรหรอืออกจำกงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรงำน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่หรอืกฎหมำยเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรนัน้ อยู่ก่อน
วันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชำตำมพระรำชบัญญัตินี้มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นัน้หรือด ำเนินกำรให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรได้  ทัง้นี้ ให้น ำ 

มำตรำ ๑๐๖ และมำตรำ ๑๑๘ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๓๖  ผู้ใดถูกลงโทษตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรคร ู 
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรอืพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตำม
มำตรำ ๑๓๕ แห่งพระรำชบญัญตันิี้ใหผู้้นัน้มีสทิธอิุทธรณ์ได้ตำมมำตรำ ๑๒๑ หรอืตำม
มำตรำ ๑๒๒ แลว้แต่กรณี 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๖ 

มำตรำ ๑๓๗  ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๔๓ หรอืมำตรำ ๕๖ 
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรอืมำตรำ ๑๑๐ มำตรำ ๑๑๗ 
มำตรำ ๑๑๘ มำตรำ ๑๑๙ มำตรำ ๑๒๐ มำตรำ ๑๒๑ หรอืมำตรำ ๑๒๖ แห่งพระรำชบญัญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งน ำมำใช้บงัคบัแก่ขำ้รำชกำรครูโดยอนุโลม 
หรือผู้ซึ่งถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตำมมำตรำ ๑๓๕ แห่งพระรำชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตำม
มำตรำ ๑๒๒ 

 

มำตรำ ๑๓๘  กำรใดอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรอืตำมพระรำชบญัญัติระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธกิำร 
พ .ศ . ๒๕๔๖ เฉพำะกำรบริห ำรงำนบุ คคลที่ เกี่ ยว กับข้ำรำชกำรครูในสังกัด
กระทรวงศกึษำธกิำร กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ และกระทรวงวฒันธรรมในวันที่
พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั กำรด ำเนินกำรต่อไปส ำหรบักำรนัน้ให้เป็นไปตำมที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๙  กำรใดทีเ่คยด ำเนินกำรไดต้ำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
ครู พ.ศ. ๒๕๒๓ หรอืตำมพระรำชบญัญตัิระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนวนัใชบ้งัคบัพระรำชบญัญัตนิี้ และมไิด้บญัญตัิไวใ้นพระรำชบญัญตัินี้ 
จะด ำเนินกำรต่อไปไดป้ระกำรใด ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด  ทัง้นี้ โดยไม่ขดัหรอืแยง้
กบัพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๔๐  ในกรณีที ่ก.ค. ตัง้ อ.ก.ค. วสิำมญั และ อ.ก.ค. วสิำมญัเฉพำะกจิ
ขึน้ปฏบิตัหิน้ำทีใ่ด ๆ แทน ก.ค. ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓ 
ให ้อ.ก.ค. วสิำมญั หรอื อ.ก.ค. วสิำมญัเฉพำะกจินัน้ ปฏิบตัหิน้ำที่ตำมที่ ก.ค. มอบหมำย
ต่อไป จนกว่ำกรณีจะแลว้เสรจ็ เวน้แต่ ก.ค.ศ. จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

วษิณุ  เครอืงำม 

รองนำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๗ 

หมำยเหตุ  :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรจดัระบบขำ้รำชกำร
ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำขึ้นใหม่  ตำมที่บัญญัติไว้ ในหมวด ๗ 
โดยเฉพำะในมำตรำ ๕๔ ไดก้ ำหนดใหม้อีงค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทัง้ของหน่วยงำน
กำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำของรัฐและระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นข้ำรำชกำร 
ในสงักดัองค์กรกลำงบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำโดย
ยดึหลกักำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรงำนบุคคลสู่ส่วนรำชกำรทีบ่รหิำรและจดักำรศกึษำ 
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จึงเห็นควรก ำหนดให้บุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ด้ำน 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำสังกัดอยู่ในองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลเดียวกัน 
และโดยทีอ่งคก์รกลำงบรหิำรงำนบุคคลและระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู  พ.ศ. ๒๕๒๓ ที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน  
มหีลกักำรที่ไม่สอดคล้องกับพระรำชบญัญัติกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ให้ยึด
หลกักำรกระจำยอ ำนำจกำรบรหิำรงำนบุคคลสู่เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำและสถำนศกึษำอกีทัง้
ไม่สอดคล้องกับหลกักำรปฏิรูประบบรำชกำร สมควรยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ขึน้ใหม่แทนพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรคร ู
พ.ศ. ๒๕๒๓ และเพื่อใหเ้อกภำพทำงดำ้นนโยบำยกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำทัง้หมด  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๑๓๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจำกวันประกำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๖  ให้กรรมกำร ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำซึ่งปฏิบตัิ
หน้ำที่อยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบัยงัคงปฏิบตัหิน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะครบวำระ 
และให้ด ำเนินกำรแต่ งตั ้งหรือ เลือกตั ้งกรรมกำรเพิ่ม เติม ให้ค รบจ ำนวนตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญัตินี้ 

 
๓๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๖ ก/หน้ำ ๒๘/๒๐ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๘ 

ใช้บังคับ และให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรดังกล่ำว 
โดยมใิหน้ับเป็นวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้ ก.ค.ศ. ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรได้มำและด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่ง
กรรมกำรใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่กำรศกึษำจนครบจ ำนวนตำมองค์ประกอบ 
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๗   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำรกระท รวงกำรศึกษ ำรักษ ำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่บทบญัญตัิของ
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส่วนที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำและคณะอนุกรรมกำรขำ้รำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำประจ ำเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ รวมทัง้บทบญัญตัอิื่นทีเ่กี่ยวกบั
กำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำมีควำมไม่เหมำะสม
และไม่สอดคลอ้งกบัสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั ท ำใหก้ำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นไปโดยล่ำช้ำและไม่มีประสิทธิภำพ สมควรปรบัปรุง
บทบญัญัติในเรื่องดงักล่ำวเพื่อแก้ไขปัญหำและอุปสรรคนัน้อนัจะเป็นประโยชน์ในกำร
บรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  ๓ )  
พ.ศ. ๒๕๕๓๓๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ให้กรรมกำร ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมกำรผู้แทนขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมมำตรำ ๗ (๕) ซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใช้
บงัคบั ปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้มีกำรเลอืกตัง้กรรมกำรผู้แทนขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบญัญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่

 
๓๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๔๕ ก/หน้ำ ๗/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๗๙ 

วนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ในกำรนี้ ให้กรรมกำรผู้แทนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำตำมพระรำชบญัญตัินี้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลืออยู่ของกรรมกำร 
ก.ค.ศ. ในส่วนของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ และมใิห้นับวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่อง 

 

มำตรำ ๖  ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ำรศกึษำที่มอียู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้
บงัคบัท ำหน้ำที่เป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำตำมพระรำชบญัญัตินี้  
ทัง้นี้ ถ้ำกรณีมอีนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. ตำมมำตรำ ๒๑ (๔) คนใดที่สงักัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ ให้อนุกรรมกำร 
ผู้นั ้นพ้นจำกต ำแหน่ง โดยให้ถือว่ำ  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำในขณะนั ้นมี
องค์ประกอบเท่ำที่เหลืออยู่ และยังคงท ำหน้ำที่ต่อไปจนครบวำระแล้วจึงด ำเนินกำร
แต่งตัง้หรือเลือกตัง้อนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

ในระหว่ำงที่ยงัมไิด้ด ำเนินกำรให้มี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำมธัยมศกึษำ 
ให้ ก.ค.ศ. แต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมญั ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อท ำหน้ำที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศึกษำมธัยมศกึษำตำมพระรำชบญัญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่
วนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั โดยให้ถอืว่ำกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. วสิำมญันัน้  
มผีลผกูพนัและใชบ้งัคบัไดด้งัเช่น อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ 

 

มำตรำ ๗  กำรใดอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรอืเคยด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั เฉพำะเรื่องกำร
บรหิำรงำนบุคคล กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยและกำรอุทธรณ์ที่เกี่ยวกบัขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ กำรด ำเนินกำรต่อไปในเรื่องนัน้จะสมควรด ำเนินกำรประกำรใด 
และอยู่ในอ ำนำจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำหรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
กำรศกึษำมธัยมศกึษำ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

มำตรำ  ๘   ให้ รัฐมนตรีว่ ำก ำรกระท รวงศึกษ ำธิก ำรรักษ ำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีไ่ดม้กีำรปรบัปรุง
เขตพื้นที่กำรศึกษำเป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มธัยมศกึษำ เพื่อรบัผดิชอบกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำร



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๘๐ 

ศึกษำ ท ำให้ต้องปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและคณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพื้นที่
กำรศกึษำมธัยมศกึษำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิที ่๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขบัเคลื่อนกำรปฏริูป
กำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธกิำรในภูมภิำค๓๓  
 

ขอ้ ๕  ให้ยุบเลกิ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
ไปเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง กศจ. ของจงัหวดันัน้ ๆ ตำมค ำสัง่นี้ 

บรรดำบทบญัญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือ 
มติคณะรฐัมนตรใีดที่อ้ำงถงึ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ำรศกึษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบ
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ให้มผีลใช้บงัคบัต่อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบั
ค ำสัง่นี้ 

 

ขอ้ ๑๐  บรรดำบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ 
หรอืมตคิณะรฐัมนตรใีดที่อ้ำงถึงคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศกึษำตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรศกึษำแห่งชำตแิละกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร และ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ ใหถ้อืว่ำอำ้งถงึ กศจ. ตำมค ำสัง่นี้  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัค ำสัง่นี้ 
 

ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตทิี ่๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง กำรบรหิำรงำนบุคคลของ
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ๓๔  
 

ขอ้ ๑  ใหบุ้คคลซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน ก.ค.ศ. ตำมมำตรำ ๗ (๔) และ (๕) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ทีด่ ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบัพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรใน ก.ค.ศ. 

 

 
๓๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๖๘ ง/หน้ำ ๑/๒๑ มนีำคม ๒๕๕๙ 
๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๘๕ ง/หน้ำ ๔๓/๒๑ มนีำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๘๑ 

ข้อ ๒  ให้ ก.ค.ศ. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำร ก.พ. เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำนเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ เลขำธกิำร
คณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ และเลขำธกิำรคุรุสภำ 

(๓) กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำรแต่งตัง้จำก
บุคคลซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูงในด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกร
บุคคล ดำ้นกำรศกึษำ และดำ้นกฎหมำย ดำ้นละหนึ่งคน 

ให้เลขำธกิำร ก.ค.ศ. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้เลขำธิกำร ก.ค.ศ. 
แต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำนวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

กรณีที่จะแต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรอืนหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำผูใ้ดใหเ้ป็นกรรมกำรตำม (๓) ผูน้ัน้ตอ้งด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสงูหรอืมี
วทิยฐำนะเชีย่วชำญพเิศษ 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีทีเ่ห็นสมควร หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติอำจมคี ำสัง่
ใหเ้ปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตำมขอ้ ๒ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

ข้อ  ๔   ให้  อ .ก .ค .ศ . วิส ำมัญ  ซึ่ ง  ก .ค .ศ . แ ต่ งตั ้งต ำม ม ำต รำ  ๑๗  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ทีด่ ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีส่ัง่นี้ใชบ้งัคบัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

ข้อ ๕  ให้ ก.ค.ศ. มีอ ำนำจแต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมญั เพื่อท ำกำรใด ๆ แทน 
ก.ค.ศ. ดงัต่อไปนี้ 

(๑) อ.ก.ค.ศ. วสิำมญัเกีย่วกบักำรอุทธรณ์และกำรรอ้งทุกข ์

(๒) อ.ก.ค.ศ. วสิำมญัเกีย่วกบัวนิัยและกำรออกจำกรำชกำร 

(๓) อ.ก.ค.ศ. วสิำมญัเกี่ยวกบักฎหมำยและระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ 

นอกจำก อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญ ตำมวรรคหนึ่ง ก.ค.ศ. อำจแต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. 
วสิำมญัอื่นเพื่อท ำกำรใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรอืท ำหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะอนุกรรมกำรอื่น
ทีก่ ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำกไ็ด ้

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๘๒ 

ขอ้ ๖  ให ้อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั แต่ละคณะ มจี ำนวนไม่เกนิสบิหำ้คน ประกอบดว้ย 

(๑) ประธำนอนุกรรมกำร ซึ่งแต่งตัง้จำกกรรมกำรใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มเีหตุผล
ควำมจ ำเป็นอำจแต่งตัง้บุคคลอื่นทีไ่ม่เป็นกรรมกำรใน ก.ค.ศ. เป็นประธำนอนุกรรมกำรกไ็ด ้

(๒) อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูงในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรศึกษำ  
ด้ำนกฎหมำย และด้ำนอื่น ๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. วสิำมัญ
คณะนัน้ 

(๓) อนุกรรมกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด
กระทรวงศกึษำธกิำรจ ำนวนสองคน 

ใหเ้ลขำธกิำร ก.ค.ศ. แต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมกำร
และเลขำนุกำรและอำจแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำนวนไม่เกนิสองคนเป็น
ผูช้่วยเลขำนุกำร 

กรณีที่จะแต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรอืนหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำผูใ้ดใหเ้ป็นอนุกรรมกำรตำม (๒) ผูน้ัน้จะตอ้งด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสูง
หรือประเภทบริหำรระดับต้นประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง  ประเภทวิชำกำรระดับ
ทรงคุณวุฒหิรอืระดบัเชีย่วชำญ หรอืมวีทิยฐำนะไม่ต ่ำกว่ำเชีย่วชำญ หรอือำจแต่งตัง้จำก
ผูซ้ึง่เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำใน ก.ค.ศ. 
หรือผู้ซึ่ งเคยด ำรงต ำแหน่งอนุกรรมกำรใน อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญ  ตำมมำตรำ ๑๗  
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ กไ็ด ้

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ และกำรพ้นจำก
ต ำแหน่งของประธำนอนุกรรมกำรกรณีที่มิได้แต่งตัง้จำกกรรมกำรใน ก.ค.ศ. และของ
อนุกรรมกำรตำม (๒) และ (๓) ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำใชบ้งัคบักบั อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั 
โดยอนุโลม 

กำรแต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั ตำมขอ้ ๕ (๑) และ (๒) ใหแ้ต่งตัง้จำกกรรมกำรใน 
ก.ค.ศ. อย่ำงน้อยสองคน 

 

ขอ้ ๗  ใหแ้ก้ไขค ำว่ำ “ขัน้เงนิเดอืน” ในกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เป็นค ำว่ำ “เงนิเดอืน” ทุกแห่ง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๘๓ 

ขอ้ ๘  มใิหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำใชบ้งัคบั 

ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ำ 
รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมำยให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ.  
ตัง้ตำมมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนกำรศกึษำ เป็นผูด้ ำเนินกำรตำมวรรคสองกไ็ด ้

หลกัสูตร วธิกีำรสอบแข่งขนั วธิดี ำเนินกำรที่เกี่ยวกบักำรสอบแข่งขนั เกณฑ์
กำรตดัสนิกำรขึน้บญัชผีูส้อบแข่งขนัได ้กำรน ำบญัชผีู้สอบแข่งขนัไดใ้นบญัชหีนึ่งไปขึ้น
บญัชเีป็นผูส้อบแข่งขนัได้ในบญัชอีื่น กำรยกเลกิบญัชผีูส้อบแข่งขนัได้ และรำยละเอยีด
เกีย่วกบักำรสอบแขง่ขนัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

ข้อ ๙  มิให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำใช้บงัคบักับกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๖๘ แห่ง
พระรำชบญัญัติระเบียบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำใช้
บงัคบักับกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
รำชกำรได ้

 

ขอ้ ๑๐  เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำนอกจำกกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำแล้ว 
ก.ค.ศ. อำจก ำหนดต ำแหน่งหรอืเปลีย่นต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ประเภทต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำบำงต ำแหน่งเป็นประเภทต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ กไ็ด ้

 

ข้อ ๑๑  ในวำระเริ่มแรกให้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญ  ตำมข้อ ๕ ประกอบด้วย
อนุกรรมกำรตำมข้อ ๖ (๑) และ (๒) จนกว่ำจะได้แต่งตัง้อนุกรรมกำรตำมข้อ ๖ (๓)  
ซึง่ตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๘๔ 

ข้อ ๑๒  ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญเฉพำะกิจซึ่ง ก.ค.ศ. แต่งตัง้ตำมมำตรำ ๑๗  
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ใน
วนัก่อนวันที่ค ำสัง่นี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้แต่งตัง้  อ.ก.ค.ศ. 
วสิำมญัอื่นตำมค ำสัง่นี้เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่แทนแต่ต้องไม่เกนิเก้ำสบิวนันับแต่วนัที่ค ำสัง่นี้ 
มผีลใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมค ำสัง่นี้  ให้เป็นไปตำม 
ค ำวนิิจฉยัของ ก.ค.ศ. 

 

ข้อ ๑๔  ในกรณีเห็นสมควรนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรฐัมนตรีอำจเสนอให้ 
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๑๕  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่  ๔ )  
พ.ศ. ๒๕๖๒๓๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่ปัจจุบนัปรำกฏ
ปัญหำควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนประเภทต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม  
และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรซึ่ งออกจำกรำชกำรไปแล้ว 
นอกจำกนี้ ยงัมปัีญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัของ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนกับกฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจริต ซึ่งท ำให้กำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยเพื่อพจิำรณำลงโทษแก่ขำ้รำชกำรที่ถูกองค์กรตรวจสอบกำรทุจรติ 
ชีม้ลูควำมผดิหลงัออกจำกรำชกำรไปแลว้ในบำงกรณีไม่อำจด ำเนินกำรตำมฐำนควำมผดิ
ทีช่ีม้ลูได ้ ดงันัน้ สมควรใหก้ำรด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผูซ้ึง่ออกจำกรำชกำรเป็นมำตรฐำน
เดยีวกนัและสอดคลอ้งกบักฎหมำยขององคก์รตรวจสอบกำรทจุรติ อนัจะเป็นกลไกหนึ่งที่
ท ำให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสัมฤทธิผ์ลมำกยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๙/๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๘๕ 

กฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำอุทธรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๐๓๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๙ (๔) และมำตรำ ๑๒๔ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ค.ศ. โดยไดร้ับอนุมตัิ
จำกคณะรฐัมนตรอีอกกฎ ก.ค.ศ. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎ ก.ค.ศ. นี้ เวน้แต่ขอ้ควำมจะแสดงใหเ้หน็เป็นอย่ำงอื่น 

“อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ” หมำยควำมรวมถงึ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ดว้ย 

“ปลัดกระทรวง ” หมำยควำมว่ำ ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
ปลดักระทรวงวฒันธรรม หรอืปลดักระทรวงอื่นที่มีขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัดตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ทัง้นี้  ไม่รวมถึงปลัดกระทรวง
ศกึษำธกิำร 

 

ขอ้ ๒  กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย ให้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 

ขอ้ ๓  กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย ให้อุทธรณ์ภำยในสำมสบิวนันับแต่
วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่ 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำอุทธรณ์ ใหถ้อืวนัทีผู่ถู้กลงโทษลงลำยมอืชื่อ
รบัทรำบค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยเป็นวนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่ 

ในกรณีทีผู่ถู้กลงโทษไม่ยอมลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย แต่ไดม้ี
กำรแจ้งค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยให้ผู้ถูกลงโทษทรำบพร้อมกับมอบส ำเนำค ำสัง่ลงโทษ 
ทำงวินัยให้ผู้ถูกลงโทษ รวมทัง้ท ำบันทึกลงวันเดือนปี เวลำ และสถำนที่ที่แจ้ง  
และลงลำยมอืชื่อผูแ้จง้ พรอ้มทัง้พยำนรูเ้ห็นไว้เป็นหลกัฐำนแล้ว ใหถ้ือวนัทีแ่จง้นัน้เป็น
วนัทีผู่ถู้กลงโทษไดร้บัแจง้ค ำสัง่ 

ในกรณีทีไ่ม่อำจแจง้ใหผู้้ถูกลงโทษลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย
ไดโ้ดยตรงแต่ได้มกีำรแจ้งเป็นหนังสอืโดยส่งส ำเนำค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผู้ถูกลงโทษ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกลงโทษ ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำน

 
๓๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๑ ก/หน้ำ ๔๓/๑๕ มกรำคม ๒๕๕๑ 
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 ๒๘๖ 

ของทำงรำชกำร โดยส่งส ำเนำค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยไปใหส้องฉบบัเพื่อใหผู้ถู้กลงโทษเกบ็
ไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกลงโทษลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีที่รบัทรำบค ำสัง่ลงโทษ 
ทำงวินัยส่งกลับคืนมำเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำนหนึ่งฉบับ ในกรณีเช่นนี้  เมื่อล่วงพ้น
ระยะเวลำสิบห้ำวนันับแต่วันที่ปรำกฏในใบตอบรบัทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ำผู้ถูก
ลงโทษได้รบัเอกสำรดังกล่ำวหรือมีผู้รบัแทนแล้ว แม้ยังไม่ได้รบัส ำเนำค ำสัง่ลงโทษ 
ทำงวนิัยฉบบัทีใ่หผู้ถู้กลงโทษลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย
กลบัคนืมำ ใหถ้อืว่ำผูถู้กลงโทษไดร้บัแจง้ค ำสัง่แลว้ 

 

ขอ้ ๔  กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย ให้อุทธรณ์ได้ส ำหรบัตนเองเท่ำนัน้  
จะอุทธรณ์แทนผูอ้ื่นหรอืมอบหมำยใหผู้อ้ื่นอุทธรณ์แทนไม่ได ้

กำรอุทธรณ์ต้องท ำเป็นหนังสอืแสดงข้อเท็จจรงิและเหตุผลในกำรอุทธรณ์ให้
เหน็ว่ำไดถู้กลงโทษโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม หรอืไม่เป็นธรรมอย่ำงไร และลงลำยมอื
ชื่อและทีอ่ยู่ของผูอุ้ทธรณ์ 

ในกำรอุทธรณ์ ถำ้ผูอุ้ทธรณ์ประสงคจ์ะแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำในชัน้พจิำรณำของ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ให้แสดงควำมประสงค์ไว้ใน
หนังสืออุทธรณ์ตำมวรรคสองหรือจะท ำเป็นหนังสือต่ำงหำกก็ได้ แต่ต้องยื่นหรือส่ง
หนังสือขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำนั ้นต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ. 
โดยตรงภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดย้ื่นหรอืส่งหนังสอือุทธรณ์ 

 

ขอ้ ๕  เพื่อประโยชน์ในกำรอุทธรณ์ ผูจ้ะอุทธรณ์มสีทิธขิอตรวจหรอืคดัรำยงำน
กำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวนหรอืของผู้สอบสวนได้ ส่วนกำรขอตรวจหรอื 
คดับนัทกึถอ้ยค ำบุคคล พยำนหลกัฐำนอื่น หรอืเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้ง ให้อยู่ในดุลพนิิจของ
ผูบ้งัคบับญัชำผูส้ัง่ลงโทษทีจ่ะอนุญำตหรอืไม่ โดยใหพ้จิำรณำถงึประโยชน์ในกำรรกัษำ
วนิัยของขำ้รำชกำร ตลอดจนเหตุผลและควำมจ ำเป็นเป็นเรื่องๆ ไป 

 

ขอ้ ๖  ผู้อุทธรณ์มสีทิธคิดัค้ำนอนุกรรมกำร หรอืกรรมกำรผู้พจิำรณำอุทธรณ์ 
ถำ้ผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในกำรกระท ำผดิวนิัยทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในกำรกระท ำผดิวนิัยทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกลงโทษ 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงผูอุ้ทธรณ์ 

(๔) เป็นผูบ้งัคบับญัชำผูส้ัง่ลงโทษ 
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 ๒๘๗ 

(๕) เป็นผู้กล่ำวหำ หรอืเป็นคู่สมรส บุพกำร ีผู้สบืสนัดำน หรอืพี่น้องร่วมบิดำ
มำรดำหรอืร่วมบดิำหรอืมำรดำกบัผูก้ล่ำวหำ 

กำรคัดค้ำนอนุกรรมกำร หรือกรรมกำรผู้พิจำรณำอุทธรณ์นัน้ ต้องแสดง
ขอ้เท็จจรงิที่เป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้นไว้ในหนังสอือุทธรณ์ หรอืแจง้เพิม่เติมเป็นหนังสอื
ก่อนที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. เริม่พจิำรณำอุทธรณ์ 

เมื่อมีเหตุหรือมีกำรคัดค้ำนตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง อนุกรรมกำรหรือ
กรรมกำรผูน้ัน้จะขอถอนตวัไม่ร่วมพจิำรณำอุทธรณ์กไ็ด้ ถ้ำอนุกรรมกำรหรอืกรรมกำร
ดงักล่ำวมไิดข้อถอนตวัใหอ้นุกรรมกำรหรอืกรรมกำรทีเ่หลอือยู่นอกจำกอนุกรรมกำรหรอื
กรรมกำรผู้ถูกคดัคำ้นพิจำรณำขอ้เทจ็จรงิทีค่ดัคำ้น หำกเห็นว่ำขอ้เท็จจรงินัน้น่ำเชื่อถือ 
ให้แจ้งอนุกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้นัน้ทรำบและมิให้ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์ เว้นแต่ 
จะพจิำรณำเหน็ว่ำ กำรใหอ้นุกรรมกำร หรอืกรรมกำรผูน้ัน้ร่วมพจิำรณำอุทธรณ์ดงักล่ำว
จะเป็นประโยชน์ยิง่กว่ำ เพรำะจะท ำใหไ้ดค้วำมจรงิและเป็นธรรม จะใหอ้นุกรรมกำรหรอื
กรรมกำรผูน้ัน้ร่วมพจิำรณำอุทธรณ์กไ็ด ้

 

ขอ้ ๗  กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำทีส่งักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกจำกรำชกำร ให้อุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. และให ้ก.ค.ศ. เป็นผูพ้จิำรณำ 

(๒) กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดเงินเดือนของ
นำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตรเีจ้ำสงักัด เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน หรอื
ค ำสัง่ของผู้บงัคบับญัชำซึ่งสัง่ตำมมติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ ให้อุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. และให ้ก.ค.ศ. เป็นผูพ้จิำรณำ 

(๓) กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนของ
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรือผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำ ใหอุ้ทธรณ์ต่อ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ เป็นผูพ้จิำรณำ 
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 ๒๘๘ 

ขอ้ ๘  กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยของขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำทีม่ไิดส้งักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกจำกรำชกำร ให้อุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ. และให ้ก.ค.ศ. เป็นผูพ้จิำรณำ 

(๒) กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงนิเดือน หรือลดเงินเดือนของ
นำยกรฐัมนตร ีรฐัมนตรเีจำ้สงักดั ปลดักระทรวงหรอืค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำซึ่งสัง่ตำม
มตขิอง อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ใหอ้ทุธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. และให ้ก.ค.ศ. เป็นผูพ้จิำรณำ 

(๓) กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษภำคทณัฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงนิเดือน*ของ
ปลดักระทรวงศึกษำธกิำร เลขำธกิำร อธิบดีหรอืต ำแหน่งที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำอธิกำรบดีหรือต ำแหน่งที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำผู้อ ำนวยกำร
สถำนศกึษำหรอืต ำแหน่งที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่มฐีำนะเทยีบเท่ำ ให้อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.  
ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ และให ้อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้เป็นผูพ้จิำรณำ 

 

ขอ้ ๙  กำรอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ ให้ท ำหนังสอือุทธรณ์ถึง
ประธำน อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

กำรอุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ใหท้ ำหนังสอือุทธรณ์ถงึประธำน ก.ค.ศ. หรอืเลขำธกิำร 
ก.ค.ศ. และยื่นทีส่ ำนักงำน ก.ค.ศ. 

กำรยื่นหรอืส่งหนังสอือุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรอืส่งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำก็ได ้
โดยให้ผู้บังคับบัญชำนั ้นส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำ หรอืหน่วยงำนหรอืส่วนรำชกำรทีท่ ำหน้ำทีเ่ลขำนุกำรของ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ 
หรอืเลขำธิกำร ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภำยในสำมวันท ำกำรนับแต่วนัที่ผู้บังคับบัญชำ
ดงักล่ำวไดร้บัหนังสอือุทธรณ์ 

ในกรณีที่น ำหนังสืออุทธรณ์มำยื่นเอง ให้ผู้รบัออกใบรบัประทับตรำรบัและ
ลงทะเบยีนไว้เป็นหลกัฐำนในวนัที่รบัตำมระเบยีบว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ และให้ถือวนัที ่
รบัหนังสอืตำมหลกัฐำนดงักล่ำวเป็นวนัยื่นหนังสอือุทธรณ์ 

ในกรณีที่ส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
ตน้ทำงออกใบรบัฝำกเป็นหลกัฐำนฝำกส่ง หรอืวนัทีท่ีท่ ำกำรไปรษณียต์น้ทำงประทบัตรำรบั
ทีซ่องหนังสอืเป็นวนัส่งหนังสอือุทธรณ์ 

เมื่อได้ยื่นหรอืส่งหนังสอือุทธรณ์ไวแ้ล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรอืส่งค ำแถลงกำรณ์
หรือเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมก่อนที่  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ.  
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 ๒๘๙ 

เริ่มพิจำรณำอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ  
ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๑๐  อุทธรณ์ที่จะรบัไวพ้จิำรณำไดต้้องเป็นอุทธรณ์ทีถู่กต้องในสำระส ำคญั
ตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๙ และไดอุ้ทธรณ์ภำยในก ำหนดเวลำตำมขอ้ ๓ 

ในกรณีที่มีปัญหำว่ำอุทธรณ์รำยใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรบัไว้พิจำรณำได้หรอืไม่  
ให ้อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี เป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉัย 

ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. มมีติไม่รบัอุทธรณ์ค ำสัง่
ลงโทษไว้พิจำรณำ ให้เป็นที่สุดและแจ้งมตินัน้พร้อมสิทธิในกำรฟ้องศำลปกครองให ้
ผูอุ้ทธรณ์ทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ 

 

ขอ้ ๑๑  ผูอุ้ทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที ่อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ำรศกึษำ หรือ 
ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้นก็ได้ โดยท ำเป็นหนังสอืยื่นหรือ 
ส่งตรงต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. 

เมื่อไดถ้อนอุทธรณ์แลว้ กำรพจิำรณำอทุธรณ์ใหเ้ป็นอนัระงบั 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีทีผู่ถู้กลงโทษไดย้ำ้ยหรอืโอนไปสงักดัเขตพื้นทีก่ำรศกึษำหรอื
ส่วนรำชกำรอื่นใหย้ื่นอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำทีผู่อุ้ทธรณ์ไดย้ำ้ยหรอืโอนไป
สงักดันัน้ 

ในกรณีทีผู่อุ้ทธรณ์ไดย้ำ้ยหรอืโอนไปสงักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำหรอืส่วนรำชกำรอื่น 
หลงัจำกทีไ่ดย้ื่นอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่กำรศกึษำสงักดัเดมิไวแ้ล้ว และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่กำรศกึษำสงักดัเดมินัน้ยงัมไิดม้มีติตำมขอ้ ๑๔ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำร
หลกัฐำนตำมขอ้ ๑๓ ไปให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้พจิำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ต่อไป 

ในกรณีทีผู่อุ้ทธรณ์ไดย้ำ้ยหรอืโอนไปสงักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำหรอืส่วนรำชกำรอื่น 
หลังจำกที่  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้ นที่กำรศึกษำสังกัด เดิม ได้มีมติตำมข้อ ๑๔  แล้ว  
แต่ผูบ้งัคบับญัชำยงัมไิดส้ัง่หรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมมตนิัน้ ใหส่้งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำร
หลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มทัง้รำยงำนกำรประชุมและมต ิอ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำไป
ใหผู้บ้งัคบับญัชำใหม่เป็นผูส้ัง่หรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมมตนิัน้ 

 

ข้อ ๑๓  กำรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวินัย ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
กำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. พจิำรณำจำกส ำนวนกำรสบืสวนหรอืกำรพจิำรณำในเบือ้งตน้ตำม



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๐ 

มำตรำ ๙๕ และส ำนวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมมำตรำ ๙๘ หรอืส ำนวนกำรไต่สวน
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. หรือตำมกฎหมำยอื่นที่บัญญัติให้ฟังข้อเท็จจริงตำมนัน้  
และในกรณีจ ำเป็นและสมควรอำจขอเอกสำรและหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มเติม รวมทัง้ 
ค ำชี้แจงจำกหน่วยรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรฐัห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท หรือ
บุคคลใด ๆ หรอืขอใหผู้แ้ทนหน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นของรฐัหำ้งหุ้นส่วน 
บรษิัท ข้ำรำชกำรหรอืบุคคลใด  ๆ มำให้ถ้อยค ำหรอืชี้แจงขอ้เท็จจรงิเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำได ้

ในกรณีทีผู่้อุทธรณ์ขอแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำ หำก อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 
หรอื ก.ค.ศ. พจิำรณำเหน็ว่ำกำรแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพิจำรณำวนิิจฉัย
อุทธรณ์ จะใหง้ดกำรแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำกไ็ด ้

ในกรณีทีน่ัดใหผู้อุ้ทธรณ์มำแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำต่อทีป่ระชุม ใหแ้จง้ใหผู้ด้ ำรง
ต ำแหน่งที่สัง่ลงโทษหรอืเพิม่โทษทรำบดว้ยว่ำ ถ้ำประสงค์จะแถลงแก้กใ็ห้มำแถลงดว้ย
ตนเองหรอืมอบหมำยเป็นหนังสอืให้ข้ำรำชกำรที่เกี่ยวขอ้งเป็นผู้แทนมำแถลงแก้ต่อที่
ประชุมครัง้นัน้ได้  ทัง้นี้ ให้แจง้ล่วงหน้ำตำมควรแก่กรณี และเพื่อประโยชน์ในกำรแถลง
แก้ดงักล่ำว ใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งที่สัง่ลงโทษหรอืเพิม่โทษหรอืผูแ้ทนเขำ้ฟังค ำแถลงกำรณ์
ดว้ยวำจำของผูอุ้ทธรณ์ได ้

ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ถ้ำ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ. 
เห็นสมควรทีจ่ะต้องสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เติมเพื่อประโยชน์แห่งควำมถูกต้อง
และเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรมใหม้อี ำนำจสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิในเรื่อง
นัน้ได้ตำมควำมจ ำเป็น โดยจะสอบสวนเองหรือแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนให้
สอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิแทนกไ็ด ้หรอืก ำหนดประเดน็หรอืขอ้ส ำคญัทีต่อ้งกำร
ทรำบส่งไปใหผู้ส้อบสวนเดมิท ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิได ้

ในกำรสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติม ถ้ำ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
หรอื ก.ค.ศ. หรอืคณะกรรมกำรสอบสวนทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตำมวรรคสี ่เหน็สมควรส่งประเดน็
หรอืขอ้ส ำคญัใดทีต่้องกำรทรำบไปสอบสวนพยำนหลกัฐำนซึ่งอยู่ต่ำงทอ้งทีห่รอืต่ำงเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ให้มีอ ำนำจก ำหนดประเด็นหรือข้อส ำคัญนั ้นส่งไปเพื่อให้หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนในท้องที่หรอืเขตพื้นที่กำรศกึษำนัน้ท ำกำรสอบสวน
แทนได ้

กำรสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิ หรอืส่งประเด็นหรอืขอ้ส ำคญัไปเพื่อให้
ผู้สอบสวนเดิมหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่หรือ 
ต่ำงเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำด ำเนินกำรตำมวรรคสีแ่ละวรรคหำ้ ในเรื่องเกี่ยวกบักรณีกล่ำวหำ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๑ 

ว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง หรือกรณีกล่ ำวหำตำม 
มำตรำ ๑๑๐ (๔) หรือมำตรำ ๑๑๑ ให้น ำหลกัเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรสอบสวน
พจิำรณำตำมมำตรำ ๙๘ วรรคหก หรอืมำตรำ ๑๑๑ วรรคหนึ่งและวรรคสำม แล้วแต่กรณี 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๔  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ นที่กำรศึกษำ หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
ไดพ้จิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยไม่รำ้ยแรงทีอุ่ทธรณ์ตำมขอ้ ๗ (๒) หรอื (๓) 
หรอืตำมขอ้ ๘ (๒) หรอื (๓) แลว้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ลงโทษถูกต้องและเหมำะสมกับควำมผิดแล้ว ให้มีมติ 
ใหย้กอุทธรณ์ 

(๒) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสมกบัควำมผดิ และเหน็ว่ำ
ผูอุ้ทธรณ์ไดก้ระท ำผดิวนิัยไม่รำ้ยแรง แต่ควรไดร้บัโทษหนักขึน้ ใหม้มีตใิหเ้พิม่โทษเป็น
สถำนโทษหรอือตัรำโทษทีห่นักขึน้ 

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ลงโทษไม่ถกูต้องหรอืไม่เหมำะสมกบัควำมผดิ และเหน็ว่ำ
ผู้อุทธรณ์ได้กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ควรได้รับโทษเบำลง ให้มีมติให้ลดโทษเป็น 
สถำนโทษหรอือตัรำโทษทีเ่บำลง 

(๔) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสมกบัควำมผดิ และเหน็ว่ำ
ผู้อุทธรณ์ได้กระท ำผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ซึ่งเป็นกำรกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุ 
อนัควรงดโทษ ใหม้มีตใิหส้ัง่งดโทษโดยใหท้ ำทณัฑ์บนเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตือน 
กไ็ด ้

(๕) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ลงโทษไม่ถูกต้อง และเห็นว่ำกำรกระท ำของผู้อุทธรณ์ 
ไม่เป็นควำมผดิวนิัยหรอืพยำนหลกัฐำนยงัฟังไม่ไดว้่ำผูอ้ทุธรณ์กระท ำผดิวนิัย ใหม้มีตใิห ้
ยกโทษ 

(๖) ถ้ำเห็นว่ำข้อควำมในค ำสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม ให้มมีติให้
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ควำมใหเ้ป็นกำรถูกตอ้งเหมำะสม 

(๗) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ลงโทษไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เหมำะสมกบัควำมผดิ และเหน็ว่ำ
กรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำผูอ้ทุธรณ์กระท ำผดิวนิัยอยำ่งรำ้ยแรง ใหม้มีตใิหผู้บ้งัคบับญัชำ
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง และด ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ต่อไป 

(๘) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำเป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้
ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. หรอืเหน็ว่ำผูอุ้ทธรณ์กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงและไดม้กีำร



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๒ 

ด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมมำตรำ ๙๘ วรรคสอง แลว้ ให้มมีตใิหเ้พิม่โทษเป็นปลดออกหรอื
ไล่ออกจำกรำชกำร 

(๙) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสมกบัควำมผดิและเหน็ว่ำ 
ผู้อุทธรณ์มีกรณีที่สมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืให้ออกจำกรำชกำรตำม
มำตรำ ๑๑๐ (๔) มำตรำ ๑๑๑ หรือมำตรำ ๑๑๒ ให้มีมติให้ผู้บังคับบัญชำแต่งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน และด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่อไป 

(๑๐) ถ้ำเห็นสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใด เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำม
กฎหมำยและมคีวำมเป็นธรรม ใหม้มีตใิหด้ ำเนินกำรไดต้ำมควรแก่กรณี 

กำรออกจำกรำชกำรของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
แต่จะมมีตติำม (๒) หรอื (๙) มไิด ้หรอืถำ้เป็นกำรออกจำกรำชกำรเพรำะตำยจะมมีตติำม (๗) 
หรอื (๘) มไิด ้

ในกรณีทีม่ผีูถู้กลงโทษทำงวนิัยในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำร่วมกนั และเป็นควำมผดิ
ในเรื่องเดียวกันโดยมีพฤติกำรณ์ แห่ งกำรกระท ำอย่ำงเดียวกัน เมื่ อผู้ถูกลงโทษ 
คนใดคนหนึ่งใช้สิทธิอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษดังกล่ำว และผลกำรพิจำรณำเป็นคุณแก่ 
ผู้อุทธรณ์ แม้ผู้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ หำกพฤติกำรณ์ของผู้ไม่ได้ 
ใชส้ทิธอิุทธรณ์เป็นเหตุในลกัษณะคดอีนัเป็นเหตุเดยีวกบักรณีของผู้อุทธรณ์แล้ว ใหม้มีติ
ให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ได้รับกำรพิจำรณำกำรลงโทษให้มีผลในทำงที่เป็นคุณ
เช่นเดยีวกบัผูอุ้ทธรณ์ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๕  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอื ก.ค.ศ. ได้มมีติตำมขอ้ ๑๔ แล้ว 
ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่หรอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมมตินัน้ และเมื่อไดส้ัง่หรอืปฏบิตัิ
ตำมมตดิงักล่ำวแลว้ใหแ้จง้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทรำบดว้ย 

 

ขอ้ ๑๖  ในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ไดส้ัง่ตำมขอ้ ๑๕ แลว้ ผูอุ้ทธรณ์จะ
อุทธรณ์ต่อไปอกีมไิด ้เวน้แต่ผูม้อี ำนำจดงักล่ำวสัง่เพิม่โทษเป็นโทษปลดออกหรอืไล่ออก
จำกรำชกำรตำมขอ้ ๑๔ (๘) หรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมขอ้ ๑๔ (๙) ผูอุ้ทธรณ์มสีทิธิ
อุทธรณ์หรอืรอ้งทุกขต์ำมมำตรำ ๑๒๒ ไดอ้กีชัน้หนึ่ง 

 

ขอ้ ๑๗  กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีทีอุ่ทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ตำมขอ้ ๗ (๑) 
และขอ้ ๘ (๑) ใหน้ ำขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๓ 

เมื่อ ก.ค.ศ. มมีตเิป็นประกำรใด ผูอุ้ทธรณ์จะอุทธรณ์หรอืรอ้งทุกขต์่อไปอกีมไิด ้
และใหแ้จง้ผูอุ้ทธรณ์ทรำบพรอ้มทัง้แจง้สทิธฟ้ิองคดตี่อศำลปกครอง และใหแ้จง้ส่วนรำชกำร
ทีเ่กีย่วขอ้งทรำบเป็นหนังสอื หรอืด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมต ิก.ค.ศ. โดยเรว็ 

 

ขอ้ ๑๘  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.ค.ศ. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ต้น ให้นับวนัถดั
จำกวันแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริ่มนับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิ้นสุด ถ้ำวนัสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วจิติร  ศรสีอำ้น 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.ค.ศ. 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๑๒๔  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บญัญตัใิห้หลกัเกณฑ์และวธิกีำรในเรื่องที่เกี่ยวกบักำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำอุทธรณ์ 
กรณีทีข่ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ใหอ้อก
จำกรำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ค.ศ. นี้ 

 

ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตทิี ่๑๖/๒๕๖๐ เรื่อง กำรบรหิำรงำนบุคคลของ
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ๓๗ 

 

ขอ้ ๑  ใหบุ้คคลซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน ก.ค.ศ. ตำมมำตรำ ๗ (๔) และ (๕) 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ทีด่ ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบัพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรใน ก.ค.ศ. 

 

ข้อ ๒  ให้ ก.ค.ศ. ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร เป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำร ก.พ. เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พื้นฐำนเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ เลขำธกิำร
คณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ และเลขำธกิำรคุรุสภำ 

(๓) กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิซึ่งรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำรแต่งตัง้จำก
บุคคลซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูงในด้ำนกำรบริหำรทรพัยำกร
บุคคล ดำ้นกำรศกึษำ และดำ้นกฎหมำย ดำ้นละหนึ่งคน 

ให้เลขำธกิำร ก.ค.ศ. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้เลขำธิกำร ก.ค.ศ. 
แต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำนวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

กรณีที่จะแต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรอืนหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำผูใ้ดใหเ้ป็นกรรมกำรตำม (๓) ผูน้ัน้ตอ้งด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสงูหรอืมี
วทิยฐำนะเชีย่วชำญพเิศษ 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีทีเ่ห็นสมควร หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติอำจมคี ำสัง่
ใหเ้ปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตำมขอ้ ๒ ไดต้ำมควำมเหมำะสม 

 

 
๓๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๘๕ ง/หน้ำ ๔๓/๒๑ มนีำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๕ 

ข้อ  ๔   ให้  อ .ก .ค .ศ . วิส ำมัญ  ซึ่ ง  ก .ค .ศ . แ ต่ ง ตั ้งต ำม ม ำต รำ  ๑๗  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ทีด่ ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัทีส่ัง่นี้ใชบ้งัคบัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

ข้อ ๕  ให้ ก.ค.ศ. มีอ ำนำจแต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมญั เพื่ อท ำกำรใด ๆ แทน 
ก.ค.ศ. ดงัต่อไปนี้ 

(๑) อ.ก.ค.ศ. วสิำมญัเกีย่วกบักำรอุทธรณ์และกำรรอ้งทุกข ์

(๒) อ.ก.ค.ศ. วสิำมญัเกีย่วกบัวนิัยและกำรออกจำกรำชกำร 

(๓) อ.ก.ค.ศ. วสิำมญัเกี่ยวกบักฎหมำยและระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศกึษำ 

นอกจำก อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญ ตำมวรรคหนึ่ ง ก.ค.ศ. อำจแต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. 
วสิำมญัอื่นเพื่อท ำกำรใด ๆ แทน ก.ค.ศ. หรอืท ำหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะอนุกรรมกำรอื่น
ทีก่ ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำกไ็ด ้

 

ขอ้ ๖  ให ้อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั แต่ละคณะ มจี ำนวนไม่เกนิสบิหำ้คน ประกอบดว้ย 

(๑) ประธำนอนุกรรมกำร ซึ่งแต่งตัง้จำกกรรมกำรใน ก.ค.ศ. เว้นแต่มเีหตุผล
ควำมจ ำเป็นอำจแต่งตัง้บุคคลอื่นทีไ่ม่เป็นกรรมกำรใน ก.ค.ศ. เป็นประธำนอนุกรรมกำร 

กไ็ด ้

(๒) อนุกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน ที่มีควำมรู้ ควำม
เชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์สูงในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกำรศึกษำ  
ด้ำนกฎหมำย และด้ำนอื่น ๆที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. วสิำมัญ
คณะนัน้ 

(๓) อนุกรรมกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัด
กระทรวงศกึษำธกิำรจ ำนวนสองคน 

ใหเ้ลขำธกิำร ก.ค.ศ. แต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส ำนักงำน ก.ค.ศ. เป็นอนุกรรมกำร
และเลขำนุกำรและอำจแต่งตัง้ขำ้รำชกำรในส ำนักงำน ก.ค.ศ. จ ำนวนไม่เกนิสองคนเป็น
ผูช้่วยเลขำนุกำร 

กรณีที่จะแต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรอืนหรือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศกึษำผูใ้ดใหเ้ป็นอนุกรรมกำรตำม (๒) ผูน้ัน้จะตอ้งด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสูง
หรือประเภทบริหำรระดับต้นประเภทอ ำนวยกำรระดับสูง ประเภทวิชำกำรระดับ
ทรงคุณวุฒหิรอืระดบัเชีย่วชำญ หรอืมวีทิยฐำนะไม่ต ่ำกว่ำเชีย่วชำญ หรอือำจแต่งตัง้จำก
ผูซ้ึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำใน ก.ค.ศ. 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๖ 

หรือผู้ซึ่ งเคยด ำรงต ำแหน่งอนุกรรมกำรใน  อ.ก.ค.ศ. ว สิำมญั  ตำมมำตรำ ๑๗  
แห่งพระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก็ได้ 

คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ำม หลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ และกำรพ้นจำก
ต ำแหน่งของประธำนอนุกรรมกำรกรณีที่มิได้แต่งตัง้จำกกรรมกำรใน ก.ค.ศ. และของ
อนุกรรมกำรตำม (๒) และ (๓) ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๓ และมำตรำ ๑๖ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำใชบ้งัคบักบั อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั 
โดยอนุโลม 

กำรแต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. วสิำมญั ตำมขอ้ ๕ (๑) และ (๒) ให้แต่งตัง้จำกกรรมกำรใน 
ก.ค.ศ. อย่ำงน้อยสองคน 

 

ขอ้ ๗  ให้แก้ไขค ำว่ำ “ขัน้เงนิเดอืน” ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เป็นค ำว่ำ “เงนิเดอืน” ทุกแห่ง 

 

ขอ้ ๘  มใิหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำใชบ้งัคบั 

ให้ ก.ค.ศ. เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ำรับ
รำชกำรเป็นขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ในกรณีที่ ก.ค.ศ. เห็นสมควร จะมอบหมำยให้ กศจ. อ.ก.ค.ศ. ซึ่ง ก.ค.ศ. ตัง้
ตำมมำตรำ ๒๕ แห่งพระรำชบญัญัติระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนกำรศกึษำ เป็นผูด้ ำเนินกำรตำมวรรคสองกไ็ด ้

หลกัสูตร วธิกีำรสอบแข่งขนั วธิดี ำเนินกำรที่เกี่ยวกบักำรสอบแข่งขนั เกณฑ์
กำรตดัสนิกำรขึน้บญัชผีู้สอบแข่งขนัได ้กำรน ำบญัชผีู้สอบแข่งขนัไดใ้นบญัชหีนึ่งไปขึ้น
บญัชเีป็นผูส้อบแข่งขนัได้ในบญัชอีื่น กำรยกเลกิบญัชผีูส้อบแข่งขนัได ้และรำยละเอียด
เกีย่วกบักำรสอบแขง่ขนัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

ข้อ ๙  มิให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๕๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำใช้บังคบักับกำรบรหิำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษ ำ และให้น ำ บทบัญญั ติม ำตรำ ๖๘  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๗ 

มำใชบ้งัคบักบักรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัิ
รำชกำรได ้

 

ขอ้ ๑๐  เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำนอกจำกกำรก ำหนดต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำแล้ว 
ก.ค.ศ. อำจก ำหนดต ำแหน่งหรอืเปลีย่นต ำแหน่งขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ประเภทต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำบำงต ำแหน่งเป็นประเภทต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ ๓๘ ค. (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ กไ็ด ้

 

ข้อ ๑๑  ในวำระเริ่มแรกให้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญ ตำมข้อ ๕ ประกอบด้วย
อนุกรรมกำรตำมข้อ ๖ (๑) และ (๒) จนกว่ำจะได้แต่งตัง้อนุกรรมกำรตำมข้อ ๖ (๓)  
ซึง่ตอ้งด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๒  ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญเฉพำะกิจซึ่ง ก.ค.ศ. แต่งตัง้ตำมมำตรำ ๑๗  
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ใน
วนัก่อนวันที่ค ำสัง่นี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้แต่งตัง้ อ.ก.ค.ศ. 
วสิำมญัอื่นตำมค ำสัง่นี้เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่แทนแต่ต้องไม่เกนิเก้ำสบิวนันับแต่วันที่ค ำสัง่นี้ 
มผีลใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๓  ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมค ำสัง่นี้  ให้เ ป็นไปตำม 
ค ำวนิิจฉยัของ ก.ค.ศ. 

 

ขอ้ ๑๔  ในกรณีเหน็สมควรนำยกรฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรอีำจเสนอใหค้ณะ
รกัษำควำมสงบแห่งชำตแิก้ไขเปลีย่นแปลงค ำสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๑๕  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๘ 

กฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำออกจำกรำชกำร 

กรณีไม่สำมำรถปฏบิตัริำชกำรใหม้ปีระสทิธภิำพเกดิประสทิธผิล 

พ.ศ. ๒๕๕๓๓๘ 

   
 

อำศัย อ ำน ำจ ต ำม คว ำม ใน ม ำต รำ  ๑ ๙  (๔ ) แ ล ะม ำต รำ  ๑๑๐  (๖ )  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก.ค.ศ. โดยไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรอีอกกฎ ก.ค.ศ. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  กำรสัง่ให้ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดออกจำกรำชกำร
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิรำชกำรให้มปีระสทิธภิำพ
เกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรนัน้ ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้นัน้ 
เป็นหลัก และให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 

ขอ้ ๒  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำประเมนิผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดตำมมำตรำ ๗๒ แลว้ เห็นว่ำ 
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีผลกำรปฏิบตัิรำชกำรในระดบัที่ต้องให้
ได้รบักำรพัฒนำปรบัปรุงตนเองก็ให้แจ้งผู้นัน้ทรำบเกี่ยวกับผลกำรประเมินพร้อมทัง้
ก ำหนดให้ผู้นัน้เข้ำรบักำรพัฒนำปรบัปรุงตนเองโดยให้ลงลำยมือชื่อรบัทรำบไว้เป็น
หลกัฐำน  ทัง้นี้ ในกำรพัฒนำปรบัปรุงตนเอง ให้ผู้บงัคบับญัชำจดัให้ขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้นัน้ท ำค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองโดยก ำหนดเป้ำหมำย
ในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทำงรำชกำรให้ชดัเจน เพื่อใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรครัง้ต่อไป 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรและกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองของขำ้รำชกำร
ครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ใหม้รีะยะเวลำไม่เกนิสำมรอบกำรประเมนิ 

ในกรณีที่ผู้ถู กประเมิน เห็นว่ ำกำรประ เมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ผู้บังคับบัญชำ มีควำมไม่เป็นธรรมอำจท ำค ำคดัค้ำนยื่นต่อผู้บังคับบัญชำรวมไว้กับ 
ผลกำรประเมนิเพื่อเป็นหลกัฐำนได ้

 

 
๓๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๗๓ ก/หน้ำ ๑๒/๒๕ พฤศจกิำยน ๒๕๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๒๙๙ 

ขอ้ ๓  เมื่อผู้บงัคบับญัชำประเมนิผลกำรปฏบิตัิรำชกำรของขำ้รำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศกึษำตำมค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองตำมขอ้ ๒ แลว้ ปรำกฏว่ำ
ผูน้ัน้ไม่ผ่ำนกำรประเมนิในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรตำมค ำมัน่ในกำรพฒันำ
ปรบัปรุงตนเองใหร้ำยงำนผลกำรประเมนิดงักล่ำวต่อผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ 

เมื่อได้รบัรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ อำจด ำเนินกำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูร้ ับกำรประเมนิประสงค์จะ
ออกจำกรำชกำรกใ็หส้ัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๒) สัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำเขำ้รบักำรพฒันำปรบัปรุง
ตนเองอกีครัง้หนึ่งโดยท ำค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองเป็นครัง้ทีส่อง หรอื 

(๓) สัง่ใหข้ำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำออกจำกรำชกำร 

เมื่อผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ มีค ำสัง่ตำม (๑) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี  
ให้รำยงำน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศกึษำ หรอื อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ 
ก.ค.ศ. เห็นว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสมและมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้ 
มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ  
อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ หรอื ก.ค.ศ. มมีต ิ

 

ข้อ ๔  เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรอื อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตัง้ หรือ 
ก.ค.ศ. มมีตเิป็นประกำรใดแล้ว และผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ มคี ำสัง่หรอืปฏบิตัติำมที ่
อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที ่ก.ค.ศ. ตัง้ หรอื ก.ค.ศ. มมีตแิล้ว ใหแ้จง้
ค ำสัง่หรอืกำรปฏบิตัดิงักล่ำวใหข้ำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูน้ัน้ทรำบ 

 

ขอ้ ๕  ผูถู้กสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ค.ศ. นี้ มสีทิธอิุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. 
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ชนิวรณ์  บุณยเกยีรต ิ

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.ค.ศ. 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๐๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ค.ศ. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๑๑๐ (๖)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บญัญัติว่ำ เมื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบตัิรำชกำร 
ใหม้ปีระสทิธภิำพเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรได ้ใหผู้ม้อี ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๐๑ 

กฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำดว้ยกำรสัง่พกัรำชกำรและกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน 

พ.ศ. ๒๕๕๕๓๙ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๙ (๔) มำตรำ ๑๐๓ วรรคหำ้ และมำตรำ ๑๑๙ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ก.ค.ศ. โดยไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรอีอกกฎ ก.ค.ศ. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  กำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพักรำชกำรหรือ 
ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนกรณีรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำ และกรณีถูกพักใช้
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. น้ี 

 

ขอ้ ๒  ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ มำตรำ ๙๘ วรรคสอง วรรคสี ่และวรรคหำ้ 
มำตรำ ๑๐๐ วรรคหก และผู้บงัคบับญัชำทีไ่ดร้บัรำยงำนตำมมำตรำ ๑๐๔ แล้วแต่กรณี 
เป็นผูส้ัง่พกัรำชกำรหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน 

 

ขอ้ ๓  เมื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้อง
หำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำ เวน้แต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผิด 

ลหุโทษ ผูม้อี ำนำจตำมขอ้ ๒ จะสัง่ใหผู้น้ัน้พกัรำชกำรไดต้่อเมื่อมเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูน้ัน้ถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอื
ตอ้งหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำในเรื่องเกีย่วกบักำรทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำร หรอืเกีย่วกบั
ควำมประพฤตหิรอืพฤตกิำรณ์อนัไม่น่ำไวว้ำงใจ และผูท้ีถู่กฟ้องนัน้พนักงำนอยักำรมไิด้
รบัเป็นทนำยแก้ต่ำงให้ และผู้มีอ ำนำจตำมข้อ ๒ พิจำรณำเห็นว่ำถ้ำให้ผู้นั ้นคงอยู่ใน
หน้ำทีร่ำชกำรอำจเกดิควำมเสยีหำยแก่รำชกำร 

(๒) ผู้นัน้มพีฤติกำรณ์ที่แสดงว่ำถ้ำคงอยู่ในหน้ำที่รำชกำรจะเป็นอุปสรรคต่อ
กำรสอบสวนพจิำรณำหรอืจะก่อใหเ้กดิควำมไม่สงบเรยีบรอ้ยขึน้ 

 
๓๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๑๒/๒ มนีำคม ๒๕๕๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๐๒ 

(๓) ผู้นัน้อยู่ในระหว่ำงถูกควบคุมหรือขงัโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอำญำ หรือ 
ต้องจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ ำคุก เป็นเวลำติดต่อกัน 
เกนิสบิหำ้วนัแลว้ 

(๔) ผู้นัน้ถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนวนิัยอย่ำงร้ำยแรงและต่อมำมีค ำพิพำกษำ 
ถึงที่สุดว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดอำญำในเรื่องที่สอบสวน หรือผู้นัน้ถูกตัง้กรรมกำร
สอบสวนวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงภำยหลงัทีม่คี ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดว่ำเป็นผูก้ระท ำควำมผดิอำญำ
ในเรื่องทีส่อบสวนนัน้ และผูม้อี ำนำจตำมขอ้ ๒ พจิำรณำเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏตำม
ค ำพพิำกษำถึงที่สุด ได้ควำมประจกัษ์ชดัอยู่แล้วว่ำกำรกระท ำควำมผดิอำญำของผู้นัน้
เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

ขอ้ ๔  กำรสัง่พกัรำชกำรตำมข้อ ๓ ให้สัง่พกัตลอดเวลำที่สอบสวนพิจำรณำ 
เวน้แต่กรณีทีผู่ถู้กสัง่พกัรำชกำรเพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพจิำรณำไดร้อ้งทุกขค์ ำสัง่พกั
รำชกำรและผู้มอี ำนำจพจิำรณำเห็นว่ำค ำร้องทุกข์ฟังขึน้ และสมควรสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเขำ้
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรก่อนกำรสอบสวนพจิำรณำเสรจ็สิน้เน่ืองจำกพฤตกิำรณ์ของผูถู้กสัง่
พักรำชกำรไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนพิจำรณำ และไม่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบ
เรียบร้อยต่อไป หรือเนื่ องจำกกำรด ำเนินกำรทำงวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่ งปีนับแต่ วัน 
พกัรำชกำรยงัไม่แล้วเสรจ็ และผู้ถูกสัง่พกัรำชกำรไม่มพีฤติกรรมดงักล่ำว ให้ผูม้อี ำนำจ
สัง่พักรำชกำรสัง่ให้ผู้นั ้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนพิจำรณำ 
เสรจ็สิน้ได ้

 

ข้อ ๕  เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีกรณีถูกพักใช้
ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีถ้ำภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีห่น่วยงำนกำรศกึษำของผูถู้ก
พกัใช้ใบอนุญำตประกอบวชิำชีพปฏิบตัิงำนอยู่ได้รบัหนังสือแจ้งกำรพักใช้ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ และผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนกำรศึกษำนัน้พิจำรณำเห็นว่ำ ผู้นั ้น  

ไม่เหมำะสมที่จะเปลี่ยนต ำแหน่งหรือย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญำต
ประกอบวชิำชพี หรอืผูน้ัน้มคีวำมเหมำะสม แต่ไม่อำจเปลี่ยนต ำแหน่งหรอืย้ำยไปด ำรง
ต ำแหน่งอื่นได้ หรอื อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรอื ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ไม่อนุมตั ิ 
กใ็หผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๕๓ สัง่ใหผู้น้ัน้พกัรำชกำร 

 

ขอ้ ๖  กำรสัง่พกัรำชกำรตำมขอ้ ๕ ให้สัง่พกัตลอดเวลำที่ถูกพกัใช้ใบอนุญำต
ประกอบวชิำชพีตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เว้นแต่กรณีที่ 
ผูถู้กสัง่พกัรำชกำรเน่ืองจำกเหตุถูกพกัใชใ้บอนุญำตประกอบวชิำชพีตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
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 ๓๐๓ 

สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำได้ร้องทุกขค์ ำสัง่พกัรำชกำรและผู้มอี ำนำจพจิำรณำ
เห็นว่ำค ำร้องทุกข์ฟังขึ้นและสมควรสัง่ให้ผู้นั ้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อน
ก ำหนดเวลำที่ถูกพกัใช้ใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ เนื่องจำกมีต ำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมี
ใบอนุญำตประกอบวชิำชพี และผู้บงัคบับญัชำของหน่วยงำนกำรศกึษำพจิำรณำเหน็ว่ำ  

ผู้นัน้มคีวำมเหมำะสมที่จะบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว ผู้มอี ำนำจสัง่พกั
รำชกำรอำจสัง่ให้ผู้นั ้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรก่อนก ำหนดเวลำที่ถูกพักใช้
ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีได ้

 

ข้อ ๗  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนหลำยส ำนวน หรือถูกฟ้อง
คดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำผดิอำญำหลำยคด ีเวน้แต่เป็นควำมผดิที่ได้กระท ำโดย
ประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืผูท้ีถู่กฟ้องนัน้พนักงำนอยักำรรบัเป็นทนำยแกต้่ำงให ้
ถำ้จะสัง่พกัรำชกำรใหส้ัง่พกัทุกส ำนวนและทุกคด ี

ในกรณีทีไ่ดส้ัง่พกัรำชกำรในส ำนวนใดหรอืคดใีดไวแ้ลว้ ภำยหลงัปรำกฏว่ำผูถู้ก
สัง่พกัรำชกำรนัน้มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำร
สอบสวนในส ำนวนอื่น หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำในคดอีื่น
เพิม่ขึน้อกีเวน้แต่เป็นควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืผูท้ีถู่ก
ฟ้องนัน้พนักงำนอยักำรรบัเป็นทนำยแก้ต่ำงให้ ก็ใหส้ัง่พกัรำชกำรในส ำนวนหรอืคดอีื่น 
ทีเ่พิม่ขึน้นัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๘  ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดมเีหตุพกัรำชกำรตำมขอ้ ๓ 
และพกัใชใ้บอนุญำตประกอบวชิำชพีตำมขอ้ ๕ ถ้ำจะสัง่พกัรำชกำรใหส้ัง่พกัทุกส ำนวน
และทุกคด ี

ในกรณีทีไ่ดส้ัง่พกัรำชกำรในส ำนวนใดหรอืคดใีดไวแ้ลว้ ภำยหลงัปรำกฏว่ำผูถู้ก
สัง่พกัรำชกำรนัน้มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำร
สอบสวนในส ำนวนอื่น หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืตอ้งหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำในคดอีื่น
เพิม่ขึ้นอีก เว้นแต่เป็นควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืผู้ที ่
ถูกฟ้องนัน้พนักงำนอัยกำรรับเป็นทนำยแก้ต่ำงให้ หรือมีกรณีถูกพักใช้ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก็ให้สัง่พัก
รำชกำรในส ำนวนหรอืคดอีื่นทีเ่พิม่ขึน้นัน้ดว้ย 
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 ๓๐๔ 

ขอ้ ๙  กำรสัง่พกัรำชกำรหรอืกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ห้ำมมิให้สัง่
ยอ้นหลงัไปก่อนวนัออกค ำสัง่ เวน้แต่ 

(๑) ผู้ซึ่งจะถูกสัง่พักรำชกำรหรือจะถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนอยู่ใน
ระหว่ำงถูกควบคุมหรอืขงัโดยเป็นผู้ถูกจบัในคดอีำญำ หรือต้องจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำ 
กำรสัง่พกัรำชกำรหรอืกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนในเรื่องนัน้ให้สัง่ย้อนหลงัไปถึง
วนัทีถู่กควบคุม ขงั หรอืตอ้งจ ำคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีกำรสัง่พักรำชกำรหรือสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนแล้ว  
ถ้ำจะต้องสัง่ใหม่เพรำะค ำสัง่เดิมไม่ชอบหรอืไม่ถูกต้อง ให้สัง่พักหรือสัง่ให้ออกตัง้แต่ 
วนัให้พกัรำชกำรหรอืให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมค ำสัง่เดิม หรอืตำมวนัที่ควรต้อง 
พกัรำชกำรหรอืใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนในขณะทีอ่อกค ำสัง่เดมิ 

 

ข้อ ๑๐  ค ำสัง่พักรำชกำรหรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนต้องระบุชื่อและ
ต ำแหน่งของผูถู้กสัง่พกัหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้อ่น ตลอดจนกรณีและเหตุทีส่ ัง่ให้
พกัรำชกำรหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน 

เมื่อได้มคี ำสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดพกัรำชกำรหรอื 

สัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนแล้ว ให้แจ้งค ำสัง่ให้ผู้นัน้ทรำบพรอ้มทัง้ส่งส ำเนำค ำสัง่ ให้
ดว้ยโดยพลนั 

ในกรณีที่ผู้ถูกพกัรำชกำรหรอืให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนไม่ยอมลงลำยมอืชื่อ
รบัทรำบค ำสัง่ แต่ได้มีกำรแจ้งค ำสัง่ให้ผู้นัน้ทรำบพร้อมกับมอบส ำเนำค ำสัง่ให้ผู้นัน้ 
รวมทัง้ท ำบนัทกึลงวนั เดอืน ปี เวลำและสถำนที่ทีแ่จ้ง และลงลำยมอืชื่อผู้แจง้พรอ้มทัง้
พยำนรูเ้หน็ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้ ใหถ้อืวนัทีแ่จง้นัน้เป็นวนัทีผู่น้ัน้ไดร้บัทรำบค ำสัง่ 

ในกรณีทีไ่ม่อำจแจง้ใหผู้ถู้กพกัรำชกำรหรอืใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนลงลำยมอืชื่อ
รบัทรำบค ำสัง่ได้โดยตรง แต่ได้มีกำรแจ้งเป็นหนังสือส่งส ำเนำค ำสัง่ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้น้ัน้ ณ ที่อยู่ของผูน้ัน้ ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร 
โดยส่งส ำเนำค ำสัง่ไปให้สองฉบบัเพื่อให้ผูน้ัน้เก็บไว้หนึ่งฉบบั และให้ผูน้ัน้ลงลำยมอืชื่อ
และวนั เดอืน ปีทีร่บัทรำบค ำสัง่ส่งกลบัคนืมำเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนหนึ่งฉบบั ในกรณีเช่นนี้
เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวันนับแต่วันที่ปรำกฏในใบตอบรับทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ำ 

ผูน้ัน้ไดร้บัเอกสำรดงักล่ำวหรอืมผีูร้บัแทนแล้ว แมย้งัไม่ไดร้บัส ำเนำค ำสัง่ฉบบัทีใ่หผู้้นัน้
ลงลำยมอืชื่อและวนั เดอืน ปีทีร่บัทรำบค ำสัง่กลบัคนืมำ ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้ไดร้บัทรำบค ำสัง่ให้
พกัรำชกำรหรอืค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนนัน้แลว้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๐๕ 

ขอ้ ๑๑  เมื่อขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดมเีหตุทีอ่ำจถูกสัง่พกั
รำชกำรและผู้มีอ ำนำจตำมข้อ ๒ พิจำรณำเห็นว่ำกำรสอบสวนพิจำรณำ หรือกำร
พิจำรณำคดีที่เป็นเหตุที่อำจถูกสัง่พักรำชกำรตำมข้อ ๓ นัน้จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว  
ผูม้อี ำนำจดงักล่ำวจะสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนกไ็ด ้

 

ข้อ ๑๒  เมื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ ใดมีเหตุที่อำจถูกสัง่ 
พกัรำชกำรตำมขอ้ ๕ เป็นเวลำเกนิหนึ่งปี ผูม้อี ำนำจตำมขอ้ ๒ อำจสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจำก
รำชกำรไวก้่อนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๓  ให้น ำควำมในขอ้ ๔ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ และขอ้ ๘ มำใช้บงัคบักบักำรสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรไวก้่อนโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๑๔  เมื่อได้สัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ใดพักรำชกำร 
ไวแ้ล้ว หำกผูม้อี ำนำจตำมขอ้ ๒ พจิำรณำเหน็ว่ำมเีหตุตำมขอ้ ๑๑ หรอืขอ้ ๑๒ จะสัง่ให้ 
ผูน้ัน้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนอกีชัน้หนึ่งกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีทีจ่ะสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนตำมขอ้ ๑๔ ใหส้ัง่ใหอ้อกจำก
รำชกำรไวก้่อนตัง้แต่วนัพกัรำชกำรเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๑๖  กำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ซึ่งมวีทิยฐำนะเชี่ยวชำญพเิศษ ผูด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ผูด้ ำรงต ำแหน่งอธกิำรบดี
หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกชื่ ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  
ให้ด ำเนินกำรน ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงมพีระบรมรำชโองกำรใหพ้้นจำกต ำแหน่ง
นับแต่วนัออกจำกรำชกำรไวก้่อน 

 

ขอ้ ๑๗  เมื่อได้สัง่ให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผูใ้ดพกัรำชกำร
หรอืให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพจิำรณำ ถ้ำภำยหลงัปรำกฏ 
ผลกำรสอบสวนพจิำรณำเป็นประกำรใดแลว้ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้นัน้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๑๐๐ วรรคสี ่หรอืมำตรำ ๑๓๔ แลว้แต่กรณี 

(๒) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้นัน้กระท ำผดิวนิัยไม่รำ้ยแรง และไม่มกีรณีที่จะต้อง 
ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ก็ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอื
กลบัเขำ้รบัรำชกำร แล้วแต่กรณี ในต ำแหน่งและวทิยฐำนะเดมิหรอืต ำแหน่งเดยีวกบัที่ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๐๖ 

ผู้นั ้นมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งและวิทยฐำนะ แล้วให้
ผูบ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง หรอืวรรคสองหรอืมำตรำ ๑๓๔ 
แลว้แต่กรณี 

(๓) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้นัน้กระท ำผดิวนิัยไม่ร้ำยแรง และไม่มกีรณีที่จะต้อง 
ถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น แต่ไม่อำจสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
หรือกลับเข้ำรับรำชกำรได้เนื่ องจำกผู้ถูกสัง่พักรำชกำรมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 
และไดพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรแล้ว หรอืผู้ถูกสัง่
ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนมีอำยุครบหกสิบปีบริบู รณ์ซึ่ งจะต้องพ้นจำกรำชกำร 
เมื่อสิ้นปีงบประมำณนัน้ แล้วแต่กรณี ก็ให้ผู้บังคบับัญชำสัง่งดโทษตำมมำตรำ ๑๐๒  
โดยไม่ต้องสัง่ให้กลบัเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำร และส ำหรบัผู้ที ่
ถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนใหม้คี ำสัง่ยกเลกิค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนเพื่อให้
ผูน้ัน้เป็นผูพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(๔) ในกรณีทีป่รำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยไม่รำ้ยแรง แต่มกีรณีทีจ่ะต้องถูกสัง่
ให้ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ใหผู้้บงัคบับญัชำสัง่งดโทษตำมมำตรำ ๑๐๒ แล้วสัง่ให ้
ผูน้ัน้ออกจำกรำชกำรตำมเหตุนัน้โดยไม่ต้องสัง่ใหก้ลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืกลบัเขำ้
รบัรำชกำร 

(๕) ในกรณีทีป่รำกฏว่ำผูน้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัย และไม่มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น กใ็หส้ัง่ยุตเิรื่อง และสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
หรือกลับเข้ำรบัรำชกำรในต ำแหน่งและวิทยฐำนะเดิมหรือต ำแหน่งเดียวกับที่ ผู้นั ้น 
มคีุณสมบตัติรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งและวทิยฐำนะ 

(๖) ในกรณีทีป่รำกฏว่ำผูน้ัน้มิไดก้ระท ำผดิวนิัย และไม่มกีรณีทีจ่ะต้องถูกสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น แต่ไม่อำจสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรหรือ 
กลบัเขำ้รบัรำชกำรได ้เนื่องจำกผูถู้กสัง่พกัรำชกำรมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์และไดพ้น้จำก
รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรแล้ว หรือผู้ถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรไวก้่อนมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ซึ่งจะต้องพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิน้ปีงบประมำณนัน้  
แล้วแต่กรณี ก็ให้สัง่ยุติเรื่อง และส ำหรบัผู้ที่ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้มีค ำสัง่
ยกเลกิค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นัน้เป็นผู้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๐๗ 

(๗) ในกรณีทีป่รำกฏว่ำผูน้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัย แต่มกีรณีทีจ่ะต้องถูกสัง่ใหอ้อก
จำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น กใ็หส้ัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมเหตุนัน้โดยไม่ต้องสัง่ใหก้ลบัเขำ้
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำร 

 

ขอ้ ๑๘  เมื่อได้สัง่ให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำผู้ใดพกัรำชกำร
หรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตำมข้อ ๕ หรือข้อ ๑๒ ถ้ำภำยหลังปรำกฏผลกำร
พจิำรณำอุทธรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำเป็นประกำรใด 
หรอืพน้ก ำหนดเวลำทีถู่กพกัใชใ้บอนุญำตประกอบวชิำชพีแลว้ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้นัน้ไม่ เป็นผู้ถูกพักใช้ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ  
และไม่มกีรณีทีจ่ะต้องออกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น กใ็ห้สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิหน้ำที่
รำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำร แล้วแต่กรณี ในต ำแหน่งและวทิยฐำนะเดมิหรอืต ำแหน่ง
เดยีวกบัทีผู่น้ัน้มคีุณสมบตัติรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งและวทิยฐำนะ 

(๒) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้นัน้ยงัคงเป็นผู้ถูกพกัใช้ใบอนุญำตประกอบวชิำชีพ
ต่อไปและไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ก็ให้เป็นไปตำมข้อ ๕ หรอื 
ขอ้ ๑๒ แลว้แต่กรณี 

(๓) ในกรณีทีป่รำกฏว่ำพน้ก ำหนดเวลำทีถู่กพกัใชใ้บอนุญำตประกอบวชิำชพีแล้ว 
และไม่มกีรณีทีจ่ะต้องออกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น กใ็ห้สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิหน้ำที่
รำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำร 

(๔) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้นัน้ไม่เป็นผู้ถูกพักใช้หรอืพ้นก ำหนดเวลำถูกพกัใช้
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพแล้ว และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น  
แต่ไม่อำจสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำรได้ เนื่องจำก 
ผูถู้กสัง่พกัรำชกำรมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์และไดพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรแล้ว หรือผู้ถูกสัง่ ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนมีอำยุครบ 
หกสิบปีบริบูรณ์ซึ่งจะต้องพ้นจำกรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณนัน้ แล้วแต่กรณี ก็ให้
ผู้บังคับบญัชำสัง่ให้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
ส ำหรับกรณีผู้ที่ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้มีค ำสัง่ยกเลิกค ำสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อนเพื่อให้ผู้นัน้เป็นผู้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำร 

(๕) ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้นัน้ไม่เป็นผู้ถูกพกัใช้ หรอืพ้นก ำหนดเวลำถูกพักใช้
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพแล้ว แต่มีกรณีต้องออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น ก็ให้
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 ๓๐๘ 

ผู้บงัคบับญัชำสัง่ให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรตำมเหตุนัน้โดยไม่ต้องสัง่ให้กลบัเขำ้ปฏิบตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำร 

 

ขอ้ ๑๙  ค ำสัง่พกัรำชกำร ค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อน หรอืค ำสัง่ ให้กลบั
เข้ำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอืกลบัเข้ำรบัรำชกำร ต้องท ำเป็นหนังสือระบุชื่อ ต ำแหน่ง 
และวทิยฐำนะของผู้ถูกสัง่พกัรำชกำรผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อน หรอืผูก้ลบัเขำ้
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำร ตลอดจนกรณีและเหตุทีส่ ัง่ดงักล่ำว โดยให้
มสีำระส ำคญัตำมแบบ พ. ๑ พ. ๒ พ. ๓ พ. ๔ หรอื พ. ๕ แลว้แต่กรณี ทำ้ยกฎ ก.ค.ศ. นี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ศำสตรำจำรยสุ์ชำต ิ ธำดำธ ำรงเวช 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.ค.ศ. 
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 ๓๐๙ 
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 ๓๑๐ 
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 ๓๑๑ 
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 ๓๑๒ 
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 ๓๑๓ 
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 ๓๑๔ 
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 ๓๑๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.ค.ศ. ฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๑๐๓ วรรคหำ้ 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บญัญตัใิหห้ลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกีย่วกบักำรสัง่พกัรำชกำร กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไว้
ก่อน ระยะเวลำให้พกัรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อน และกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
เป็นไปตำมผลกำรสอบสวนพจิำรณำ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. และมำตรำ ๑๑๙ 
บญัญตัใิหภ้ำยใต้บงัคบัหมวด ๗ และหมวด ๙ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
อำจถูกสัง่พักรำชกำรหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนในกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ค.ศ. ซึ่งไดก้ ำหนดใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำที่ถูกพกัใช้ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอำจถูกสัง่ 
พกัรำชกำรหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ค.ศ. นี้ 
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๓๑๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๗. 

เป็นปีที ่๕๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  

ในมหำวทิยำลยั 

 

พระรำชบญัญัตินี้มบีทบญัญตับิำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๖๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ  

และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๐๗ 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๗๐ ก/หน้ำ ๓๓/๑๒ พฤศจกิำยน ๒๕๔๗ 
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๓๑๗ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งไดร้บับรรจุ

และแต่งตัง้ให้รบัรำชกำรตำมพระรำชบัญญตัินี้ โดยได้รบัเงนิเดอืนจำกเงนิงบประมำณ
ประเภทเงนิเดอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 

“พนักงำนในสถำบนัอุดมศกึษำ”๒ หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รบักำรจ้ำงตำม
สญัญำจ้ำงให้ท ำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ โดยได้รบัค่ำจ้ำงหรอืค่ำตอบแทนจำกเงิน
งบประมำณแผ่นดนิหรอืเงนิรำยไดข้องสถำบนัอุดมศกึษำ 

“สภำสถำบันอุดมศึกษำ” หมำยควำมว่ำ สภำมหำวิทยำลัย  หรือสภำ
สถำบันอุดมศึกษำ แล้วแต่กรณี   ทัง้นี้  ตำมพระรำชบัญญัติจัดตัง้มหำวิทยำลัย 

หรอืสถำบนัอุดมศกึษำนัน้ 

“สถำบนัอุดมศกึษำ”๓ หมำยควำมว่ำ สถำนศกึษำของรฐัในสงักดักระทรวงกำร
อุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรมทีจ่ดักำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ แต่ไม่รวมถงึ
สถำนศกึษำของรฐัทีม่ใิช่ส่วนรำชกำร 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  พระรำชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบักบัสถำบนัอุดมศกึษำทีม่วีตัถุประสงค์
เพื่อจดักำรศกึษำเกีย่วกบักำรอำชวีศกึษำและกำรอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๖๔  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ และมอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

 
๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ” เพิม่โดยพระรำชบญัญัตริะเบียบ

ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “สถำบันอุดมศึกษำ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ

ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔ มำตรำ ๖  แก้ ไข เพิ่ ม เติม โดยพ ระรำชบัญญั ติ ระ เบียบข้ำรำชกำรพล เรือ น ใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๓๑๘ 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๗  ผู้ที่จะเข้ำรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ
ตอ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไปและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีบรบิูรณ์ 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

(ข) ลกัษณะตอ้งหำ้ม 

(๑) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืง 

(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้
ควำมสำมำรถหรอืเป็นโรคทีก่ ำหนดในกฎ ก.พ.อ. 

(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำร หรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 

ไวก้่อนตำมพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมำยอื่น 

(๔) เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัด ี

(๕) เป็นกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๗) เคยถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับ
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรฐัวสิำหกิจ องค์กำร
มหำชน หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐั 

(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกเพรำะกระท ำผดิวนิัยตำม
พระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยอื่น 

(๑๐) เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบเขำ้รบัรำชกำรหรอืเขำ้ปฏิบตัิงำน
ในหน่วยงำนของรฐั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๑๙ 

มำตรำ ๘  อัตรำเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบนัอุดมศกึษำใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง๕ 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำอำจได้รบัเงนิเพิม่ส ำหรบัต ำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษหรือเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิหรือควำมสำมำรถเป็นพิเศษก็ได ้  
ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงกำรคลงั 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำอำจได ้รบัเงนิ เพิม่ค่ำครองชพี
ชัว่ครำวตำมภำวะเศรษฐกิจได้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดใน
พระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๘/๑๖  ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นกำรเยียวยำ 
ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำได้รบัเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่ง 
ทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม ก.พ.อ.อำจก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศกึษำ
ได้รับกำรเยียวยำโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งตำมที่เห็นสมควร 
เป็นกรณี ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๙  วันเวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำร
ประจ ำปี และกำรลำหยุดรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ ใหเ้ป็นไป
ตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด แต่สภำสถำบนัอุดมศกึษำจะก ำหนดใหม้วีนัหยุดพเิศษเฉพำะ
กรณีเพิม่ขึน้ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของสถำบนัอุดมศกึษำกไ็ด ้

สภำสถำบนัอุดมศกึษำมอี ำนำจก ำหนดขอ้บงัคบัในกำรอนุญำตให้ขำ้รำชกำร 
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำซึง่ด ำรงต ำแหน่งวชิำกำรลำหยุดรำชกำรเพื่อไปเพิม่พนูควำมรู้ 
ทำงวิชำกำร หรือตำมโครงกำรแลกเปลี่ยนคณำจำรย์ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ 
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยถอืว่ำเป็นกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรและไดร้บัเงนิเดอืน 

 
๕ โดยที่มำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำรได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรและ 

ผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรซึง่ไม่เป็นขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๘ มไิด้ก ำหนดอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งผูช้่วย
ศำสตรำจำรย์ในระดบั ๙ ไวแ้ต่อย่ำงใด ผู้ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ในระดบัดงักล่ำวจงึมสีทิธิ
ได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทวิชำกำรเพียงระดับ ๘ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในอัตรำ ๕,๖๐๐ บำท  
ต่อเดอืนเท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๗/๒๕๕๔) 

๖ มำตรำ ๘/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศึกษำ 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๐ 

เงนิประจ ำต ำแหน่ง และเงนิอื่นในระหว่ำงลำได ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงือ่นไขที ่
ก.พ.อ.ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐  สถำบนัอุดมศกึษำมหีน้ำทีด่ ำเนินกำรให้มกีำรประเมนิและพฒันำ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อควำม 
เป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำร 

   
 

มำตรำ ๑๑๗  ใหม้คีณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำคณะหนึ่ง 
เรยีกโดยย่อว่ำ “ก.พ.อ.” ประกอบดว้ย 

(๑) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
เป็นประธำน 

(๒) ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
เลขำธกิำร ก.พ. เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

(๓) กรรมกำรซึ่งจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้จำกผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ไม่น้อยกว่ำแปดคนแต่ไม่เกนิสบิคน 

(๔) กรรมกำรซึ่งแต่งตัง้จำกนำยกสภำสถำบนัอุดมศึกษำสองคน อธกิำรบดี
สถำบนัอุดมศึกษำสองคน และผู้แทนข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำสองคน 
เป็นกรรมกำร 

(๕) รองปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่ งปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  วิจัยและนวัตกรรมมอบหมำย  
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒติำม (๓) ต้องด ำรงหรอืเคยด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
หรือไม่ต ่ำกว่ำอธิบดี หรือเป็นผู้บริหำรจำกภำคเอกชนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำร
บรหิำรงำนเป็นทีป่ระจกัษ์และไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องเป็นผูม้คีวำมรูแ้ละควำมเชีย่วชำญ
ดำ้นกำรบรหิำรงำนบุคคล ดำ้นกฎหมำยหรอืดำ้นกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั 

 
๗ มำตรำ ๑๑  แก้ ไข เพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๑ 

ใหป้ลดักระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรมเสนอรำยชื่อ
ผูท้รงคุณวุฒติำม (๓) ใหร้ฐัมนตรดี ำเนินกำรเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

กำรได้มำซึ่งกรรมกำรตำม (๓) และ (๔) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและ
เงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก ำหนด  ทัง้นี้ กรรมกำรซึ่งแต่งตัง้จำกน ำยกสภำสถำบนัอุดมศกึษำ
และอธกิำรบดสีถำบนัอุดมศกึษำตำม (๔) จะตอ้งไม่มำจำกสถำบนัอุดมศกึษำเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๑๒  กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๑ (๓) และ (๔) มีวำระอยู่ ในต ำแหน่ง 
ครำวละสำมปี ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนด ให้ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่ง
กรรมกำรใหม่แทนภำยในก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เวน้แต่
วำระของกรรมกำรเหลอืไม่ถงึเก้ำสบิวนั จะไม่ด ำเนินกำรให้ได้มำซึ่งกรรมกำรแทนกไ็ด ้
กรณีทีม่กีำรด ำเนินกำรให้ไดม้ำซึ่งกรรมกำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำง ให้กรรมกำรผูน้ัน้อยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำก ำหนดเวลำทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบัโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตัง้ หรอืแต่งตัง้ใหม่อกีได ้แต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได๘้ 

ในกรณีที่กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรใหไ้ดม้ำซึ่งกรรมกำรใหม่ ใหก้รรมกำรนัน้ปฏบิตัหิน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำร
ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่

 

มำตรำ ๑๓  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๒ กรรมกำร
ตำมมำตรำ ๑๑ (๓) พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

 
๘ เมื่อมำตรำ ๑๒ วรรคสอง บัญญัติให้กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งจะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกัน 

เกนิสองวำระไม่ได้ และกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ได้แก่ กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๑ (๓) และ (๔) ทัง้สอง
ประเภท ย่อมหมำยควำมว่ำ กรรมกำรทัง้สองประเภทดงักล่ำวจะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้  
ทัง้นี้ ไม่ว่ำจะไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็นกรรมกำรประเภทใดในสองประเภทดงักล่ำว แมว้่ำจะเป็นกรรมกำรคนละ
ประเภทที่มคีุณสมบตัแิละวธิกีำรไดม้ำแตกต่ำงกนักต็ำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่
๑๘๒/๒๕๕๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๒ 

กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๑ (๔) นอกจำกต้องพน้จำกต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้พ้นจำกต ำแหน่งเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งนำยกสภำสถำบันอุดมศึกษำ อธิกำรบด ี 
หรอืขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๔  ก.พ.อ. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑ ) เสนอแนะและให ้ค ำป ร ึกษ ำแก ่คณ ะร ฐัมนตร ีเกี ่ย วก ับ นโยบำย 

กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 

(๒) ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรพลเรือน 

ในสถำบันอุดมศึกษำได้รบัค่ำตอบแทน สวสัดิกำร และประโยชน์เกื้ อกูลอื่น ให้อยู่ใน
สภำพทีเ่หมำะสม 

(๓ )๙ ก ำหนดมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล  วินัยและกำรรักษำวินัย  
กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย กำรออกจำกรำชกำร และกำรพจิำรณำต ำแหน่งวชิำกำร เพื่อให้
สถำบนัอุดมศกึษำใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำวว 

(๔) ออกกฎ ก.พ.อ. ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคบัตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๕) ก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง และอตัรำส่วนสูงสุดของวงเงินที่จะพึงใช้เพื่อ 

กำรบรหิำรงำนบุคคลของสถำบนัอุดมศกึษำแต่ละสถำบนั 

(๖) ก ำกบั ดูแล ตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอุดมศกึษำ ในกำรนี้ใหม้อี ำนำจเรยีกเอกสำรและหลกัฐำนจำกสถำบนัอุดมศกึษำ 
ใหผู้แ้ทนของสถำบนัอุดมศกึษำ ขำ้รำชกำรหรอืบุคคลใดมำชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

(๗) ก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนใหก้บันำยกสภำสถำบนัอุดมศกึษำและกรรมกำร
สภำสถำบนัอุดมศกึษำโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

(๘)๑๐ พิจำรณำรบัรองคุณวุฒิของผู้ได้รบัปริญญำ ประกำศนียบัตรวิชำชีพ  
หรอืคุณวุฒิอย่ำงอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ และก ำหนดอัตรำเงนิเดือนค่ำตอบแทนที่ควรได้รบั และต ำแหน่ง 
ทีค่วรแต่งตัง้ 

(๙) ก ำหนดมำตรฐำนของจรรยำบรรณทีพ่งึมใีนสถำบนัอุดมศกึษำ 

 
๙ มำตรำ ๑๔ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐ มำตรำ ๑๔ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 

ในสถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๓ 

(๑๐) ปฏิบัติกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้  ตำมกฎหมำยอื่น หรือตำมที่
คณะรฐัมนตรมีอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๕  กำรประชุมของ ก.พ.อ. ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ถำ้ประธำนไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีป่ระธำน 

กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำหรือลงมติ 
ในเรื่องนัน้ไม่ได ้

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่ งให้ม ี
เสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง
เพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๖๑๑  ก.พ.อ. จะตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติกำรตำมที่  ก.พ.อ. 
มอบหมำยกไ็ด ้

กำรตัง้คณะอนุกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ก.พ.อ. จะก ำหนดใหค้ณะอนุกรรมกำร
คณะใดปฏิบัติกำรตำมที่มอบหมำย แล้วเสนอ ก.พ.อ. เพื่อพิจำรณำหรือเพื่ อทรำบ  
แลว้แต่กรณี กไ็ด ้

กำรแต่งตัง้และกำรพน้จำกต ำแหน่งของอนุกรรมกำร อ ำนำจหน้ำที ่รวมทัง้กำร
ประชุมของคณะอนุกรรมกำร ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๗  หลกัเกณฑ์และวธิีกำรบรหิำรงำนบุคคล วนิัยและกำรรกัษำวนิัย 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ และกำร
พจิำรณำต ำแหน่งวชิำกำร ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ 

เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำนให้เกิดประสิทธิภำพ ในกำรวำงหลักเกณฑ ์
และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลตำมวรรคหนึ่งจะไม่ก ำหนดภำระหน้ำที่ของต ำแหน่ง 
แต่ละต ำแหน่ง โดยก ำหนดภำระหน้ำทีข่องหน่วยงำนแทนกไ็ด ้

 
๑๑ มำตรำ ๑๖ แก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำช กำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๔ 

ข้อบังคับตำมวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นกำรขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติไว้แล้วใน
พระรำชบญัญตันิี้ หรอืหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๔ (๓) 
หรอืที ่ก.อ.ร. ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๗/๔ (๒)๑๒ 

 

หมวด ๒/๑ 

คณะกรรมกำรพจิำรณำวนิจิฉยัอุทธรณ์และรอ้งทุกข๑์๓ 

   
 

มำตรำ ๑๗/๑๑๔  ให้มีคณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข ์
คณะหนึ่ง เรยีกโดยย่อว่ำ “ก.อ.ร.” ประกอบดว้ย กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๑ (๓) คนหนึ่ง
ซึง่ ก.พ.อ.มอบหมำย เป็นประธำน และกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่ ก.พ.อ. แต่งตัง้จำกผูซ้ึง่
มิได้เป็นกรรมกำรใน ก.พ.อ. และเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ  
และประสบกำรณ์เป็นที่ประจกัษ์ในด้ำนบรหิำรกำรอุดมศกึษำ ด้ำนกฎหมำย และด้ำน
บรหิำรงำนบุคคล จ ำนวนไม่เกนิหำ้คน 

ให้รองปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่ง
ปลดักระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรมมอบหมำยเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร๑๕ 

 
๑๒ มำตรำ ๑๗ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อบังคบัมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ ว่ำด้วยกำรสอบสวนพิจำรณำเพื่อกำรลงโทษ 

ทำงวินัยข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก ำหนดให้เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรอุดมศึกษำโดยอนุมตัิของสภำมหำวิทยำลัยเป็นผู้ส ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
อธิกำรบด ีเป็นกำรขยำยควำมเกินอ ำนำจมำตรำ ๔๙ วรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีก่ ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจของผูบ้งัคบับญัชำ จงึเป็นขอ้บงัคบั 
ที่ข ัดต่อหลักเกณฑ์ตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสำม (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่  
๗๐๔/๒๕๕๓) 

๑๓ หมวด ๒/๑ คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ มำตรำ ๑๗/๑ ถึง  
มำตรำ ๑๗/๖ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบบัที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๔ มำตรำ ๑๗/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญัติระเบยีบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๕ มำตรำ ๑๗/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๕ 

กำรได้มำซึ่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 
วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๗/๒๑๖  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๗/๑ มีวำระอยู่ใน
ต ำแหน่งครำวละสำมปี ถำ้ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนก ำหนด ใหด้ ำเนินกำรใหไ้ดม้ำซึง่
กรรมกำรใหม่แทนภำยในก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เวน้แต่
วำระของกรรมกำรเหลอืไม่ถงึเก้ำสบิวนั จะไม่ด ำเนินกำรใหไ้ด้มำซึ่งกรรมกำรแทนกไ็ด ้
กรณีทีม่กีำรด ำเนินกำรให้ไดม้ำซึ่งกรรมกำรแทนต ำแหน่งทีว่่ำง ให้กรรมกำรผูน้ัน้อยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำก ำหนดเวลำทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งซึง่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

ในกรณีที่กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังไม่ได้
ด ำเนินกำรใหไ้ดม้ำซึง่กรรมกำรใหม่ ใหก้รรมกำรนัน้ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำกรรมกำร
ใหม่จะเขำ้รบัหน้ำที ่

 

มำตรำ ๑๗/๓๑๗  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๗/๒ 
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติำมมำตรำ ๑๗/๑ พน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ก.พ.อ. มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ำสองในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่  มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน
ควำมสำมำรถ 

(๔) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๕) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๖) ถูกจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก 

 

 
๑๖ มำตรำ ๑๗/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญัตริะเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๗ มำตรำ ๑๗/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญัตริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๖ 

มำตรำ ๑๗/๔๑๘  ก.อ.ร. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๖๒ และพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข์

ตำมมำตรำ ๖๓ 

(๒) ออกขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรอุทธรณ์และกำรรอ้งทุกข ์

 

มำตรำ ๑๗/๕๑๙  ก.อ.ร. จะตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบตัิกำรตำมที่ ก.อ.ร. 
มอบหมำยกไ็ด ้

กำรตัง้คณะอนุกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ก.อ.ร. จะก ำหนดให้คณะอนุกรรมกำร
คณะใดปฏบิตักิำรตำมทีม่อบหมำย แลว้เสนอ ก.อ.ร. เพื่อพจิำรณำหรอืเพื่อทรำบ แลว้แต่กรณี 
กไ็ด ้

กำรแต่งตัง้และกำรพน้จำกต ำแหน่งของอนุกรรมกำร อ ำนำจหน้ำที ่รวมทัง้กำร
ประชุมของคณะอนุกรรมกำร ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ ก.อ.ร. 
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๗/๖๒๐  กำรประชุมของ ก.อ.ร. ให้น ำมำตรำ ๑๕ มำใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 

 
๑๘ มำตรำ ๑๗/๔ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๙ มำตรำ ๑๗/๕ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัิระเบยีบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๐ มำตรำ ๑๗/๖ เพิม่โดยพระรำชบญัญัติระเบยีบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๗ 

หมวด ๓ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรบรรจุและแต่งตัง้ 

   
 

มำตรำ ๑๘๒๑  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ มดีงัต่อไปนี้ 
(ก) ต ำแหน่งวชิำกำร ซึง่ท ำหน้ำทีส่อนและวจิยั ไดแ้ก่ 

(๑) ศำสตรำจำรย ์

(๒) รองศำสตรำจำรย ์

(๓) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์

(๔) อำจำรย ์

(๕) ต ำแหน่งอื่นตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

(ข)๒๒ ต ำแหน่งประเภทผูบ้รหิำร ไดแ้ก่ 
 

๒๑ มำตรำ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน 
อุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงไม่มีอ ำนำจโดยอิสระในกำรบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลให้ด ำรง
ต ำแหน่งศำสตรำจำรยป์ระจ ำซึง่เป็นต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั กำรแต่งตัง้ตอ้งเป็นไปตำม
กฎซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๑๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำฯ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๖/๒๕๔๔) 

๒๒ เมื่อส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นหน่วยงำนที่มฐีำนะเทียบเท่ำคณะ 
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งเป็นต ำแหน่งรองหวัหน้ำ
หน่วยงำนที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ จึงเป็นต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำรตำมควำมใน
มำตรำ ๑๘ (ข) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๖/๒๕๕๔) 

แม้กำรก ำหนดต ำแหน่งบริหำรตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  
ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์และวธิีกำรเลือกตัง้กรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัจำกคณำจำรย์ประจ ำ พ.ศ. ๒๕๕๑  
จะไม่ครอบคลุมต ำแหน่งประเภทผูบ้รหิำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๘ (ข) กต็ำม หำได้ขดัหรอืแยง้กบั
บทบญัญตัดิงักล่ำวไม่ หำกผูด้ ำรงต ำแหน่งรองผูอ้ ำนวยกำรส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ
มหีน้ำที่เป็นอำจำรย์ผูส้อนและท ำงำนประจ ำอยู่ในมหำวทิยำลยันครรำชสมีำในฐำนะคณำจำรย์ประจ ำ
ของมหำวทิยำลยั ย่อมสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสภำมหำวทิยำลยัซึ่งเลอืกจำกผู้แทนคณำจำรย์
ประจ ำตำมขอ้บงัคบัดงักล่ำวได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๖/๒๕๕๔) 

โดยผลของมำตรำ ๕๘ วรรคสำม แห่ งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนครพนม  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ท ำใหข้ำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหร้กัษำกำรในต ำแหน่ง
ประเภทผู้บรหิำรตำมมำตรำ ๑๘ (ข) ยงัคงมีสิทธิได้รบัเงนิวิทยฐำนะตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำต่อไปจนกว่ำจะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ รวมทัง้ไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๙  
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๒๘ 

(๑) อธกิำรบด ี

(๒) รองอธกิำรบด ี

(๓) คณบด ี

(๔) หวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะ 

(๕) ผูช้่วยอธกิำรบด ี

(๖) รองคณบดีหรือรองหัวหน้ำหน่วยงำนที่ เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทยีบเท่ำคณะ 

(๗)๒๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธกิำรบด ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวทิยำเขต 
ผูอ้ ำนวยกำรกองหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่มฐีำนะเทยีบเท่ำกองตำมที ่
ก.พ.อ. ก ำหนด 

(๘)๒๔ ต ำแหน่งอื่นตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

(ค) ต ำแหน่งประเภททัว่ไป วชิำชพีเฉพำะ หรอืเชีย่วชำญเฉพำะ ไดแ้ก่ 
(๑) ระดบัเชีย่วชำญพเิศษ 

(๒) ระดบัเชีย่วชำญ 

(๓) ระดบัช ำนำญกำร 

(๔) ระดบัปฏบิตักิำร 

(๕) ระดบัอื่นตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๒๒) 
แห่งพระรำชกฤษฎีกำกำรได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งซึ่งไม่เป็น
ขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๘ อกีไม่เกนิหกเดอืนนับแต่วนัทีเ่ขำ้รบัปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ให้
รกัษำกำรแทนดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๗๘/๒๕๕๕๒) 

๒๓ ก.พ.อ. มอี ำนำจก ำหนดให้หวัหน้ำหน่วยงำนที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำกอง 
เป็นต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำร แต่เมื่อ ก.พ.อ.ยงัมไิด้ก ำหนดใหต้ ำแหน่งหวัหน้ำภำควชิำเป็นต ำแหน่ง
ผู้บริหำร ต ำแหน่งดังกล่ำวจึงมิใช่ต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำรและไม่มีสิทธิได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ประเภทผูบ้รหิำร (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๙๑๒/๒๕๕๑) 

๒๔ พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้
ก ำหนดให้ต ำแหน่งหัวหน้ำภำควิชำเป็นต ำแหน่งประเภทผู้บริหำร สภำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จงึไม่สำมำรถอนุโลมใช้มำตรำ ๑๘ ข (๘) เพื่อก ำหนดใหต้ ำแหน่งหวัหน้ำภำควชิำเป็นต ำแหน่งประเภท
ผู้บริหำรที่จะมีสิทธิได้ร ับเงินประจ ำต ำแหน่งได้  (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที ่ 
๖๘๕/๒๕๕๖) 
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๓๒๙ 

กำรแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งวชิำกำรตำม (ก) (๑) (๒) หรอื (๓) ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด๒๕ 

กำรแต่งตัง้บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำรตำม (ข) (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) หรอื (๖) ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัจิดัตัง้มหำวทิยำลยัหรอืสถำบนัอุดมศกึษำนัน้ 

ในกรณีที่สถำบันอุดมศึกษำใดมีวิทยำเขตนอกที่ตัง้ของสถำบันอุดมศึกษำ  

และมีรองอธิกำรบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบวิทยำเขต จะก ำหนดให้มีต ำแหน่งผู้ช่วย
อธกิำรบดสี ำหรบัวทิยำเขตนัน้ดว้ยกไ็ด ้

ใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งวชิำกำรตำม (ก) มสีทิธใิชต้ ำแหน่งวชิำกำรเป็นค ำน ำหน้ำนำม
เพื่อแสดงวทิยฐำนะไดต้ลอดไป 

 

มำตรำ ๑๙๒๖ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งด ำรงต ำแหน่ง  

รองศำสตรำจำรย์ ซึง่ส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกหรอืเทยีบเท่ำ หรอืด ำรงต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ เมื่ออำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ และจะพ้นจำกรำชกำรในสิ้นปีงบประมำณ 
ทีผู่น้ัน้มอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ หำกสถำบนัอุดมศกึษำมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่
กำรสอนหรอืวจิยั และมคีวำมประสงค์ทีจ่ะใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรอยู่ต่อไป สถำบนัอุดมศกึษำ
อำจพจิำรณำใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไปจนถงึสิน้ปีงบประมำณทีผู่น้ัน้มอีำยุครบหกสบิหำ้ปี
บรบิูรณ์ได ้

ในระหว่ำงกำรต่ อเวลำรำชกำรตำมวรรคหนึ่ ง ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำซึ่งได้รบักำรต่อเวลำรำชกำรจะด ำรงต ำแหน่งหรอืปฏิบัติหน้ำที่ใน
ต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำรตำมมำตรำ ๑๘ (ข) และงำนบรหิำรอื่นตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด
มไิด ้

 
๒๕ กำรพิจำรณำแต่งตัง้ศำสตรำจำรย์ประจ ำของมหำวทิยำลัยรำมค ำแหงนอกจำกจะต้อง

พิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงฯ แล้ว ยงัต้องพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัฯ ด้วย เนื่องจำกต ำแหน่งดงักล่ำวเป็นต ำแหน่งขำ้รำชกำร
พลเรอืนในมหำวทิยำลยั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๘๔/๒๕๔๒) 

๒๖ มำตรำ ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน 
อุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ผูม้คีุณสมบตัิทำงวชิำกำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด ย่อมมสีทิธทิี่จะได้รบักำรพจิำรณำให้ 
รบัรำชกำรต่อไปในปีทีต่นมอีำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ อย่ำงชำ้ภำยในวนัสิน้ปีงบประมำณ กำรก ำหนดให้
ผูป้ระสงค์จะขอต่ออำยุรำชกำรต้องยื่นเรื่องและให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำพจิำรณำอนุมตัิให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่ข้ำรำชกำรผู้นั ้นจะเกษียณอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำหกเดือนจึงไม่อำจท ำได้  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๒/๒๕๕๐) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๐ 

กำรต่อเวลำรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๐  ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนดกรอบของต ำแหน่ง อันดับ
เงนิเดอืนของต ำแหน่งและจ ำนวนของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำทีพ่งึมใีน
สถำบันอุดมศึกษำนั ้น รวมทัง้ภ ำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง และ
คุณสมบตัเิฉพำะต ำแหน่ง 

กำรก ำหนดตำมวรรคหนึ่งให้ก ำหนดครำวละสี่ปี  โดยต้องค ำนึงถึงควำม 
มปีระสทิธภิำพ ควำมไม่ซ ้ำซอ้น ควำมประหยดั และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีำร
และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๑  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำต ำแหน่งใดบงัคบั
บญัชำขำ้รำชกำรในส่วนรำชกำรใด ในฐำนะใด ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำ
ก ำหนด ขอ้บงัคบัดงักล่ำวตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิขัน้ตอนโดยไม่จ ำเป็น 

 

มำตรำ ๒๒  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ ใหบ้รรจุและแต่งตัง้โดยวธิกีำรใดวธิกีำรหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สอบแขง่ขนั 

(๒) คดัเลอืก 

โดยปกติให้ด ำเนินกำรโดยวิธีสอบแข่งขนั เว้นแต่ในกรณีมีเหตุพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ของสถำบนัอุดมศกึษำ จะใชว้ธิคีดัเลอืกกไ็ด ้

หลกัสูตร วธิกีำรสอบแข่งขนั เกณฑ์กำรตดัสนิ กำรขึน้บญัช ีและกำรยกเลกิบญัช ี
ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด 

หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรคดัเลอืก ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำ
ก ำหนดโดยค ำนึงถึงควำมเที่ยงธรรม โอกำสที่บุคคลทัว่ไปจะเข้ำรบักำรคดัเลือก และ
ประโยชน์สงูสุดทีส่ถำบนัอุดมศกึษำจะไดร้บั 

กำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำโดย
วิธีกำรสอบแข่งขัน หรือวิธีกำรคัดเลือก ให้บรรจุและแต่งตัง้จำกผู้สอบแข่งขันได้
ตำมล ำดบัทีใ่นบญัชหีรอืจำกผูไ้ดร้บัคดัเลอืก แล้วแต่กรณี 

ข้อบังคับตำมวรรคสำมและวรรคสี่ ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร  

และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๑ 

มำตรำ ๒๓  ผู้สมัครสอบแข่งขันในต ำแหน่ งใด ต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป  
หรอืได้รบักำรยกเวน้ในกรณีที่ขำดคุณสมบตัิตำมมำตรำ ๗ และต้องมคีุณสมบตัิเฉพำะ
ส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ตำมทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนดตำมมำตรำ ๒๐ 

ส ำหรบัผูม้ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๗ (ข) (๑) ใหม้สีทิธสิมคัรสอบแขง่ขนัได้
แต่จะบรรจุและแต่งตัง้ให้เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำในต ำแหน่งที่
สอบแขง่ขนัไดต้่อเมื่อพน้จำกต ำแหน่งขำ้รำชกำรกำรเมอืงแลว้ 

 

มำตรำ ๒๔  ภำยใตบ้งัคบัมำตรำ ๒๕ ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ
ผู้ใดได้รบับรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งใด ให้ได้รบัเงนิเดือน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
ตำมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

กำรรบัเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๕  ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อประโยชน์แก่ 
กำรสอนหรือวิจยั ก.พ.อ. จะวำงหลกัเกณฑ์ในกำรอนุมัติให้สถำบันอุดมศึกษำบรรจุ 
และแต่งตัง้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนสูงเข้ำรับรำชกำร 
ในต ำแหน่งวิชำกำร โดยให้ได้รับ เงินเดือนสูงกว่ำเงินเดือนที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ 
ต ำแหน่งนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดไปด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทผู้บรหิำรในต ำแหน่งอธิกำรบดี รองอธกิำรบดี คณบดี หรอืหวัหน้ำหน่วยงำน 
ทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำคณะ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี 
เมื่อได้รบัเงินเดือนถึงขัน้สูงสุดของต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไปในขณะที่ด ำรง
ต ำแหน่งดงักล่ำว ให้ได้รบัเงนิเดอืนจนถึงขัน้สูงสุดของต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้๒๗ 

 
๒๗ กำรที่มำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีเมื่อได้รบัเงนิเดือน 

ถงึขัน้สงูสุดของต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยข์ึน้ไปในขณะทีด่ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนจนถงึ
ขัน้สงูสุดของต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ได้ อธกิำรบดซีึ่งด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรยท์ี่ได้รบัเงนิเดอืนสูงสุด
ของต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ระดับ ๙ จึงมีสิทธิได้ร ับเงินเดือนจนถึงขัน้สูงสุดของต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ คือ ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ระดบั ๑๑ ได้ในขณะด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี อันเป็นกำร
ได้รบัยกเวน้ตำมกฎหมำยเพรำะด ำรงต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำร (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๓๓๐/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๒ 

ใหผู้ช้่วยอธกิำรบด ีและรองคณบดหีรอืรองหวัหน้ำหน่วยงำนทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น
ที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและ 
เงนิประจ ำต ำแหน่ง 

เมื่อผูบ้รหิำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองพน้จำกต ำแหน่งประเภทผูบ้รหิำรแล้ว 
ให้ผู้นัน้กลบัไปปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งเดมิและให้รบัเงนิเดอืนตำมต ำแหน่งนัน้ในขัน้ที่
ไดร้บัอยู่ในขณะทีพ่น้ต ำแหน่งประเภทผูบ้รหิำร 

กำรได้รับเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทผู้บริหำรตำมมำตรำนี้  ไม่ตัดสิทธิ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำซึ่งด ำรงต ำแหน่งวชิำกำรในกำรไดร้บัเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งประเภทวชิำกำรตำมต ำแหน่งวชิำกำรทีต่นครองอยู่๒๘ 

 

มำตรำ ๒๗  ในกรณีทีม่กีำรแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทผูบ้รหิำรตำม
มำตรำ ๒๖ วรรคหนึ่ง จำกบุคคลที่มิได้เป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ 
เงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่งและเงนิเพิ่มพเิศษของผู้ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

รองอธิกำรบดีที่จะได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งจำกงบประมำณแผ่นดินจะมีได้  
ไม่เกนิหำ้อตัรำ และในกรณีทีส่ถำบนัอุดมศกึษำใดมวีทิยำเขต ใหม้รีองอธกิำรบดดีงักล่ำว
เพิม่ไดว้ทิยำเขตละหนึ่งอตัรำ 

ผูช้่วยอธกิำรบดทีี่จะได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งจำกงบประมำณแผ่นดิน จะมไีด้
ไม่เกนิสำมอตัรำ 

รองคณบดทีีจ่ะไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งจำกงบประมำณแผ่นดนิ จะมไีด้ไม่เกนิ
สำมอตัรำ 

 

 
๒๘ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำที่ด ำรงต ำแหน่งบริหำรและด ำรงต ำแหน่ง 

ทำงวชิำกำรอยู่ด้วย นอกจำกจะไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทผูบ้รหิำรแล้วยงัไม่ตดัสทิธใินกำรที่จะ
ได้รบัเงินประจ ำต ำแหน่งประเภทวิชำกำรที่ตนครองอยู่พร้อมกันด้วย (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๑๒/๒๕๔๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๓ 

มำตรำ ๒๘๒๙  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำและกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง ใหอ้ธกิำรบดเีป็นผูส้ัง่บรรจุและแต่งตัง้ 
เว้นแต่กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำให้ด ำรงต ำแหน่งวิชำกำร 
ตำมมำตรำ ๑๘ (ก) (๑) และต ำแหน่งประเภททัว่ไป วชิำชพีเฉพำะ หรอืเชีย่วชำญเฉพำะ
ตำมมำตรำ ๑๘ (ค) (๑) ให้รฐัมนตรนี ำเสนอนำยกรฐัมนตรเีพื่อน ำควำมกรำบบงัคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

กำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร
และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๙  ผู้ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ และแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งใดตำมมำตรำ ๒๒ ใหท้ดลองปฏบิตัหิน้ำที่
รำชกำรในต ำแหน่งนัน้ ตำมขอ้บงัคบัทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด 

ผู้อยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรซึ่งถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร  
เพรำะมคีวำมประพฤติไม่ด ีหรอืไม่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรในต ำแหน่งที่ไดร้บัแต่งตัง้ ให้ถอืเสมอืนหนึ่งว่ำไม่เคยเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
สถำบันอุดมศึกษำ แต่ทัง้นี้ไม่กระทบถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร กำรรบัเงินเดือน  

หรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัจำกทำงรำชกำร ในระหว่ำงที่ผูน้ัน้ทดลองปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำร 

 

มำตรำ ๓๐  ผู้ได้รับแต่ งตั ้งให้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบัน 
อุดมศกึษำต ำแหน่งใดตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ตำมมำตรำ ๒๐ 

ในกรณีทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนดใหป้รญิญำหรือประกำศนียบตัรวชิำชพี
ใดเป็นคุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง ให้หมำยถึงปริญญำหรือประกำศนียบัตรที ่ 
ก.พ.อ. รบัรองตำมมำตรำ ๑๔ (๘) 

 

 
๒๙ มำตรำ ๒๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เมื่อพนักงำนมหำวทิยำลยัได้รบักำรอนุมตัใิหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ตำมหลกัเกณฑ์

และวธิกีำรที่ ก.พ.อ. ก ำหนดแลว้ ไม่ว่ำจะได้รบักำรอนุมตัิเมื่อใด ย่อมเป็นหน้ำที่ของสภำมหำวทิยำลยั
มำตัง้แต่ต้นที่จะต้องเสนอให้รฐัมนตรนี ำเสนอนำยกรฐัมนตรเีพื่อน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรง  
พระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ต่อไป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๙๘/๒๕๕๐) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๔ 

มำตรำ ๓๑๓๐  กำรเลื่อนขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำขึ้นแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัที่สภำสถำบนัอุดมศึกษำก ำหนด ซึ่งต้อง
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงื่อนไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๒  กำรโอนขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำสำมำรถกระท ำได ้
ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรโอนขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำไปแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำในต่ำงสถำบันอุดมศึกษำ อำจกระท ำได้เมื่อ 

ผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๒๘ ทัง้สองฝ่ำยยนิยอมในกำรโอนและเจำ้ตวัสมคัรใจ 

(๒) กำรโอนขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำไปแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง
ประเภทผูบ้รหิำรในต่ำงสถำบนัอุดมศกึษำ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขที ่
ก.พ.อ. ก ำหนด 

(๓) กำรรับโอนข้ำรำชกำรที่มิใช่ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ 

และมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง และกำรรบัโอนพนักงำนส่วนท้องถิ่นมำเป็นข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ ให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัที่สภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด 
ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๓๓๑  ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดได้รบัแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งใดตำมมำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๒ (๑) แล้ว หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเป็น 
ผูข้ำดคุณสมบตัิเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ ใหผู้้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๒๘ แต่งตัง้ผูน้ัน้ไป
ด ำรงต ำแหน่งเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นที่เทยีบเท่ำที่ต้องใช้คุณสมบตัเิฉพำะที่ผู้นัน้มอียู่ตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๔  ผู้ซึ่งเคยเป็นขำ้รำชกำรอำจขอกลบัเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ออกจำกรำชกำรเมื่อถูกสัง่ให้ไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
รบัรำชกำรทหำรเมื่อผูน้ัน้พน้จำกรำชกำรทหำรโดยไม่มคีวำมเสยีหำย 

 
๓๐ มำตรำ ๓๑ แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติระ เบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ มำตรำ ๓๓ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๕ 

(๒) ออกจำกรำชกำรโดยไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรเีพื่อไปปฏบิตัิงำนใด ๆ 
ซึง่ใหน้ับเวลำระหว่ำงนัน้ส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเตม็เวลำรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(๓) ลำออกจำกรำชกำรไปด้วยเหตุใด ๆ อันมิใช่เป็นกรณีออกจำกรำชกำร 

ในระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

กำรกลบัเขำ้รบัรำชกำร กำรนับวนัรบัรำชกำร และเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัของผูข้อ 

กลับเข้ำรับรำชกำรตำมวรรคหนึ่ งแต่ละกรณี  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

หมวด ๔ 

กำรเลื่อนเงนิเดอืน 

   
 

มำตรำ ๓๕  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
ใหผู้บ้งัคบับญัชำพจิำรณำโดยค ำนึงถงึคุณภำพและปรมิำณงำนของต ำแหน่งและผลงำนที่
ไดป้ฏบิตัมิำ กำรรกัษำวนิัยและจรรยำบรรณของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
ตลอดจนควำมสำมำรถและควำมอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับที่สภำสถำบัน 
อุดมศกึษำก ำหนดซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

กำรเลื่อนเงินเดือนตำมวรรคหนึ่งให้อธิกำรบดีมีค ำสัง่เลื่อนเงินเดือนตำม
ขอ้เสนอแนะของผูบ้งัคบับญัชำ เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชำเสนอแนะไม่ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ์ 
วธิกีำรและเงื่อนไขตำมวรรคหนึ่ง อธกิำรบดจีะสัง่กำรให้ถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร
และเงือ่นไขดงักล่ำวกไ็ด ้

กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอธกิำรบด ีใหน้ำยกสภำสถำบนัอุดมศกึษำเป็นผูม้อี ำนำจสัง่เลื่อน๓๒ 

 

มำตรำ ๓๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดถึงแก่ควำมตำย
เนื่องจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร สภำสถำบนัอุดมศกึษำอำจพิจำรณำเลื่อนเงนิเดอืน 
ใหผู้น้ัน้เป็นกรณีพเิศษ เพื่อประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญได ้ตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำรและเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด โดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

 

หมวด ๕ 

 
๓๒ มำตรำ ๓๕ วรรคสำม เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๖ 

วนิัยและกำรรกัษำวนิัย 

   
 

มำตรำ ๓๗  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำต้องรักษำวินัยและ
จรรยำบรรณตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้โดยเคร่งครดั 

 

มำตรำ ๓๘  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ต้องสนับสนุนกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตำมรฐัธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทยดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

 

มำตรำ ๓๙  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ ต้องปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจรติ เที่ยงธรรม ขยนัหมัน่เพียร และดูแลเอำใจใส่รกัษำประโยชน์ 
ของทำงรำชกำร 

หำ้มมใิห้อำศยัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นอำศยัอ ำนำจหน้ำทีร่ำชกำรของตนไม่ว่ำจะโดย
ทำงตรงหรอืทำงออ้มหำประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

กำรปฏิบตัิหรือกำรละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเอง 

หรอืผู้อื่นไดร้บัประโยชน์ที่มคิวรได ้เป็นกำรทุจรติต่อหน้ำทีร่ำชกำร และเป็นควำมผดิวนิัย
อย่ำงรำ้ยแรง 

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ระเบยีบ แบบแผนของทำงรำชกำร มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืนโยบำยของทำงรำชกำร  

กำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยจงใจ หรอืประมำทเลนิเล่อไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย
ระเบยีบ แบบแผนของทำงรำชกำร มตคิณะรฐัมนตร ีหรอืนโยบำยของทำงรำชกำร หรือ
ขำดกำรเอำใจใส่ระมดัระวัง รกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อนัเป็นเหตุให้เกิดควำม
เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๔๐  ข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำต้องไม่รำยงำนเท็จต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดขอ้ควำมซึง่ควรตอ้งแจง้ ถอืว่ำเป็นกำรรำยงำนเทจ็ดว้ย 

กำรรำยงำนเท็จต่อผู้บงัคับบัญชำ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำง
รำ้ยแรง เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๗ 

มำตรำ ๔๑  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำต้องประพฤติเป็น
แบบอย่ำงที่ดี มีควำมสุภำพเรยีบร้อย วำงตนให้เหมำะสมกบัวฒันธรรมอนัดีงำมของ
สงัคมไทย อุทศิเวลำให้กับทำงรำชกำรอย่ำงเต็มที ่รกัษำควำมสำมคัค ีช่วยเหลอืเกื้อกูล
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรระหว่ำงผูร้่วมปฏบิตัริำชกำรดว้ยกนั 

กำรกลัน่แกล้ง กำรดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร 
นักเรยีน นิสติ นักศกึษำ หรอืประชำชนอย่ำงรำ้ยแรง เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๔๒  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำต้องไม่กระท ำกำร  

หรอืยอมให้ผู้อื่นกระท ำกำรหำประโยชน์อันอำจท ำให้เสื่อมเสียควำมเที่ยงธรรมหรือ 
เสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตน กำรกระท ำดงักล่ำวใหถ้อืว่ำเป็น
กำรกระท ำผดิวนิัย 

 

มำตรำ ๔๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำต้องไม่เป็นกรรมกำร
ผูจ้ดักำร ผูจ้ดักำร หรอืด ำรงต ำแหน่งอื่นทีม่ลีกัษณะงำนคลำ้ยคลงึกนันัน้ ในหำ้งหุน้ส่วน
หรอืบรษิทั เวน้แต่เป็นกำรปฏบิตัริำชกำรหรอืไดร้บัมอบหมำยจำกอธกิำรบด ี

 

มำตรำ ๔๔  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำต้องรกัษำชื่อเสยีงของตน
และรกัษำเกยีรตศิกัดิข์องต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตนมใิหเ้สื่อมเสยี โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ 
อนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

กำรกระท ำควำมผดิอำญำจนได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดใหจ้ ำคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ หรือ 
กระท ำกำรอื่นใดอนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่ำงรำ้ยแรง เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๔๕  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำต้องปฏิบัติตนตำม
จรรยำบรรณตำมทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด 

ในกำรก ำหนดจรรยำบรรณตำมวรรคหนึ่ง ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำรบัฟัง 
ควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำประกอบดว้ย 

จรรยำบรรณทีก่ ำหนดขึน้ จะก ำหนดว่ำกำรประพฤตผิดิจรรยำบรรณในเรื่องใด
เป็นควำมผดิวนิัยหรอืเป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงดว้ยก็ได ้

 

มำตรำ ๔๖  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดประพฤติผิด
จรรยำบรรณที่เป็นควำมผดิวินัยหรอืผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำรทำงวนิัยตำม
พระรำชบัญญัตินี้  ถ้ ำกำรประพ ฤติผิดจรรยำบรรณนั ้น ไม่ เป็ นควำมผิดวินั ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๘ 

ให้ผู้บงัคบับญัชำด ำเนินกำรตกัเตือน สัง่ให้ด ำเนินกำรใหถู้กต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด  
หรอืท ำทณัฑบ์น 

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมค ำตักเตือน 
ด ำเนินกำรใหถู้กตอ้ง หรอืฝ่ำฝืนทณัฑบ์น ใหถ้อืว่ำเป็นกำรกระท ำผดิวนิัย 

หลกัเกณฑ์และวธิีกำรในกำรตักเตือน กำรมีค ำสัง่ หรือกำรท ำทณัฑ์บนตำม
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๗  ผูบ้งัคบับญัชำผู้ใดเมื่อปรำกฏว่ำมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยละเลยไม่ด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมหมวด ๖ 
ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย 

ผู้บงัคบับญัชำผู้ใดกลัน่แกล้งผู้ใต้บังคบับญัชำในกำรกล่ำวหำหรอืด ำเนินกำร
ทำงวนิัย ใหถ้อืว่ำผูบ้งัคบับญัชำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

มำตรำ ๔๘  โทษทำงวนิัยม ี๕ สถำน คอื 

(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ตดัเงนิเดอืน 

(๓) ลดเงนิเดอืน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตำมมำตรำนี้  ให้มีสิทธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเสมือน 

ผูน้ัน้ลำออกจำกรำชกำร 

 

หมวด ๖ 

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

   
 

มำตรำ ๔๙๓๓  ข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำผู้ใดถูกกล่ำวหำโดย 

มีหลักฐำนตำมสมควรว่ำได้กระท ำผิดวินัย หรือควำมปรำกฏต่อผู้บังคับบัญชำว่ำ

 
๓๓ ในกรณีที่อธกิำรบดถีูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงซึ่งพน้จำกต ำแหน่งไปแล้ว 

แต่ยงัคงรบัรำชกำรในฐำนะขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำจนกระทัง่เกษียณอำยุรำชกำร กำรที่
ผูร้กัษำรำชกำรแทนต ำแหน่งอธกิำรบดไีดม้คี ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริง ในเรื่องดังกล่ำว จึงถือเป็นกำรปฏิบัติตำมมำตรำ ๔๙ แล้ว (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๖๖/๒๕๕๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๓๙ 

ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดกระท ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยพลนั และต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยไม่ชักช้ำ เว้นแต่ 
เป็นกรณีกำรกระท ำผิดวินัยที่มิใช่ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือเป็นกรณีควำมผิด 
ทีป่รำกฏชดัแจง้ตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด จะไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนกไ็ด ้

ก่อนตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ผู้บงัคบับญัชำจะมอบหมำยใหบุ้คคลใดสบืสวน
เบือ้งตน้ว่ำกำรกล่ำวหำนัน้มหีลกัฐำนตำมสมควรหรอืไม่กไ็ด ้

หลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขเกี่ยวกบักำรสอบสวนพิจำรณำ และผู้มอี ำนำจ  

ในกำรสัง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับที่ออกตำม 

มำตรำ ๑๗ 

ในกรณีอธกิำรบดถีูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย ค ำว่ำผูบ้งัคบับญัชำตำมมำตรำนี้ 
ให้หมำยถึงผู้บงัคับบัญชำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบรหิำรรำชกำรกระทรวงกำร
อุดมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจิยั และนวตักรรม๓๔ 

 

มำตรำ ๕๐  ในระหว่ำงกำรสอบสวน จะน ำเหตุแห่งกำรถูกสอบสวนมำเป็น
ข้ออ้ำงในกำรด ำเนินกำรใดให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถูกสอบสวนไม่ ได้  เว้นแต่
ผูบ้งัคบับญัชำจะสัง่พกัรำชกำร หรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนตำมขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมกำรสอบสวน 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขกำรสัง่พกัรำชกำรหรอืกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
ไวก้่อน และผลแห่งกำรสัง่พกัรำชกำรหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในขอ้บงัคบัทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗ 

 

มำตรำ ๕๑๓๕  เมื่อผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำผู้ถูกสอบสวนกระท ำผิดวินัย 
ให้ผู้บงัคบับัญชำตำมมำตรำ ๔๙ ลงโทษตำมควรแก่กรณี ตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับ 
ทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗ 

 

 
๓๔ มำตรำ ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓๕ คณะกรรมกำรสอบสวนซึ่งถูกแต่งตัง้โดยชอบด้วยกฎหมำยย่อมมีอ ำนำจด ำเนินกำร

สอบสวนเพื่อด ำเนินกำรทำงวนิัยกบัอธกิำรบดีต่อไปได้ แมจ้ะพน้จำกต ำแหน่งอธกิำรบดีไปแล้วก็ตำม 
และหำกผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำได้กระท ำผดิวนิัย คณะกรรมกำรสอบสวนต้องรำยงำนกำรสอบสวน
และเสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่อผูม้คี ำสัง่แต่งตัง้ตำมมำตรำ ๕๑ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๗๐๔/๒๕๕๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๐ 

มำตรำ ๕๒  ใหก้รรมกำรสอบสวนเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
และใหม้อี ำนำจเช่นเดยีวกบัพนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ
เพยีงเท่ำทีเ่กี่ยวกบัอ ำนำจและหน้ำทีข่องกรรมกำรสอบสวน และโดยเฉพำะใหม้อี ำนำจ
ดงัต่อไปนี้ดว้ย คอื 

(๑) เรยีกให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่น 

ของรฐั หรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอบสวน ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสำร 

และหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรอืบุคคลในสงักดัมำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำเกีย่วกบัเรื่อง
ทีส่อบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำหรือบุคคลใด ๆ มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่ง
เอกสำรและหลกัฐำนเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

 

มำตรำ ๕๓๓๖  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดซึ่งออกจำกรำชกำร
อนัมใิช่เพรำะเหตุตำย มกีรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสอืก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ขณะรบัรำชกำร
ไดก้ระท ำหรอืละเวน้กระท ำกำรใดอนัเป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ถำ้เป็นกำรกล่ำวหำ
ต่อผูบ้งัคบับญัชำของผูน้ัน้หรอืต่อผู้มหีน้ำที่สบืสวนสอบสวนตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบ
ของทำงรำชกำร หรอืเป็นกำรกล่ำวหำของผู้บงัคบับญัชำของผู้นัน้ หรอืมีกรณีถูกฟ้อง
คดีอำญำหรือต้องหำคดีอำญำก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ในขณะรบัรำชกำรได้กระท ำ
ควำมผิดอำญำอนัมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำรหรอื
ควำมผดิลหุโทษ ผูม้อี ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัยมอี ำนำจด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำ 
ด ำเนินกำรทำงวินัย และสัง่ลงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้บงัคบัที่ออกตำมมำตรำ ๑๗ 
ต่อไปไดเ้สมอืนว่ำผูน้ัน้ยงัมไิดอ้อกจำกรำชกำร แต่ตอ้งสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัที่
ผูน้ัน้ออกจำกรำชกำร 

 
๓๖ มำตรำ ๕๓  แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน ใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผู้ที่จะถูกด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมมำตรำ ๕๓ ต้องมีสถำนะเป็นข้ำรำชกำรพลเรอืนใน

สถำบันอุดมศึกษำอยู่ในขณะกระท ำผิดวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงก่อนที่จะพ้นจำกรำชกำร กำรเกษียณอำยุ
รำชกำรและพ้นจำกรำชกำรไปแล้ว แม้จะได้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดีต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
มิได้มีผลท ำให้กลับมีสถำนะเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำต่อไป กรณีจึงไม่อำจน ำ
บทบญัญัตมิำตรำ ๕๓ มำใช้พจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัยในกรณีดงักล่ำวได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๔๙/๒๕๕๕) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๑ 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถำ้เป็นกำรกล่ำวหำ หรอืฟ้องคดอีำญำหรอืตอ้งหำคดอีำญำ
หลงัจำกทีข่ำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดออกจำกรำชกำรแลว้ ใหผู้ม้อี ำนำจ
ด ำเนินกำรทำงวนิัยมอี ำนำจด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำ ด ำเนินกำรทำงวนิัย และสัง่
ลงโทษตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗ ต่อไปไดเ้สมอืนว่ำผูน้ัน้ยงัมไิด้
ออกจำกรำชกำร โดยต้องเริม่ด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจำก
รำชกำร และตอ้งสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัที่ผูน้ัน้ออกจำกรำชกำร ส ำหรบักรณีที่
เป็นควำมผดิที่ปรำกฏชดัแจง้ตำมมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง จะต้องสัง่ลงโทษภำยในสำมปี
นับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจำกรำชกำร 

ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนค ำสัง่ลงโทษ หรือ
องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยมคี ำวนิิจฉัยถงึที่สุดหรอืมมีตใิห้เพิกถอนค ำสัง่ลงโทษตำมวรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสอง เพรำะเหตุกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้มี
อ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยด ำเนินกำรทำงวินัยให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วนัที่ม ี
ค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด หรอืมคี ำวนิิจฉยัถงึทีสุ่ดหรอืมมีต ิแลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ถ้ำผลกำร
สอบสวนพจิำรณำปรำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

 

มำตรำ ๕๓/๑๓๗  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ
หรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐมีมติชี้มูลควำมผิด
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดซึ่งออกจำกรำชกำรแล้ว กำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยและสัง่ลงโทษแก่ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผู้นัน้ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจรติหรือกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจรติ แลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำผู้นั ้นกระท ำผิดวินัย 
อย่ำงไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

 

 
๓๗ มำตรำ ๕๓/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญัติระเบียบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๒ 

มำตรำ ๕๔  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดเคยถูกกล่ำวหำ  
หรือกระท ำควำมผิดวินัยก่อนวันโอนมำบรรจุ หำกกำรกระท ำนัน้เป็นควำมผิดวินัย 
อย่ำงร้ำยแรงตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้ผู้บังคับบัญชำของข้ ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำผู้นัน้ด ำเนินกำรสอบสวนและลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้ ตำมที่
ก ำหนดในขอ้บงัคบัทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗ 

 

หมวด ๗ 

กำรออกจำกรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๕๕  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำออกจำกรำชกำรเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(๓) ไดร้บัอนุญำตใหล้ำออก 

(๔) ถูกสัง่ใหอ้อกตำมมำตรำ ๕๗ หรอืมำตรำ ๕๘ 

(๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

 

มำตรำ ๕๖  วิธกีำรลำออก กำรอนุญำตให้ลำออก และกำรยบัยัง้กำรลำออก  
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗ 

ถ้ำผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๘ หรือสภำสถำบันอุดมศึกษำ แล้วแต่กรณี  
มไิดอ้นุญำตให้ลำออก และมไิด้ยบัยัง้กำรลำออกภำยในเวลำทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบัตำม 
วรรคหนึ่ง ใหก้ำรลำออกมผีลตัง้แต่วนัขอลำออก 

กำรยับยัง้กำรลำออกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรใช้สิทธิทำงกำรเมือง 
หรอืก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ผูล้ำออกเกนิกว่ำเหตุมไิด ้

 

มำตรำ ๕๗  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดมีกรณีดงัต่อไปนี้   
ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๘ หรือสภำสถำบันอุดมศึกษำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรเพื่อ 
รบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 

(๑) เจบ็ป่วยจนไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรของตนไดโ้ดยสม ่ำเสมอ 

(๒) สมคัรไปปฏบิตังิำนใด ๆ ตำมควำมประสงคข์องทำงรำชกำร 

(๓) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๗ (ก) (๑) หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำม 
มำตรำ ๗ (ข) (๑) (๒) (๕) หรอื (๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๓ 

(๔) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๗ (ก) (๓) หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำม 
มำตรำ ๗ (ข) (๔)  

(๕) หย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่
รำชกำร หรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร 

(๖) มีกำรเลิกหรือยุบหน่วยงำนหรือต ำแหน่งที่ ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำปฏิบตัหิน้ำทีห่รอืด ำรงอยู่ เวน้แต่ทำงรำชกำรยงัมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะให้
ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไป 

(๗) ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลในระดับ 

อนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรได ้

(๘) ถูกจ ำคุกในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๙) ถูกสอบสวนว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงแต่ผลกำรสอบสวนไม่อำจ
ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงได ้แต่สภำสถำบนัอุดมศกึษำมมีตวิ่ำถ้ำใหร้บัรำชกำรต่อไป
จะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร 

กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำม (๔) ใหด้ ำเนินกำรสอบสวนโดยใหน้ ำมำตรำ ๔๙ 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำม (๕) หรอื (๗) ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร
และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในขอ้บงัคบั 
ทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗ 

 

มำตรำ ๕๘  เมื่อขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผู้ใดไปรบัรำชกำรทหำร 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๘ สัง่ให้ผู้นัน้ออกจำก
รำชกำร 

 

มำตรำ ๕๙๓๘  กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ
ต ำแหน่งวิชำกำรตำมมำตรำ ๑๘ (ก) (๑) และต ำแหน่งประเภททัว่ไป วชิำชีพเฉพำะ  
หรอืเชีย่วชำญเฉพำะตำมมำตรำ ๑๘ (ค) (๑) ใหน้ ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงทรำบ 

 

 
๓๘ มำตรำ ๕๙ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญั ติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๔ 

มำตรำ ๖๐๓๙  เมื่อผู้บงัคบับญัชำได้ด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืสัง่ให้ข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำออกจำกรำชกำรในเรื่องใดไปแล้ว ให้รำยงำน 
สภำสถำบันอุดมศึกษำทรำบ ในกรณีที่สภำสถำบันอุดมศึกษ ำพิจำรณำเห็นว่ำ
ผู้บังคับบัญชำซึ่งสัง่ลงโทษมิได้ด ำเนินกำรทำงวินัยหรือมิได้สัง่ให้ออกจำกรำชกำร 
โดยเคร่งครดัหรอืเป็นธรรม จะสัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชำทบทวนกำรด ำเนินกำร และสัง่กำรใหม่ 
ใหถู้กตอ้งเหมำะสมต่อไปกไ็ด ้

 

หมวด ๘ 

กำรอุทธรณ์และกำรรอ้งทุกข ์

   
 

มำตรำ ๖๑  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ ใดถูกสัง่ลงโทษ
ภำคทณัฑ์ ตัดเงินเดอืน หรอืลดเงินเดือน มสีิทธอิุทธรณ์ต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำได้
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัไดร้บัแจง้ค ำสัง่ 

 

มำตรำ ๖๒  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรหรือถูกสัง่ลงโทษปลดออก หรือไล่ออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ร. ได้ภำยใน
สำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.อ.ร. ก ำหนด 

ให้ ก.อ.ร. พิจำรณำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัของ ก.อ.ร. ซึง่ตอ้งไม่เกนิเกำ้สบิวนั๔๐ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจในค ำวินิจฉัยอุทธรณ์  หรือในกรณีที่  ก.อ.ร.  
มไิด้วนิิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง ให้มสีทิธฟ้ิองคดตี่อ 
ศำลปกครองได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตัง้ศำลปกครอง 
และวธิพีจิำรณำคดปีกครอง 

 

 
๓๙ มำตรำ ๖๐ เป็นบททัว่ไปที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำทีถู่กด ำเนินกำรทำงวนิัย  ทัง้นี้ ไม่ว่ำผูน้ัน้จะไดก้ระท ำผดิวนิัยหรอืไม่ หรอืกระท ำผดิวนิัย
รำ้ยแรงหรอืไม่รำ้ยแรงก็ตำม ผู้บังคบับญัชำต้องรำยงำนให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำทรำบ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๙/๒๕๕๔) 

๔๐ กำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เป็นอ ำนำจของ ก.พ.อ. (ปัจจุบนัเป็นอ ำนำจของ ก.อ.ร.) ตำม
มำตรำ ๖๒ วรรคสอง เมื่อ ก.อ.ร. ได้ยนืยนัตำมมติของคณะกรรมกำรเกี่ยวกบัอุทธรณ์ รอ้งทุกข์ และ
จรรยำบรรณ ย่อมเป็นกรณีที่ ก.อ.ร. ได้เหน็พ้องใหเ้พกิถอนค ำสัง่ลงโทษปลดออกจำกรำชกำร โดยให้
กลบัเข้ำรบัรำชกำรและสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืน จึงเป็นกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมกฎหมำยแล้ว 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๘๖/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๕ 

มำตรำ ๖๓๔๑  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผู้ใดเห็นว่ำตนไม่ได้รบั
ควำมเป็นธรรม หรอืมคีวำมคบัขอ้งใจเน่ืองจำกกำรกระท ำหรอืค ำสัง่ของผู้บงัคบับญัชำ 
ยกเว้นกรณีกำรสัง่ลงโทษหรือกำรตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวนิัย ให้ผู้นัน้มีสิทธ ิ
รอ้งทุกขต์่อสภำสถำบนัอุดมศกึษำภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัแจง้ถึงกำรกระท ำ
หรอืไดร้บัค ำสัง่ และใหส้ภำสถำบนัอุดมศกึษำพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ใหแ้ล้วเสรจ็
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกนิเก้ำสบิวนั 
โดยจะต้องมกีำรก ำหนดหลกัประกนัควำมเป็นธรรมเพื่อคุม้ครองผูร้อ้งทุกขม์ใิหถู้กกลัน่แกล้ง 
หรอืไดร้บักำรปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมอนัเนื่องมำจำกกำรรอ้งทุกข ์

ในกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ม่พอใจในผลกำรพจิำรณำวนิิจฉยัของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ 
หรอืในกรณีทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำมไิดพ้จิำรณำวนิิจฉยัใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำ
ตำมวรรคหนึ่ง ใหม้สีทิธเิสนอเรื่องรอ้งทุกขต์่อ ก.อ.ร. ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บั
แจ้งผลกำรพจิำรณำวนิิจฉัยของสภำสถำบนัอุดมศึกษำ หรอืวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ
ตำมวรรคหนึ่ง 

ให ้ก.อ.ร. พจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขใ์หแ้ล้วเสรจ็ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
ไวใ้นขอ้บงัคบัทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๗/๔ (๒) ซึง่ตอ้งไม่เกนิเกำ้สบิวนั 

ในกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ม่พอใจในผลกำรพจิำรณำวนิิจฉัยของ ก.อ.ร. หรอืในกรณี
ที่ ก.อ.ร. มไิด้พจิำรณำวนิิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสำม ให้มสีทิธิ
ฟ้องคดีต่อศำลปกครองได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัตัง้ศำล
ปกครองและวธิพีจิำรณำคดปีกครอง 

 

มำตรำ ๖๔๔๒  ใหผู้้มอี ำนำจสัง่ลงโทษด ำเนินกำรแก้ไขค ำสัง่ลงโทษ ใหเ้ป็นไป
ตำมค ำวนิิจฉยัของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ หรอื ก.อ.ร. แลว้แต่กรณีโดยเรว็ 

 

 
๔๑ มำตรำ ๖๓ แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๒ กำรที่มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมมติ ก.พ.อ. เกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ

จรรยำบรรณ (ปัจจุบันคือ ก.อ.ร.) ย่อมเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๔ จึงเป็นกำรด ำเนินกำรที ่
ชอบด้วยกฎหมำยและยงัคงมีผลอยู่ตรำบเท่ำที่ยงัไม่มีกำรเพิกถอนหรอืสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลำหรอื 
โดยเหตุอื่นตำมมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบญัญตัวิธิปีฏบิตัิรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (ควำมเหน็
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๐๘๖/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๖ 

มำตรำ ๖๕๔๓  กำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๖๑ และกำร
แก้ไขค ำสัง่ลงโทษตำมมำตรำ ๖๔ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคับที่ออกตำม
มำตรำ ๑๗ 

ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัตำมวรรคหนึ่งซึง่ตอ้งไม่เกนิเกำ้สบิวนั และใหน้ ำ
มำตรำ ๖๒ วรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๙ 

กำรบรหิำรงำนบคุคลของพนักงำนในสถำบนัอุดมศกึษำ๔๔ 

   
 

มำตรำ ๖๕/๑  กำรก ำหนดต ำแหน่ง ระบบกำรจ้ำง กำรบรรจุและกำรแต่งตัง้ 
อตัรำค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน เงินเพิ่มและสวัสดิกำร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเปลี่ยน 
และกำรโอนย้ำยต ำแหน่ง กำรลำ จรรยำบรรณ วนิัยและกำรรกัษำวนิัย กำรด ำเนินกำร
ทำงวินัย กำรออกจำกงำน กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ และกำรอื่นที่ เกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ให้เป็นไปตำมข้อบังคับของ 
สภำสถำบนัอุดมศกึษำ 

 

มำตรำ ๖๕/๒  พนักงำนในสถำบนัอุดมศึกษำมีสทิธทิี่จะได้รบักำรแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๘ หรือต ำแหน่งอื่นใดตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับของ 
สภำสถำบนัอุดมศกึษำทีอ่อกตำมมำตรำ ๖๕/๑ ได ้

ในกรณีทีม่กีำรแต่งตัง้พนักงำนในสถำบนัอุดมศกึษำใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภท
ผูบ้รหิำรตำมมำตรำ ๑๘ (ข) ให้พนักงำนในสถำบนัอุดมศกึษำผู้นัน้มีอ ำนำจและหน้ำที ่
ในต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่ งตัง้ และมีอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำและพนักงำนในสถำบนัอุดมศกึษำทีส่งักดัหน่วยงำนนัน้ 

ต ำแหน่งพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำต ำแหน่งใดบังคบับัญชำข้ำรำชกำร 
และพนักงำนในส่วนรำชกำรหรือส่วนงำนใด ในฐำนะใด ให้เป็นไปตำมข้อบังคับที่ 
สภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด 

 
๔๓ มำตรำ ๖๕ แก้ไข เพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพล เรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๔ หมวด ๙ กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ มำตรำ ๖๕/๑ ถึง  

มำตรำ ๖๕/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๗ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๖๖  ให้ด ำเนินกำรให้มี ก.พ .อ. ตำมพระรำชบัญญัตินี้  ภำยใน 
หนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั  

ในระหว่ำงทีย่งัไม่ม ีก.พ.อ. ตำมพระรำชบญัญตันิี้ ให ้ก.ม. ตำมพระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ ท ำหน้ำที ่ก.พ.อ. ไปพลำงก่อน 

ในกรณีทีม่กีฎหมำยใดระบุถงึขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัหรอืคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย ให้ถือว่ำกฎหมำยดังกล่ำวหมำยถึงข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำหรอืคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖๗๔๕  ในระหว่ำงทีย่งัมมีหำวทิยำลยัไม่น้อยกว่ำหำ้แห่ง ให้กรรมกำร
ตำมมำตรำ ๑๑ (๔) ประกอบดว้ย 

(๑) กรรมกำรซึ่งนำยกสภำมหำวทิยำลยัรำชภฏั สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล 
และสถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลอืกกนัเองสองคน 

(๒) กรรมกำรซึง่นำยกสภำมหำวทิยำลยัคดัเลอืกกนัเองสองคน 

(๓) กรรมกำรซึ่งอธกิำรบดมีหำวทิยำลยัรำชภฏั อธกิำรบดสีถำบนัเทคโนโลยี
รำชมงคล และอธกิำรบดสีถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลอืกกนัเองสองคน 

(๔) กรรมกำรซึง่อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัคดัเลอืกกนัเองสองคน 

(๕) กรรมกำรซึ่งขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัรำชภฏั สถำบนัเทคโนโลยี
รำชมงคล และสถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนัคดัเลอืกกนัเองสองคน 

(๖) กรรมกำรซึง่ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัคดัเลอืกกนัเองสองคน 

กำรคดัเลอืกกรรมกำรตำม (๕) ให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัรำชภัฏ 
สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคลและสถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนั คดัเลอืกผูแ้ทนสถำบนัละหนึ่งคน 
และใหผู้แ้ทนซึง่ไดร้บัคดัเลอืกประชุมและเลอืกกนัเองใหเ้หลอืสองคน เป็นกรรมกำร 

 
๔๕ กำรด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รบักำร

คดัเลือกเพื่อแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ก.พ.อ. เมื่อมำตรำ ๑๓ วรรคสอง ก ำหนดใหก้รรมกำร
ตำมมำตรำ ๑๔ (๔) พน้จำกต ำแหน่งเมื่อพน้จำกต ำแหน่งนำยกสภำสถำบนัอุดมศกึษำ อธกิำรบด ีหรอื
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ กรรมกำร ก.พ.อ. ที่มำจำกกำรคดัเลอืกกนัเองของนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย จึงต้องพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร ก.พ.อ. นับแต่ว ันที่พ้นจำกต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวทิยำลยันัน้ดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๒/๒๕๕๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๘ 

กำรคดัเลอืกกรรมกำรตำม (๖) ใหน้ ำวรรคสองมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มหำวิทยำลัยตำมวรรคหนึ่งหมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยและสถำบันที่จ ัด
กำรศกึษำในระดบัอุดมศกึษำที่ยงัเป็นส่วนรำชกำรอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั
และในวนัที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๔๕ เป็นส่วนรำชกำรสงักดัทบวงมหำวทิยำลยั 

 

มำตรำ ๖๘  ในกรณีทีม่หำวทิยำลยัตำมมำตรำ ๖๗ มน้ีอยกว่ำหำ้แห่ง ให้กรรมกำร
ตำมมำตรำ ๖๗ (๒) (๔) และ (๖) พน้จำกต ำแหน่งในสิ้นปีที่มมีหำวทิยำลยัน้อยกว่ำห้ำแห่ง 
และใหก้รรมกำรตำมมำตรำ ๖๗ (๑) (๓) และ (๕) อยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะครบวำระ 

 

มำตรำ ๖๙  ในวำระเริม่แรกจะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒติำมมำตรำ ๑๑ (๓) จำกผูซ้ึง่กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๑ (๑) (๒) (๔) และ (๕) 
เสนอแนะ 

 

มำตรำ ๗๐  ผู้ใดเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัตำมพระรำชบญัญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั พ.ศ. ๒๕๐๗ อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้
ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๗๑  ในกรณีที่มีกฎหมำยก่อนหรือหลังพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
บญัญตัใิหม้หำวทิยำลยัตำมมำตรำ ๖๗ วรรคสีไ่ม่เป็นส่วนรำชกำร แต่กฎหมำยดงักล่ำว
ก ำหนดใหย้งัมขีำ้รำชกำรอยู่ในมหำวทิยำลยัดงักล่ำว เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ใหถ้อืว่ำขำ้รำชกำรในมหำวทิยำลยัดงักล่ำวเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๗๒๔๖  ภำยในระยะเวลำสิบปีนับแต่วนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
มิให้น ำมำตรำ ๑๙ มำใช้บังคับและให้ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งมี

 
๔๖ มำตรำ ๗๒  แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน

สถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้มีคุณสมบัติทำงวิชำกำรครบถ้วนตำมที่

กฎหมำยก ำหนด และสถำบันอุดมศึกษำมีควำมจ ำเป็นและมีควำมประสงค์ที่จะให้ผู้นัน้รบัรำชกำร 
อยู่ต่อไปเพื่อประโยชน์แก่กำรสอนหรอืวิจยั ย่อมอยู่ในข่ำยที่จะได้รบักำรพจิำรณำให้รบัรำชกำรต่อไป 
ในปีที่ตนมีอำยุครบหกสิบปีบรบิูรณ์ อย่ำงช้ำภำยในวนัสิ้นปีงบประมำณ  ดังนัน้ ก.พ.อ. จึงไม่อำจ
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำรำชกำรที่ขดัหรอืแยง้กบับทบัญญัตใินมำตรำ ๗๒ 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๕/๒๕๕๕) 

มำตรำ ๑๙ และมำตรำ ๗๒ ให้อ ำนำจ ก.พ.อ. ก ำหนด “ต ำแหน่งงำนบริหำรอื่น ”  
ที่ข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งได้รบักำรต่อเวลำรำชกำรไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งได้  
 (มตี่อหน้ำถดัไป) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๔๙ 

ต ำแหน่งวชิำกำรตัง้แต่ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ขึ้นไป เมื่ออำยุครบหกสบิปีบรบิูรณ์ 
และจะพ้นจำกรำชกำรในสิ้น ปีงบประมำณที่ผู้นั ้นมีอำยุครบหกสิบ ปีบริบู รณ์  
หำกสถำบนัอุดมศึกษำมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่กำรสอนหรือวิจยั และมีควำม
ประสงค์ที่จะให้ผู้นั ้นรับรำชกำรอยู่ต่อไป สถำบันอุดมศึกษำอำจพิจำรณำให้ผู้นั ้น 
รบัรำชกำรต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมำณทีผู่น้ัน้มอีำยุครบหกสบิห้ำปีบรบิูรณ์ได ้โดยกำร
ต่อเวลำรำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
วิธีกำรและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และในระหว่ำงกำรต่อเวลำรำชกำรดังกล่ำว 
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำซึ่งได้รบักำรต่อเวลำรำชกำรจะด ำรงต ำแหน่ง

 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๔๖) 
และเมื่อไม่มบีทบญัญัติเกี่ยวกบักำรมอบอ ำนำจของ ก.พ.อ. ให้แก่องค์กรหรอืหน่วยงำนใดไว ้ก.พ.อ.  
จงึไม่สำมำรถมอบอ ำนำจดงักล่ำวให้สภำสถำบันอุดมศึกษำได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรื่องเสรจ็ที ่๗๕๕/๒๕๕๑) 

กำรต่อเวลำรำชกำรต้องต่อให้ข้ำรำชกำรที่ผ่ำนกำรประเมินครำวเดียวห้ำปีเพื่อให ้
รบัรำชกำรต่อไปได้จนถงึสิ้นปีงบประมำณทีผู่น้ัน้มอีำยุครบหกสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ แต่ทัง้นี้ ไม่เกีย่วขอ้งกบั
กำรประเมินประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปีของผู้นัน้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคบัที่ใช้กับข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศึกษำนั ้น (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๘๒/๒๕๕๐) 

แมต้ ำแหน่งรองหวัหน้ำภำควชิำจะไม่ใช่ต ำแหน่งผู้บรหิำรในมหำวทิยำลยัที่จะได้รบัเงนิ
ประจ ำต ำแหน่ง แต่ก็มอี ำนำจหน้ำที่ปฏบิตัริำชกำรแทนหวัหน้ำภำควชิำตำมที่หวัหน้ำภำควชิำมอบหมำย  
ดงันัน้ ข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศึกษำต ำแหน่งวชิำกำรที่ได้รบักำรต่อเวลำรำชกำรจงึด ำรง
ต ำแหน่งหวัหน้ำภำควชิำหรอืหวัหน้ำภำควชิำไม่ได้ 

สภำมหำวิทยำลัยและคณะกรรมกำรประจ ำคณะไม่มีอ ำนำจบังคับบัญชำในลักษณะ
เดยีวกนักบัต ำแหน่งผูบ้รหิำร  ดงันัน้ ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำต ำแหน่งวชิำกำรที่ได้รบั
กำรต่อเวลำรำชกำรจงึมสีทิธไิด้รบัเลอืกใหด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวได้ และหำกได้รบักำรต่อเวลำรำชกำร
ในขณะที่ยงัด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวอยู่  ย่อมสำมำรถด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๓/๒๕๕๐) 

กรณีที่ขำ้รำชกำรได้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำรไปแล้วนับแต่เกษยีณอำยุจนถึงวนัที่ได้รบั
ค ำสัง่ให้รบัรำชกำรต่อไป กำรนับระยะเวลำรบัรำชกำรติดต่อกนัของผู้นัน้จึงขำดตอนไปแล้ว  ดงันัน้ 
ก ำหนดระยะเวลำรบัรำชกำร ๕ ปี เพื่อขอพระรำชทำนเลื่อนชัน้ตรำเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จงึต้องเริม่ 
นับใหม่ตัง้แต่วนัทีม่คี ำสัง่ใหร้บัรำชกำรต่อไป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๕/๒๕๔๙) 

ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำต ำแหน่งวชิำกำรซึ่งได้รบักำรต่อเวลำรำชกำร
ตำมมำตรำ ๑๙ หรอืมำตรำ ๗๒ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำฯ 
ต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะกำรสอนหรอืวิจัยตำมที่ได้รบัอนุมตัิให้รบัรำชกำรต่อไปเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถ 
ท ำหน้ำที่ในต ำแหน่งทำงบริหำรในขณะเดียวกนัได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่  
๕๒๒/๒๕๔๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๕๐ 

หรอืปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งประเภทผู้บรหิำรตำมมำตรำ ๑๘ (ข) และงำนบริหำรอื่น
ตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนดมไิด ้

ในระหว่ำงที ่ก.พ.อ. ยงัมไิดป้ระกำศก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงือ่นไขตำม
วรรคหนึ่ง ให้น ำหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงือ่นไขที่ใชบ้งัคบัอยู่เดมิมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม
เพียงเท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบัพระรำชบญัญัตินี้จนกว่ำจะได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 

และเงือ่นไขตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๗๓  ผู้ใดเป็นขำ้รำชกำรครูตำมพระรำชบัญญตัิระเบียบขำ้รำชกำรคร ู
พ.ศ. ๒๕๒๓ หรือข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งปฏิบัติงำนอยู่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ สถำบันเทคโนโลยี 
รำชมงคล และสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
อยู่ ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้นั ้นเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้  และมีต ำแหน่งตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และเงือ่นไขที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๔  บรรดำพระรำชกฤษฎีกำ กฎทบวง กฎ ก.พ. ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
กำรก ำหนดกรอบอตัรำก ำลงั กำรจดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรอืกรณีอื่นใดซึ่งได้
ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญัติระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรือนในมหำวทิยำลยั 
พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีใ่ชบ้งัคบักบั
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยัตำมมำตรำ ๖๗ อยู่ในวนัก่อนวันที่พระรำชบญัญตัินี้
ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับกับข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมมำตรำ ๗๐  

โดยอนุโลมไปพลำงก่อนเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ จนกว่ำจะไดม้กีำรออก
กฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบยีบ ขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก ำหนดตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

บรรดำกฎ ก.ค. กฎ ก.พ. ระเบียบ ข้อบังคับ กำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง 
กำรจดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง หรอืกรณีอื่นใด ซึ่งได้ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู พ.ศ. ๒๕๒๓ และพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคบักับข้ำรำชกำรครูและข้ำรำชกำรพลเรือน
สำมญัซึง่เดมิปฏบิตังิำนในมหำวทิยำลยัรำชภฏั สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล และสถำบนั
เทคโนโลยีปทุมวัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อยู่ ในวันก่อนวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหค้งใชบ้งัคบักบัขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำตำม
มำตรำ ๗๓ โดยอนุโลมไปพลำงก่อนเท่ ำที่ ไม่ข ัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ ง
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๓๕๑ 

พระรำชบญัญัตินี้ จนกว่ำจะได้มีกำรออกกฎกระทรวง กฎ ก.พ.อ. ระเบียบ ข้อบงัคบั  
หรอืขอ้ก ำหนดตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหบ้รรดำอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ม. หรอื ก.ค. 
หรอื ก.พ. เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.พ.อ. และให้อ ำนำจหน้ำทีข่อง อ.ก.ม. มหำวทิยำลยั 
อ.ก.ค. กรม อ.ก.พ. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อ.ก.พ. กระทรวง  
หรอื อ.ก.พ. กรม เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ และให้อ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรสัง่บรรจุและแต่งตัง้ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวง
ศกึษำธกิำร หรอืเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบ
ขำ้รำชกำรคร ูกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั หรอืกฎหมำย
ว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน เป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องอธกิำรบด ี

 

มำตรำ ๗๕  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดมกีรณีกระท ำผดิวนิัย 
หรือกรณีที่สมควรให้ออกจำกรำชกำรอยู่ก่อนวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มี
อ ำนำจตำมพระรำชบญัญตันิี้มอี ำนำจสัง่ลงโทษผูน้ัน้หรอืสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบขำ้รำชกำรครู กฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
มหำวทิยำลยั หรอืกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้ 
ส่วนกำรสอบสวน กำรพิจำรณำและกำรด ำเนินกำรเพื่อลงโทษหรอืให้ออกจำกรำชกำร  
ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ 

(๑) กรณีที่ผู้บงัคบับญัชำได้สัง่ให้สอบสวนโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ 
ในขณะนัน้ไปแล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และยังสอบสวนไม่เสร็จก็ให้
สอบสวนตำมกฎหมำยนัน้ต่อไปจนกว่ำจะเสรจ็ 

(๒) ในกรณีที่ได้มกีำรสอบสวนหรอืพจิำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยที่ใช้อยู่ 
ในขณะนัน้เสรจ็ไปแลว้ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำกำรสอบสวนหรอืกำร
พจิำรณำนัน้ แลว้แต่กรณีเป็นอนัใชไ้ด ้

 

มำตรำ ๗๖  ผู้ใดมีกรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์หรอืร้องทุกข์ได้ตำมพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ พระรำชบัญญัติระเบียบ
ขำ้รำชกำรคร ูพ.ศ. ๒๕๒๓ หรอืพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ให้ผู้นัน้มีสทิธอิุทธรณ์หรอืร้องทุกข์ได้ตำมพระรำชบญัญัตินี้  เว้นแต่ในกรณีที่มกีำรยื่น
อุทธรณ์ หรือร้องทุกข์ไว้แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้มีกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์หรอืรอ้งทุกข์ต่อไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับที่ใช้อยู่ในขณะที่มี
กำรยื่นอุทธรณ์หรอืรอ้งทุกข ์
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๓๕๒ 

มำตรำ ๗๗  กำรใดอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ขำ้รำชกำรที่เกี่ยวกับข้ำรำชกำรครู ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมญัในมหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
สถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล และสถำบนัเทคโนโลยปีทุมวนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำ หรอืขำ้รำชกำรพลเรอืนในมหำวทิยำลยั กำรด ำเนินกำรต่อไปส ำหรบักำรนัน้
ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี
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๓๕๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีส่ถำนศกึษำของ
รฐัทีจ่ดักำรศกึษำระดบัปรญิญำจะตอ้งมำรวมอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำร
กำรอุดมศกึษำ กระทรวงศกึษำธกิำร แต่เนื่องจำกขำ้รำชกำรในสถำบนัอุดมศกึษำของรฐั
อยู่ภำยใต้ระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลที่แตกต่ำงกนั ได้แก่ ก.ม. ก.ค. และ ก.พ.  ดงันัน้ 
เพื่อใหก้ำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรในสถำบนัอุดมศกึษำของรฐัมคีวำมเสมอภำค 
เป็นเอกเทศ และสอดคล้องกับภำรกิจโดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศ 
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ จึงสมควรก ำหนดให้มีองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของ
ขำ้รำชกำรในสถำบนัอุดมศกึษำขึน้เป็นกำรเฉพำะ โดยให้คณำจำรย์และบุคลำกรที่เป็น
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำมำสงักัดองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่  ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๕๑๔๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๔  บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
ในสถำบันอุดมศึกษำ พ .ศ . ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญญัตินี้ 
ไม่กระทบกระเทอืนถึงสทิธขิำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำที่ไดร้บักำรต่อเวลำ
รำชกำรตำมมำตรำ ๑๙ และมำตรำ ๗๒ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่มอียู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๕  ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์  วิธีกำร 
และเงื่อนไขตำมมำตรำ ๑๘ มำตรำ ๓๑ และมำตรำ ๓๓ แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ ม เติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้ กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรแต่งตัง้ และกำรเลื่อนข้ำรำชกำรพลเรือน 

ในสถำบนัอุดมศกึษำขึ้นแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งในระดบัสูงขึ้น ให้เป็นไปตำมประกำศ
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขที่ใช้บังคบัอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั
ต่อไป จนกว่ำจะไดแ้ต่งตัง้ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำใหด้ ำรงต ำแหน่งใหม่
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๔๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๘ ก/หน้ำ ๓๖/๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 
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๓๕๔ 

มำตรำ ๑๖  ในระหว่ำงที่ยงัมิได้มีกำรปรบัปรุงอตัรำเงนิเดือนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือน 
และเงนิประจ ำต ำแหน่งใหส้อดคลอ้งกบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ
ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้ขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศกึษำยงัคงได้รบัเงนิเดอืน
และเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงินเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งที่ใชบ้งัคบั
อยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่ำจะได้มีกำรปรับปรุงอัตรำเงินเดือนและ 
เงินประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่ง หรือตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน ใหส้อดคล้องกบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรพลเรอืน 

ในสถำบนัอุดมศกึษำตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
กำรได้รับเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ งของข้ำรำชกำร 

พลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำตำมพระรำชบญัญัตินี้ ต ำแหน่งใดให้ได้รบัเงนิเดอืนและ 
เงนิประจ ำต ำแหน่งในอตัรำใด ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ี ทัง้นี้ ให้เทียบเคียงกับบัญชีเงนิเดือน 
และเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง หรอืตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๗   ให้ รัฐมนตีว่ ำก ำรกระทรวงศึกษ ำธิกำรรักษ ำกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบัญญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้บังคับมำเป็น
ระยะเวลำหนึ่งแลว้ บทบญัญตัแิห่งกฎหมำยดงักล่ำวบำงส่วนไมเ่หมำะสมกบัสภำพกำรณ์
ปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงกำรก ำหนดระบบต ำแหน่งและประเภทต ำแหน่งใหเ้หมำะสมกบั
ลกัษณะงำน และปรบัปรุงกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรต่อเวลำรำชกำรของผูด้ ำรงต ำแหน่ง
วชิำกำรเสยีใหม่เพื่อใหก้ำรต่อเวลำรำชกำรเป็นไปตำมควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่กำร
สอนหรอืวจิยัและตำมควำมตอ้งกำรของสถำบนัอุดมศกึษำเทำ่นัน้ นอกจำกนี้ สมควรทีจ่ะ
ให้มบีทบญัญัติเกี่ยวกบักำรเลื่อนขัน้เงินเดอืนของอธกิำรบดแีละบทบัญญัติเพื่อรองรบั
กำรบรหิำรงำนบุคคลของพนักงำนในสถำบนัอุดมศกึษำให้ชดัเจนยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๕๕ 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่  ๓ )  
พ.ศ. ๒๕๕๙๔๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๑  ให้ด ำเนินกำรให้ม ีก.อ.ร. ตำมมำตรำ ๑๗/๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงทีย่งัไม่ม ีก.อ.ร. ตำมวรรคหนึ่ง ให ้ก.พ.อ. ท ำหน้ำที ่ก.อ.ร. ไปพลำงก่อน 

 

มำตรำ ๑๒  เรื่องอุทธรณ์ตำมพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีไ่ดย้ื่นไวก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัและอยู่ใน
อ ำนำจกำรพจิำรณำของ ก.พ.อ. ให ้ก.พ.อ. พจิำรณำต่อไปจนกว่ำจะแลว้เสรจ็ 

 

มำตรำ ๑๓  ในระหว่ำงที่ยังมิได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ตำม 
มำตรำ ๑๗/๔ (๒) แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ ใหน้ ำขอ้บงัคบั ก.พ.อ. ว่ำด้วยกำร
อุทธรณ์และกำรพจิำรณำอุทธรณ์ กรณีถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร หรอืกรณีถูกสัง่ลงโทษ
ปลดออกหรือไล่ออก พ.ศ. ๒๕๔๙ มำใช้บังคับโดยอนุโลม จนกว่ำจะได้มีกำรออก
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๗/๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำรรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มบีทบญัญตับิำงประกำร
ทีไ่ม่เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิม่เตมิกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์
และรอ้งทุกขโ์ดยก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรพจิำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และรอ้งทุกขเ์พื่อท ำ
หน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำมอี ำนำจก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรด ำเนินกำรของ

 
๔๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๕๓ ก/หน้ำ ๒๗/๒๑ มถิุนำยน ๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๕๖ 

คณะอนุกรรมกำรเพื่อใหม้คีวำมชดัเจนยิง่ขึน้ และแกไ้ขถอ้ยค ำใหส้อดคล้องกบัระบบกำร
เลื่อนเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ โดยแก้ไขจำกค ำว่ำ “เลื่อน
ขัน้เงนิเดอืน” เป็นค ำว่ำ “เลื่อนเงนิเดอืน” และแก้ไขค ำว่ำ “ลดขัน้เงนิเดือน” เป็นค ำว่ำ 
“ลดเงนิเดอืน”  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  (ฉบับที่  ๔ )  
พ.ศ. ๒๕๖๒๔๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่ปัจจุบนัปรำกฏ
ปัญหำควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนประเภทต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม  
และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ว 
นอกจำกนี้ ยงัมปัีญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยของ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนกับกฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจริต  ซึ่งท ำให้กำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยเพื่อพจิำรณำลงโทษแก่ขำ้รำชกำรที่ถูกองค์กรตรวจสอบกำรทุจรติ 
ชีม้ลูควำมผดิหลงัออกจำกรำชกำรไปแลว้ในบำงกรณีไม่อำจด ำเนินกำรตำมฐำนควำมผดิ
ทีช่ีม้ลูได ้ ดงันัน้ สมควรใหก้ำรด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผูซ้ึง่ออกจำกรำชกำรเป็นมำตรฐำน
เดยีวกนัและสอดคล้องกบักฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจรติ อนัจะเป็นกลไกหนึ่ง 
ที่ท ำให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสัมฤทธิผ์ลมำกยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพ ลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่  ๕ )  
พ.ศ. ๒๕๖๒๕๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

 
๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๕/๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 
๕๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๙ ก/หน้ำ ๖๖/๑๔ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๕๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยเกีย่วกบั
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรประเภทต่ำง ๆ ได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรประเภทนัน้  ๆ มีอ ำนำจเสนอมำตรกำรเยียวยำให้
ข้ำรำชกำรได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งที่ เหมำะสมและเป็นธรรมตำม
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะรฐัมนตรกี ำหนดได้ แต่พระรำชบญัญตัิระเบยีบข้ำรำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยงัไม่มบีทบญัญัติเช่นว่ำนัน้ สมควรแก้ไข
เพิม่เติมพระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เพื่อให้คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำมอี ำนำจเสนอมำตรกำร
เยยีวยำใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำไดร้บัเงนิเดอืนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ที่เหมำะสมและเป็นธรรมตำมควรแก่กรณีเช่นเดียวกับข้ำรำชกำรประเภทอื่น  ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด  ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวใหค้ ำนึงถงึ
เงนิเดอืนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรประเภทอื่นประกอบดว้ย  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๒๕๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 

มำตรำ ๘  ในวำระเริ่มแรก ให้ผู้บังคับบัญชำตำมมำตรำ ๔๙ วรรคสี่ แห่ง
พระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  หมำยถึงปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์ 
วจิยัและนวตักรรม 

 
 

มำตรำ ๙  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศกึษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๕๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๗ ก/หน้ำ ๑๐๕/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๓๕๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ เพื่อให้
กำรจดัระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และ
สอดคล้องกับกำรจัดตัง้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๕๙ 

กฎ ก.พ.อ. 
ฉบบัที ่๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ว่ำดว้ยกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้๕๒ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๔ (๔) แห่ง
พระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ.  
จึงก ำหนดกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งซึ่งผู้บังคับบัญชำจะด ำเนินกำรทำงวินัย  
โดยไม่สอบสวนกไ็ด ้ไวด้งันี้ 

 

ขอ้ ๑  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
ในกรณีกระท ำควำมผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก เวน้แต่
เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

ขอ้ ๒  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
และไดร้บัสำรภำพเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชำหรอืให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพต่อผู้มหีน้ำที่
สบืสวนหรอืคณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
สถำบนัอุดมศกึษำและไดม้กีำรบนัทกึถอ้ยค ำรบัสำรภำพเป็นหนังสอื 

 

ข้อ ๓  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดกระท ำผิดจรรยำบรรณ
วชิำชพีโดยองคก์รวชิำชพีไดว้นิิจฉยัว่ำ เป็นกำรกระท ำผดิจรรยำบรรณวชิำชพีอย่ำงรำ้ยแรง 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

จำตุรนต ์ ฉำยแสง 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.พ.อ. 

 
๕๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๘๘ ก/หน้ำ ๔/๓๐ สงิหำคม ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.พ.อ. ฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ไดก้ ำหนดว่ำ หำกขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำกระท ำผดิวนิัยกรณีทีป่รำกฏ
ชัดแจ้งตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ผู้บังคับบัญชำจะไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้   
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎน้ี 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๑ 

กฎ ก.พ.อ. 
ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรกลบัเขำ้รบัรำชกำร กำรนับวนัรบัรำชกำร 

และเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัของผูข้อกลบัเขำ้รบัรำชกำร 

เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๔ (๔ ) และมำตรำ ๓๔ วรรคสอง  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ก.พ.อ. เห็นสมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรกลับเข้ำรับรำชกำร  
กำรนับวนัรบัรำชกำรและเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัของผู้ขอกลับเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ให้สอดคล้องกับกำรจ ำแนกต ำแหน่งตำมลักษณะงำน  
จงึออกกฎ ก.พ.อ. ไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ให้ยกเลกิ กฎ ก.พ.อ. ว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรกลบั
เขำ้รบัรำชกำร กำรนับวนัรบัรำชกำร และเงนิเดอืนทีจ่ะไดร้บัของผูข้อกลบัเขำ้รบัรำชกำร
เป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ้ ๒  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบนัอุดมศึกษำผู้ใดออกจำกรำชกำรเพื่อไป 
รับรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร หรือออกจำกรำชกำร 
โดยได้รบัอนุมัติจำกคณะรฐัมนตรี เพื่อไปปฏิบัติงำนใด ๆ ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนัน้
ส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเตม็เวลำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำร ให้สถำบนัอุดมศกึษำสงวนต ำแหน่งไว้ให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรอืนใน
สถำบนัอุดมศกึษำผูน้ัน้ 

 

ขอ้ ๓  เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำซึ่งออกจำกรำชกำรเพื่อ 
ไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำรพ้นจำกรำชกำรทหำร 
โดยไม่มีควำมเสียหำย ให้มีสิทธิขอกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ โดยท ำค ำรอ้งขอพรอ้มดว้ยหนังสอืรบัรองประวตัิกำรรบัรำชกำรทหำร
ยื่นต่อผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัพน้จำกรำชกำร
ทหำร และเมื่อสัง่บรรจุและแต่งตัง้แลว้ใหน้ับวนัรบัรำชกำรก่อนถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
รวมกบัวนัรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำรและวนัรบัรำชกำร
เมื่อได้รับบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำรเป็นเวลำรำชกำรติดต่อกันเพื่อประโยชน์ตำม



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๒ 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ทัง้นี้ 
ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งทีเทยีบเท่ำกบัระดบัเดมิและให้ได้รบั
เงนิเดอืน ดงันี้ 

(๑) กรณีผูบ้รรจุกลบัจำกรบัรำชกำรทหำรมเีวลำรบัรำชกำรทหำรตัง้แต่หกเดอืน
ขึน้ไป แต่ไม่ถงึหนึ่งปี ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนสงูกว่ำเดมิไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสำมของฐำนเงนิเดอืน
ทีข่ำ้รำชกำรผูน้ัน้ไดร้บัอยู่ก่อนออกจำกรำชกำร ถำ้ยงัมเีศษของเวลำทีเ่หลอืจำกหกเดอืน
ที่ไปรบัรำชกำรทหำร เมื่อน ำเศษเวลำที่เหลอืไปรวมกบัเวลำในกำรปฏิบตัิรำชกำรของ
ครึง่ปีทีแ่ลว้มำก่อนออกจำกรำชกำรไปรบัรำชกำรทหำรแลว้ มเีวลำปฏบิตัริำชกำรรวมกนั
ไม่น้อยกว่ำสี่เดอืน กใ็ห้ไดร้บัเงนิเดอืนเพิม่ขึน้ไดอ้ีกไม่เกินรอ้ยละสำม โดยค ำนวณจำก
ฐำนเงนิเดอืนทีไ่ดป้รบัเพิม่ขำ้งตน้แลว้ 

(๒) กรณีผูบ้รรจุกลบัจำกรบัรำชกำรทหำรมเีวลำรบัรำชกำรทหำรตัง้แต่หนึ่งปี
ขึ้นไป ส ำหรบัหกเดือนแรกให้ได้รบัเงนิเดือนสูงกว่ำเดมิได้ไม่เกินร้อยละสำมของฐำน
เงนิเดอืนที่ขำ้รำชกำรผูน้ัน้ได้รบัอยู่ก่อนออกจำกรำชกำร และในรอบหกเดอืนต่อ ๆ ไป 
ให้ได้รบัเงนิเดอืนเพิ่มได้อีกรอบละไม่เกินร้อยละสำม โดยค ำนวณจำกฐำนเงนิเดือนที่
ขำ้รำชกำรผูน้ัน้ไดร้บัเงนิเพิม่ขึน้ในแต่ละรอบ ถำ้ยงัมเีศษของเวลำทีเ่หลอืจำกหกเดอืนที่
ไปรบัรำชกำรทหำร เมื่อน ำเศษเวลำทีเ่หลอืไปรวมกบัเวลำในกำรปฏบิตัริำชกำรของครึง่ปี 
ที่แล้วมำก่อนออกจำกรำชกำรไปรบัรำชกำรทหำรแล้ว  มีเวลำปฏิบัติรำชกำรรวมกัน 
ไม่น้อยกว่ำสี่เดอืน กใ็ห้ไดร้บัเงนิเดอืนเพิม่ขึน้ไดอ้ีกไม่เกินรอ้ยละสำม โดยค ำนวณจำก
ฐำนเงนิเดอืนทีไ่ดป้รบัเพิม่ขำ้งตน้แลว้ 

(๓) กำรบรรจุและแต่งตัง้ที่ไม่ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ตำม  (๑) และ (๒)  
ใหก้ระท ำไดเ้มื่อมคีวำมจ ำเป็นและไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.พ.อ. 

 

ขอ้ ๔  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำซึ่งออกจำกรำชกำรโดยได้รบั
อนุมตัิจำกคณะรฐัมนตรเีพื่อไปปฏิบตัิงำนใด ๆ ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนัน้ส ำหรบักำร
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเต็มเวลำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำร ถ้ำผู้นัน้ขอกลบัเขำ้รบัรำชกำรภำยในหกสบิวนัภำยหลงัครบก ำหนดเวลำที่
คณะรฐัมนตรอีนุมตัิซึ่งต้องไม่เกินสี่ปีนับแต่วนัไปปฏิบตัิงำนดงักล่ำว ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่
บรรจุและแต่งตัง้ สัง่บรรจุและแต่งตัง้และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนทีเ่ทยีบเท่ำกบัระดบัต ำแหน่ง
เดมิ เว้นแต่กำรไปปฏิบตัิงำนดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อสถำบนัอุดมศกึษำเป็นอย่ำงยิ่ง 
สภำสถำบนัอุดมศกึษำจะอนุมตัใิหป้รบัเงนิเดอืนใหส้งูกว่ำเดมิตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๓ 

ท ำนองเดยีวกบักำรบรรจุผู้ออกจำกรำชกำรไปรบัรำชกำรทหำรกลบัเขำ้รบัรำชกำรกไ็ด้ 
แต่ทัง้นี้ต้องไม่สูงกว่ำเงนิเดอืนขัน้สูงของต ำแหน่ง ประเภท สำยงำน และระดบัที่บรรจุ
กลบั 

 

ขอ้ ๕  ขำ้รำชกำรซึ่งลำออกจำกรำชกำรไปดว้ยเหตุใด ๆ อนัมใิช่เป็นกรณีออก
จำกรำชกำร ตำมขอ้ ๓ และขอ้ ๔ หำกประสงค์จะขอกลบัเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ ให้ยื่นค ำร้องตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไข ที่สภำ
สถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด 

กำรบรรจุและแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่งต้องสอดคล้องกบัมติคณะรฐัมนตรี และมติ
คณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลงัคนภำครฐั (คปร.) และให้ค ำนึงถึง
ประโยชน์ของสถำบนัอุดมศกึษำเป็นส ำคญั และใหบ้รรจุกลบัในระดบัต ำแหน่งทีเ่ทยีบเท่ำ
กบัระดบัต ำแหน่งเดมิและเงนิเดอืนไม่สงูกว่ำเดมิ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ชนิวรณ์  บุญยเกยีรต ิ

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.พ.อ. 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๔ 

กฎ ก.พ.อ. 
ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำออกจำกรำชกำร 

กรณีไม่สำมำรถปฏบิตัริำชกำรใหม้ปีระสทิธภิำพเกดิประสทิธผิล 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ (๔) และมำตรำ ๕๗ วรรคสำม  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ก.พ.อ. จงึออกกฎ ก.พ.อ. ไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ข้อ  ๑ ๕๓  กฎ  ก .พ .อ . นี้ ให้ ใช้บั งคับ ตั ้งแต่ วัน ถัดจำกวันป ระก ำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  กำรสัง่ให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดออกจำกรำชกำร 
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิรำชกำรให้มปีระสทิธภิำพ
เกิดประสทิธผิล ในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทำงรำชกำรนัน้ ให้ผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๒๘ หรอืสภำสถำบนัอุดมศกึษำพจิำรณำจำกผลกำรปฏบิตัริำชกำรของขำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำผู้นัน้เป็นหลกั และให้ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๒๘ 
หรอืสภำสถำบนัอุดมศกึษำด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.พ.อ. นี้ 

 

ขอ้ ๓  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอุดมศกึษำตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๑๐ แล้ว 
เห็นว่ำ ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำผู้ใดมผีลกำรปฏิบตัิรำชกำรในระดบัที่
ต้องใหไ้ด้รบักำรพฒันำปรบัปรุงตนเอง ให้แจง้ผูน้ัน้ทรำบเกี่ยวกบัผลกำรประเมนิพรอ้ม
ทัง้ก ำหนดให้ผู้นัน้เขำ้รบักำรพฒันำปรบัปรุงตนเองโดยให้ลงลำยมอืชื่อรบัทรำบไว้เป็น
หลกัฐำน  ทัง้นี้ ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเอง ใหผู้บ้งัคบับญัชำจัดใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอุดมศกึษำผูน้ัน้ท ำค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองโดยก ำหนดเป้ำหมำยใน
ระดับอนัเป็นที่พอใจของทำงรำชกำรให้ชัดเจน เพื่อใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรครัง้ต่อไป 

 
๕๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๖๒ ก/หน้ำ ๒๑/๑๔ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๕ 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรและกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองของขำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำตำมวรรคหนึ่ง ใหม้รีะยะเวลำไม่เกนิสำมรอบกำรประเมนิ 

ในกรณีที่ผู้ถู กประเมิน เห็นว่ ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ผู้บังคับบัญชำ มีควำมไม่เป็นธรรมอำจท ำค ำคดัค้ำนยื่นต่อผู้บังคับบัญชำรวมไว้กับ 
ผลกำรประเมนิเพื่อเป็นหลกัฐำนได ้

 

ขอ้ ๔  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอุดมศกึษำตำมค ำมัน่ในกำรพฒันำปรับปรุงตนเองตำมขอ้ ๓ แล้ว ปรำกฏว่ำ 
ผูน้ัน้ไม่ผ่ำนกำรประเมนิในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรตำมค ำมัน่ในกำรพฒันำ
ปรบัปรุงตนเอง ใหร้ำยงำนผลกำรประเมนิดงักล่ำวต่อผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๒๘ 

เมื่อได้รับรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๒๘ อำจ
ด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบันอุดมศึกษำผู้รบักำรประเมินประสงค์ 
จะออกจำกรำชกำรกใ็หส้ัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๒) สัง่ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้นั ้น เข้ำรับกำรพัฒนำ
ปรบัปรุงตนเองอกีครัง้หนึ่งโดยท ำค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองเป็นครัง้ที่สอง หรอื 

(๓) สัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูน้ัน้ออกจำกรำชกำร 

กรณีผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๒๘ มคี ำสัง่ตำมวรรคสอง (๒) ใหข้ำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผู้นัน้เขำ้รบักำรพฒันำปรบัปรุงตนเองโดยใหล้งลำยมอืชื่อ
รับทรำบไว้เป็นหลักฐำนพร้อมทัง้ให้ผู้บังคับบัญชำจัดให้ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศึกษำผู้นัน้ท ำค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองโดยก ำหนดเป้ำหมำยใน
ระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรใหช้ดัเจนเป็นครัง้ทีส่องเพื่อใชใ้นกำรประเมนิผลกำร
ปฏบิตัริำชกำรครัง้ต่อไป เมื่อผูบ้งัคบับญัชำประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของขำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำตำมค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองในครัง้ที่สองแล้ว
ปรำกฏว่ำผู้นัน้ไม่ผ่ำนกำรประเมนิในระดบัอนัเป็นที่พอใจของทำงรำชกำรตำมค ำมัน่ใน
กำรพฒันำปรบัปรุงตนเองให้รำยงำนผลกำรประเมนิดงักล่ำวต่อผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๒๘ เพื่อสัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูน้ัน้ออกจำกรำชกำร 

 

ขอ้ ๕  เมื่อผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๒๘ มคี ำสัง่ใหข้ำ้รำชกำรพลเรอืนใน
สถำบนัอุดมศึกษำออกจำกรำชกำรตำมขอ้ ๔ แล้ว ให้รำยงำนสภำสถำบนัอุดมศึกษำ
ทรำบ ในกรณีที่สภำสถำบนัอุดมศกึษำเหน็ว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม
และมมีตเิป็นประกำรใด ใหผู้ม้อี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๒๘ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมทีส่ภำ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๖ 

สถำบนัอุดมศกึษำมมีต ิและใหแ้จง้ค ำสัง่หรอืกำรปฏบิตัดิงักล่ำวใหข้ำ้รำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำผูน้ัน้ทรำบ 

 

ขอ้ ๖  ผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.พ.อ. นี้ มสีิทธอิุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. 
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบหรอืวนัทีถ่อืว่ำทรำบค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมขอ้ ๕ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเรอืเอก ณรงค ์ พพิฒันำศยั 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.พ.อ. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.พ.อ. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๕๗  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
บัญญัติให้ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำร 
ใหม้ปีระสทิธภิำพเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรได ้ใหผู้ม้อี ำนำจ
ตำมมำตรำ ๒๘ หรอืสภำสถำบนัอุดมศกึษำสัง่ให้ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
ผู้นัน้ออกจำกรำชกำร  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก ำหนด  
เพื่อเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรปฏบิตังิำนของขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ ตลอดจนใหท้ำงรำชกำรไดม้โีอกำสหมุนเวยีนก ำลงัคนทีม่ปีระสทิธภิำพ
ทีด่กีว่ำมำท ำหน้ำทีแ่ทน  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.พ.อ. นี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๘ 

ประกำศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขกำรต่อเวลำรำชกำรของขำ้รำชกำรพลเรอืน 

ในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๙ และมำตรำ ๗๒ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.พ.อ. จึงก ำหนด
หลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขกำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำไวเ้ป็นแนวทำงปฏิบตัสิ ำหรบัสถำบนัอุดมศกึษำเพื่อประโยชน์แก่กำร
สอนหรอืวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขยำยเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำร 
พลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  
ด่วนมำก ที ่ศธ ๐๕๐๙.๕/ว ๑ ลงวนัที ่๒๒ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๘ 

(๒) หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขยำยเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัปรบัปรุง) ตำมหนังสอืส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศกึษำ ด่วนทีสุ่ด ที ่ศธ ๐๕๐๙.๕/ว ๑ ลงวนัที ่๑ มนีำคม ๒๕๔๙ 

 

ข้อ ๒ ๕๔  ให้ ใช้ประกำศ ก.พ .อ. นี้  นับตั ้งแต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำ เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  กำรต่อเวลำรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำให้
สถำบนัอุดมศกึษำด ำเนินกำรตำมควำมต้องกำรของสถำบนัอุดมศกึษำมใิช่สทิธขิองผูข้อ
ต่อเวลำรำชกำร 

 

ข้อ ๔  ให้สถำบนัอุดมศึกษำโดยควำมเห็นชอบของสภำสถำบันอุดมศึกษำ
วำงแผนอัตรำก ำลังระยะ ๔ ปี (หรือกว่ำนัน้) โดยก ำหนดเกณฑ์ และวิธีกำรในกำร
วเิครำะห์ควำมต้องกำรคณำจำรย์เป็นรำยสำขำวชิำที่ชดัเจน และน ำมำก ำหนดจ ำนวน
และคุณสมบตัขิองคณำจำรยท์ีต่้องกำรเป็นรำยสำขำวชิำเป็นรำยปี 

 

 
๕๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๑๕ ง/หน้ำ ๒๘/๗ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๖๙ 

ขอ้ ๕  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำที่จะได้รบักำรพิจำรณำให้ต่อ
เวลำรำชกำรตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 

(๑) ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ หรอืต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์อยู่ก่อนหรอื ณ 
วนัที่ ๓๑ มีนำคม ของปีที่เกษียณอำยุรำชกำร หำกด ำรงต ำแหน่งหลังจำกนี้ให้สภำ
สถำบนัอุดมศกึษำพจิำรณำรบัเขำ้ปฏบิตังิำนต่อในแนวทำงอื่น ๆ 

ทัง้นี้  ตัง้แต่วันที่  ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรยต์อ้งส ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำเอก หรอืเทยีบเท่ำ 

(๒) เป็นผู้ เกษียณอำยุรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติ บ ำเหน็จ  บ ำนำญ 
ขำ้รำชกำร พ.ศ. ๒๔๙๔ และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ตัง้แต่วนัที ่๑ ตุลำคม ๒๕๕๐ เป็นตน้ไป 

(๓) เป็นผู้มคีุณธรรม จรยิธรรม และมสุีขภำพแขง็แรงสมบูรณ์ ผ่ำนกำรตรวจ
สุขภำพโดยมใีบรบัรองแพทยจ์ำกสถำบนัของรฐัรบัรองและรบัรองไวไ้ม่เกนิ ๑ ปี 

(๔) ท ำหน้ำทีส่อนหรอืวจิยั 

(๕) มภีำระงำนและมผีลงำนทำงวชิำกำรยอ้นหลงั ๓ ปี จนถงึวนัที ่๓๑ มนีำคม 
ของปีทีเ่กษยีณอำยุรำชกำรตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด ดงันี้ 

(ก) ต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์

(ก ๑) ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนภำระงำนขัน้ต ่ำในฐำนะอำจำรย์ผู้สอนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ ตำมทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด และ 

(ก ๒) มผีลงำนทำงวชิำกำร ดงัต่อไปนี้ 
(ก ๒.๑) ต ำรำทีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ เฉลีย่ปีละ ๑ เล่ม หรอื 

(ก ๒.๒) หนังสอืทีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ เฉลีย่ปีละ ๑ เล่ม หรอื 

(ก ๒.๓) งำนวจิยัทีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ เฉลีย่ปีละ ๑ เรื่อง หรอื 

(ก ๒.๔) ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นที่ได้รบักำรเผยแพร่
เฉลีย่ปีละ ๑ รำยกำร หรอื 

(ก ๒.๕) บทควำมทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่  เฉลี่ย 
ปีละ ๓ เรื่อง 

กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำรใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท์ี่ ก.พ.อ. ก ำหนด 

กรณีทีด่ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรยไ์ม่ครบ ๓ ปี ก่อนเกษียณอำยุรำชกำร ใหใ้ช้
ผลงำนทำงวชิำกำรทีเ่คยเสนอก ำหนดต ำแหน่งเป็นศำสตรำจำรยม์ำนับรวมได ้

(ข) ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์

(ข ๑) ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนภำระงำนขัน้ต ่ำในฐำนะอำจำรย์ผู้สอนใน
สถำบนัอุดมศกึษำ ตำมทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนด และ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๗๐ 

(ข ๒) มผีลงำนทำงวชิำกำร ดงัต่อไปนี้ 
(ข ๒.๑) ต ำรำทีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ เฉลีย่ปีละ ๑ เล่ม หรอื 

(ข ๒.๒) หนังสอืทีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ เฉลีย่ปีละ ๑ เล่ม หรอื 

(ข ๒.๓) งำนวจิยัทีไ่ดร้บักำรเผยแพร่ เฉลีย่ปีละ ๑ เรื่อง หรอื 

(ข ๒.๔) ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นที่ได้รบักำรเผยแพร่
เฉลีย่ปีละ๑ รำยกำร หรอื 

(ข ๒.๕) บทควำมทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ เฉลี่ย 
ปีละ ๒ เรื่อง 

กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำรใหด้ ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

กรณีที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ไม่ครบ ๓ ปี ก่อนเกษียณอำยุรำชกำร  
ใหใ้ชผ้ลงำนทำงวชิำกำรทีเ่คยเสนอก ำหนดต ำแหน่งเป็นรองศำสตรำจำรยม์ำนับรวมได ้

 

ขอ้ ๖  กำรพจิำรณำขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอดุมศกึษำใหต้่อเวลำรำชกำร
ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) สถำบนัอุดมศึกษำโดยควำมเห็นชอบของสภำสถำบนัอุดมศึกษำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำก ำหนดจ ำนวนและตวับุคคลของคณำจำรย์ทีจ่ะเกษียณอำยุ
รำชกำร และจะใหป้ฏบิตังิำนต่อดว้ยแนวทำงต่ำง ๆ รวมทัง้แนวทำงกำรต่อเวลำรำชกำร 
ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงื่อนไขฉบบันี้ทัง้นี้เฉพำะในสำขำวชิำทีไ่ดว้เิครำะห์แลว้ในขอ้ ๔ 
ว่ำมคีวำมขำดแคลนและจ ำเป็นตอ้งรกัษำคณำจำรยใ์หป้ฏบิตังิำนต่อภำยหลงัเกษยีณอำยุ
รำชกำรเท่ำนัน้ 

(๒) สถำบนัอุดมศกึษำโดยควำมเหน็ชอบของสภำสถำบนัอุดมศึกษำ พจิำรณำ
ด ำเนินกำรอนุมตัิต่อเวลำรำชกำรแก่คณำจำรย์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำในขอ้ ๖ (๑) ซึ่งต้อง
เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑข์อ้ ๕ และต้องไดร้บัค ำยนิยอมจำกผูน้ัน้ดว้ย  
ทัง้นี้ ให้สถำบนัอุดมศกึษำด ำเนินกำรให้ต่อเวลำรำชกำรให้แล้วเสร็จก่อนที่ขำ้รำชกำร 

ผูน้ัน้จะเกษยีณอำยุรำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๖ เดอืน 

 

ขอ้ ๗  สถำบนัอุดมศกึษำต้องก ำกบัและตดิตำมประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ 
ผูไ้ดร้บักำรต่อเวลำรำชกำร ในประเดน็ต่ำง ๆ ดงันี้ 

(๑) ผู้ได้รบักำรต่อเวลำรำชกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนภำระงำนขัน้ต ่ำที่ 
ก.พ.อ. ก ำหนดตำมหนังสือทบวงมหำวิทยำลัยที่ ทม ๐๒๐๒.๔/ว ๑๙ ลงวันที่ ๑๖ 
มถิุนำยน ๒๕๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๗๑ 

(๒) ผูไ้ดร้บักำรต่อเวลำรำชกำรมสุีขภำพแขง็แรงสมบูรณ์ พรอ้มจะปฏิบตังิำน
ต่อไปโดยมกีำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 

(๓) ผูไ้ดร้บักำรต่อเวลำรำชกำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมจีรยิธรรมและจรรยำบรรณ 

 

ขอ้ ๘  ขำ้รำชกำรที่ไดร้บักำรพจิำรณำให้ต่อเวลำรำชกำร ใหร้บัรำชกำรต่อไป
ไดจ้นถงึวนัสิน้ปีงบประมำณทีผู่น้ัน้มอีำยุครบหกสบิหำ้ปีบรบิูรณ์ 

 

ขอ้ ๙  ขำ้รำชกำรทีไ่ดร้บักำรพจิำรณำใหต้่อเวลำรำชกำร และไดร้บัค ำสัง่ใหร้บั
รำชกำรต่อไป ตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะกำรสอนหรอืวจิยัเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรบรหิำรไดใ้นกรณีที่ภำระงำนใดอำจถอืว่ำเกีย่วขอ้งกบักำรเรยีนกำรสอนหรอืวจิยั 
หรอืไม่นัน้ ใหข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วจิติร  ศรสีอำ้น 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.พ.อ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๗๒ 

ประกำศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรพจิำรณำแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่ง 

ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

เพื่อให้หลักเกณฑ์กำรแต่งตัง้บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ เป็นช่องทำงในกำรพัฒนำคุณภำพวชิำกำรและ
นวตักรรมของประเทศ รวมทัง้ครอบคลุมผลงำนทีค่ณำจำรยไ์ดน้ ำควำมรูค้วำมเชีย่วชำญ
ในสำขำวิชำของตนมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำชุมชน สังคม หรือประเทศ 
ตลอดจนผลกัดนัใหส้ถำบนัอุดมศกึษำไทยก้ำวสู่ควำมเป็นสถำบนัอุดมศกึษำชัน้น ำระดบั
นำนำชำตแิละเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของประเทศ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ (๓) และมำตรำ ๒๘ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ก.พ.อ. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย์เพื่อใหส้ถำบนัอุดมศกึษำใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรออกขอ้บงัคบั  ทัง้นี้ สภำสถำบนัอุดมศกึษำอำจก ำหนดหลกัเกณฑ์เพื่อใหส้อดคล้อง
และเหมำะสมกบัพนัธกจิและนโยบำยกำรพฒันำอำจำรย์ของแต่ละสถำบนัอุดมศกึษำได ้
แต่ตอ้งไม่ต ่ำกว่ำมำตรฐำนกลำงที ่ก.พ.อ. ก ำหนด ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิประกำศ ก.พ.อ. และเอกสำรแนบทำ้ยประกำศ ก.พ.อ. ดงันี้ 
๑.๑ ประกำศ ก.พ.อ. และเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์

และวธิกีำรพจิำรณำแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย ์
และศำสตรำจำรย ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๒ ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลให้
ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑.๓ ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลให้
ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ๓๗๓ 

๑.๔ ประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลให้
ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ (ฉบับที่ ๘)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑.๕ ประกำศ ก.พ.อ. และเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวธิกีำรพจิำรณำแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย ์
และศำสตรำจำรย ์(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๖ ประกำศ ก.พ.อ. และเอกสำรแนบท้ำยประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลกัเกณฑ์
และวธิกีำรพจิำรณำแต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย ์
และศำสตรำจำรย ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ข้อ ๒๕๕  ประกำศ ก.พ.อ. นี้ ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งปี นับตัง้แต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒/๑  ให้สภำสถำบนัอุดมศึกษำมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำคณำจำรย์ให้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรทีส่งูขึน้ 

 

หมวด ๑ 

กำรแต่งตัง้อำจำรยป์ระจ ำใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

   
 

ข้อ ๓  ให้สภำสถำบันแต่งตัง้คณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ประกอบดว้ย 

๓.๑ ประธำนกรรมกำร ซึง่ตอ้งเป็นกรรมกำรสภำสถำบนัประเภทผูท้รงคุณวุฒทิี่
ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์

๓.๒ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่ตอ้งเป็นบุคคลทีม่ใิช่บุคลำกรของสถำบนัอุดมศกึษำ
นัน้ ๆ โดยคดัสรรจำกบญัชรีำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรพจิำรณำ
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรอืสำขำวชิำที่มกีำรจดักำร
เรยีนกำรสอนในสถำบนันัน้ ๆ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหำ้คน 

กำรพจิำรณำแต่งตัง้อำจำรย์ประจ ำใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร ใหด้ ำเนินกำร
ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดในขอ้ ๖ ถงึขอ้ ๑๐ 

 

 
๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๒๖๕ ง/หน้ำ ๔๓/๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ 
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 ๓๗๔ 

ขอ้  ๔   กำรพ จิำรณ ำแต ่งตั ง้อำจำรย ์ป ระจ ำให ด้ ำรงต ำ แหน่งผู ช้ ่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ให้พิจำรณำจำกคุณสมบตัิเฉพำะ
ต ำแหน่ง ผลกำรสอน ผลงำนทำงวชิำกำร และจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร 
ตำมทีก่ ำหนดในประกำศน้ีและเอกสำรแนบทำ้ย 

กำรพิจำรณำแต่งตัง้ในวรรคแรกกระท ำได้ ๒ วธิ ีคอื กำรแต่งตัง้โดยวิธปีกติ 
และกำรแต่งตัง้โดยวธิพีเิศษ 

 

ขอ้ ๕  กำรแต่งตัง้อำจำรย์ประจ ำผูใ้ดให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรโดยวธิปีกติ
ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

๕.๑ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
๕.๑.๑ คุณสมบตัเิฉพำะต ำแหน่ง 

ในกรณีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรหีรอืเทยีบเท่ำ ผูน้ัน้ต้อง
ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์และท ำกำรสอนมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหกปี หรอื 

ในกรณีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโทหรอืเทยีบเท่ำ ผูน้ัน้ต้อง
ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์และท ำกำรสอนมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสีปี่ หรอื 

ในกรณีทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำเอกหรอืเทยีบเทำ่ ผูน้ัน้ตอ้ง
ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ และท ำกำรสอนมำแลว้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี และพน้ระยะทดลองกำร
ปฏบิตังิำนทีก่ ำหนดโดยสถำบนันัน้ ๆ 

ในกรณีที่ผู้ขอด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเคยได้รับแต่งตัง้เป็น
อำจำรย์พเิศษในสถำบนัอุดมศกึษำที่ ก.พ.อ. รบัรอง และไดส้อนประจ ำวชิำใดวชิำหนึ่ง 
ซึ่งเทียบค่ำได้ไม่น้อยกว่ำสำมหน่วยกิตระบบทวภิำค หรอืปฏิบตัิงำนด้ำนวชิำชพีที่ใช้
ควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญในสำขำวชิำที่เสนอขอก ำหนดต ำแหน่งมำแล้ว อำจน ำระยะเวลำ
ระหว่ำงเป็นอำจำรยพ์เิศษในภำคกำรศกึษำทีส่อน หรอืปฏบิตังิำนดำ้นวชิำชพีนัน้มำรวม
ค ำนวณเวลำในกำรสอนใหส้ำมในสีส่่วนของเวลำทีท่ ำกำรสอน 

ในกรณีที่อำจำรย์ผู้ใดไดร้บัวุฒเิพิม่ ให้นับระยะเวลำในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ในต ำแหน่งอำจำรย์ก่อนได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและเวลำที่ปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง
อำจำรย์หลงัจำกไดร้บัวุฒเิพิม่ขึน้รวมกนั เพื่อขอแต่งตัง้ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์ได้
ตำมอตัรำส่วนของระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นคุณสมบตัเิฉพำะต ำแหน่ง 

๕.๑.๒ ผลกำรสอน ต้องประเมินคุณภำพกำรสอนของผู้ขอที่ครอบคลุม
ขอ้มูลที่จ ำเป็นทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพื่อช่วยให้
ผู้เรยีนได้เกิดกำรเรยีนรู้และสำมำรถประเมินกำรเรยีนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด ทัง้ในระดบั
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 ๓๗๕ 

ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย ์หรอืศำสตรำจำรย์ แต่สภำสถำบนัอุดมศกึษำอำจ
ก ำหนดใหส้งูขึน้ตำมระดบัต ำแหน่งทีป่ระเมนิได ้

ผูข้อต้องมชีัว่โมงสอนประจ ำวชิำใดวชิำหนึ่งที่ก ำหนดไว้ในหลกัสูตรของ
สถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งเทียบค่ำได้ไม่น้อยกว่ำสำมหน่วยกิตระบบทวิภำค และมีควำม
ช ำนำญในกำรสอน จะตอ้งเสนอเอกสำรหลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิผลกำรสอนทีผ่ลติขึน้
ตำมภำระงำนสอน ส ำหรบักรณีที่ผู้ขอได้ท ำกำรสอนหลำยวชิำหรอืสอนวชิำที่มีผู้สอน
ร่วมกนัหลำยคน จะต้องเสนอเอกสำรหลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรประเมนิผลกำรสอน ในทุกวชิำ
หรอืทุกหวัขอ้ที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่งรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำสำมหน่วยกิตระ
บบทวิภำค และมีคุณภำพดีมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำและได้ใช้ประกอบกำรสอนมำแล้ว  
โดยผ่ำนกำรประเมนิจำกคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรที่ก ำหนดในขอ้บงัคบัของสภำสถำบนัตำมขอ้ ๕ แนวทำงกำรประเมนิผลกำร
สอนในเอกสำรแนบทำ้ย 

๕.๑.๓ ผลงำนทำงวิชำกำรต้องประกอบด้วยผลงำนซึ่งมีคุณภำพด ี 
และมปีรมิำณอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวจิยั ๒ เรื่อง หรอื 

(๒) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น 
๑ รำยกำร หรือ 

(๓) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง และผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม ๑ เรื่อง 
หรอื 

(๔) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง และต ำรำหรอืหนังสอื ๑ เล่ม 

ส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสำขำวชิำทำง
สงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์นัน้ ผู้ขออำจใช้ผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น หรือ
ผลงำนวชิำกำรรบัใช้สงัคมหรอืบทควำมทำงวชิำกำรซึ่งมคีุณภำพดมีำก แทนงำนวจิยั 
ตำม (๒) - (๔) ได ้

กำรน ำงำนวจิยัหรอืงำนใด ๆ ที่ท ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
เพื่อรบัปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื่อส ำเร็จกำรศึกษำ มำเสนอเป็นผลงำนทำง
วชิำกำร ตำมขอ้น้ีจะกระท ำมไิด ้เวน้แต่ผูข้อไดแ้สดงหลกัฐำนว่ำไดท้ ำกำรศกึษำหรอืวจิยั
เพิม่เติมขยำยผลต่อจำกเรื่องเดมิ จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำรอย่ำงเห็นไดช้ดั 
ในกรณีเช่นนี้ใหพ้จิำรณำเฉพำะผลกำรศกึษำหรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึน้จำกเดมิเท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภทต้องได้รบักำรเผยแพร่ตำม
หลกัเกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก ำหนด พรอ้มแสดงหลกัฐำนว่ำกำรเผยแพร่นัน้ไดผ้่ำนกำร
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 ๓๗๖ 

ประเมนิคุณภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำนัน้ ๆ หรอืสำขำวชิำที่
เกีย่วขอ้ง (peer reviewer) ทีม่ำจำกหลำกหลำยสถำบนัตำมเอกสำรแนบทำ้ย 

๕.๑.๔ จรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรในกำรพิจำรณำก ำหนด
ต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรยต์อ้งค ำนึงถงึจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรดงันี้ 

(๑) ต้องมีควำมซื่อสตัย์ทำงวชิำกำร ไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำ
เป็นผลงำนของตนและไม่ลอกเลียนผลงำนของผู้อื่น ไม่น ำผลงำนของตนเองในเรื่อง
เดยีวกนัไปเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำรมำกกว่ำหนึ่งฉบบั รวมถงึไม่คดัลอกขอ้ควำมใด ๆ 
จำกผลงำนเดมิของตน โดยไม่อ้ำงองิผลงำนเดมิตำมหลกัวชิำกำร  ทัง้นี้ ในลกัษณะทีจ่ะ
ท ำใหเ้ขำ้ใจผดิว่ำเป็นผลงำนใหม่ 

(๒) ต้องอ้ำงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มำของข้อมูลที่น ำมำใช้ใน
ผลงำนทำงวชิำกำรของตนเองเพื่อแสดงหลกัฐำนของกำรคน้ควำ้ 

(๓) ต้องไม่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ทำงวชิำกำรจนละเลยหรอื
ละเมดิสทิธส่ิวนบุคคลของผูอ้ื่นหรอืสทิธมินุษยชน 

(๔) ผลงำนทำงวชิำกำรต้องได้มำจำกกำรศกึษำโดยใช้หลกั
วชิำกำรเป็นเกณฑ ์ปรำศจำกอคต ิและเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจรงิ ไม่จงใจเบีย่งเบน
ผลกำรศกึษำหรอืวจิยัโดยหวงัผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแก่
ผูอ้ื่น และเสนอผลงำนตำมควำมเป็นจรงิไม่ขยำยขอ้คน้พบ โดยปรำศจำกกำรตรวจสอบ
ยนืยนัในทำงวชิำกำร 

(๕) ต้องน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในทำงที่ชอบธรรมและชอบ
ดว้ยกฎหมำย 

(๖) หำกผลงำนทำงวชิำกำรมกีำรใชข้อ้มูลจำกกำรท ำกำรวจิยั
ในคนหรอืสตัว์ ผู้ขอต ำแหน่งจะต้องยื่นหลกัฐำนแสดงกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำร
จรยิธรรมกำรวจิยัของสถำบนัทีม่กีำรด ำเนินกำร 

๕.๒ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์

๕.๒.๑ คุณสมบัติ เฉพำะต ำแห น่ง ผู้ขอต้องด ำรงต ำแหน่งผู้ ช่ วย
ศำสตรำจำรย ์และปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปี 

๕.๒.๒ ผลกำรสอน ให้น ำควำมในข้อ ๕.๑.๒ มำใช้บังคับโดยอนุโลม  
แต่ตอ้งมคีวำมช ำนำญพเิศษในกำรสอน 
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 ๓๗๗ 

๕.๒.๓ ผลงำนทำงวชิำกำร ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวชิำกำร ได้ ๒ วธิ ี
ดงันี้ 

วธิทีี ่๑ ผลงำนทำงวชิำกำรต้องประกอบดว้ยผลงำนซึง่มคีุณภำพ
ด ีและมปีรมิำณอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวจิยั ๒ เรื่อง หรอื 

(๒) ผลงำนวิจยั ๑ เรื่อง และผลงำนทำงวิชำกำรในลกัษณะอื่น ๑ 
รำยกำร 

หรอื 

(๓) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง และผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม ๑ เรื่อง 

และ 

(๔) ต ำรำ หรอื หนังสอื ๑ เล่ม 

วธิทีี ่๒ ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งประกอบดว้ยผลงำนซึง่มคีุณภำพ 
และมปีรมิำณอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวิจัยอย่ำงน้อย ๓ เรื่อง ซึ่งมีคุณภำพดีมำก อย่ำงน้อย  
๒ เรื่อง และมคีุณภำพด ี๑ เรื่อง หรอื 

(๒) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีมำก อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง และ
ผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่นซึ่งมคีุณภำพด ีหรอื 

(๓) ผลงำนวิจัยซึ่งมีคุณภำพดีมำก อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง และ
ผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคมซึง่มคีุณภำพด ี

ส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรสำขำวชิำทำง
สงัคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ โดยวธิทีี่ ๒ นั น้ ผู ้ขออำจใช้ต ำรำหรอืหนังสอืซึ่งมี
คุณภำพดมีำก อย่ำงน้อย ๒ เล่มและมคีุณภำพด ี๑ เล่ม แทนผลงำนตำม (๑) - (๓) ได ้

กำรน ำงำนวจิยัหรอืงำนใด ๆ ที่ท ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำ
เพื่อรบัปริญญำ ประกำศนียบัตร หรือเพื่อส ำเร็จกำรศึกษำ มำเสนอเป็นผลงำนทำง
วชิำกำร ตำมขอ้นี้จะกระท ำมไิดเ้วน้แต่ผูข้อไดแ้สดงหลกัฐำนว่ำไดท้ ำกำรศกึษำหรอืวิจยั
เพิม่เติมขยำยผลต่อจำกเรื่องเดมิ จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำรอย่ำงเห็นไดช้ดั 
ในกรณีเช่นนี้ใหพ้จิำรณำเฉพำะผลกำรศกึษำหรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึน้จำกเดมิเท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ ผลงำนทำงวิชำกำรทุกประเภทต้องเป็นผลงำนหลังจำก
ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเดิม และต้องได้รับกำรเผยแพร่ตำม
หลกัเกณฑท์ี ่ก.พ.อ. ก ำหนด พรอ้มแสดงหลกัฐำนว่ำกำรเผยแพร่นัน้ไดผ้่ำนกำรประเมนิ
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 ๓๗๘ 

คุณภำพโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวชิำนัน้ ๆ หรอืสำขำวิชำที่ เกี่ยวข้อง 
(peer reviewer) ทีม่ำจำกหลำกหลำยสถำบนัตำมเอกสำรแนบทำ้ย 

๕.๒.๔ จรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรในกำรพิจำรณำก ำหนด
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ต้องค ำนึงถึงจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรตำมที่
ก ำหนดไว้ในขอ้ ๕.๑.๔ 

๕.๓ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 
๕ .๓ .๑  คุณ สมบัติ เฉพ ำะต ำแห น่ ง ผู้ ขอต้องด ำรงต ำแห น่ งรอง

ศำสตรำจำรย ์และปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสองปี 

๕.๓.๒ ผลกำรสอน ผูข้อตอ้งมชีัว่โมงสอนประจ ำวชิำหนึ่งวชิำใดทีก่ ำหนด
ไวใ้นหลกัสตูรของสถำบนัอุดมศกึษำ 

๕.๓.๓ ผลงำนทำงวชิำกำร ผู้ขออำจเสนอผลงำนทำงวชิำกำรได้ ๒ วิธ ี
ดงันี้ 

วธิทีี ่๑ ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งประกอบดว้ยผลงำนซึง่มคีุณภำพดี
มำก และมปีรมิำณอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวจิยั ๕ เรื่อง ซึ่งต้องไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ทีอ่ยู่ในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด หรอื 

(๒) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลกัษณะอื่นซึ่งต้องได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด หรือ
ผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทัง้หมดอย่ำงน้อย ๕ เรื่อง 

และ 

(๓) ต ำรำ หรอื หนังสอื ๑ เล่ม 

วธิทีี่ ๒ ผลงำนทำงวชิำกำรต้องประกอบดว้ยผลงำนซึ่งมคีุณภำพ
ดเีด่น และมปีรมิำณอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวจิยั ๕ เรื่อง ซึ่งต้องไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ทีอ่ยู่ในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด หรอื 

(๒) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ที่อยู่ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด และผลงำนทำงวิชำกำรใน
ลกัษณะอื่นซึ่งต้องได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติตำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด หรือ
ผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม รวมกนัทัง้หมดอย่ำงน้อย ๕ เรื่อง 
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 ๓๗๙ 

ส ำหรบักำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรสำขำวิชำทำง
สงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตรน์ัน้ ผูข้ออำจเสนอผลงำนทำงวชิำกำรได ้๒ วธิ ีดงันี้ 

วธิทีี ่๑ ผลงำนทำงวชิำกำรต้องประกอบดว้ยผลงำนซึ่งมคีุณภำพ
ดมีำก และมปีรมิำณอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวจิยั ๒ เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ทีอ่ยู่ในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด หรอืฐำนขอ้มลู TCI กลุ่ม ๑ หรอื 

(๒) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ทีอ่ยู่ในฐำนขอ้มูลระดบันำนำชำตติำมที่ ก.พ.อ. ก ำหนด หรอืฐำนขอ้มูล TCI กลุ่ม ๑ และ
ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่น หรือผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม รวมกันทัง้หมด 
อย่ำงน้อย ๒ เรื่อง  

และ 

(๓) ต ำรำ หรอื หนังสอื ๒ เล่ม 

วธิทีี ่๒ ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งประกอบดว้ยผลงำนซึ่งมคีุณภำพ
ดเีด่น และมปีรมิำณอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผลงำนวจิยั ๓ เรื่อง ซึ่งต้องไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ทีอ่ยู่ในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด หรอืฐำนขอ้มลู TCI กลุ่ม ๑ หรอื 

(๒) ผลงำนวจิยั ๑ เรื่อง ซึ่งตอ้งไดร้บักำรเผยแพร่ในวำรสำรวชิำกำร
ทีอ่ยู่ในฐำนขอ้มลูระดบันำนำชำตติำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด หรอืฐำนขอ้มลู TCI กลุ่ม ๑ หรอื 
ต ำรำหรอืหนังสอื ๑ เล่ม และผลงำนทำงวชิำกำรในลกัษณะอื่น หรอืผลงำนวชิำกำรรบัใช้
สงัคม รวมกนัทัง้หมดอย่ำงน้อย ๓ เรื่อง หรอื 

(๓) ต ำรำ หรอื หนังสอื ๓ เล่ม 

กำรน ำงำนวจิยัหรอืงำนใด ๆ ทีท่ ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรศกึษำเพื่อ
รบัปรญิญำ ประกำศนียบตัร หรอืเพื่อส ำเรจ็กำรศกึษำ มำเสนอเป็นผลงำนทำงวชิำกำร 
ตำมขอ้นี้จะกระท ำมไิด ้เวน้แต่ผูข้อไดแ้สดงหลกัฐำนว่ำไดท้ ำกำรศกึษำหรอืวจิยัเพิม่เตมิ
ขยำยผลต่อจำกเรื่องเดิม จนปรำกฏควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงเห็นได้ชัด  
ในกรณีเช่นนี้ใหพ้จิำรณำเฉพำะผลกำรศกึษำหรอืวจิยัทีเ่พิม่ขึ้นจำกเดมิเท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ ผลงำนทำงวชิำกำรทุกประเภทต้องเป็นผลงำนหลงัจำกไดร้บั
กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรเดมิ และต้องไดร้บักำรเผยแพร่ตำมหลกัเกณฑ์ที ่
ก.พ.อ. ก ำหนดพร้อมแสดงหลกัฐำนว่ำกำรเผยแพร่นัน้ไดผ้่ำนกำรประเมนิคุณภำพโดย
คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒใินสำขำวชิำนัน้ ๆ หรอืสำขำวชิำทีเ่กีย่วขอ้ง (peer reviewer) 
ทีม่ำจำกหลำกหลำยสถำบนัตำมเอกสำรแนบทำ้ย 
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 ๓๘๐ 

๕.๓.๔ จรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรในกำรพจิำรณำก ำหนด
ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ตอ้งค ำนึงถงึจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรตำมทีก่ ำหนด
ไวใ้นขอ้ ๕.๑.๔ 

 

ข้อ ๖  วิธ ีกำรแต่งตัง้อำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ โดยวิธีปกติให้ด ำเนินกำรดงันี้  

๖.๑ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์และรองศำสตรำจำรย ์

๖.๑.๑ ใหค้ณะวชิำเสนอชื่อผูม้คีุณสมบตัติำมหลกัเกณฑ์ต่อคณะกรรมกำร
พิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมแบบค ำขอรบักำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำง
วชิำกำรที ่ก.พ.อ. ก ำหนด พรอ้มดว้ยผลงำนทำงวชิำกำรตำมเอกสำรแนบทำ้ย 

๖.๑.๒ ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำรประเมนิผลกำรสอน 
โดยอำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อประเมนิผลกำรสอนไดต้ำมควำมเหมำะสม 

๖.๑.๓ ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร แต่งตัง้คณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำง
วชิำกำรในสำขำวชิำนัน้ ๆ ซึง่มอีงคป์ระกอบดงันี้ 

(๑) ประธำนกรรมกำร ซึ่งต้องแต่งตัง้จำกกรรมกำรพิจำรณำ
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 

(๒) กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิจ ำนวนสำมถงึหำ้คน 

กำรแต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำนทำงวชิำกำร
และจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร ต้องคดัสรรจำกบญัชรีำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที ่
ก.พ.อ. ก ำหนด ส ำหรบัสำขำวิชำที่เสนอขอ หรือมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวขอ้งกับ
ผลงำนที่เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลำกรของสถำบนัอุดมศกึษำที่ผู้ขอสงักัด
และไม่ได้อยู่ในบงัคบับญัชำของสถำบันอุดมศึกษำนัน้ รวมทัง้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ไม่ต ่ำกว่ำต ำแหน่งทีเ่สนอขอ และก ำหนดใหต้อ้งมกีำรประชุมคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ
เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร  
โดยมกีรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒมิำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
และใหก้ำรด ำเนินกำรอยู่ในชัน้ควำมลบัทุกขัน้ตอน 

ในกรณีทีม่เีหตุผลหรอืควำมจ ำเป็นทีส่ถำบนัอุดมศกึษำไม่สำมำรถแต่งตัง้
ผูท้รงคุณวุฒจิำกบญัชรีำยชื่อผูท้รงคุณวุฒทิี ่ก.พ.อ. ก ำหนดได ้ใหข้อควำมเหน็ชอบจำก 
ก.พ.อ. เป็นรำย ๆ ไป 

ทัง้นี้ เกณฑก์ำรตดัสนิของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก 
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 ๓๘๑ 

ในกรณีกำรพจิำรณำผลงำนทำงวชิำกำรของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์และรองศำสตรำจำรย์ ที่มีผลกำรประเมนิเป็นเอกฉันท์ว่ำ
คุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำรของผูข้อก ำหนดต ำแหน่งอยู่ในเกณฑ์หรอืไม่อยู่ใน
เกณฑ์ที ่ก.พ.อ. ก ำหนดนัน้ สภำสถำบนัอดุมศกึษำอำจก ำหนดยกเวน้กำรประชุมไวใ้น
ขอ้บงัคบัของสภำสถำบนั โดยให้ถอืเอำผลกำรประเมนิดงักล่ำวเป็นผลกำรพจิำรณำของ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวชิำกำรกไ็ด ้

ในกรณีทีผู่ข้อเสนอผลงำนวชิำกำรรบัใชส้งัคม สภำสถำบนัอุดมศกึษำอำจ
ก ำหนดไว้ในขอ้บงัคบัของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ ให้แต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรอื 
ผูท้ีป่ฏบิตังิำนร่วมกบัชุมชนทีม่คีวำมรูห้รอืควำมเชีย่วชำญเกี่ยวขอ้งกบัสำขำวชิำทีเ่สนอขอ 
ท ำหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติำมวรรคแรกเพิ่มเตมิได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้อง
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.พ.อ ก่อนด ำเนินกำรแต่งตัง้ 

๖.๑.๔ เมื่อคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำรพจิำรณำควำมเหน็
ของคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติำมขอ้ ๖.๑.๓ แลว้ ใหน้ ำเสนอต่อสภำสถำบนัอุดมศกึษำ
พิจำรณำอนุมัติและให้อธิกำรบดีออกค ำสัง่แต่งตัง้ และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทรำบภำยใน
สำมสิบวนั นับแต่วนัที่ออกค ำสัง่แต่งตัง้ พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด  ทัง้นี้ ก.พ.อ. จะพจิำรณำกำรปฏบิตัิ
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในประกำศนี้ รวมทัง้สำระและควำมถูกตอ้งเหมำะสม
ของกำรพจิำรณำอนุมัติ และแจง้ผลกำรพิจำรณำให้สภำสถำบนัอุดมศกึษำทรำบต่อไป 
และใหส้ภำสถำบนัอุดมศกึษำปฏบิตัติำมนัน้ 

ค ำสัง่แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรตอ้งระบุสำขำวชิำของต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึควำมเชีย่วชำญของผูข้อดว้ย 

๖.๒ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์

๖.๒.๑ ใหน้ ำควำมในขอ้ ๖.๑.๑ และ ๖.๑.๓ มำใช้บงัคบักบักำรแต่งตัง้
ตำมขอ้นี้ดว้ยโดยอนุโลม แต่ต้องจดัให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท ำ
หน้ำที่ประเมินผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร โดยมี
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 

๖.๒.๒ เมื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิจำรณำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น ำเสนอต่อสภำสถำบันอุดมศึกษำ
พจิำรณำ 
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 ๓๘๒ 

๖.๒.๓ เมื่อสภำสถำบันอุดมศึกษำพิจำรณำอนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ.  
ให้ควำมเห็น เพื่อเสนอรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำรเพื่อน ำเสนอนำยกรฐัมนตรี
น ำควำมกรำบบงัคมทูล เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำน
ประกอบกำรพจิำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

ขอ้ ๗  กำรแต่งตัง้อำจำรยป์ระจ ำใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรโดยวธิพีเิศษ 

สถำบนัอุดมศกึษำอำจเสนอแต่งตัง้ผูด้ ำรงต ำแหน่งอำจำรย ์ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์
หรอืรองศำสตรำจำรย์ ซึ่งมีคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งทีต่่ำงไปจำกทีก่ ำหนดไวใ้น
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้นก็ได้  เช่น กำรเสนอแต่งตัง้ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ซึ่งปฏิบตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งยงัไม่ครบระยะเวลำทีก่ ำหนดให้ด ำรงต ำแหน่ง
รองศำสตรำจำรย์ หรอืกำรเสนอแต่งตัง้อำจำรย์ประจ ำให้ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
โดยที่ผู้นัน้มไิด้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำก่อน 

กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรโดยวธิพีเิศษ ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 
๗.๑ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย ์โดยวธิพีเิศษ 

ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรและให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรเช่นเดียวกับกำร
แต่งตัง้ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตัง้กรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนอย่ำงน้อยห้ำคนพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรและจริยธรรมและ
จรรยำบรรณทำงวชิำกำร โดยกำรตดัสนิของที่ประชุมใหถ้ือเสยีงขำ้งมำก  ทัง้นี้ ผลงำน
ทำงวชิำกำรตอ้งมคีุณภำพอยู่ในระดบัดมีำก 

๗.๒ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์โดยวธิพีเิศษ 

ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที่ ๑ เท่ำนัน้ และให้ด ำเนินกำรตำม
วธิกีำรเช่นเดยีวกบักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์โดยวธิปีกตโิดยอนุโลม 
โดยใหแ้ต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนอย่ำงน้อยหำ้คน พจิำรณำผลงำนทำงวชิำกำร
และจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร โดยกำรตดัสนิของทีป่ระชุมใหถ้ือเสยีงขำ้งมำก  
ทัง้นี้ ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งมคีุณภำพอยู่ในระดบัดมีำก 

๗.๓ กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย ์โดยวธิพีเิศษ 

ให้เสนอผลงำนทำงวิชำกำรได้เฉพำะวิธีที่ ๑ เท่ำนัน้ และให้ด ำเนินกำรตำม
วธิีกำรเช่นเดียวกับกำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  
โดยใหแ้ต่งตัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนอย่ำงน้อยหำ้คน พจิำรณำผลงำนทำงวชิำกำร
และจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำร โดยกำรตดัสนิของทีป่ระชุมตอ้งไดร้บัคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่ำสีใ่นหำ้เสยีง  ทัง้นี้ ผลงำนทำงวชิำกำรตอ้งมคีุณภำพอยู่ในระดบัดเีด่น 
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 ๓๘๓ 

ขอ้ ๘  แบบค ำขอฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓) แบบเสนอแต่งตัง้ฯ (แบบ ก.พ.อ. ๐๔) 
แบบแสดงหลกัฐำนกำรมส่ีวนร่วมในผลงำนทำงวชิำกำร แนวทำงในกำรประเมนิผลกำร
สอนของผูข้อก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลกัษณะกำรมส่ีวนร่วมในผลงำนทำงวชิำกำร 
ค ำจ ำกดัควำมของผลงำนทำงวิชำกำร ลกัษณะกำรเผยแพร่และผลงำนทำงวชิำกำรที่
จ ำแนกตำมระดบัคุณภำพ และอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.พ.อ. ก ำหนด 

 

ขอ้ ๙  กรณีกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรในระดบัต ำแหน่งและสำขำวชิำ
เดียวกันกับที่ได้เคยขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำแล้ว หำกมีกำรน ำผลงำน 
ทำงวชิำกำรเดมิทีเ่คยเสนอเพื่อพจิำรณำก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรมำก่อน มำเสนอขอ
ก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรอีกครัง้หนึ่ง  ทัง้นี้ ไม่ว่ำโดยผู้ขอคนเดิมหรอืผู้ขอคนใหม่  
ให้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผลกำรพิจำรณำผลงำนทำงวิชำกำรเดมิแต่ละชิ้นที่
ผ่ำนกำรพจิำรณำมำแล้วนัน้ โดยไม่ตอ้งพจิำรณำผลงำน ทำงวชิำกำรนัน้ใหม่อกี เวน้แต่
คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒฯิ เหน็ว่ำเป็นผลงำนที่ล้ำสมยัหรอืมเีหตุสมควรอื่นทีจ่ะไม่ใช้
ผลกำรพจิำรณำนัน้อกีต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒฯิ ต้องระบุเหตุผล
ทำงวชิำกำรโดยชดัแจง้ดว้ย 

 

หมวด ๒ 

กำรลงโทษ 

   
 

ขอ้ ๑๐  ใหส้ภำสถำบนัอุดมศกึษำพจิำรณำก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกนัและ
ลงโทษผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งอันส่อให้เห็นว่ำเป็นผู้ที่ก ระท ำผิดทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณอนัเกีย่วขอ้งกบัผลงำนทำงวชิำกำรและเป็นผูท้ีม่คีวำมประพฤตไิม่เหมำะสม
ทีจ่ะไดร้บักำรพจิำรณำใหด้ ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร ดงัต่อไปนี้ 

๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่ำผูข้อระบุกำรมส่ีวนร่วมในผลงำนไม่ตรงกบัควำมเป็น
จรงิหรอืมพีฤติกำรณ์ส่อว่ำมกีำรลอกเลยีนผลงำนทำงวชิำกำรของผู้อื่น หรอืน ำผลงำน
ทำงวชิำกำรของผู้อื่น ไปใช้ในกำรเสนอขอต ำแหน่งทำงวชิำกำรโดยอ้ำงว่ำเป็นผลงำน
ทำงวิชำกำรของตนเอง หรือน ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ใน
วำรสำรวชิำกำรมำกกว่ำหนึ่งฉบบั หรอืคดัลอกขอ้ควำมใด ๆ จำกผลงำนเดมิของตนโดย
ไม่อำ้งองิผลงำนเดมิตำมหลกัวชิำกำร  ทัง้นี้ ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหเ้ขำ้ใจผดิว่ำเป็นผลงำน
ใหม่ หรอืละเลยหรอืละเมิดสิทธส่ิวนบุคคลของผู้อื่นหรอืสทิธมินุษยชน เพื่อก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยแก่ผูอ้ื่น และกระท ำกำรใด ๆ ทีเ่บีย่งเบนผลกำรศกึษำหรอืวจิยัและไม่เสนอ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๘๔ 

ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำมีมติให้งดกำรพิจำรณำกำรขอ
ต ำแหน่งทำงวชิำกำรในครัง้นัน้ และด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมขอ้เทจ็จรงิและควำมรำ้ยแรง
แห่งกำรกระท ำผดิเป็นกรณี ๆ ไป และหำ้มผูก้ระท ำผดินัน้เสนอขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร
มกี ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหำ้ปี แต่ไม่เกนิสบิปี นับตัง้แต่วนัทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำมมีต ิ

๑๐.๒ กรณีที่ได้รบักำรพิจำรณำอนุมัติให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไปแล้ว
หำกภำยหลงัตรวจสอบพบหรอืทรำบว่ำผลงำนทำงวชิำกำรทีใ่ชใ้นกำรเสนอขอต ำแหน่ง
ทำงวชิำกำรครัง้นัน้ เป็นกำรลอกเลยีนผลงำนของผู้อื่นหรอืน ำเอำผลงำนของผู้อื่นไปใช ้
โดยอ้ำงว่ำเป็นผลงำนของตนเองหรอืน ำผลงำนของตนเองในเรื่องเดยีวกนัไปเผยแพร่ใน
วำรสำรวชิำกำรมำกกว่ำหนึ่งฉบบั หรอืคดัลอกขอ้ควำมใด ๆ จำกผลงำนเดมิของตนโดย
ไม่อ้ำงองิผลงำนเดมิตำมหลกัวชิำกำร  ทัง้นี้ ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหเ้ขำ้ใจผดิว่ำเป็นผลงำนใหม่ 
หรอืละเลยหรอืละเมดิสทิธส่ิวนบุคคลของผู้อื่นหรอืสทิธมินุษยชน เพื่อก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ผู้อื่น และกระท ำกำรใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลกำรศึกษำหรือวิจยัและไม่เสนอ
ผลงำนตำมควำมเป็นจริง ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำมีมติถอดถอนต ำแหน่งผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์และรองศำสตรำจำรย ์ส ำหรบัต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ใหส้ภำสถำบนัอุดมศกึษำ
พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อน ำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำ 
โปรดเกล้ำฯ ถอดถอน และด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมขอ้เทจ็จรงิและควำมรำ้ยแรงแห่งกำร
กระท ำผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ำมผู้กระท ำผิดนั ้นเสนอขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
มกี ำหนดเวลำไม่น้อยกว่ำหำ้ปี แต่ไม่เกนิสบิปี นับตัง้แต่วนัทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำมมีติ
ใหถ้อดถอน หรอืนับตัง้แต่วนัทีท่รงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ถอดถอน แลว้แต่กรณี 

 

หมวด ๓ 

กำรเสนอขอทบทวนผลกำรพจิำรณำ 

   
 

ขอ้ ๑๑  กรณีทีผ่ลกำรพจิำรณำคุณภำพของผลงำนทำงวชิำกำรไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด ผู้ขออำจเสนอขอทบทวนผลกำรพิจำรณำต่อสภำสถำบนัอุดมศกึษำ 
และสำมำรถเสนอขอทบทวนผลกำรพิจำรณำได้ไม่เกินสองครัง้ โดยแสดงเหตุผล 
ทำงวชิำกำรสนับสนุน และกำรขอทบทวนดงักล่ำวแต่ละครัง้ใหย้ื่นเรื่องไดภ้ำยในเก้ำสบิวนั
นับแต่วนัทีร่บัทรำบมต ิ

ภำยใต้บงัคบัขอ้ ๖.๑.๔ เมื่อสภำสถำบนัอุดมศกึษำได้รบัเรื่องกำรขอทบทวน
ผลกำรพจิำรณำผลงำนทำงวชิำกำรแล้ว ให้ส่งคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำง
วชิำกำรพจิำรณำ เมื่อคณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำรมคีวำมเหน็ประกำรใดให้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๘๕ 

เสนอต่อสภำสถำบนัอุดมศกึษำวนิิจฉัย และให้ค ำวนิิจฉัยของสภำสถำบนัอุดมศกึษำเป็น
ทีสุ่ด 

 

ขอ้ ๑๒  ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำต ำแหน่งทำงวชิำกำร ด ำเนินกำรดงันี้ 
(๑) กำรทบทวนผลกำรพจิำรณำครัง้ทีห่นึ่ง 

(ก) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทำงวิชำกำร จะมีมติ 
ไม่รบัพจิำรณำกไ็ด ้

(ข) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำชี้แจงขอ้โต้แย้งมเีหตุผลทำงวชิำกำร ให้มมีตริบัไว้
พจิำรณำ โดยมอบคณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำนทำงวชิำกำร
และจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรชุดเดมิพจิำรณำค ำชีแ้จงขอ้โตแ้ยง้นัน้ 

(๒) กำรทบทวนผลกำรพจิำรณำครัง้ทีส่อง 

(ก) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มเีหตุผลทำงวชิำกำรหรอืมิได้
ชีแ้จงขอ้โตแ้ยง้โดยมเีหตุผลเพิม่เตมิจำกครัง้ทีห่นึ่ง จะมมีตไิม่รบัพจิำรณำกไ็ด้ 

(ข) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำชี้แจงขอ้โต้แย้งมเีหตุผลทำงวชิำกำรและได้ชี้แจง
เหตุผลเพิม่เตมิจำกกำรขอทบทวนครัง้ทีห่นึ่ง ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒเิพื่อ
ท ำหน้ำทีป่ระเมนิผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรเพิม่เตมิ 
จำกที่แต่งตัง้ไว้เดมิ จ ำนวนสองถึงสำมคนเพื่อพิจำรณำค ำชี้แจง ขอ้โต้แย้งและผลงำน
ทำงวิชำกำรของผู้ขอ  ทัง้นี้  ให้ประธำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท ำหน้ำที่
ประเมนิผลงำนทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรชุดเดมิท ำหน้ำที่
เป็นประธำน 

 

ขอ้ ๑๓  กรณีมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อท ำหน้ำที่ประเมนิผลงำน
ทำงวชิำกำรและจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงวชิำกำรเพิ่มเติม ให้สถำบนัอุดมศกึษำ
จ่ำยเงนิสมนำคุณกรรมกำรส ำหรบักำรทบทวนผลกำรพจิำรณำผลงำนทำงวชิำกำรของ
กรรมกำรทีแ่ต่งตัง้เพิม่นัน้ดว้ย 

 

ข้อ ๑๔  สภำสถำบันอุดมศึกษำอำจพิจำรณำเฉพำะค ำชี้แจงข้อโต้แย้งของ
ผลงำนทำงวชิำกำรที่ยื่นไว้เดมิทุกประเภทที่คุณภำพไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก ำหนดเท่ำนัน้  ทัง้นี้ หำกผูข้อมผีลงำนทำงวชิำกำรใหม่เพิม่เตมิ หรอืมกีำรแก้ไขผลงำนเดมิ 
กรณีนี้จะต้องด ำเนินกำรเสนอขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวชิำกำรใหม่ และใหถ้อืว่ำวนัทีย่ื่น
ผลงำนทำงวชิำกำรเพิ่มเติมหรอืวนัที่ยื่นขอแก้ไขผลงำนเดิมเป็นวนัเสนอขอต ำแหน่ง 
ทำงวชิำกำรใหม่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๘๖ 

ภำยใต้บงัคบัข้อ ๖.๑.๔. กรณีมีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมหมวดนี้ ให้สภำ
สถำบนัอุดมศึกษำเป็นผู้วนิิจฉัยชี้ขำดและใหค้ ำวนิิจฉัยของสภำสถำบนัอุดมศกึษำเป็น
ทีสุ่ด 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ข้อ ๑๕  กำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่สภำ
สถำบันอุดมศึกษำได้รบัเรื่องไว้แล้วและอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรอยู่ในวนัก่อนวนัที่
ประกำศนี้ใช้บงัคบั ให้ด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนดต ำแหน่ง ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตัง้บุคคล ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 
รองศำสตรำจำรย ์และศำสตรำจำรย ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไปจนแลว้เสรจ็  ทัง้นี้ สภำสถำบนัอุดมศกึษำจะแต่งตัง้
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ได้ไม่
ก่อนวนัทีป่ระกำศ ก.พ.อ. ฉบบันัน้ ๆ มผีลบงัคบัใช ้

 

ขอ้ ๑๖  มใิหน้ ำควำมในขอ้ ๓ (๓.๑) มำใชบ้งัคบักบัสถำบนัอุดมศึกษำ ซึ่งไม่มี
กรรมกำรสภำสถำบนัประเภทผูท้รงคุณวุฒทิี่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ อยู่ในวนัก่อน
วนัทีป่ระกำศนี้ใชบ้งัคบัจนกว่ำจะมกีำรแต่งตัง้กรรมกำรสภำสถำบนัผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ธรีะเกยีรต ิ เจรญิเศรษฐศลิป์ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.พ.อ. 
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 ๓๘๗ 
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 ๓๘๘ 
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 ๓๘๙ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๙๐ 
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 ๓๙๑ 
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 ๓๙๒ 
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 ๓๙๓ 
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 ๓๙๔ 
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 ๓๙๕ 
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 ๓๙๖ 
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 ๓๙๗ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๓๙๘ 
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 ๓๙๙ 
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 ๔๐๐ 
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 ๔๐๑ 
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 ๔๐๒ 
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 ๔๐๔ 
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 ๔๐๕ 
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 ๔๐๖ 
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 ๔๐๗ 
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 ๔๐๘ 
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 ๔๑๑ 
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 ๔๑๒ 
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 ๔๑๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๑๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๑๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๑๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๑๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๑๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๑๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๒๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๓๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๓ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๔ 

ประกำศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณทีพ่งึมใีนสถำบนัอุดมศกึษำ๕๖ 

   
 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรยกเลกิประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง มำตรฐำนของจรรยำบรรณที่
พงึมใีนสถำบนัอุดมศกึษำ ตำมประกำศ ก.พ.อ. ฉบบัลงวนัที ่๘ พฤษภำคม ๒๕๕๐ และ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองกฎหมำย 

 

ก.พ.อ. อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๔ (๙) แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จงึก ำหนดมำตรฐำนของจรรยำบรรณ
ทีพ่งึมใีนสถำบนัอุดมศกึษำ ไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  จรรยำบรรณที่ก ำหนดจะต้องครอบคลุมข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบนัอุดมศกึษำทุกประเภทต ำแหน่ง โดยต้องค ำนึงถึงลกัษณะงำน ลกัษณะวชิำชีพ
และลกัษณะวชิำกำรดว้ย 

 

ขอ้ ๒  จรรยำบรรณทีก่ ำหนดตอ้งยดึมัน่ในหลกักำรต่อไปนี้ 
(๑) ยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

(๒) ซื่อสตัยสุ์จรติและรบัผดิชอบ 

(๓) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
(๔) ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม 

(๕) มุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน 

(๖) ไม่ใชอ้ ำนำจครอบง ำผดิท ำนองคลองธรรมต่อนักศกึษำ 

 

ขอ้ ๓  จรรยำบรรณทีก่ ำหนดตอ้งครอบคลุม 

(๑) จรรยำบรรณต่อตนเอง 

(๒) จรรยำบรรณต่อวชิำชพี 

(๓) จรรยำบรรณต่อกำรปฏบิตังิำน 

(๔) จรรยำบรรณต่อหน่วยงำน 

(๕) จรรยำบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชำ 

(๖) จรรยำบรรณต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

 

๕๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๑๔๑ ง/หน้ำ ๓๕/๒๒ สงิหำคม ๒๕๕๑ 
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 ๔๕๕ 

(๗) จรรยำบรรณต่อผูร้่วมงำน 

(๘) จรรยำบรรณต่อนิสตินักศกึษำและผูร้บับรกิำร 

(๙) จรรยำบรรณต่อประชำชน 

(๑๐) จรรยำบรรณต่อสงัคม 

 

ขอ้ ๔  กำรกระท ำผดิจรรยำบรรณของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ
และพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำดังต่อไปนี้อย่ำงน้อยให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิด
จรรยำบรรณอย่ำงรำ้ยแรง 

(๑) กำรน ำผลงำนทำงวชิำกำรของผูอ้ื่นมำเป็นผลงำนของตนโดยมชิอบ 

(๒) กำรล่วงละเมิดทำงเพศหรือมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศกับนักศึกษำซึ่งมิใช่ 
คู่สมรสของตน 

(๓) กำรเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจำกนักศกึษำหรอื
ผูร้บับรกิำรเพื่อกระท ำหรอืไม่กระท ำกำรใด 

(๔) กำรเปิดเผยควำมลบัของนักศึกษำที่ได้มำจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่หรอืจำก
ควำมไวว้ำงใจ ทัง้นี้ โดยมชิอบ ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่นักศกึษำหรอืผูร้บับรกิำร 

(๕) กำรสอน หรอือบรมนักศกึษำเพื่อให้กระท ำกำรที่รูอ้ยู่ว่ำผดิกฎหมำยหรอื 
ฝ่ำฝืนศลีธรรมอนัดขีองประชำชนอย่ำงรำ้ยแรง 

(๖) กำรกระท ำควำมผดิอื่นตำมทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนดตำมสภำพและ
ควำมรำ้ยแรงของกำรกระท ำ 

 

ขอ้ ๕  ให้มอีงค์กรและกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณซึ่งอย่ำงน้อย
ตอ้งมมีำตรฐำนดงัต่อไปนี้ 

(๑) องค์กรพจิำรณำและวนิิจฉัยกำรกระท ำควำมผดิจรรยำบรรณ จะต้องเป็น
คณะบุคคลทีม่คีวำมเป็นอสิระและเป็นกลำง 

(๒) กำรริเริ่มด ำเนินกำรทำงจรรยำบรรณอำจกระท ำได้โดยผู้กล่ำวหำ หรือ
ผูบ้งัคบับญัชำขอใหด้ ำเนินกำร หรอืคณะกรรมกำรจรรยำบรรณเหน็สมควรสอบสวน 

(๓) กำรสอบสวนและพิจำรณำต้องยึดหลักกำรให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ 
ขอ้กล่ำวหำ กำรรบัฟังกำรแก้ขอ้กล่ำวหำของผูถู้กกล่ำวหำอย่ำงเพยีงพอ กำรเปิดโอกำส
ให้มีกำรคัดค้ำนผู้สอบสวนหรือกรรมกำรได้กำรคุ้มครองผู้กล่ำวหำหรือพยำนที่เป็น
นักศกึษำ 
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 ๔๕๖ 

ขอ้ ๖  กำรกระท ำผดิจรรยำบรรณทีเ่ป็นควำมผดิวนิัยหรอืผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
ใหด้ ำเนินกำรทำงวนิัยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
ถำ้ไม่เป็นควำมผดิวนิัยใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ตกัเตอืน หรอื 

(๒) สัง่ใหด้ ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด หรอื 

(๓) ท ำทณัฑบ์น 

เมื่อไดด้ ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งแลว้ใหบ้นัทกึไวใ้นทะเบยีนประวตับิุคคลดว้ย 

 

ขอ้ ๗  จรรยำบรรณทีส่ภำสถำบนัอุดมศกึษำก ำหนดจะตอ้งก ำหนดใหช้ดัเจนว่ำ
กำรประพฤตผิดิจรรยำบรรณในเรื่องใดไม่เป็นควำมผดิวนิัย หรอืเป็นควำมผดิวนิัย หรอื
เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

ข้อ ๘  ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำจัดให้มีมำตรกำรส่งเสริมจรรยำบรรณแก่
บุคลำกรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยอำจก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรจรรยำบรรณหรอืหน่วยงำนอื่น
มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๙  ในกำรก ำหนดจรรยำบรรณใหส้ภำสถำบนัอุดมศกึษำรบัฟังควำมคิดเหน็
และขอ้เสนอแนะของขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำประกอบดว้ย 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สมชำย  วงศส์วสัดิ ์
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงศกึษำธกิำร 

ประธำน ก.พ.อ. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๗ 

ขอ้บงัคบั ก.อ.ร. 
ว่ำดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอทุธรณ์ 

ค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรและค ำสัง่ลงโทษทำงวนิยัอย่ำงรำ้ยแรง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๗/๔ และประกอบมำตรำ ๑๗/๕ แห่ง
พระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) จึงออก
ขอ้บงัคบั ก.อ.ร. ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำร
พจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรและค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 

ข อ้  ๒ ๕๗  ข อ้ บ งั ค บั นี ้ให ้ใ ช ้บ งั ค บั ตั ง้ แ ต ่ว นั ถ ดั จ ำก ว นั ป ระก ำศ ใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบั ก.อ.ร. นี้ 
“ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

“ประธำน ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

“เลขำนุกำร ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 

“ที่ประชุม ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 

“คณะอนุกรรมกำร ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำวนิิจฉัย
อุทธรณ์และรอ้งทุกขท์ี ่ก.อ.ร. แต่งตัง้ขึน้เพื่อปฏบิตัิหน้ำทีต่ำมที ่ก.อ.ร. มอบหมำย 

“ส ำนวนกำรสอบสวน” หมำยควำมว่ำ ส ำนวนกำรสอบสวนกรณีมคี ำสัง่ใหอ้อก
จำกรำชกำรหรอืค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

 
๕๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๓๓ ง/หน้ำ ๕๐/๑๔ กุมภำพนัธ ์๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๘ 

ข้อ ๔  ให้ประธำน ก.อ.ร. เป็นผู้ร ักษำกำรตำมข้อบังคับนี้  และให้ ก.อ.ร.  
มอี ำนำจตคีวำมและวนิิจฉยัปัญหำทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรใชบ้งัคบัตำมขอ้บงัคบันี้ 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีทีข่อ้บงัคบันี้ มไิดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นใหน้ ำประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์และกฎหมำยว่ำด้วยวธิีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง มำใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

หมวด ๑ 

กำรยื่นอุทธรณ์และกำรด ำเนินกำรก่อนกำรพจิำรณำ 

   
 

ขอ้ ๖  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
หรอืถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงร้ำยแรง ผูน้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์ต่อ ก.อ.ร. ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบันี้ 

ควำมในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกับกำรถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดม ศกึษำ ผูใ้ดสมคัรไปปฏบิตังิำนใด ๆ 
ตำมควำมประสงคข์องทำงรำชกำร 

(๒) เมื่อทำงรำชกำรเลกิหรอืยุบหน่วยงำนหรอืต ำแหน่งที่ขำ้รำชกำรพลเรอืนใน
สถำบนัอุดมศกึษำปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืด ำรงอยู่ 

(๓) เมื่อข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดไปรับรำชกำรทหำร  
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร 

(๔) ถูกจ ำคุกในควำมผดิทีม่ใิช่กระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

ขอ้ ๗  กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
เป็นเรื่องเฉพำะตวั ตอ้งกระท ำดว้ยตนเอง 

ในกรณ ีทีผู่ อ้ ุทธรณ ์เจบ็ ป่วยหรอืไดร้บับำดเจบ็จนไม ่สำม ำรถอุทธรณ์ 
ดว้ยตนเองได ้ผู้อุทธรณ์จะมอบหมำยให้ทำยำทโดยธรรมหรอืบุคคลอื่นในกรณีที่ไม่มี
ทำยำทโดยธรรม ท ำกำรอุทธรณ์แทนได ้

ในกรณีทีผู่้ถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรถงึแก่ควำมตำย
ไปก่อนที่จะใชส้ทิธอิุทธรณ์เพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม ทำยำทผูม้สีิทธริบับ ำเหน็จ
ตกทอดหรอืทำยำทคนหนึ่งคนใดของผูน้ัน้มสีทิธทิีจ่ะอุทธรณ์ค ำสัง่แทนได้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๕๙ 

ข้อ ๘  กำรอุทธรณ์ต้องยื่นภำยในก ำหนดระยะเวลำสำมสิบวัน นับแต่วันที่ได ้
รบัแจง้ ส ำหรบัผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

ในกรณีทีผู่ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงยงั
ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์แต่ถึงแก่ควำมตำยในระยะเวลำอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้ทำยำทของ 
ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรือถูกสัง่ลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงมีสิทธิยื่ นอุทธรณ์
ภำยในก ำหนดระยะเวลำสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีผู่น้ัน้ถงึแก่ควำมตำย 

 

ขอ้ ๙  กำรอุทธรณ์ต้องท ำเป็นหนังสอืถึงประธำน ก.อ.ร. โดยใชถ้้อยค ำสุภำพ
และมสีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส ำหรบักำรติดต่อเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ของ 
ผูอุ้ทธรณ์ 

(๒) วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่ทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ 

(๓) ข้อเท็จจรงิหรอืข้อกฎหมำยที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นขอ้คดัค้ำนค ำสัง่ที่เป็น 
เหตุแห่งกำรอุทธรณ์ 

(๔) ค ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

(๕) ลงลำยมอืชื่อของผูอุ้ทธรณ์ 

(๖) ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย 

ในกำรอุทธรณ์ หำกผู้อุทธรณ์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำต่อ ก.อ.ร.  
ให้แสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์ หรือจะท ำเป็นหนังสือถึงประธำน ก.อ.ร.  
โดยยื่นหรอืส่งหนังสอืขอแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำต่อส ำนักงำนในวนัยื่นหนังสอือุทธรณ์กไ็ด้ 

 

ขอ้ ๑๐  กำรยื่นอุทธรณ์ตำมขอ้ ๙ ใหย้ื่นหนังสอือุทธรณ์พรอ้มกบัส ำเนำรบัรอง
ถูกต้องหนึ่งฉบับต่อสถำบันอุดมศึกษำที่มีค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่ลง โทษ 
ทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงหรอืยื่นต่อส ำนักงำน 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสถำบันอุดมศึกษำ ให้สถำบันอุดมศึกษำ
ด ำเนินกำรจดัส่งอุทธรณ์และส ำนวนกำรด ำเนินกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืสัง่ลงโทษ
ทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงไปยงัประธำน ก.อ.ร. โดยเรว็  

กรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นหนังสอือุทธรณ์ต่อสถำบันอุดมศกึษำที่มคี ำสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรหรอืมคี ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงร้ำยแรงให้วนัที่สถำบนัอุดมศกึษำประทบัตรำ 
รบัหนังสอืไวเ้ป็นหลกัฐำนตำมระเบยีบว่ำดว้ยงำนสำรบรรณเป็นวนัรบัอุทธรณ์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๐ 

กรณีที่ผู้อุทธรณ์ส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์หรอืวธิอีื่นที่ ก.อ.ร. ก ำหนด  
ใหถ้อืวนัทีท่ีท่ ำกำรไปรษณียต์น้ทำงออกใบรบัฝำกเป็นหลกัฐำนฝำกส่ง หรอืวนัที่ทีท่ ำกำร
ไปรษณียต์น้ทำงประทบัตรำรบัทีซ่องหนังสอืเป็นวนัยื่นอุทธรณ์ 

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ประสงค์จะยื่นหรือส่งค ำแถลงกำรณ์หรอืเอกสำรหลกัฐำน
เพิ่มเติมให้ท ำเป็นหนังสือถึงประธำน ก.อ.ร. หำก ก.อ.ร. พิจำรณำเรื่องอุทธรณ์นั ้น 
แลว้เสรจ็ก่อน ใหค้ ำแถลงกำรณ์นัน้ตกไป 

 

ขอ้ ๑๑  ในกรณีทีม่กีำรยื่นอุทธรณ์ทีส่ถำบนัอุดมศกึษำ ใหส้ถำบนัอุดมศกึษำส่ง
เอกสำรดงัต่อไปนี้ใหส้ ำนักงำนภำยในเจด็วนั 

(๑) หนังสอือุทธรณ์ 

(๒) ส ำเนำหลักฐำนกำรรบัทรำบค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรือค ำสัง่ลงโทษของ 
ผูอุ้ทธรณ์ 

(๓) ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๔) ค ำคดัคำ้นกรรมกำรสอบสวน (ถำ้ม)ี 
(๕) รำยงำนกำรประชุมของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ และคณะกรรมกำรที่ไดร้บั

มอบหมำยในกำรพจิำรณำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

(๖) ส ำนวนกำรสอบสวนและหลกัฐำนกำรสอบสวนทัง้หมดในกรณีตำมมำตรำ ๔๙ 
หรือเอกสำรหลกัฐำนทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๕๗ 
พรอ้มบญัชเีอกสำร 

(๗) ขอ้บงัคบัสถำบนัอุดมศกึษำทีเ่กีย่วกบักำรสอบสวนและกำรพจิำรณำลงโทษ
ทำงวนิัย 

เมื่อส ำนักงำน ได้รบัหนังสอือุทธรณ์ตำมข้อ ๑๐ ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำจัดส่งส ำเนำอุทธรณ์และแจ้งให้สถำบันอุดมศึกษำจัดส่งเอกสำรตำม  
วรรคหนึ่ง ให้ ก.อ.ร. เพื่อพิจำรณำภำยในเจ็ดวนัและรำยงำนให้ ก.อ.ร. เพื่อทรำบใน 
กำรประชุมครัง้ถดัไป 

 

ข้อ ๑๒  เมื่อส ำนักงำน ได้รับเอกสำรตำมข้อ ๑๑ จำกสถำบันอุดมศึกษำ
ครบถ้วนแล้วให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดชอบส ำนวน สรุปส ำนวนเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจำรณำ
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัเอกสำร  

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๑ 

หมวด ๒ 

กำรพจิำรณำอุทธรณ์ 

   
 

ขอ้ ๑๓  อุทธรณ์ที่ ก.อ.ร. จะรบัไว้พิจำรณำได้ต้องเป็นไปตำมข้อ ๙ และยื่น
หรอืส่งภำยในก ำหนดเวลำตำมขอ้ ๘ 

ในกรณีที ่ก.อ.ร. เหน็ว่ำหนังสอือุทธรณ์ทีย่ื่นไวต้ำมวรรคหนึ่งนัน้ อ่ำนไม่ออก 
อ่ำนไม่เข้ำใจ มีสำระส ำคัญไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือไม่ลงลำยมือชื่อและที่อยู่ของ 
ผู้อุทธรณ์ ก.อ.ร มอี ำนำจสัง่ให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถ้ำผู้อุทธรณ์
มไิดป้ฏบิตัติำมกใ็หม้มีตไิม่รบัอุทธรณ์ 

กรณีอุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลำตำมข้อ ๘ หำกกรณีมีเหตุจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม ก.อ.ร. มอี ำนำจรบัอุทธรณ์ดงักล่ำวไวพ้จิำรณำได ้

 

ขอ้ ๑๔  กำรนับระยะเวลำกำรพจิำรณำอุทธรณ์ 

(๑) กรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อสถำบันอุดมศึกษำที่มีค ำสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรหรอืค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้นับแต่วนัที่ประธำน ก.อ.ร. ได้รบั
อุทธรณ์พรอ้มเอกสำรตำมขอ้ ๑๑ ครบถว้นจำกสถำบนัอุดมศกึษำ 

(๒) กรณีที่ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อส ำนักงำน ให้นับแต่วนัที่ส ำ นักงำนได้รบั
อุทธรณ์ 

 

ข้อ ๑๕  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้ำนกรรมกำร ก.อ.ร. โดยท ำเป็นหนังสือแสดง
ขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้นยื่นต่อประธำน ก.อ.ร. ภำยในระยะเวลำอุทธรณ์  
ถ้ำกรรมกำร ก.อ.ร. ผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้  

(๑) รู้เห็นเหตุกำรณ์ในกำรกระท ำที่ผู้อุทธรณ์ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรือ 
กำรกระท ำผดิวนิัยทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

(๒) มส่ีวนไดส่้วนเสยีในกำรกระท ำผดิวนิัยทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
หรอืถูกลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูอุ้ทธรณ์ 

(๔) เป็นผูก้ล่ำวหำหรอืเป็นหรอืเคยเป็นผูส้ัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืสัง่ลงโทษ
ทำงวนิัย 

(๕) เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรด ำเนินกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรือ 
กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๒ 

(๖) มคีวำมเกี่ยวพนัทำงเครอืญำตหิรอืทำงกำรสมรสกบับุคคลตำม (๑) (๒) (๓) 
หรอื (๔) อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูอุ้ทธรณ์ 

เมื่อประธำน ก.อ.ร. ได้รบัหนังสอืคดัค้ำน ให้แจ้งกรรมกำร ก.อ.ร. ทรำบก่อน
เริม่พจิำรณำอุทธรณ์เพื่อใหพ้จิำรณำว่ำสมควรถอนตวัหรอืไม่ กรรมกำร ก.อร. ซึ่งมกีรณี
ตำมวรรคหนึ่ง อำจขอถอนตัวจำกกำรพิจำณำอุทธรณ์ เว้นแต่กำรถอนตัวนัน้จะมี
ผลกระทบต่อองค์ประชุม ก.อ.ร. อำจใช้ดุลพินิจในกำรพิจำรณำขอให้กรรมกำร ก.อ.ร. 
เขำ้ร่วมประชุมต่อไปได ้

กรณีทีก่รรมกำร ก.อ.ร. มไิดข้อถอนตวั ใหท้ีป่ระชุม ก.อ.ร. พจิำรณำขอ้เทจ็จรงิ
ทีค่ดัค้ำน ถ้ำทีป่ระชุมมมีตดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำรเหน็ว่ำ
ขอ้เทจ็จรงินัน้น่ำเชื่อถอืใหแ้จง้กรรมกำรผูน้ัน้ทรำบ และไม่ใหร้่วมพจิำรณำอุทธรณ์เรื่อง
นัน้ เวน้แต่กำรใหก้รรมกำรผู ้นัน้ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่ำ เพรำะ 
จะท ำใหไ้ดค้วำมจรงิและเป็นธรรม จะอนุญำตใหร้่วมพจิำรณำอุทธรณ์ดว้ยกไ็ด ้

กำรที่กรรมกำร ก.อ.ร. ผู้ถูกคัดค้ำนที่ถูกสัง่ไม่ให้ร่วมพิจำรณำอุทธรณ์หรือ 
ถอนตวัเพรำะมเีหตุอนัอำจถูกคดัคำ้นนัน้ ย่อมไม่กระทบถงึกำรกระท ำใด ๆ ทีไ่ดก้ระท ำ
ไปแลว้แมว้่ำจะไดด้ ำเนินกำรหลงัจำกทีไ่ดม้กีำรยื่นค ำคดัคำ้น 

 

ข้อ ๑๖  ในกรณีมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ก.อ.ร. อำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร  
ก.อ.ร. ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลำยคณะ โดยแต่ละคณะให้มีอ ำนำจหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำ
กลัน่กรอง ตรวจสอบส ำนวนอุทธรณ์ของข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  
แล้วเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนของ ก.อ.ร.หรือปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก ก.อ.ร. 

คณะอนุกรรมกำร ก.อ.ร. ตำมวรรคหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ
ใน ก.อ.ร. คนหนึ่ งเป็นประธำน กรรมกำรผู้ ทรงคุณวุฒิ ใน ก.อ.ร. คนหนึ่ งเป็ น
อนุกรรมกำร และอนุกรรมกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์สองคนซึ่งแต่งตัง้จำกขำ้รำชกำร
พลเรอืนในส ำนักงำนหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเรื่องที่
พิจำรณำตำมควำมจ ำเป็น และในกรณีที่เป็นกำรตรวจสอบกลัน่กรองส ำนวนอุทธรณ์  
ใหแ้ต่งตัง้เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบส ำนวน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

กำรคดัค้ำนอนุกรรมกำร ก.อ.ร. ตำมวรรคสอง ให้น ำขอ้ ๑๕ มำใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๓ 

ข้อ ๑๗  ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ แต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเป็นผูร้บัผดิชอบส ำนวน เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ก.อ.ร. เกี่ยวกบักำร
พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์และปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

ขอ้ ๑๘  กำรพจิำรณำอุทธรณ์ให ้ก.อ.ร. พจิำรณำจำกส ำนวนกำรสอบขอ้เท็จจรงิ
เบือ้งตน้และส ำนวนกำรสอบสวนและใหม้อี ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้สถำบนัอุดมศึกษำที่มีค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำร หรอืค ำสัง่ลงโทษทำง 
วนิัยอย่ำงรำ้ยแรงหรอืสถำบนัอุดมศกึษำทีเ่กี่ยวขอ้ง ชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ และจดัส่งเอกสำร
หรอืหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 

(๒) ให้บุคลำกรของสถำบนัอุดมศกึษำที่มีค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่
ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง หรอืสถำบนัอุดมศกึษำทีเ่กี่ยวขอ้งมำให้ถ้อยค ำเป็นพยำน
หรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ และจดัส่งเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๓) สัง่ให้สถำบันอุดมศึกษำที่มีค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรือค ำสัง่ลงโทษ 
ทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เตมิ 

ในกรณีที ่ก.อ.ร. เหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิซึ่งไดม้ำจำกกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิ
ตำม (๑) ถงึ (๓) อำจเป็นผลรำ้ยหรอืไม่เป็นคุณแก่ผูอุ้ทธรณ์ ใหเ้ลขำนุกำร ก.อ.ร.  
มหีนังสอืแจง้ผูอุ้ทธรณ์ให้ทรำบขอ้เทจ็จรงิอย่ำงเพยีงพอและมโีอกำสไดโ้ตแ้ยง้และแสดง
พยำนหลกัฐำนของตนภำยในระเวลำที ่ก.อ.ร. ก ำหนด 

 

ข้อ ๑๙  ในกรณี ที่ ผู้ อุทธรณ์ ขอแถลงกำรณ์ ด้วยวำจำ ให้  ก.อ.ร. รับฟั ง 

ค ำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำของผู้อุทธรณ์ทุกกรณี และผู้อุทธรณ์มสีทิธนิ ำทนำยควำมหรอื 
ทีป่รกึษำของตนเขำ้มำในกระบวนพจิำรณำของ ก.อ.ร. ไดค้นหนึ่ง กำรใดทีท่นำยควำมหรอื
ที่ปรกึษำได้กระท ำลงต่อหน้ำผู้อุทธรณ์และ ก.อ.ร. ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำแทนผูอุ้ทธรณ์ 
เว ้นแต่ผู ้อุทธรณ์จะได้คดัค้ำนเสยีในขณะนัน้ และหำก ก.อ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำกำร
แถลงกำรณ์ดว้ยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ จะใหง้ดกำรแถลงกำรณ์
ดว้ยวำจำกไ็ด ้

หำกสถำบนัอุดมศกึษำประสงค์จะมำแถลงแก้ ก็ให้มำแถลงหรอืมอบหมำยเป็น
หนังสอืใหเ้จำ้หน้ำที่ผู้รบัผดิชอบส ำนวนหรอืเจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งเป็นผูม้ำแถลงแก้ต่อที่
ประชุมครัง้นัน้ได ้ ทัง้นี้ ใหแ้จง้ล่วงหน้ำตำมควรแก่กรณี 

 

ข้อ ๒๐  เมื่อควำมปรำกฏแก่ ก.อ.ร. ว่ำผู้อุทธรณ์ถึงแก่ควำมตำยก่อนกำร
วนิิจฉัยอุทธรณ์ ให้รอกำรวนิิจฉัยอุทธรณ์นัน้ออกไปจนกว่ำทำยำทตำมข้อ ๗ จะมีค ำขอ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๔ 

เขำ้มำหรอืโดยที่ ก.อ.ร. เรยีกเขำ้มำเพื่อเปิดโอกำสใหท้ำยำทเขำ้มำแถลงชี้แจงประเดน็
กำรอุทธรณ์ โดยใหย้ื่นค ำขอเป็นหนังสอืต่อประธำน ก.อ.ร. ภำยในก ำหนดสี่สบิห้ำวนั 
นับแต่วนัที่ผู้อุทธรณ์ถึงแก่ควำมตำย และให้ ก.อ.ร. ด ำเนินกำรพจิำรณำอุทธรณ์ต่อไป  
ทัง้นี้ จะวนิิจฉยัเป็นผลรำ้ยยิง่กว่ำ แก่ผูอุ้ทธรณ์ทีถ่งึแก่ควำมตำยนัน้ไม่ได ้

 

ขอ้ ๒๑  เมื่อ ก.อ.ร. ไดพ้จิำรณำอุทธรณ์แลว้ใหม้มีตหิรอืค ำวนิิจฉยัดงันี้ 
(๑) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร หรอืกำรสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง

ชอบดว้ยกฎหมำยและเหมำะสมกบัควำมผดิแลว้ ใหม้มีตยิกอุทธรณ์ 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร หรอืกำรสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยใหม้มีตเิพกิถอนค ำสัง่ให ้ออกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่ลงโทษ 
ทำงวนิัยนัน้ 

(ก) ถ้ำกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร หรอืกำรสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงร้ำยแรง
ไม่ชอบด้วยกฎหมำยสำรบัญญตัิ ให้อธกิำรบดขีองสถำบนัอุดมศกึษำที่มคี ำสัง่ลงโทษ
ทำงวนิัย สัง่ให้ผูอุ้ทธรณ์กลบัเขำ้รบัรำชกำรตำมเดมิ และในกรณีทีอุ่ทธรณ์ใดเป็นควำมผดิ
วนิัยไม่รำ้ยแรงใหอ้ธกิำรบดพีจิำรณำลงโทษในควำมผดิวนิัยไม่รำ้ยแรงนัน้ 

(ข) ถำ้กำรสัง่ลงโทษนัน้ไม่ชอบดว้ยกฎหมำยวธิสีบญัญตั ิใหอ้ธกิำรบดขีอง
สถำบนัอุดมศกึษำที่มคี ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 
ด ำเนินกระบวนพจิำรณำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหค้รบถว้น เมื่อด ำเนินกำรครบถว้นแล้ว 
หำกอธกิำรบดยีงัคงยนืยนัค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง
ดงักล่ำว ก็ให้อธิกำรบดีของสถำบันอุดมศึกษำที่มีค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรือค ำสัง่
ลงโทษทำงวนิัย ยนืยนัค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงนัน้ 
แต่หำกอธกิำรบดมีคีวำมเหน็อย่ำงอื่นกใ็ห้ด ำเนินกำรเพกิถอนค ำสัง่เดมิและอำจมคี ำสัง่
ใหม่ตำมรปูคด ี

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำโทษที่ผูอุ้ทธรณ์ไดร้บัโทษไม่เหมำะสมกบัควำมผดิ ใหอ้ธกิำรบดี
สัง่ลงโทษตำมมตขิอง ก.อ.ร. 

 

ขอ้ ๒๒  ค ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่อย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูอุ้ทธรณ์ 

(๒) ชื่อคู่กรณีในอุทธรณ์ 

(๓) สรุปอุทธรณ์และค ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

(๔) สรุปค ำแกอุ้ทธรณ์ 

(๕) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉยั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๕ 

(๖) ค ำวนิิจฉยัแต่ละประเดน็พรอ้มเหตุผล 

(๗) สรุปค ำวนิิจฉยัทีก่ ำหนดใหคู้่กรณีปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรต่อไป 

(๘) แจง้สทิธฟ้ิองคดตี่อศำลปกครอง 

ค ำวนิิจฉัยหรอืค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่ง ต้องลงลำยมอืชื่อของ ก.อ.ร. ทีน่ัง่พจิำรณำ
และวินิจฉัยอุทธรณ์นั ้นด้วย ถ้ำผู้ใดมีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้ผู้นั ้น 
จดแจง้เหตุดงักล่ำวไวใ้นค ำวนิิจฉยัหรอืค ำสัง่นัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒๓  ผู้อุทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ในเวลำใด ๆ ก่อนที่ ก.อ.ร. จะพจิำรณำ
อุทธรณ์เสรจ็สิน้กไ็ด ้โดยท ำเป็นหนังสอืถึงประธำน ก.อ.ร. แต่ถ้ำผูอุ้ทธรณ์ถอนอุทธรณ์
ดว้ยวำจำใหเ้ลขำนุกำร ก.อ.ร. บนัทกึไวแ้ละจดัใหผู้อุ้ทธรณ์ลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 
เมื่อได้ถอนอุทธรณ์แล้วกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้เป็นอันระงบั และให้ประธำน ก.อ.ร.  
มคี ำสัง่จ ำหน่ำยอุทธรณ์ออกจำกสำรบบ 

กำรถอนอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ไม่ตดัสทิธผิู้อุทธรณ์ที่ยื่นอุทธรณ์ใหม่ภำยใน
ระยะเวลำอุทธรณ์ 

 

หมวด ๓ 

กำรด ำเนินกำรตำมมตแิละค ำวนิจิฉยัของ ก.อ.ร. 
   

 

ขอ้ ๒๔  ในกรณีที ่ก.อ.ร. มมีตติำมขอ้ ๑๘ แลว้ใหเ้ลขำนุกำร ก.อ.ร. แจง้มตใิห้
สถำบนัอุดมศกึษำทรำบโดยเรว็ 

ใหส้ถำบนัอุดมศกึษำด ำเนินกำรออกค ำสัง่หรอืปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตำมมตนิัน้
ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติจำกเลขำนุกำร ก.อ.ร. และเมื่ อได้มีกำร
ด ำเนินกำรตำมมติ ก.อ.ร. เสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและจดัส่งเอกสำร
หลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัเลขำนุกำร ก.อ.ร. โดยเรว็ 

 

ข้อ ๒๕  เมื่อ ก.อ.ร. ได้มีค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมข้อ ๒๑ แล้วให้เลขำนุกำร  
ก.อ.ร. แจ้งค ำวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทรำบเป็นหนังสือและแจ้งให้อธิกำรบดีของ
สถำบนัอุดมศกึษำทีม่คี ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรหรอืค ำสัง่โทษทำงวนิัยอย่ำงร้ำยแรงและ
ส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้งทรำบโดยเรว็ 

เมื่ อ  ก .อ .ร . มี ม ติ ต ำมข้ อ  ๒ ๑  (๒ ) (ก ) แ ละ (๓ ) ให้ อ ธิก ำรบ ดีข อ ง
สถำบันอุดมศึกษำที่มีค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรหรือค ำสัง่โทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ด ำเนินกำรออกค ำสัง่หรอืปฏบิตัิให้เป็นไปตำมนัน้ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจ้ง 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๖ 

ค ำวนิิจฉัยอุทธรณ์จำกเลขำนุกำร ก.อ.ร. และเมื่อไดอ้อกค ำสัง่หรอืปฏบิตัติำมค ำวนิิจฉัย
อุทธรณ์ดงักลำ่วแลว้ใหแ้จง้ ก.อ.ร. ทรำบภำยในเจด็วนั 

 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีทีอ่ธกิำรบดขีองสถำบนัอุดมศกึษำทีม่คี ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
หรือค ำสัง่โทษทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรงมีค ำสัง่ตำมค ำวินิ จฉัยอุทธรณ์ของ ก.อ.ร. ให ้
ผูอุ้ทธรณ์กลบัเขำ้รบัรำชกำร  ทัง้นี้ ให้มสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนสทิธปิระโยชน์อนัพงึมพีงึได ้
ระหว่ำงถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรดว้ย 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๑ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศำสตรำจำรยพ์เิศษธงทอง  จนัทรำงศุ 
ประธำน ก.อ.ร. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๗ 

ขอ้บงัคบั ก.อ.ร. 
ว่ำดว้ยกำรพจิำรณำวนิจิฉยัอทุธรณ์เรื่องรอ้งทุกขแ์ละกำรเสนอเรื่องรอ้งทุกข ์

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๑๗ /๔ และประกอบมำตรำ ๑๗ /๕  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ 
(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์และรอ้งทุกข์ (ก.อ.ร.)  
จงึออกขอ้บงัคบั ก.อ.ร. ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่ำด้วยกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขแ์ละเสนอเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๖๑” 

 

ข อ้  ๒ ๕๘  ข อ้ บ งั ค บั นี ้ให ้ใช ้บ งั ค บั ตั ง้ แ ต ่ว นั ถ ดั จ ำก ว ัน ป ร ะก ำศ ใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 

ขอ้ ๓  ในขอ้บงัคบั ก.อ.ร. นี้ 
“ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

“ประธำน ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

“เลขำนุกำร ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 

“ที่ประชุม ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ 

“คณะอนุกรรมกำร ก.อ.ร.” หมำยควำมว่ำ คณะอนุกรรมกำรพจิำรณำวนิิจฉัย
อุทธรณ์และรอ้งทุกขท์ี ่ก.อ.ร. แต่งตัง้ขึน้เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมที ่ก.อ.ร มอบหมำย 

 

ข้อ ๔  ให้ประธำน ก.อ.ร. เป็นผู้ร ักษำกำรตำมข้อบังคับนี้  และให้ ก.อ.ร.  
มอี ำนำจตคีวำมและวนิิจฉยัปัญหำทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรใชบ้งัคบัตำมขอ้บงัคบันี้ 

 

 
๕๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนพเิศษ ๖๖ ง/หน้ำ ๑๒/๒๑ มนีำคม ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๘ 

ขอ้ ๕  ในกรณีทีข่อ้บงัคบันี้ มไิดก้ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นให้น ำกฎหมำยว่ำดว้ย
วธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๖  กำรอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และกำรเสนอเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร 
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดใน ขอ้บงัคบั  
ก.อ.ร. นี้ 

 

ขอ้ ๗  ขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ มสีทิธอิุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์
หรอืเสนอรอ้งทุกขต์่อ ก.อ.ร. ภำยใต้หลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดในขอ้บงัคบั ก.อ.ร. 
ในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่พอใจในผลกำรพจิำรณำวนิิจฉัยของสภำสถำบนัอุดมศกึษำ หรอื 

(๒) สภำสถำบันอุดมศึกษำมิได้พิจำรณำวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนด
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบัที่ออกตำมควำมในมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึง่ตอ้งไม่เกนิเกำ้สบิวนั แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๘  กำรอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เป็นเรื่องเฉพำะตัวต้องกระท ำด้วยตนเอง  
จะอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ส ำหรบัผูอ้ื่นไม่ได้ และใหท้ ำค ำอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขเ์ป็นหนังสอื
ยื่นต่อประธำน ก.อ.ร. ภำยในก ำหนดสำมสบิวนั นับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งผลกำรพจิำรณำ
วนิิจฉยั หรอืวนัทีพ่น้ก ำหนดระยะเวลำกำรพจิำรณำตำมขอ้ ๗ แลว้แต่กรณี 

ค ำอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและอย่ำงน้อยต้องมีสำระส ำคัญ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สงักดั และทีอ่ยู่ส ำหรบักำรตดิต่อเกีย่วกบักำรอุทธรณ์เรื่องรอ้ง
ทุกขข์องผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๒) วนัทีไ่ดร้บัแจง้ผลกำรพจิำรณำหรอืวนัทีพ่น้ก ำหนดกำรพจิำรณำ ทีเ่ป็นเหตุ
แห่งกำรอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์ตำมขอ้ ๗ 

(๓) กำรปฏบิตัหิรอืไม่ปฏบิตัทิีเ่ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๖๙ 

(๔) ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมำยทีผู่อุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขเ์หน็ว่ำเป็นปัญหำของ
เรื่องอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๕) ค ำขอของผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๖) ลำยมอืชื่อของผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์เจ็บป่วยหรอืได้รบับำดเจ็บจนไม่สำมำรถส่ง 
ค ำอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ด้วยตนเองได้ ผู้นัน้จะมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งส่ง 
ค ำอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขด์งักล่ำวแทนกไ็ด ้

หำกผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชัน้พจิำรณำ
ของ ก.อ.ร. ให้แสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสอือุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ หรอืจะท ำเป็น
หนังสอืถงึประธำน ก.อ.ร. ต่ำงหำกกไ็ดแ้ต่ต้องยื่นหรอืส่งหนังสอืขอแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำ
ต่อส ำนักงำนก่อนที่ ก.อ.ร. จะเริม่พจิำรณำ 

 

ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ ให้ ก.อ.ร.  
รบัฟังค ำแถลงกำรณ์ด้วยวำจำของผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ทุกกรณี  และผู้นัน้มีสทิธิน ำ
ทนำยควำมหรือที่ปรกึษำเข้ำมำในกระบวนพิจำรณำของ ก.อ.ร. ได้คนหนึ่ง กำรใดที่
ทนำยควำมหรอืทีป่รกึษำไดก้ระท ำลงต่อหน้ำผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขห์รอื ก.อ.ร. ใหถ้อืว่ำ
เป็นกำรท ำแทนผูน้ัน้ เวน้แต่ผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขจ์ะไดค้ดัคำ้นเสยีในขณะนัน้ และหำก 
ก.อ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพิจำรณำวิ นิจฉัย
อุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์จะใหง้ดกำรแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำกไ็ด ้

หำกสภำสถำบนัอุดมศกึษำหรอืสถำบนัอุดมศกึษำจะแถลงแก้ กใ็หม้ำแถลงหรอื
มอบหมำยให้เจำ้หน้ำที่ผูร้บัผดิชอบส ำนวน หรอืเจำ้หน้ำที่ที่เกี่ยวขอ้งเป็นผู้มำแถลงแก้
ต่อทีป่ระชุมครัง้นัน้ได ้ ทัง้นี้ ใหแ้จง้ล่วงหน้ำตำมควรแก่กรณี 

 

ขอ้ ๑๐  กำรอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ ตำมขอ้ ๗ ใหย้ื่นหนังสอือุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์
พรอ้มกบัส ำเนำรบัรองถูกต้องหนึ่งฉบบัต่อสถำบนัอุดมศกึษำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์
เรื่องรอ้งทุกขห์รอืยื่นต่อส ำนักงำนกไ็ด ้

กรณีทีผู่อุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขส่์งหนังสอือทุธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ทำงไปรษณียห์รอื
วธิอีื่นที ่ก.อ.ร. ก ำหนดให้ถอืวนัที่ทีท่ ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงออกใบรบัฝำกเป็นหลกัฐำน
ฝำกส่ง หรอืวนัทีท่ีท่ ำกำรไปรษณียต์น้ทำงประทบัตรำรบัทีซ่องหนังสอืเป็นวนัยื่นอุทธรณ์
เรื่องรอ้งทุกข ์

ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ประสงค์จะยื่นหรือส่งค ำแถลงกำรณ์หรือ
เอกสำรเพิ่มเติมให้ท ำเป็นหนังสือถึงประธำน ก.อ.ร. หำก ก.อ.ร. พิจำรณำวินิจฉัย



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๗๐ 

อุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขน์ัน้แลว้เสรจ็ก่อนใหค้ ำแถลงกำรณ์นัน้ตกไป และไม่จ ำตอ้งพจิำรณำ
เอกสำรเพิม่เตมิดงักล่ำวอกี 

 

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ยื่ นอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ต่อ
สถำบนัอุดมศกึษำ ใหส้ถำบนัอุดมศกึษำจดัส่งหนังสอือุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ และส ำนวน
กำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขด์งัต่อไปนี้ ใหส้ ำนักงำนภำยในเจด็วนั 

(๑) ส ำเนำเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วกบักำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์

(๒) รำยงำนกำรประชุมของสภำสถำบันอุดมศกึษำและคณะกรรมกำรที่ได้รบั
มอบหมำยในกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์

(๓) ขอ้บงัคบัสถำบนัอุดมศกึษำทีเ่กีย่วกบักำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์

กรณีทีผู่อุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ยื่นอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขต์่อส ำนักงำน ใหเ้ลขำนุกำร 
ก.อ.ร. จดัส่งส ำเนำค ำอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขแ์ละแจง้ใหส้ถำบนัอุดมศกึษำจดัส่งเอกสำรตำม
วรรคหนึ่ง ให ้ก.อ.ร. เพื่อพจิำรณำภำยในก ำหนดเจด็วนั และรำยงำนให ้ก.อ.ร. ทรำบ 

 

ขอ้ ๑๒  หำ้มมใิหอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดกำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืค ำสัง่ให้

ออกจำกรำชกำรไวเ้ป็นกำรเฉพำะ 

(๒) เป็นกรณีที่กฎหมำยก ำหนดใหใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์ไว้โดยเฉพำะตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง 

(๓ ) เป็ น เรื่ องที่ มีข้อ เท็ จจริง เดียวกันกับ เรื่องที่ เคยมีค ำวินิ จฉั ยหรือ 
กำรด ำเนินกำรเสรจ็สิน้ไปแลว้ 

(๔) เป็นเรื่องทีผู่อุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขพ์น้จำกสภำพกำรเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืน
ในสถำบนัอุดมศกึษำของสถำบนัอุดมศกึษำนัน้ไปแลว้ 

 

ข้อ ๑๓  ให้ ก.อ.ร. จ ำหน่ำยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ออกจำกสำรบบ ในกรณี
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขต์ำยก่อนกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๒) ผู้อุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ถอนอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ก่อนที่ ก.อ.ร. พจิำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขเ์สรจ็สิน้ 

(๓) ผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขเ์พกิเฉยไม่ด ำเนินกำรตำมมต ิก.อ.ร. 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๗๑ 

ข้อ ๑๔ ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มีสิทธิคัดค้ำนกรรมกำร ก.อ.ร. โดยท ำเป็น
หนังสือแสดงข้อเท็จจริงที่ เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนยื่นต่อประธำน ก.อ.ร. ภำยใน
ระยะเวลำอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ถ้ำกรรมกำร ก.อ.ร. ผู้นัน้ มีเหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีอุ่ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๔) มีควำมเกี่ยวพันทำงเครอืญำติหรอืทำงกำรสมรสกับบุคคลตำม (๑) (๒) 
หรอื (๓) อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมไม่เป็นธรรมแก่ผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ 

เมื่อประธำน ก.อ.ร. ได้รบัหนังสอืคดัค้ำน ให้แจ้งกรรมกำร ก.อ.ร. ทรำบก่อน
เริ่มพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เพื่อพิจำรณำว่ำสมควรถอนตัวหรือไม่ 
กรรมกำร ก.อ.ร. ซึ่งมกีรณีตำมวรรคหนึ่ง อำจถอนตวัจำกกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องรอ้งทุกข ์เวน้แต่กำรถอนตวันัน้ จะมผีลกระทบต่อองค์ประชุม ก.อ.ร. อำจใชดุ้ลพนิิจ
ในกำรพจิำรณำขอใหก้รรมกำร ก.อ.ร. เขำ้ร่วมประชุมต่อไปได ้

กรณีทีก่รรมกำร ก.อ.ร. มไิดข้อถอนตวั ใหท้ีป่ระชุม ก.อ.ร. พจิำรณำขอ้เทจ็จรงิ
ทีค่ดัค้ำนถ้ำที่ประชุมมมีติดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของกรรมกำร เหน็ว่ำ
ขอ้เท็จจรงินัน้น่ำเชื่อถือให้แจ้งกรรมกำรผู้นัน้ทรำบ และไม่ให้เขำ้ร่วมพจิำรณำวนิิจฉัย
อุทธรณ์เรื่องร้องทุกขเ์รื่องนัน้ เวน้แต่กำรให้กรรมกำรผู้นัน้ร่วมพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องรอ้งทุกขจ์ะเป็นประโยชน์ยิง่กว่ำ เพรำะจะท ำใหไ้ดค้วำมจรงิและเป็นธรรม จะอนุญำต
ใหเ้ขำ้ร่วมพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขก์ไ็ด ้

กำรที่กรรมกำร ก.อ.ร. ผูถู้กคดัค้ำนที่ถูกสัง่ไม่ให้ร่วมพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์
เรื่องรอ้งทุกขห์รอืถอนตวัเพรำะมเีหตุอนัอำจถูกคดัคำ้นนัน้ ย่อมไม่กระทบถงึกำรกระท ำใด ๆ 
ทีไ่ดก้ระท ำไปแลว้แมว้่ำจะไดด้ ำเนินกำรหลงัจำกทีไ่ดม้กีำรยื่นค ำคดัคำ้นแลว้ 

 

ข้อ ๑๕  ในกรณีมีเหตุผลควำมจ ำเป็น ก.อ.ร. อำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร  
ก.อ.ร. ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลำยคณะ โดยแต่ละคณะให้มีอ ำนำจหน้ำที่เป็นผู้พิจำรณำ
กลัน่กรอง ตรวจสอบส ำนวนอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ แล้วเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพิจำรณำวินิจฉัย เพื่อประโยชน์ในกำร
ปฏบิตังิำนของ ก.อ.ร. หรอืปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก ก.อ.ร. 

คณะอนุกรรมกำร ก.อ.ร. ตำมวรรคหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 
ใน ก.อ.ร. คนหนึ ่งเป็นประธำน กรรมกำรผูท้รงค ุณวุฒ ใิน  ก.อ.ร. คนหนึ ่งเป็น



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๗๒ 

อนุกรรมกำร และอนุกรรมกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขส์องคน ซึ่งแต่งตัง้
จำกขำ้รำชกำรพลเรอืนในส ำนักงำนหรอืผูท้รงคุณวุฒภิำยนอก ซึ่งมคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ
ในเรื่องทีพ่จิำรณำตำมควำมจ ำเป็น และในกรณีทีเ่ป็นกำรตรวจสอบ กลัน่กรองส ำนวน
อุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์ ใหแ้ต ่งตัง้เจำ้หน้ำทีผู่ ร้บัผดิชอบส ำนวนเป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

กำรคดัค้ำนอนุกรรมกำร ก.อ.ร. ตำมวรรคสอง ให้น ำข้อ ๑๔ มำใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

ข้อ ๑๖  ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ แต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเป็นผูร้บัผดิชอบส ำนวน เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ก.อ.ร. เกี่ยวกบักำร
พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขแ์ละปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

ข้อ ๑๗  เมื่อส ำนักงำน ได้รับเอกสำรตำมข้อ ๑๑ จำกสถำบันอุดมศึกษำ
ครบถว้นแล้ว ใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบส ำนวน สรปุส ำนวนเสนอต่อ ก.อ.ร. เพื่อพจิำรณำ
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเอกสำร 

 

ข้อ ๑๘  กำรนับระยะเวลำกำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธร ณ์ เรื่องร้องทุกข ์
ใหน้ับตัง้แต่วนัทีส่ ำนักงำนไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ ๑๑ จำกสถำบนัอุดมศกึษำครบถว้นแลว้ 

 

ขอ้ ๑๙  ค ำวนิิจฉยัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขอ์ย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ชื่อผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๒) ชื่อคู่กรณีในกำรอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๓) สรุปค ำอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขแ์ละค ำขอของผูอุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๔) สรุปค ำแกค้ ำอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

(๕) ประเดน็ทีจ่ะตอ้งพจิำรณำ 

(๖) ค ำแนะน ำแต่ละประเดน็พรอ้มเหตุผล 

(๗) สรุปค ำวนิิจฉัยที่ก ำหนดให้คู่กรณีในกำรอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ปฏิบตัิหรอื
ด ำเนินกำรต่อไป 

ค ำวนิิจฉัยอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขต์ำมวรรคหนึ่งตอ้งลงลำยมอืชื่อของ ก.อ.ร. ทีม่ี
อ ำนำจวนิิจฉัยอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ ถ้ำผู้ใดมเีหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได ้
ใหจ้ดแจง้เหตุดงักล่ำวไวใ้นค ำวนิิจฉยัดว้ย 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๗๓ 

ขอ้ ๒๐  ในกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ดย้ื่นเรื่องรอ้งทุกข์ต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำและ
สภำสถำบนัอุดมศกึษำมไิดพ้จิำรณำเรื่องดงักล่ำวใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำเก้ำสบิวนั
และผู้ร้องทุกข์ได้เสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ให้น ำข้อ ๖ ถึงขอ้ ๑๙ มำใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

หมวด ๒ 

กำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิจิฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข ์

   
 

ข้อ  ๒๑   ในกรณี ที่ ผู้ ร้องทุ กข์ ไม่ พ อใจผลกำรพิจำรณ ำวินิ จฉัยขอ ง 
สภำสถำบันอุดมศึกษำมีสิทธิอุทธรณ์ ผลกำรวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์นั ้นต่อ  ก.อ.ร.  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ โดยใหย้ื่นหรอืส่งภำยในก ำหนดเวลำ
ตำมข้อ  ๘  และต้องเป็นประเด็นที่ ได้ว่ ำก ล่ำวกันมำในชั ้นกำรพิจำรณ ำของ 
สภำสถำบนัอุดมศกึษำ 

กรณีที่ ก.อ.ร. เห็นว่ำหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นไว้ตำมวรรคหนึ่งนัน้ 
อ่ำนไม่ออก อ่ำนไม่เขำ้ใจ มีสำระส ำคญัไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรอืไม่ลงชื่อและที่อยู่ของ 
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ เลขำนุกำร ก.อ.ร. มอี ำนำจสัง่ใหผู้้อุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกข์ แก้ไข
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถ้ำผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์มิได้ปฏิบตัิตำมก็ให้ ก.อ.ร. มมีต ิ
ไม่รบัอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ 

กรณีอุทธรณ์เรื่องร้องทุกขท์ี่ยื่นเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ ๘ 
หำกกรณีมีเหตุจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ก.อ.ร. มีอ ำนำจรับอุทธรณ์ 
เรื่องรอ้งทุกขด์งักล่ำวไวพ้จิำรณำได ้

 

ขอ้ ๒๒  กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ร. ให้พจิำรณำ
จำกผลกำรพจิำรณำวนิิจฉัยของสภำสถำบนัอุดมศกึษำที่เป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ 
เรื่องร้องทุกข์นัน้ และให้ ก.อ.ร. มอี ำนำจดงันี้ 

(๑) ใหส้ถำบนัอุดมศกึษำทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขช์ี้แจงขอ้เทจ็จรงิและจดัส่ง
เอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 

(๒) ให้สภำสถำบันอุดมศึกษำส่งผู้แทนมำให้ถ้อยค ำเป็นพยำนหรือชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๗๔ 

(๓) เรยีกให้บุคลำกรของสถำบนัอุดมศกึษำมำให้ถ้อยค ำเป็นพยำนหรอืชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิและจดัส่งเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง ตำมที ่ก.อ.ร. เหน็สมควร 

ในกรณีที ่ก.อ.ร. เหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิซึง่ไดม้ำจำกกำรแสวงหำเพิม่เตมิตำมขอ้ (๑) 
(๒) และ (๓) อำจเป็นผลร้ำยหรอืไม่เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ ให้เลขำนุกำร  
ก.อ.ร. มหีนังสอืแจ้งผูน้ัน้ใหท้รำบขอ้เทจ็จรงิอย่ำงเพยีงพอและมโีอกำสโต้แยง้และแสดง
พยำนหลกัฐำนของตนภำยในเวลำที ่ก.อ.ร. ก ำหนด 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

   
 

ขอ้ ๒๓  ในกรณีที่ผูร้อ้งทุกขเ์สนอเรื่องรอ้งทุกข์ต่อสภำสถำบนัอุดมศึกษำและ
สภำสถำบนัอุดมศกึษำมไิดพ้จิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ให้แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำเก้ำสิบวนั ผู้นัน้มสีิทธเิสนอเรื่องร้องทุกข์นัน้ต่อ ก.อ.ร. ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี้ โดยใหย้ื่นหรอืส่งภำยในก ำหนดเวลำตำมขอ้ ๘ 

 

ขอ้ ๒๔ ให ้ก.อ.ร. แจง้ให้สภำสถำบนัอุดมศกึษำชี้แจงเหตุแห่งควำมล่ำชำ้และ
เร่งพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จและรำยงำนให้ ก.อ.ร. ทรำบเพื่อประกอบกำร
พจิำรณำภำยในสำมสบิวนัหำกพจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดให้ขยำยเวลำได้อีก 
ไม่เกนิสบิหำ้วนั 

ในกรณีที่สภำมหำวทิยำลยัพจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดระยะเวลำที ่ก.อ.ร. 
ก ำหนดไวต้ำมวรรคหนึ่ง ใหส้ถำบนัอุดมศกึษำรำยงำนขอ้เทจ็จรงิกำรพจิำรณำพรอ้มทัง้
จดัส่งเรื่องรอ้งทุกขแ์ละส ำนวนกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขใ์ห ้ก.อ.ร. ภำยในสำมวนัท ำกำร
นับแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวและใหส้ถำบนัอุดมศกึษำเขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำ
เรื่องรอ้งทุกขน์ัน้กบั ก.อ.ร. ดว้ย 

ขอ้เท็จจรงิรวมถึงพยำนหลกัฐำนที่สภำสถำบนัอุดมศึกษำใช้ในกำรพิจำรณำ
เรื่องร้องทุกข์ให้ถือเสมือนเป็นส ำนวนกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ของ ก.อ.ร.  แต่ทัง้นี้ 
เป็นดุลพนิิจของ ก.อ.ร. ทีจ่ะรบัฟังเป็นพยำนหลกัฐำนหรอืใหม้กีำรสอบสวนใหม่กไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๕  กำรพจิำรณำวนิิฉยัเรื่องรอ้งทุกขข์อง ก.อ.ร. ใหน้ ำขอ้ ๒๒ มำใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

 ๔๗๕ 

หมวด ๓ 

ค ำวนิิจฉยั ก.อ.ร. และมต ิก.อ.ร. 
   

 

ข้อ ๒๖  เมื่อ ก.อ.ร. ได้พิจำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรอืพิจำรณำ
วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขแ์ลว้ใหม้คี ำวนิิจฉยัหรอืมตดิงันี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำกำรที่ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติต่อ 
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์นัน้ถูกต้องตำมกฎหมำยแล้ว ให้มีค ำวินิจฉัย 
ใหย้กอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขห์รอืยกค ำรอ้งทุกขแ์ลว้แต่กรณี 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกำรที่ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อ 
ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรอืผู้ร้องทุกข์นัน้ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้มีค ำวนิิจฉัยหรือ 
มติสัง่ให้สถำบันอุดมศึกษำแก้ไข เพิกถอนหรือยกเลิกกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตำม
กฎหมำยนัน้ หรือให้ปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือผู้ร้องทุกข์ให้ถูกต้องตำม
กฎหมำย 

(๓) ถ้ำเห็นว่ำสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่น เพื่อให้มีควำมถูกต้องตำม
กฎหมำยและเป็นธรรมหรือสมควรเยยีวยำควำมเสยีหำยให้แก่ผู้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์
หรอืผู้ร้องทุกข์ ให้มคี ำวนิิจฉัยหรอืมติให้ด ำเนินกำรได้ตำมควรแก่กรณี เพื่อประโยชน์
แห่งควำมยุตธิรรม 

 

ขอ้ ๒๗  เมื่อ ก.อ.ร. ไดม้คี ำวนิิจฉัยหรอืมติ ตำมขอ้ ๒๖ ให้เลขำนุกำร ก.อ.ร. 
แจง้ค ำวนิิจฉยัหรอืมตใิหผู้อุ้ทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขห์รอืผูร้อ้งทุกขท์รำบเป็นหนังสอืและแจง้
ให้อธิกำรบดีของสถำบันอุดมศึกษำที่เป็นเหตุแห่ งกำรอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์หรือ 
กำรรอ้งทุกขท์รำบโดยเรว็ 

เมื่อ ก.อ.ร. มีค ำวินิจฉัยหรือมติตำมข้อ ๒๖ (๒) และ (๓) ให้อธิกำรบดีของ
สถำบนัอุดมศกึษำ ผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์เรื่องรอ้งทุกขห์รอืกำรรอ้งทุกข ์ด ำเนินกำร
ออกค ำสัง่หรอืปฏิบตัิให้เป็นไปตำมนัน้ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งค ำวนิิจฉัย
หรอืมตจิำกเลขำนุกำร ก.อ.ร. และเมื่อไดอ้อกค ำสัง่หรอืปฏบิตัติำมค ำวนิิจฉยัหรอืมตแิล้ว 
ใหแ้จง้ ก.อ.ร. ทรำบภำยในเจด็วนั 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีที่ ก.อ.ร. มมีติตำมขอ้ ๒๒ หรอืขอ้ ๒๕ แล้ว ให้เลขำนุกำร ก.อ.ร. 
แจ้งมติให้สถำบันอุดมศึกษำทรำบโดยเร็ว และให้สถำบันอุดมศึกษำด ำเนินกำรหรือ
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมมตนิัน้ภำยในสบิหำ้วนั นับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้มตจิำกเลขำนุกำร ก.อ.ร. 
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 ๔๗๖ 

และเมื่อไดม้ีกำรด ำเนินกำรตำมมตเิสร็จสิ้นแล้ว ใหร้ำยงำนผลกำรด ำเนินกำรและจดัส่ง
เอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไปยงัเลขำนุกำร ก.อ.ร. โดยเรว็ 

 

ขอ้ ๒๙  เมื่อสถำบนัอุดมศกึษำ ได้รบัแจ้งค ำวนิิจฉัยหรอืมติจำก ก.อ.ร. แล้ว  
ให้สถำบนัอุดมศึกษำปฏิบัติหรอืด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยหรือมติดังกล่ำว
ภำยในเวลำ ที ่ก.อ.ร. ก ำหนด 

ในกรณีที่สถำบนัอุดมศกึษำมเีหตุขดัขอ้งหรอืมเีหตุอื่นอนัมอิำจก้ำวล่วงได้ 
ให ้สถำบนัอุดมศกึษำหำรอืมำยงั  ก.อ.ร. ภำยในสบิห ้ำวนันับแต่วนัที ่ได ้รบัแจ ้ง 
ค ำวนิิจฉัยหรอืมติจำก ก.อ.ร. 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๐ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ศำสตรำจำรยพ์เิศษธงทอง  จนัทรำงศ ุ

ประธำน ก.อ.ร. 
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๔๗๗ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เป็นปีที ่๖๖ ในรชักำลปัจจุบนั 

 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ 
พ.ศ. ๒๕๕๔” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

(๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๓) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๔ ก/หน้ำ ๘/๑๑ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 
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๔๗๘ 

(๔) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๖) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ขำ้รำชกำรรฐัสภำ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งไดร้บักำรบรรจุและแต่งตัง้ให้เป็น

ขำ้รำชกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
“ประธำนรฐัสภำ” หมำยควำมว่ำ ประธำนรฐัสภำตำมบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ 

“รองประธำนรฐัสภำ” หมำยควำมว่ำ รองประธำนรฐัสภำตำมบทบญัญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ 

“ก.ร.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

“รฐัสภำ” หมำยควำมว่ำ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำตำมบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ 

 

มำตรำ ๕  ใหป้ระธำนรฐัสภำรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๖  กำรจัดระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิต์่อ
ภำรกจิของทำงรำชกำร ควำมมปีระสทิธภิำพ และควำมคุ้มค่ำ โดยให้ขำ้รำชกำรปฏบิตัิ
รำชกำรอย่ำงมคีุณภำพคุณธรรม และมคีุณภำพชวีติทีด่ ี

 

มำตรำ ๗๒  ขำ้รำชกำรรฐัสภำ ม ี๒ ประเภท 

(๑) ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั ได้แก่ ขำ้รำชกำรรฐัสภำซึ่งรบัรำชกำรโดยได้รบั
บรรจุและแต่งตัง้ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๓ 

(๒) ขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง ได้แก่ ขำ้รำชกำรรฐัสภำซึ่งรบัรำชกำรใน
ต ำแหน่งกำรเมอืงของรฐัสภำตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๔ 

 

 
๒ กำรที่ ส. ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นนักวชิำกำรประจ ำคณะกรรมำธกิำรกำรศึกษำ วุฒิสภำ 

เป็นเพยีงกำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะท ำงำนด้ำนวชิำกำรให้แก่คณะกรรมกำรดงักล่ำวเท่ำนัน้  มไิด้ท ำให้ ส. 
มสีถำนะเป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำแต่อย่ำงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๐๔/๒๕๕๕) 
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๔๗๙ 

มำตรำ ๘  วันเวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำร
ประจ ำปี และกำรลำหยุดรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำ ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๙  เครื่องแบบของขำ้รำชกำรรฐัสภำและระเบยีบว่ำด้วยกำรแต่งกำย
ของขำ้รำชกำรรฐัสภำ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเครื่องแบบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ 

 

มำตรำ ๑๐  กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอสิรยิำภรณ์ส ำหรบัขำ้รำชกำรรฐัสภำ
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๑  บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรรฐัสภำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒  มำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรรฐัสภำ ให้เป็นไปตำม
ประมวลจรยิธรรมที ่ก.ร. ก ำหนด 

มำตรฐำนทำงจรยิธรรมตำมวรรคหนึ่งจะตอ้งมกีลไกและระบบในกำรด ำเนินงำน
เพื่อให้กำรบงัคบัใช้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้ก ำหนดขัน้ตอนกำรลงโทษตำม
ควำมรำ้ยแรงแห่งกำรกระท ำ 

กำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรมตำมวรรคหนึ่ง ใหถ้อืว่ำเป็น
กำรกระท ำผดิทำงวนิัย 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

   
 

มำตรำ ๑๓  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
รฐัสภำ” เรียกโดยย่อว่ำ “ก.ร.” ประกอบด้วย ประธำนรฐัสภำเป็นประธำนกรรมกำร  
รองประธำนรัฐสภำ เป็นรองประธำนกรรมกำร เลขำธิกำร ก.พ. เลขำธิกำรสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร เลขำธกิำรวุฒสิภำ ผูท้รงคุณวุฒจิ ำนวนแปดคนซึ่งสภำผูแ้ทนรำษฎรเลอืก
จ ำนวนสี่คน วุฒิสภำเลอืกจ ำนวนสี่คน และผู้แทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัจ ำนวนสี่คน 
ซึ่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในสงักดัส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรเลอืกกนัเอง
จ ำนวนสองคน และขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในสงักดัส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำเลอืก
กนัเองจ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 
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๔๘๐ 

ให้ประธำนรฐัสภำแต่งตัง้เลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎรหรอืเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
คนใดคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร ก.ร. 

 

มำตรำ ๑๔  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๓ ต้องมคีุณสมบตัิและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เคยรบัรำชกำรในต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดหีรอืต ำแหน่งเทยีบเท่ำมำแล้ว
หรอืเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรขำ้รำชกำรประเภทใดประเภทหนึ่งมำแลว้ 

(๒) ไม่เป็นขำ้รำชกำรซึ่งมตี ำแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ ำ ข้ำรำชกำรกำรเมอืง 
ขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง สมำชกิรฐัสภำ กรรมกำรพรรคกำรเมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีใ่น
พรรคกำรเมอืง 

 

มำตรำ ๑๕  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒแิละกรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั
มวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสีปี่ 

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒแิละกรรมกำรผู้แทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมกำร
ผูแ้ทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัซึง่ไดร้บัเลอืกใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่

 

มำตรำ ๑๖  เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒวิ่ำงลงเพรำะพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระตำมมำตรำ ๑๕ หรือเพรำะพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ  ๑๙ ให้สภำ
ผูแ้ทนรำษฎรหรอืวุฒสิภำ แลว้แต่กรณี เลอืกผูท้รงคุณวุฒซิึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
ต้องหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ ขึน้แทนภำยในสีส่บิห้ำวนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำง หรอืวนัเปิด
สมยัประชุมรฐัสภำ แลว้แต่กรณี 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหน้ ำมำใชบ้งัคบัส ำหรบักรณีทีต่ ำแหน่งว่ำงเพรำะกำรพน้จำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๙ และวำระของกรรมกำรทีเ่หลอืไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนั หรอืเมื่อ
สภำผูแ้ทนรำษฎรสิน้อำยุหรอืถูกยุบ 

ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับเลือกแทนต ำแหน่งที่ว่ำงเพรำะพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๙ อยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่ตนแทน 

รฐัสภำอำจเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งออกจำกต ำแหน่งให้เป็นกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒใิหม่ไดอ้กีแต่จะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิสองวำระมไิด้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๘๑ 

มำตรำ ๑๗  เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัว่ำงลงเพรำะ
พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๕ หรอืเพรำะพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๐  
ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในสงักดัส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืขำ้รำชกำร
รฐัสภำสำมญัในสงักดัส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี เลอืกผู้แทนขำ้รำชกำร
รฐัสภำสำมญัขึน้แทนภำยในสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีต่ ำแหน่งว่ำงลง 

ให้กรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัซึ่งได้รบัเลอืกแทนต ำแหน่งที่ว่ำง
เพรำะพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๐ อยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของกรรมกำรผู้แทน
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัซึง่ตนแทน 

กรรมกำรผูแ้ทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัจะด ำรงต ำแหน่งตดิต่อกนัเกนิหนึ่งวำระ
ไม่ได ้

 

มำตรำ ๑๘  กำรเลอืกผูท้รงคุณวุฒแิละกำรเลอืกผูแ้ทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั
เป็นกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีป่ระธำนรฐัสภำก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๙  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๕ กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๔ 

(๔) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 

มำตรำ ๒๐  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๕ กรรมกำร
ผูแ้ทนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัพน้จำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

(๔) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๘๒ 

มำตรำ ๒๑  กำรประชุมของ ก.ร. ต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดเท่ำทีม่อียู่ จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้น ำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำทำง
ปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวธิปีฏิบตัิรำชกำรทำงปกครองมำใช้บงัคบัแก่กำรประชุม
ของ ก.ร. โดยอนุโลม เวน้แต่กรณีตำมมำตรำ ๓๗ วรรคสอง 

 

มำตรำ ๒๒  ให ้ก.ร. มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรกึษำแก่ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำเกี่ยวกบันโยบำย

และยุทธศำสตรก์ำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลในดำ้นมำตรฐำนค่ำตอบแทน กำรบรหิำรและ
กำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล รวมตลอดทัง้กำรวำงแผนก ำลงัคนและด้ำนอื่น ๆ เพื่อให ้
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 

(๒) ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและมำตรฐำนกำรบรหิำรและพฒันำทรัพยำกร
บุคคลของข้ำรำชกำรรัฐสภำเพื่อให้ส่วนรำชกำรสังกัดรฐัสภำใช้เป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำร 

(๓) ออกกฎ ก.ร. และระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่ อ
ปฏิบตัิกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ รวมตลอดทัง้กำรให้ค ำแนะน ำหรอืวำงแนวทำงในกำร
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้กฎ ก.ร. เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว  
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

(๔) ตคีวำมและวนิิจฉยัปัญหำต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้เนื่องจำกกำรใชพ้ระรำชบญัญตันิี้ 
รวมตลอดทัง้ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกรณีทีเ่ป็นปัญหำ 

(๕) ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญำ 
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุและแต่งตัง้ 
เป็นข้ำรำชกำรรฐัสภำ และกำรก ำหนดอตัรำเงินเดือนหรือค่ำตอบแทน รวมทัง้ระดับ
ต ำแหน่งและประเภทต ำแหน่งส ำหรบัคุณวุฒดิงักล่ำว 

(๖) ก ำกบั ดูแล ติดตำม ตรวจสอบและประเมนิผลกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล
ของข้ำรำชกำรรัฐสภำในส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ เพื่อรักษำควำมเป็นธรรมและ
มำตรฐำนด้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล รวมทัง้ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบตัติำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

(๗) พิจำรณำจดัระบบทะเบียนประวตัิและแก้ไขทะเบียนประวตัิเกี่ยวกับวนั 
เดอืน ปีเกดิและกำรควบคุมเกษยีณอำยุของขำ้รำชกำรรฐัสภำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๘๓ 

(๘) ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรปฏบิตักิำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรทรพัยำกร
บุคคลตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๙) ก ำหนดเรื่องกำรจดัสวสัดกิำร กำรสงเครำะห์อื่น และเงนิค่ำตอบแทนพเิศษ
แก่ขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

(๑๐) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ร. 
 

มำตรำ ๒๓  ก.ร. มอี ำนำจแต่งตัง้อนุกรรมกำรขำ้รำชกำรรฐัสภำ เรยีกโดยย่อว่ำ 
“อ.ก.ร.” เพื่อท ำกำรใด ๆ แทนได ้

กำรประชุมของ อ.ก.ร. ใหน้ ำบทบญัญตัมิำตรำ ๒๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

   
 

ส่วนที ่๑ 

กำรจดัระเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

   
 

มำตรำ ๒๔  กำรจดัระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ใหค้ ำนึงถงึระบบคุณธรรม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรรับบุคคลเพื่อบรรจุเข้ำรบัรำชกำรและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งต้อง
ค ำนึงถงึควำมรู ้ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และประโยชน์
ของทำงรำชกำร 

(๒) กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ต้องค ำนึงถงึผลสมัฤทธิแ์ละประสทิธภิำพของ
องคก์รและลกัษณะของงำน โดยไม่เลอืกปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรม 

(๓) กำรพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรใหป้ระโยชน์อื่น
แก่ขำ้รำชกำรต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมโดยพจิำรณำจำกผลงำน ศกัยภำพ และควำม
ประพฤติและจะน ำควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืงหรอืสงักดัพรรคกำรเมอืงมำประกอบกำร
พจิำรณำมไิด ้

(๔) กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย ตอ้งเป็นไปดว้ยควำมยุตธิรรมและโดยปรำศจำกอคต ิ

(๕) กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลตอ้งมคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๘๔ 

มำตรำ ๒๕  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัมเีสรภีำพในกำรรวมกลุ่มตำมทีบ่ญัญตัิไว้
ในรัฐธรรมนูญแต่ทัง้นี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
และควำมต่อเนื่องในกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะ และตอ้งไม่มวีตัถุประสงคท์ำงกำรเมอืง 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขในกำรรวมกลุ่มตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดไวใ้นประกำศ ก.ร. 

 

ส่วนที ่๒ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง และกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

   
 

มำตรำ ๒๖  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั ม ี๔ ประเภท ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทบรหิำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 

รองหัวหน้ำส่วนรำชกำรสังกัดรฐัสภำ ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และ
ต ำแหน่งอื่นที ่ก.ร. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภทบรหิำร 

(๒) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ได้แก่ ต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรภำยใน
ระดบัส ำนักผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มงำน และต ำแหน่งอื่นที่ ก.ร. ก ำหนดเป็นต ำแหน่งประเภท
อ ำนวยกำร 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร ไดแ้ก่ ต ำแหน่งทีจ่ ำเป็นตอ้งใชผู้ส้ ำเรจ็กำรศกึษำ
ระดบัปรญิญำตำมที ่ก.ร. ก ำหนด เพื่อปฏบิตังิำนในหน้ำทีข่องต ำแหน่งนัน้ 

(๔) ต ำแหน่งประเภททัว่ไป ได้แก่ ต ำแหน่งที่ไม่ใช่ต ำแหน่งประเภทบริหำร 
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร และต ำแหน่งประเภทวชิำกำร  ทัง้นี้ ตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๗  ระดบัต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ต ำแหน่งประเภทบรหิำร มรีะดบั ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ระดบัตน้ 

(ข) ระดบัสงู 

(๒) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร มรีะดบั ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัตน้  
(ข) ระดบัสงู 

(๓) ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร มรีะดบั ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัปฏบิตักิำร 

(ข) ระดบัช ำนำญกำร 
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๔๘๕ 

(ค) ระดบัช ำนำญกำรพเิศษ 

(ง) ระดบัเชีย่วชำญ 

(จ) ระดบัทรงคุณวุฒ ิ

(๔) ต ำแหน่งประเภททัว่ไป มรีะดบั ดงัต่อไปนี้ 
(ก) ระดบัปฏบิตังิำน 

(ข) ระดบัช ำนำญงำน 

(ค) ระดบัอำวุโส 

(ง) ระดบัทกัษะพเิศษ 

กำรจดัประเภทต ำแหน่งและระดบัต ำแหน่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนด
ในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๒๘  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัจะมีในส่วนรำชกำรใด จ ำนวน
เท่ำใด และเป็นต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด ให้เป็นไปตำมที่ ก.ร. ก ำหนด 
โดยต้องค ำนึงถึงประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ควำมไม่ซ ้ำซ้อน และประหยดัเป็นหลกั และ
ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๙ 

 

มำตรำ ๒๙  ให ้ก.ร. จดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง โดยจ ำแนกต ำแหน่งเป็น
ประเภทและสำยงำนตำมลกัษณะงำน และจดัต ำแหน่งในประเภทเดยีวกนัและสำยงำน
เดยีวกันที่คุณภำพของงำนเท่ำกนัโดยประมำณเป็นระดบัเดยีวกนั  ทัง้นี้ โดยค ำนึงถึง
ลกัษณะหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และคุณภำพของงำน 

ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งให้ระบุชื่อต ำแหน่งในสำยงำน หน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบหลกัและคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๓๐  ภำยใต้บงัคบักฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบริหำรรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ
ต ำแหน่งใดบงัคบับญัชำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำในฐำนะใด 
ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๑  ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัได้รบัเงนิเดือนตำมต ำแหน่งในแต่ละ
ประเภทตำมที่ก ำหนดไวใ้นบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัทำ้ย
พระรำชบญัญตันิี้ 
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๔๘๖ 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดับใด จะได้รับเงินเดือนเท่ำใด  
ตำมบญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ร. 

ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัอำจไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งตำมบญัชอีตัรำเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่
ก.ร. ก ำหนด 

ผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด จะได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่ง
ตำมบญัชีอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัท้ำยพระรำชบญัญัตินี้  
ในอตัรำใด ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

เงินประจ ำต ำแหน่งตำมมำตรำนี้  ไม่ถือเป็นเงินเดือนเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำร
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๓๑/๑๓  ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นกำรเยียวยำ 
ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัไดร้บัเงนิเดอืนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม 
ก.ร. อำจก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัไดร้บักำรเยยีวยำโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนหรอื
เงินประจ ำต ำแหน่งตำมที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไป ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
คณะรฐัมนตรกี ำหนดไว ้

 

มำตรำ ๓๒  เมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำกำรปรับเงินเดือนขัน้ต ่ ำขัน้สูงหรือ 
เงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำร 
พลเรือน ให้ ก.ร. พิจำรณำปรับเงินเดือนขัน้ต ่ ำขัน้สูงหรือเงินประจ ำต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัให้สอดคล้องกับกำรปรับเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงหรอืเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญัตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำโดยใหก้ระท ำ
เป็นประกำศรฐัสภำ และให้ประธำนรฐัสภำเป็นผู้ลงนำม และใหถ้ือว่ำเงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูง
และเงินประจ ำต ำแหน่งตำมประกำศรัฐสภำดังกล่ำวเป็นเงินเดือนขัน้ต ่ ำขัน้สูงและ 
เงนิประจ ำต ำแหน่งทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

เมื่อมีกำรปรับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ ง  กำรปรับ
เงนิเดอืนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัที่ได้รบัอยู่เดมิเขำ้สู่ อตัรำ 
ในบญัชทีีไ่ดร้บักำรปรบัใหม่ ให ้ก.ร. ก ำหนดตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะรฐัมนตรี
ก ำหนดไว ้

 
๓ มำตรำ ๓๑/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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๔๘๗ 

ประกำศรฐัสภำตำมวรรคหนึ่ง และหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ ก.ร. ก ำหนดตำม
วรรคสองให้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำและให้มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่พระรำชกฤษฎีกำ
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๓๓  กำรจ่ำยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

 

มำตรำ ๓๔  ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญอำจได้รบัเงินเพิ่มส ำหรบัต ำแหน่งใน 
บำงสำยงำนหรอืต ำแหน่งทีม่เีหตุพเิศษ ตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนด 

ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญอำจได้รับเงินเพิ่มค่ำครองชีพชัว่ครำวตำมภำวะ
เศรษฐกจิตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๕  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๓๔ เพื่อประโยชน์แก่กำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยของรัฐสภำ ให้มีต ำแหน่งนักกฎหมำยนิติบัญญัติใน
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรและส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ซึ่งเป็น
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัทีม่คีวำมรูแ้ละมปีระสบกำรณ์ในทำงนิตศิำสตร์ กำรร่ำงกฎหมำย 
กำรให้ควำมเหน็ทำงกฎหมำย กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิและระบบงำนดำ้นนิตบิญัญตัิ 
เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีใ่นงำนด้ำนกฎหมำยและตดิตำมประเมนิผลกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยตำม
ควำมรบัผดิชอบของรฐัสภำ 

ใหน้ักกฎหมำยนิตบิญัญตัไิดร้บัเงนิเพิม่ส ำหรบัต ำแหน่งในอตัรำตำมระเบยีบที่ 
ก.ร. ก ำหนด 

คุณสมบตัิ หลกัเกณฑ์และวิธกีำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง 
นักกฎหมำยนิตบิญัญตั ิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

ส่วนที ่๓ 

กำรสรรหำ กำรบรรจุ และกำรแต่งตัง้ 

   
 

มำตรำ ๓๖  กำรสรรหำเพื่อให้ได้บุคคลมำบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
รฐัสภำสำมญัและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง ต้องเป็นไปตำมระบบคุณธรรมและค ำนึงถึง
พฤติกรรมทำงจรยิธรรมของบุคคลดงักล่ำว ตลอดจนประโยชน์ของทำงรำชกำร  ทัง้นี้ 
ตำมทีก่ ำหนดในส่วนนี้ 
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๔๘๘ 

มำตรำ ๓๗  ผูท้ีจ่ะเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัต้องมคีุณสมบตัิ
ทัว่ไปและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

ก. คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชำตไิทย 

(๒) อำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปี 

(๓) เป็นผูเ้ลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิ์
ทรงเป็นประมุขดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

ข. ลกัษณะตอ้งหำ้ม 

(๑) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๒) เป็นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่รบัผิดชอบในกำรบริหำรพรรค
กำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง 

(๓) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมอืนไร้ควำมสำมำรถ คนวกิลจรติหรือ 
จติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

(๔) เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้
ก่อนตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๕) เป็นผูบ้กพร่องในศลีธรรมอนัดจีนเป็นทีร่งัเกยีจของสงัคม 

(๖) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๗) เป็นผูเ้คยไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึที่สุดใหจ้ ำคุก เว้นแต่เป็น
โทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรฐัวสิำหกิจหรอื
หน่วยงำนอื่นของรฐั 

(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพรำะกระท ำผิดวินัยตำม
พระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๑๐) เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก เพรำะกระท ำผดิวนิัยตำมพระรำชบญัญตันิี้
หรอืตำมกฎหมำยอื่น 

(๑๑) เป็นผูเ้คยกระท ำกำรทุจรติในกำรสอบเขำ้รบัรำชกำรหรอืเขำ้ปฏบิตังิำน
ในหน่วยงำนของรฐั 

ผู้ที่จะเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัซึ่งมีลกัษณะต้องห้ำมตำม  
ข. (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) ก.ร. อำจพจิำรณำยกเว้นให้เขำ้รบัรำชกำรได้  
แต่ถ้ำเป็นกรณีมลีกัษณะต้องห้ำมตำม (๘) หรอื (๙) ผูน้ัน้ต้องออกจำกงำนหรอืออกจำก
รำชกำรไปเกนิสองปีแลว้ และในกรณีมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม (๑๐) ผูน้ัน้ตอ้งออกจำกงำน
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๔๘๙ 

หรอืออกจำกรำชกำรไปเกนิสำมปีแล้ว และต้องมใิช่เป็นกรณีออกจำกงำนหรอืออกจำก
รำชกำรเพรำะทุจรติต่อหน้ำที่ มติของ ก.ร. ในกำรยกเว้นดงักล่ำวต้องได้คะแนนเสยีง 
ไม่น้อยกว่ำสีใ่นหำ้ของจ ำนวนกรรมกำรทีม่ำประชุม กำรลงมตใิหก้ระท ำโดยลบั 

กำรขอยกเวน้ตำมวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนด 

ในกรณีตำมวรรคสอง ก.ร. จะยกเว้นให้เป็นกำรเฉพำะรำย หรือจะประกำศ
ยกเวน้ใหเ้ป็นกำรทัว่ไปกไ็ด ้

 

มำตรำ ๓๘  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัเพื่อ
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งใด ให้บรรจุและแต่งตัง้จำกผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งนัน้  
โดยบรรจุและแต่งตัง้ตำมล ำดบัทีใ่นบญัชผีูส้อบแขง่ขนัได ้

กำรสอบแข่งขนั กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขนัได้ และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
สอบแขง่ขนัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ร. ก ำหนด 

ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใชบ้งัคบักบักำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรตำมมำตรำ ๔๐ 
มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ 

 

มำตรำ ๓๙  ผู้สมคัรสอบแข่งขนัในต ำแหน่งใด ต้องมคีุณสมบตัิทัว่ไปและไม่มี
ลกัษณะต้องหำ้มหรอืไดร้บักำรยกเวน้ในกรณีที่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ ๓๗ และ
ตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งหรอืไดร้บัอนุมตัจิำก ก.ร. ตำมมำตรำ ๔๕ ดว้ย 

ส ำหรบัผู้มีลกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๗ ข. (๑) หรอื (๒) ให้มีสทิธิสมคัร
สอบแขง่ขนัไดแ้ต่จะมสีทิธไิดร้บับรรจุเป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัทีส่อบแขง่ขนัไดต้่อเมื่อ
พ้นจำกกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่
รบัผดิชอบในกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๔๐  ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม 
มำตรำ ๔๒ อำจคดัเลอืกบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งโดยไม่ตอ้ง
ด ำเนินกำรสอบแข่งขนัตำมมำตรำ ๓๘ กไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไขที ่
ก.ร. ก ำหนด 
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๔๙๐ 

มำตรำ ๔๑  ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำใดมเีหตุผลและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่จะ
บรรจุบุคคล ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญงำนสูง เข้ำรบัรำชกำรและ
แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัช ำนำญกำร ช ำนำญกำรพเิศษ เชีย่วชำญ 
หรอืทรงคุณวุฒ ิหรอืต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัทกัษะพเิศษกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงือ่นไขที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๒  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  
และกำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง ใหผู้ม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้ เป็นผูส้ัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

(๑) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสูง  ใหป้ระธำน
รฐัสภำ ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือประธำนวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี น ำเสนอ ก.ร.  
เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.ร. แลว้ ใหป้ระธำนรฐัสภำ 
ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืประธำนวุฒสิภำ แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและ
น ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๒) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดบัทรงคุณวุฒิ  
ใหป้ระธำนรฐัสภำ ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร หรอืประธำนวุฒสิภำ แลว้แต่กรณี น ำเสนอ ก.ร. 
เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.ร. แลว้ ใหป้ระธำนรฐัสภำ 
ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืประธำนวุฒสิภำ แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและ
น ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๓) กำรบรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งอื่นนอกจำก  (๑) และ (๒) ให้
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร เลขำธกิำรวุฒสิภำ หรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำที่
เรยีกชื่ออย่ำงอื่น แลว้แต่กรณี เป็นผูม้อี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๔๓  ผูไ้ดร้บับรรจุและแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง หรอืมำตรำ ๔๐ 
ให้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและให้ได้รบักำรพัฒนำเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ 
ทำงรำชกำรและเป็นขำ้รำชกำรทีด่ตีำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรตำมวรรคหนึ่งผูใ้ดมผีลกำรประเมนิทดลองปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. ไม่ต ่ำกว่ำมำตรฐำนทีก่ ำหนด ให้ผูบ้งัคบับญัชำ
ซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ให้ผู้นัน้รบัรำชกำรต่อไป แต่ถ้ำผู้นัน้มีผลกำร
ประเมนิทดลองปฏบิตัหิน้ำที่รำชกำรต ่ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด ก็ใหส้ัง่ให้ผูน้ัน้ออกจำก
รำชกำรไดไ้ม่ว่ำจะครบก ำหนดเวลำทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรแลว้หรอืไม่กต็ำม 
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๔๙๑ 

ผู้ใดถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมวรรคสอง ให้ถือเสมือนว่ำผู้นัน้ไม่เคยเป็น
ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญ แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกำรใดที่ผู้นัน้ได้ปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรหรอืกำรรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รบัหรอืมสีทิธจิะได้รบัจำกทำง
รำชกำรในระหว่ำงผูน้ัน้อยู่ระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

ผูอ้ยู่ในระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรผูใ้ดมกีรณีอนัมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำ
กระท ำผดิวนิัย ใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นส่วนที ่๕ วนิัยและ
กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย และถ้ำผูน้ัน้มกีรณีที่จะต้องออกจำกรำชกำรตำมวรรคสองกใ็ห้
ผูบ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรตำมวรรคสองไปก่อน 

ควำมในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำมให้ใช้บังคับกับข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๔๗ ในระหว่ำงที่ยงัทดลองปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๔  กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัใหด้ ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่
ไม่มกี ำหนดไวใ้นมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง จะกระท ำมไิด ้

 

มำตรำ ๔๕  ผูไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัต ำแหน่งใด
ต้องมีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่ง 

ในกรณีทีม่เีหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.ร. อำจอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ขำ้รำชกำรรฐัสภำ
สำมญัซึ่งมคีุณสมบตัติ่ำงไปจำกคุณสมบตัิเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งกไ็ด ้

ในกรณีที ่ก.ร. ก ำหนดให้ปรญิญำ ประกำศนียบตัรวชิำชพี หรอืคุณวุฒใิดเป็น
คุณสมบตัิเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่ง ให้หมำยถึงปริญญำ ประกำศนียบตัรวิชำชีพ หรือ
คุณวุฒทิี ่ก.ร. รบัรอง 

 

มำตรำ ๔๖  กำรยำ้ย กำรโอน หรอืกำรเลื่อนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัไปแต่งตัง้
ใหด้ ำรงต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัในหรอืต่ำงส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ แล้วแต่กรณี 
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

กำรยำ้ยหรอืกำรโอนขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัไปแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั
ทีต่ ่ำกว่ำเดมิจะกระท ำมไิด ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมยนิยอมจำกขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูน้ัน้ 
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๔๙๒ 

กำรบรรจุข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัที่ได้ออกจำกรำชกำรไปเนื่องจำกถูกสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรเพื่อไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร หรอื
ไดร้บัอนุมตัจิำก ก.ร. ใหไ้ปปฏบิตังิำนใด ๆ ซึง่ใหน้ับเวลำระหว่ำงนัน้ส ำหรบักำรค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเตม็เวลำรำชกำรหรอืออกจำกรำชกำรไปทีม่ิใช่เป็นกำรออกจำก
รำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร กลบัเขำ้รบัรำชกำรในส่วนรำชกำรสงักัด
รฐัสภำ ตลอดจนจะสัง่บรรจุและแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด 
และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่ำใด ใหก้ระท ำไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ร. ก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้และตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญที่ได้ออกจำกรำชกำรไป 
เนื่องจำกถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรเพื่อไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร  
รบัรำชกำรทหำรหรอืไดร้บัอนุมตัจิำก ก.ร. ให้ไปปฏบิตังิำนใด ๆ ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนัน้
ส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมือนเต็มเวลำรำชกำร เมื่อได้รบับรรจุกลบัเข้ำ 
รบัรำชกำร ใหม้สีทิธนิับวนัรบัรำชกำรก่อนถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรรวมกบัวนัรบัรำชกำร
ทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร หรอืวนัทีไ่ดป้ฏบิตังิำนใด ๆ ตำมทีไ่ดร้บั
อนุมตัิจำก ก.ร. แล้วแต่กรณี และวนัรบัรำชกำรเมื่อได้รบับรรจุกลบัเขำ้รบัรำชกำรเป็น
เวลำรำชกำรตดิต่อกนัเสมอืนว่ำผูน้ัน้มไิดเ้คยถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ส ำหรบัผูซ้ึ่งออก
จำกรำชกำรไปที่มิใช่เป็นกำรออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร  
ซึ่งไดร้บับรรจุกลบัเขำ้รบัรำชกำรตำมวรรคสำม ให้มสีทิธนิับเวลำรำชกำรก่อนออกจำก
รำชกำรเพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๗  กำรโอนขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยอื่น หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่หรอื
กำรโอนเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนอื่นของรฐัที่ ก.ร. ก ำหนด มำบรรจุเป็นข้ำรำชกำรรฐัสภำ
สำมัญ อำจกระท ำได้ถ้ำเจ้ำตัวสมัครใจ โดยผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม 
มำตรำ ๔๒ แลว้แต่กรณี ท ำควำมตกลงกบัเจำ้สงักดั แล้วเสนอ ก.ร. เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ 
ทัง้นี้ จะแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด และใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่ำใด 
ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจำรณำก ำหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รบัจะต้องไม่สูงกว่ำข้ำรำชกำร
รฐัสภำสำมญัทีม่คีุณวุฒ ิควำมสำมำรถ และควำมช ำนำญงำนในระดบัเดยีวกนั 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนของ 
ผูท้ี่โอนมำรบัรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง เป็นเวลำรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัตำม
พระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 
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๔๙๓ 

มำตรำ ๔๘  พนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ออกจำกงำนในระหว่ำงทดลอง
ปฏิบัติงำนหรือข้ำรำชกำรซึ่งไม่ใช่ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญตำมพระรำชบัญญัตินี้   
และไม่ใช่ข้ำรำชกำรกำรเมืองข้ำรำชกำรวิสำมัญ หรือข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำร 
ในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร ผู้ใดออกจำกงำนหรอืออกจำกรำชกำรไปแล้ว  
ถ้ำสมคัรเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัและทำงรำชกำรต้องกำรจะรบัผู้นัน้
เข้ำรับรำชกำร ให้ส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำเสนอ ก.ร. เพื่อพิจำรณำอนุมัติ  ทัง้นี้  
จะแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทใด สำยงำนใด ระดบัใด และได้รบัเงนิเดือนเท่ำใด  
ให้ ก.ร. เป็นผู้พิจำรณำก ำหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รบัจะต้องไม่สูงกว่ำข้ำรำชกำร
รฐัสภำสำมญัซึง่มคีุณวุฒคิวำมสำมำรถ และควำมช ำนำญงำนในระดบัเดยีวกนั 

เพื่อประโยชน์ในกำรนับเวลำรำชกำร ให้ถือเวลำรำชกำรหรอืเวลำท ำงำนของ 
ผูเ้ขำ้รบัรำชกำรตำมวรรคหนึ่งในขณะทีเ่ป็นขำ้รำชกำร หรอืพนักงำนส่วนทอ้งถิน่นัน้เป็น
เวลำรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัตำมพระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

 

มำตรำ ๔๙  ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดได้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งตำม
มำตรำ ๔๕ แล้ว หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำเป็นผู้มคีุณสมบตัิไม่ตรงตำมคุณสมบตัิเฉพำะ
ส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ ใหผู้้บงัคบับญัชำ ซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ แต่งตัง้ผู้นัน้ 
ให้กลบัไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั
โดยพลนั แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทอืนถงึกำรใดที่ผูน้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ 
และกำรรบัเงนิเดอืน หรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัหรอืมสีทิธจิะไดร้บัอยู่ก่อนไดร้บัค ำสัง่
ใหก้ลบัไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั 

กำรรบัเงนิเดอืน สทิธแิละประโยชน์ของผูท้ีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหก้ลบัไปด ำรงต ำแหน่ง
ตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนัตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ร. ก ำหนด 

ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถแต่งตัง้ใหก้ลบัไปด ำรงต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นใน
ประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนัตำมวรรคหนึ่งได้ ไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ให ้ก.ร. พจิำรณำ
เป็นกำรเฉพำะรำย 

 

มำตรำ ๕๐  ผูไ้ดร้บับรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัและแต่งตัง้
ใหด้ ำรงต ำแหน่งใดตำมมำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ 
และมำตรำ ๔๘ หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำขำดคุณสมบตัทิัว่ไปหรอืมลีกัษณะต้องหำ้มโดย
ไม่ได้รบักำรยกเว้นตำมมำตรำ ๓๗ หรอืขำดคุณสมบตัิเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้โดย
ไม่ได้รบัอนุมตัจิำก ก.ร. ตำมมำตรำ ๔๕ อยู่ก่อนกด็ ีมกีรณีต้องหำอยู่ก่อนและภำยหลงั
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๔๙๔ 

เป็นผูข้ำดคุณสมบตัเิน่ืองจำกกรณีตอ้งหำนัน้กด็ใีหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรโดยพลนั แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทอืนถงึกำรใดที ่
ผู้นัน้ได้ปฏิบัติไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ และกำรรบัเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใด 
ที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำรก่อนมีค ำสัง่ให้ออกนั ้น  และถ้ำกำรเข้ำ 
รบัรำชกำรเป็นไปโดยสุจรติแล้วให้ถือว่ำเป็นกำรสัง่ให้ออกเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุ
ทดแทนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๕๑  ในกรณีที่ต ำแหน่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญว่ำงลง หรือผู้ด ำรง
ต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรได้ และเป็นกรณีที่มไิด้บญัญตัิไว้ในกฎหมำย 
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม 
มำตรำ ๔๒ มอี ำนำจสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัทีเ่หน็สมควรรกัษำกำรในต ำแหน่งนัน้ได ้

ผู้รักษำกำรในต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง  ให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมต ำแหน่งที่
ร ักษำกำรนั ้น ในกรณีที่มีกฎหมำยอื่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ก.ร. หรือค ำสัง่
ผูบ้งัคบับญัชำ แต่งตัง้ใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งนัน้ ๆ เป็นกรรมกำร หรอืใหม้อี ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงใด 
กใ็ห้ผูร้กัษำกำรในต ำแหน่งท ำหน้ำทีก่รรมกำร หรอืมอี ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงนัน้ในระหว่ำงที่
รกัษำกำรในต ำแหน่ง แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๕๒  ในกรณีทีม่เีหตุผลควำมจ ำเป็น ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๔๒ มอี ำนำจสัง่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัใหป้ระจ ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ
เป็นกำรชัว่ครำว โดยใหพ้น้จำกต ำแหน่งหน้ำทีเ่ดมิไดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

กำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนเงนิเดอืน กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัตำมวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๕๓  ในกรณีทีม่เีหตุผลควำมจ ำเป็น ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๔๒ มอี ำนำจสัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่และขำด
จำกอัตรำเงินเดือนในต ำแหน่งเดิมโดยให้รับเงินเดือนในอัตรำก ำลังทดแทนโดย  
มรีะยะเวลำตำมที ่ก.ร. ก ำหนดได ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.ร. 

กำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง กำรให้ได้รบัเงนิเดอืน กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนเงนิเดอืน 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญตำม 
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 
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๔๙๕ 

ในกรณีที่หมดควำมจ ำเป็นหรอืครบก ำหนดระยะเวลำกำรให้รบัเงนิเดือนใน
อตัรำก ำลงัทดแทนใหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ใหข้ำ้รำชกำร
รฐัสภำสำมัญผู้นัน้พ้นจำกกำรรบัเงินเดือนในอตัรำก ำลังทดแทนและแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนั 

 

มำตรำ ๕๔  ในกรณีที่ศำลปกครองมคี ำพพิำกษำถึงที่สุดสัง่ให้เพกิถอนค ำสัง่
แต่งตัง้ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญั ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำโดยควำม
เหน็ชอบของ ก.ร. ในกำรสัง่กำรตำมสมควรเพื่อเยยีวยำและแก้ไขหรอืด ำเนินกำรตำมที่
เหน็สมควรได ้

 

ส่วนที ่๔ 

กำรเพิม่พนูประสทิธภิำพและเสรมิสรำ้งแรงจงูใจในกำรปฏบิตัริำชกำร 

   
 

มำตรำ ๕๕  ให้ส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้มีกำรเพิ่มพูน
ประสทิธภิำพและเสรมิสรำ้งแรงจงูใจแก่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั เพื่อใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำ
สำมัญมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภำพชีวิต มีขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบัติ
รำชกำรใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์่อภำรกจิของทำงรำชกำร  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ 
ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๕๖  ผูบ้งัคบับญัชำต้องปฏบิตัตินต่อผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชำอย่ำงมคีุณธรรม
และเทีย่งธรรมและเสรมิสรำ้งแรงจงูใจใหผู้อ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำด ำรงตนเป็นขำ้รำชกำรทีด่ ี

 

มำตรำ ๕๗  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดประพฤติตนอยู่ในประมวลจรยิธรรม
และระเบยีบวนิัยและปฏบิตัริำชกำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพและเกดิผลสมัฤทธิต์่อภำรกจิของ
ทำงรำชกำร ใหผู้บ้งัคบับญัชำพจิำรณำเลื่อนเงนิเดอืนใหต้ำมควรแก่กรณีตำมทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.ร. และจะให้บ ำเหน็จควำมชอบอย่ำงอื่นซึ่งอำจเป็นค ำชมเชย เครื่องเชดิชูเกยีรติ
หรอืรำงวลัดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๘  กำรใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัไปศกึษำเพิม่เติม ฝึกอบรม ดูงำน
หรอืปฏิบตัิกำรวจิยัในประเทศหรอืต่ำงประเทศ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และ
เงือ่นไขที ่ก.ร. ก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๙๖ 

มำตรำ ๕๙  ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำเพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตัง้และเลื่อนเงินเดือน  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ร. ก ำหนด 

ผลกำรประเมินตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำและ
เพิม่พนูประสทิธภิำพกำรปฏบิตัริำชกำรดว้ย 

 

มำตรำ ๖๐  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้ใดถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่รำชกำรให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษเพื่อ
ประโยชน์ในกำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญหรอืให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์อื่นตำมระเบยีบที่  
ก.ร. ก ำหนด 

 

ส่วนที ่๕ 

วนิัยและกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

   
 

มำตรำ ๖๑  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัต้องรกัษำวนิัยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎ ก.ร. 
ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำม ถอืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย จะต้องไดร้บัโทษตำมทีบ่ญัญตัไิว้
ในมำตรำ ๖๓ 

 

มำตรำ ๖๒  ให้ผู้บังคบับญัชำมีหน้ำที่เสรมิสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บญัชำมวีนิัย และป้องกนัมิให้ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชำกระท ำผดิวนิัย  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๖๓  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัย จะตอ้งไดร้บัโทษทำงวนิัย 
เวน้แต่มเีหตุอนัควรงดโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นส่วนนี้ 

โทษทำงวนิัยม ี๕ สถำน ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ตดัเงนิเดอืน 

(๓) ลดเงนิเดอืน 

(๔) ปลดออก 

(๕) ไล่ออก 

 

มำตรำ ๖๔  กำรลงโทษข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัให้ท ำเป็นค ำสัง่  ผู้สัง่ลงโทษ
ต้องสัง่ลงโทษให้เหมำะสมกับควำมผิด และต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดย



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๙๗ 

ปรำศจำกอคตโิดยในค ำสัง่ลงโทษใหแ้สดงว่ำผูถู้กลงโทษกระท ำผดิวนิัยในกรณีใดตำมที่
ก ำหนดไวใ้นกฎ ก.ร. ตำมมำตรำ ๖๑ 

 

มำตรำ ๖๕  เมื่อมีกำรกล่ำวหำหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ทรำบโดยเร็ว และให้ผู้บังคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้โดยเรว็ดว้ยควำมยุตธิรรมและ
โดยปรำศจำกอคต ิ

ผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ผูใ้ดละเลย
ไม่ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง หรอืปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยไม่สุจรติใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย 

อ ำนำจหน้ำทีข่องผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ตำมส่วนนี้ 
ผูบ้งัคบับญัชำ ซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ จะมอบหมำยใหผู้บ้งัคบับญัชำระดบัต ่ำ 
ลงไปปฏบิตัแิทนตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.ร. ก ำหนดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๖  เมื่อได้รบัรำยงำนตำมมำตรำ ๖๕ หรือควำมดงักล่ำวปรำกฏต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๔๒ รบีด ำเนินกำรหรอืสัง่ให้ด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำในเบื้องต้นว่ำ
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นัน้กระท ำผิดวินัยหรือไม่  ถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยกใ็หยุ้ตเิรื่องได ้

ในกรณีที่เห็นว่ำมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดกระท ำผิด
วนิัยโดยมีพยำนหลกัฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๖๗ หรอื
มำตรำ ๖๘ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖๗  ในกรณีที่ผลกำรสบืสวนหรอืพิจำรณำตำมมำตรำ ๖๖ ปรำกฏว่ำ
กรณีมมีูลถ้ำควำมผดินัน้มใิช่เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง และไดแ้จง้ขอ้กล่ำวหำและ
สรุปพยำนหลกัฐำนใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ พรอ้มทัง้รบัฟังค ำชี้แจงของผูถู้กกล่ำวหำแล้ว 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิตำม
ขอ้กล่ำวหำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำสัง่ลงโทษตำมควรแก่กรณีโดยไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
กไ็ด ้

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ 
เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไม่ไดก้ระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำดงักล่ำวสัง่ยุตเิรื่อง 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๙๘ 

มำตรำ ๖๘  ในกรณีที่ผลกำรสืบสวนหรอืพจิำรณำตำมมำตรำ ๖๖ ปรำกฏว่ำ
กรณีมีมูลอนัเป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ในกำรสอบสวนต้องแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุป
พยำนหลักฐำนให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบพร้อมทัง้รับฟังค ำชี้แจงของผู้ถูกกล่ำวหำ  
เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรเสรจ็ ใหร้ำยงำนผลกำรสอบสวนและควำมเหน็ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ 

ถำ้ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไม่ได้
กระท ำผิดตำมข้อกล่ำวหำ ให้สัง่ยุติเรื่อง แต่ถ้ำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดตำม 
ขอ้กล่ำวหำ ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๗๑ หรอืมำตรำ ๗๒ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖๙  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนส ำหรบักรณีทีข่ำ้รำชกำรรฐัสภำ
สำมญัต ำแหน่งต่ำงกนั หรอืต่ำงส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำกนัถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
ร่วมกนั ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรบัขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบรหิำรระดบัสูง
หรอืด ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัทรงคุณวุฒถิูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยร่วมกบั
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัซึ่งมไิด้ด ำรงต ำแหน่งประเภทและระดบัดงักล่ำวในส่วนรำชกำร
สงักดัรฐัสภำเดยีวกนั ให้ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรหรอืประธำนวุฒิสภำ แล้วแต่กรณี 
เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๒) ส ำหรับข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต่ำงส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำกัน 
ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยร่วมกนั ใหผู้้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ 
ร่วมกนัแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มผีู้ถูกกล่ำวหำด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทบรหิำรระดบัสูงหรอืด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดบัทรงคุณวุฒิร่วมด้วย  
ใหป้ระธำนรฐัสภำเป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๓) ส ำหรบักรณีอื่น ใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๐  หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และระยะเวลำเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

ในกรณีทีเ่ป็นควำมผดิที่ปรำกฏชดัแจง้ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. จะด ำเนินกำร
ทำงวนิัยโดยไม่ตอ้งสอบสวนกไ็ด ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๔๙๙ 

มำตรำ ๗๑  ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง 
ให้ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ลงโทษภำคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน
หรอืลดเงนิเดอืนตำมควรแก่กรณีใหเ้หมำะสมกบัควำมผดิ 

ในกรณีมเีหตุอนัควรลดหย่อน จะน ำมำประกอบกำรพิจำรณำลดโทษก็ได้แต่
ส ำหรบักำรลงโทษภำคทณัฑใ์หใ้ชเ้ฉพำะกรณีกระท ำผดิวนิัยเลก็น้อย 

ในกรณีกระท ำผิดวนิัยเล็กน้อยและมีเหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให ้
ท ำทณัฑบ์นเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนกไ็ด ้

กำรลงโทษตำมมำตรำนี้  ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒  
จะมีอ ำนำจสัง่ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำในสถำนโทษและอัตรำโทษใดได้เพียงใ ด  
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๗๒  ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  
ให้ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกตำมควำมรำ้ยแรงแห่งกรณี ถ้ำมเีหตุอนัควรลดหย่อนจะ
น ำมำประกอบกำรพจิำรณำลดโทษกไ็ดแ้ต่หำ้มมใิหล้ดโทษลงต ่ำกว่ำปลดออก 

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ไม่ใช้อ ำนำจตำม
มำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่งมำตรำ ๖๙  หรอืมำตรำน้ี ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ ระดบัเหนือขึน้ไปมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๙ 
หรอืมำตรำน้ีได ้

ผูใ้ดถูกลงโทษปลดออก ให้มสีทิธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเสมอืนว่ำผู้นัน้ลำออก
จำกรำชกำร 

 

มำตรำ ๗๓  ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ หรือ 
ใหถ้้อยค ำในฐำนะพยำนต่อผู้มหีน้ำที่สบืสวนสอบสวนตำมส่วนนี้  อนัเป็นประโยชน์และ
เป็นผลดยีิ่งต่อทำงรำชกำรผู้บงัคบับญัชำอำจพิจำรณำให้บ ำเหน็จควำมชอบเป็นกรณี
พเิศษได ้

ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดอยู่ในฐำนะทีอ่ำจจะถูกกล่ำวหำว่ำร่วมกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงร้ำยแรงกรณีทุจรติต่อหน้ำที่รำชกำรกบัขำ้รำชกำรอื่น ให้ขอ้มูลต่อผู้บงัคบับญัชำ
หรอืใหถ้อ้ยค ำต่อบุคคลหรอืคณะบุคคลตำมควำมในวรรคหนึ่งเกีย่วกบักำรกระท ำผดิวนิัย
ทีไ่ด้กระท ำมำ จนเป็นเหตุให้มกีำรสอบสวนพิจำรณำทำงวนิัยแก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งกำร
กระท ำผดิผูบ้งัคบับญัชำอำจใชดุ้ลพนิิจกนัผูน้ัน้ไวเ้ป็นพยำนหรอืพจิำรณำลดโทษทำงวนิัย
ตำมควรแก่กรณีได ้



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๐๐ 

ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค ำในฐำนะพยำนตำม 
วรรคหนึ่งหรอืวรรคสองอนัเป็นเทจ็ ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรกำรใหบ้ ำเหน็จควำมชอบ กำรกนัเป็นพยำน กำรลดโทษ
และกำรใหค้วำมคุม้ครองพยำน ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๗๔  ใหก้รรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ง เป็นเจำ้พนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และใหม้อี ำนำจเช่นเดยีวกบัพนักงำนสอบสวนตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเพียงเท่ำที่เกี่ยวกับอ ำนำจและหน้ำที่ของกรรมกำร
สอบสวน และโดยเฉพำะใหม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้ดว้ยคอื 

(๑) เรยีกใหก้ระทรวง กรม ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หน่วยงำนอื่นของรฐัหรอื
ห้ำงหุ้นส่วนบรษิัท ชี้แจงขอ้เท็จจรงิ ส่งเอกสำรและหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้ง ส่งผู้แทนหรอื
บุคคลในสงักดัมำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำหรือบุคคลใด ๆ มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือให้ส่ง
เอกสำรและหลกัฐำนเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

 

มำตรำ ๗๕๔  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดซึง่ออกจำกรำชกำรอนัมใิช่เพรำะเหตุ
ตำย มกีรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสอืก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ขณะรบัรำชกำรได้กระท ำ
หรือละเว้นกระท ำกำรใดอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำต่อ
ผู้บงัคบับญัชำของผู้นัน้หรอืต่อผู้มีหน้ำที่สบืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตำมกฎหมำย
หรือระเบียบของทำงรำชกำร หรือเป็นกำรกล่ำวหำของผู้บังคบับญัชำของผู้นัน้ หรือ 
มกีรณีถูกฟ้องคดอีำญำหรอืต้องหำคดอีำญำก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ในขณะรบัรำชกำร
ได้กระท ำควำมผิดอำญำอันมิใช่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับ
รำชกำรหรอืควำมผดิลหุโทษ ผู้มอี ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัยมอี ำนำจด ำเนินกำรสบืสวน
หรอืพจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัย และสัง่ลงโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นส่วนนี้ต่อไปไดเ้สมอืนว่ำ
ผู้นัน้ยงัมิได้ออกจำกรำชกำร แต่ต้องสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัที่ผู้นัน้ออกจำก
รำชกำร 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถำ้เป็นกำรกล่ำวหำ หรอืฟ้องคดอีำญำหรอืตอ้งหำคดอีำญำ 
หลงัจำกที่ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำรแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำร 
ทำงวนิัยมอี ำนำจด ำเนินกำรสบืสวนหรอืพิจำรณำ ด ำเนินกำรทำงวนิัย และสัง่ลงโทษ

 
๔ มำตรำ ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๐๑ 

ตำมที่บญัญัติไว้ในส่วนนี้ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นัน้ยงัมิได้ออกจำกรำชกำร โดยต้องเริ่ม
ด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรและต้องสัง่ลงโทษ
ภำยในสำมปีนับแต่วนัทีผู่้นัน้ออกจำกรำชกำร ส ำหรบักรณีทีเ่ป็นควำมผดิที่ปรำกฏชดัแจ้ง
ตำมมำตรำ ๗๐ วรรคสอง จะตอ้งสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจำกรำชกำร 

ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนค ำสัง่ลงโทษ หรือ
องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยมคี ำวนิิจฉัยถงึที่สุดหรอืมมีตใิห้เพกิถอนค ำสัง่ลงโทษตำมวรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสอง เพรำะเหตุกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ให้ผู้มี
อ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยด ำเนินกำรทำงวินัยให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วนัที่มี 
ค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด หรอืมคี ำวนิิจฉยัถงึทีสุ่ดหรอืมมีต ิแลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ถ้ำผลกำร
สอบสวนพจิำรณำปรำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

ควำมในมำตรำนี้มใิห้ใชบ้ังคบัแก่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัซึ่งถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรไวก้่อนตำมมำตรำ ๗๖ 

 

มำตรำ ๗๕/๑๕   ในกรณีที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ หรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐมีมติชี้มูล
ควำมผดิขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดซึ่งออกจำกรำชกำรแล้ว กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
และสัง่ลงโทษแก่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้นัน้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยประกอบรฐัธรรมนูญว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ
หรอืกฎหมำยว่ำด้วยมำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ 
แลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมวรรคหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำง
ไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

 

มำตรำ ๗๖  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดอำญำ เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มอี ำนำจสัง่พกัรำชกำรหรอืสัง่ใหอ้อก
จำกรำชกำรไวก้่อนเพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำหรอืผลแห่งคดไีด้ 

 
๕ มำตรำ ๗๕/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๐๒ 

ถ้ำภำยหลงัปรำกฏผลกำรสอบสวนหรือพิจำรณำว่ำผู้นัน้มิได้กระท ำผิดหรือ
กระท ำผิดไม่ถึงกับจะถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำก
รำชกำรด้วยเหตุอื่น ก็ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ให้ผู้นัน้
กลบัเขำ้ปฏบิตัิรำชกำร หรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งตำมเดมิหรอืต ำแหน่งอื่นใน
ประเภทเดยีวกันและระดบัเดยีวกัน หรอืในต ำแหน่งประเภทและระดบัที่ ก.ร. ก ำหนด  
ทัง้นี้ ผูน้ัน้ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

เมื่อไดม้กีำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดพกัรำชกำรหรอืออกจำกรำชกำร
ไวก้่อนแล้วภำยหลงัปรำกฏว่ำผู้นัน้มกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงใน
กรณีอื่นอีก ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มีอ ำนำจด ำเนินกำร
สืบสวนหรือพิจำรณำ และแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๖๘ ตลอดจน
ด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นส่วนนี้ต่อไปได ้

ในกรณีทีส่ัง่ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนกลบัเขำ้รบัรำชกำร หรอืสัง่ให้
ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่นที่มิใช่เป็นกำรลงโทษ
เพรำะกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงก็ให้ผู้นัน้มีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญ
ตลอดระยะเวลำระหว่ำงทีถู่กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนเสมอืนว่ำผูน้ัน้เป็นผูถู้กสัง่พกั
รำชกำร 

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอื่น และกำร
จ่ำยเงนิดงักล่ำวของผูถู้กสัง่พกัรำชกำรและผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหเ้ป็นไป
ตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

กำรสัง่พกัรำชกำรให้สัง่พกัตลอดเวลำที่สอบสวนหรอืพจิำรณำ เวน้แต่ผู้ถูกสัง่
พกัรำชกำรผู้ใดได้ร้องทุกข์ตำมมำตรำ ๘๘ และผู้มีอ ำนำจพจิำรณำค ำร้องทุกข์เห็นว่ำ
สมควรสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำเสรจ็สิ้น 
เน่ืองจำกพฤตกิำรณ์ของผูถู้กสัง่พกัรำชกำรไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำ
และไม่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรยีบร้อยต่อไป หรอืเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยได้
ล่วงพ้นหนึ่งปีนับแต่วันพักรำชกำรแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสัง่พักรำชกำรไม่มี
พฤติกรรมดงักล่ำว ให้ผู้มอี ำนำจสัง่พกัรำชกำรสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเขำ้ปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร
ก่อนกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำเสรจ็สิน้ 

ใหน้ ำควำมในวรรคหกมำใชบ้งัคบักบักรณีถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้อ่นดว้ย 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกี่ยวกบักำรสัง่พกัรำชกำร กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไว้
ก่อนระยะเวลำให้พักรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน  กำรให้กลับเข้ำปฏิบัติ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๐๓ 

รำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำรและกำรด ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมผลกำรสอบสวนหรอื
พจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๗๗  เมื่อผู้บงัคบับญัชำได้สัง่ลงโทษตำมพระรำชบญัญัตินี้  หรอืสัง่ยุติ
เรื่อง หรอืงดโทษแลว้ใหร้ำยงำน ก.ร.  ทัง้นี้ ตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนด 

ในกรณีที่  ก .ร. เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัย เป็นกำรไม่ถูกต้ องหรือ 
ไม่เหมำะสม หำกมีมติเป็นประกำรใด ให้ผู้บงัคบับญัชำสัง่หรอืปฏิบตัิให้เป็นไปตำมที ่
ก.ร. มมีต ิ

ในกรณีตำมวรรคสอง ให ้ก.ร. มอี ำนำจสอบสวนใหม่หรอืสอบสวนเพิม่เติมได้
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ร. ก ำหนดตำมมำตรำ ๗๐ 

 

มำตรำ ๗๘  เมื่อมกีรณีเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ ให้ผู้สัง่มคี ำสัง่
ใหม่ และในค ำสัง่ดงักล่ำวให้สัง่ยกเลกิค ำสัง่ลงโทษเดิม พรอ้มทัง้ระบุวธิกีำรด ำเนินกำร
เกีย่วกบัโทษทีไ่ดร้บัไปแลว้  ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๗๙  ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๔๗ ผู้ใดมีกรณี
กระท ำผดิวนิัยอยู่ก่อนวนัโอนมำบรรจุ ใหผู้บ้งัคบับญัชำของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูน้ัน้
ด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมส่วนนี้โดยอนุโลม แต่ถำ้เป็นเรื่องทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรสบืสวนหรอื
พจิำรณำ หรอืสอบสวนของผูบ้งัคบับญัชำเดมิก่อนวนัโอนกใ็หส้บืสวนหรอืพจิำรณำหรอื
สอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บงัคบับญัชำของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้นัน้
พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปตำมส่วนนี้โดยอนุโลม แต่ทัง้นี้ในกำรสัง่ลงโทษทำงวินัยให้
พจิำรณำตำมควำมผดิและลงโทษตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรงำนบุคคลส่วนทอ้งถิน่
หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรทีโ่อนมำนัน้ แลว้แต่กรณี 

 

ส่วนที ่๖ 

กำรออกจำกรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๘๐  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำรเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(๓) ลำออกจำกรำชกำรและได้รบัอนุญำตให้ลำออกหรอืกำรลำออกมีผลตำม
มำตรำ ๘๒ 
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๕๐๔ 

(๔) ถูกสัง่ให้ออกตำมมำตรำ ๔๓ มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๗๖ มำตรำ ๘๓ หรือ
มำตรำ ๘๔ หรอื 

(๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

วนัออกจำกรำชกำรตำม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๘๑  ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ ใดเมื่ ออำยุครบหกสิบปีบริบู รณ์ 
ในสิ้นปีงบประมำณและทำงรำชกำรมีควำมจ ำเป็นที่จะให้รบัรำชกำรต่อไปเพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่ในทำงวิชำกำรหรือหน้ำที่ที่ต้องใช้ควำมสำมำรถเฉพำะตัวในต ำแหน่งตำม 
มำตรำ ๒๗ (๓) (ง) หรอื (จ) หรอื (๔) (ค) หรอื (ง) จะใหร้บัรำชกำรต่อไปอกีไม่เกนิสบิปี
กไ็ดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๘๒  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ใหย้ื่น
หนังสอืขอลำออกต่อผูบ้งัคบับญัชำเหนือขึน้ไปชัน้หนึ่งโดยยื่นล่วงหน้ำก่อนวนัขอลำออก
ไม่น้อยกว่ำสำมสิบวนัเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ เป็น 
ผูพ้จิำรณำก่อนวนัขอลำออก 

ในกรณีทีผู่้ประสงค์จะลำออกยื่นหนังสอืขอลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำสำมสบิวนั
และผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ เหน็ว่ำมเีหตุผลและควำมจ ำเป็น
จะอนุญำตใหล้ำออกตำมวนัทีข่อลำออกกไ็ด ้

ในกรณีทีผู่้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ เหน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่รำชกำร จะยบัยัง้กำรลำออกไวเ้ป็นเวลำไม่เกนิเกำ้สบิวนันับแต่วนัขอลำออก
ก็ได้ ในกรณีเช่นนัน้ถ้ำผู้ขอลำออกมิได้ถอนใบลำออกก่อนครบก ำหนดระยะเวลำกำร
ยบัยัง้ ใหถ้อืว่ำกำรลำออกนัน้มผีลเมื่อครบก ำหนดเวลำตำมทีไ่ดย้บัยัง้ไว ้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มิได้ยบัยัง้ตำม 
วรรคสำมใหก้ำรลำออกนัน้มผีลตัง้แต่วนัขอลำออก 

ในกรณีที่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรเพื่อด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนูญ ต ำแหน่งทำงกำรเมอืง หรอืต ำแหน่งอื่นที่ ก.ร. 
ก ำหนด หรอืเพื่อสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิรฐัสภำ สมำชกิสภำท้องถิ่น หรอืผู้บรหิำร
ทอ้งถิน่ ใหย้ื่นหนังสอืขอลำออกต่อผูบ้งัคับบญัชำตำมวรรคหนึ่ง และใหก้ำรลำออกมผีล
นับตัง้แต่วนัทีผู่น้ัน้ขอลำออก 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกี่ยวกบักำรลำออก กำรพจิำรณำอนุญำตใหล้ำออกและ
กำรยบัยัง้กำรลำออกจำกรำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนด 
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๕๐๕ 

มำตรำ ๘๓  ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มอี ำนำจสัง่ให้
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญออกจำกรำชกำรเพื่ อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรไดใ้นกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรของ
ตนไดโ้ดยสม ่ำเสมอ 

(๒) เมื่อข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงำนใด ๆ ตำมควำม
ประสงคข์องทำงรำชกำร 

(๓) เมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดขำดคุณสมบตัทิัว่ไปตำมมำตรำ ๓๗ ก. (๑) 
หรอื (๓) หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๓๗ ข. (๑) (๒) (๓) หรอื (๖) 

(๔) เมื่อทำงรำชกำรเลกิหรอืยุบหน่วยงำนหรอืต ำแหน่งทีข่ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั
ปฏิบตัิหน้ำที่หรอืด ำรงอยู่ ส ำหรบัผู้ที่ออกจำกรำชกำรในกรณีนี้ให้ได้รบัเงนิชดเชยตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไขทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนดดว้ย 

(๕) เมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดไม่สำมำรถปฏบิตัิรำชกำรให้มปีระสทิธภิำพ
และเกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำร 

(๖) เมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำที่
รำชกำรบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร หรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร ถำ้ใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร 

(๗) เมื่อข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดมีกรณีถูกสอบสวนว่ำกระท ำผิดวินัย 
อย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ ๖๘ และผลกำรสอบสวนไม่ได้ควำมแน่ชดัพอที่จะฟังลงโทษ
ตำมมำตรำ ๗๒ วรรคหนึ่ง แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้ำให ้
รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร 

(๘) เมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึที่ สุด
ใหจ้ ำคุกในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืต้องรบัโทษจ ำคุก
โดยค ำสัง่ของศำล ซึง่ยงัไม่ถงึกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 
เมื่อผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำ

สำมัญผู้ใดออกจำกรำชกำรตำมมำตรำนี้แล้ว ให้รำยงำน ก.ร. และให้น ำมำตรำ ๗๗  
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๕๐๖ 

มำตรำ ๘๔  เมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ให ้
ผูน้ัน้ออกจำกรำชกำร 

ผูใ้ดถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง และต่อมำปรำกฏว่ำผูน้ัน้มกีรณีที่
จะต้องถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นอยู่ก่อนไปรับรำชกำรทหำร  ก็ให้
ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มอี ำนำจเปลีย่นแปลงค ำสัง่ใหอ้อกตำม
วรรคหนึ่งเป็นใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำอื่นนัน้ได ้

 

มำตรำ ๘๕  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ไม่ใช้
อ ำนำจตำมมำตรำ ๘๓ โดยไม่มเีหตุอนัสมควร ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ ระดบัเหนือขึน้ไปมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๘๓ ได ้

 

มำตรำ ๘๖  กำรออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูด้ ำรงต ำแหน่งที่
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้ ใหน้ ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อมพีระบรมรำชโองกำร
ให้พ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วนัออกจำกรำชกำร เว้นแต่ออกจำกรำชกำรเพรำะควำมตำย 
ใหน้ ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงทรำบ 

 

ส่วนที ่๗ 

กำรอุทธรณ์และกำรรอ้งทุกข ์

   
 

มำตรำ ๘๗  ผู้ใดถูกสัง่ลงโทษตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำรตำมมำตรำ ๘๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผู้นัน้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. 
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบหรอืถอืว่ำทรำบค ำสัง่ 

กำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๘๘  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดเหน็ว่ำผูบ้งัคบับัญชำใชอ้ ำนำจหน้ำที่
ปฏบิตัิต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏบิตัิต่อตนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย หรอืมคีวำมคบั
ขอ้งใจอนัเกิดจำกกำรปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชำต่อตนในกรณีตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ร.  
ผู้นัน้อำจร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชำหรอื ก.ร. แล้วแต่กรณี ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ก.ร. 
เพื่อขอให้แก้ไขหรือแก้ควำมคับข้องใจได้   ทัง้นี้  เว้นแต่กรณีที่มีสิทธิอุทธรณ์ตำม 
มำตรำ ๘๗ 
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๕๐๗ 

กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๘๙  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์หรอืเรื่องรอ้งทุกข ์ก.ร. จะพจิำรณำ
วนิิจฉยัเองหรอืจะตัง้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์เพื่อท ำหน้ำทีพ่จิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์
และกำรรอ้งทุกขก์ไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. 

 

มำตรำ ๙๐  เมื่อ ก.ร. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมี
อ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมค ำวนิิจฉัยนัน้ภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัที ่ก.ร. มคี ำวนิิจฉยั 

ผู้บงัคับบญัชำผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำเป็นกำรจงใจละเว้นกำร
ปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยมชิอบเพื่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่บุคคลอื่น 

 

มำตรำ ๙๑  ใหน้ ำมำตรำ ๗๔ มำใชบ้งัคบักบักำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์และ
เรื่องรอ้งทุกขข์อง ก.ร. และ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

 

หมวด ๔ 

ขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง 

   
 

มำตรำ ๙๒  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ทีป่รกึษำประธำนรฐัสภำ 

(๒) ทีป่รกึษำรองประธำนรฐัสภำ 

(๓) ทีป่รกึษำประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๔) ทีป่รกึษำประธำนวุฒสิภำ 

(๕) ทีป่รกึษำรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๖) ทีป่รกึษำรองประธำนวุฒสิภำ 

(๗) ทีป่รกึษำผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๘) โฆษกประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๙) โฆษกประธำนวุฒสิภำ 

(๑๐) โฆษกผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑๑) เลขำนุกำรประธำนรฐัสภำ 

(๑๒) เลขำนุกำรรองประธำนรฐัสภำ 
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๕๐๘ 

(๑๓) เลขำนุกำรประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑๔) เลขำนุกำรประธำนวุฒสิภำ 

(๑๕) เลขำนุกำรรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑๖) เลขำนุกำรรองประธำนวุฒสิภำ 

(๑๗) เลขำนุกำรผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๑๘) ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนรฐัสภำ 

(๑๙) ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนรฐัสภำ 

(๒๐) ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒๑) ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนวุฒสิภำ 

(๒๒) ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

(๒๓) ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒสิภำ 

(๒๔) ผูช้่วยเลขำนุกำรผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงตำมวรรคหนึ่งจะมจี ำนวนเท่ำใดให้เป็นไปตำม
อตัรำในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ ำ และให้น ำคุณสมบัติทัว่ไปและลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๗  
วรรคหนึ่ง เว้นแต่ ข. (๑) และ (๒) มำใช้บงัคบักับขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมืองโดย
อนุโลม 

 

มำตรำ ๙๓  ให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงได้รบัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำ
ต ำแหน่งตำมบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมืองและบัญชีอตัรำเงิน
ประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงซึ่งด ำรงต ำแหน่งสมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรดว้ย 
ถ้ำได้เงินประจ ำต ำแหน่งหรือเงินเพิ่มส ำหรบัสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรดังกล่ำวแล้ว   
ไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งในฐำนะขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงอกี 

กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมืองให้
เป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ร. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

 

มำตรำ ๙๔  เมื่อคณะรฐัมนตรไีด้ปรบัอตัรำเงินเดือนให้เหมำะสมยิ่งขึ้นตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง โดยเป็นกำรปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละเท่ำกนั
ทุกอตัรำส ำหรบัขำ้รำชกำรกำรเมอืงหรอืขำ้รำชกำรทุกประเภทและไม่เกนิอตัรำรอ้ยละสบิ
ของอัตรำที่ใช้บังคับอยู่  ให้ ก.ร. พิจำรณำปรับอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรรัฐสภำ 
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๕๐๙ 

ฝ่ำยกำรเมอืงให้สอดคล้องกบักำรปรบันัน้ โดยให้กระท ำเป็นประกำศรฐัสภำซึ่งประธำน
รฐัสภำเป็นผูล้งนำม และใหถ้อืว่ำบญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงทำ้ย
ประกำศรฐัสภำดงักล่ำวเป็นบัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมืองท้ำย
พระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ำรปรบัเป็นรอ้ยละเท่ำกนัทุกอตัรำหำกท ำใหอ้ตัรำหนึ่ง
อตัรำใดมเีศษไม่ถงึสบิบำทใหป้รบัตวัเลขเงนิเดอืนของอตัรำดงักล่ำวเพิม่ขึน้เป็นสบิบำท 
และมใิหถ้อืว่ำเป็นกำรปรบัอตัรำรอ้ยละทีแ่ตกต่ำงกนั 

 

มำตรำ ๙๕  กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงตำมมำตรำ ๙๒ (๑) (๓) 
(๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๓) (๑๕) (๑๗) (๑๘) (๒๐) (๒๒) และ (๒๔) ให้ประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรเป็นผูม้อี ำนำจแต่งตัง้ 

กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมืองตำมมำตรำ ๙๒ (๒) (๔) (๖) (๙) 
(๑๒) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๑) และ (๒๓) ใหป้ระธำนวุฒสิภำเป็นผูม้อี ำนำจแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๙๖  ขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงออกจำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ส ำหรบัขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืงซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๙๕ วรรคหนึ่ง 
ผู้แต่งตัง้สัง่ให้พ้นจำกต ำแหน่ง หรือเมื่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร รองประธำนสภำ
ผู้แทนรำษฎรหรือผู้น ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎรพ้นจำกต ำแหน่ง  หรือเมื่อสภำ
ผูแ้ทนรำษฎรสิน้อำยุหรอืถูกยุบ แลว้แต่กรณี 

(๔) ส ำหรบัข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมืองซึ่งได้รบัแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๙๕ 
วรรคสอง ผู้แต่งตัง้สัง่ให้พ้นจำกต ำแหน่ง หรือเมื่อประธำนวุฒิสภำ หรอืรองประธำน
วุฒสิภำออกจำกต ำแหน่ง แลว้แต่กรณี 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๙๗  ให้ ก.ร. ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ  
พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งปฏิบตัหิน้ำที่อยู่ในวันก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบัปฏิบัตหิน้ำที ่
ก.ร. ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๐ 

ในคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรรฐัสภำตำมพระรำชบญัญตัินี้ต่อไปจนกว่ำจะครบวำระตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ให้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรเลือกกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ 
ซึ่งข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  และ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำเลือกตำมมำตรำ ๑๓  
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๙๘  ให้ อ.ก.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่อยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ 
ใชบ้งัคบัปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะไดแ้ต่งตัง้ อ.ก.ร. ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๙๙  ผู้ใดเป็นข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญหรือข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำย
กำรเมอืงตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ อยู่ในวนัก่อน
วนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นัน้เป็นข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญหรือข้ำรำชกำร
รฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง แลว้แต่กรณี ตำมพระรำชบญัญตันิี้ต่อไป 

 

มำตรำ ๑๐๐  บรรดำกฎหมำย ขอ้บงัคบั กฎ ประกำศ ระเบยีบ มติคณะรฐัมนตร ี
มต ิก.ร. หรอืค ำสัง่ใดทีก่ล่ำวอำ้งถงึ “ขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ” ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือพระรำชบัญญัติเครื่องแบบข้ำรำชกำรฝ่ำย
รฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใหห้มำยควำมถงึ “ขำ้รำชกำรรฐัสภำ” ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๐๑  ในระหว่ำงที่ ก.ร. ยงัมิได้จดัท ำมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งตำม
มำตรำ ๒๙ บทบัญญัติในหมวด ๓ ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ ยังไม่ใช้บังคับ ให้น ำ
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจน
บญัชีอตัรำเงนิเดือนข้ำรำชกำรพลเรอืนและบญัชีอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำร 
พลเรอืนทำ้ยพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ มำใชบ้งัคบั
แก่ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.ร. จะได้จัดท ำมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งและจดัต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัเขำ้ประเภทต ำแหน่ง สำยงำน และระดบั
ต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแล้วเสร็จ  จึงให้น ำบทบัญญัติในหมวด ๓ 
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัแห่งพระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบั และใหผู้บ้งัคบับญัชำสัง่แต่งตัง้
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่จ ัดท ำ
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง และจดัต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัเขำ้ประเภทต ำแหน่ง
สำยงำน และระดบัต ำแหน่งตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งแลว้เสรจ็ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๑ 

ในกำรจดัต ำแหน่งและกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัตำมวรรคหนึ่งหำกมี
เหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.ร. อำจอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูม้คีุณสมบตัิ
ต่ำงไปจำกคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะรำยได ้

ให้ ก.ร. ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวนันับแต่วันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๐๒  ในระหว่ำงที่ยงัมไิด้ออกกฎ ประกำศ หรอืระเบียบหรอืก ำหนด
กรณีใด เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหน้ ำกฎ ประกำศ หรอืระเบยีบหรอืกรณีที่
ก ำหนดไวแ้ลว้ซึง่ใชอ้ยู่เดมิมำใชบ้งัคบัเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้  

ในกรณีที่ไม่อำจน ำกฎ ประกำศ หรือระเบียบหรือกรณีที่ก ำหนดไว้แล้ว 
มำใชบ้งัคบัไดต้ำมวรรคหนึ่งกำรจะด ำเนินกำรประกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐๓  กำรใดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำ เนินกำรได้ตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ และมิได้บัญญัติไว้ใน
พระรำชบญัญตัินี้ หรอืมกีรณีที่ไม่อำจด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้  กำรด ำเนินกำร
ต่อไปในเรื่องนัน้จะสมควรด ำเนินกำรประกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐๔  กำรปรบัเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรรฐัสภำ
สำมญัเขำ้ตำมบญัชที้ำยพระรำชบญัญตันิี้  ให ้ก.ร. พจิำรณำด ำเนินกำรใหส้อดคล้องกบั
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะรฐัมนตรีก ำหนดตำมมำตรำ ๑๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัซึง่ไดร้บั
เงินเดือนยังไม่ถึงขัน้ต ่ำของระดับตำมบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัตินี้ให้ได้รบัเงินเดือน  
ไม่ต ่ำกว่ำขัน้ต ่ำชัว่ครำวตำมบญัชที้ำยพระรำชบญัญตัินี้ และให้ได้รบักำรปรบัเงนิเดอืน
จนไดร้บัเงนิเดอืนในขัน้ต ่ำของระดบัตำมบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ ตำมหลกัเกณฑ์และ
วธิกีำรที่คณะรฐัมนตรกี ำหนดตำมมำตรำ ๑๓๘ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
พลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๒ 

บญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สงูของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

ต ำแหน่งประเภทบรหิำร๖ 

 
 

บำท บำท 

ขัน้สงู ๗๔,๓๒๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขัน้ต ่ำ ๕๑,๑๔๐ ๕๖,๓๘๐ 

ขัน้ต ่ำชัว่ครำว ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 
ระดบั ตน้ สงู 

 

ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 

 
บำท บำท 

ขัน้สงู ๕๙,๕๐๐ ๗๐,๓๖๐ 
ขัน้ต ่ำ ๒๖,๖๖๐ ๓๒,๘๕๐ 

ขัน้ต ่ำชัว่ครำว ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ 
ระดบั ตน้ สงู 

 

ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ขัน้สงู ๒๖,๙๐๐ ๔๓,๖๐๐ ๕๘,๓๙๐ ๖๙,๐๔๐ ๗๖,๘๐๐ 
ขัน้ต ่ำ ๘,๓๔๐ ๑๕,๐๕๐ ๒๒,๑๔๐ ๓๑,๔๐๐ ๔๓,๘๑๐ 

ขัน้ต ่ำชัว่ครำว ๗,๑๔๐ ๑๓,๑๖๐ ๑๙,๘๖๐ ๒๔,๔๐๐ ๒๙,๙๘๐ 

ระดบั ปฏบิตักิำร ช ำนำญกำร 
ช ำนำญกำร 

พเิศษ 
เชีย่วชำญ ทรงคุณวุฒ ิ

 

 
๖ บัญชีเงนิเดือนขัน้ต ่ำขัน้สูงของข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมญัต ำแหน่งประเภทบรหิำร แก้ไข

เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๓ 

ต ำแหน่งประเภททัว่ไป 

 
บำท บำท บำท บำท 

ขัน้สงู ๒๑,๐๑๐ ๓๘,๗๕๐ ๕๔,๘๒๐ ๖๙,๐๔๐ 
ขัน้ต ่ำ ๔,๘๗๐ ๑๐,๑๙๐ ๑๕,๔๑๐ ๔๘,๒๒๐ 
ระดบั ปฏบิตังิำน ช ำนำญงำน อำวุโส ทกัษะพเิศษ 
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๕๑๔ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

 

(๑) ต ำแหน่งประเภทบรหิำร 

ระดบั อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ระดบัสงู ๒๑,๐๐๐ 

๑๔,๕๐๐ 
ระดบัตน้ ๑๐,๐๐๐ 

 

๒.ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร 

ระดบั อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ระดบัสงู ๑๐,๐๐๐ 
ระดบัตน้ ๕,๖๐๐ 

 

๓. ต ำแหน่งประเภทวชิำกำร 

ระดบั อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ทรงคุณวุฒ ิ ๑๕,๖๐๐ 
 ๑๓,๐๐๐ 
เชีย่วชำญ ๙,๙๐๐ 
ช ำนำญกำรพเิศษ ๕,๖๐๐ 
ช ำนำญกำร ๓,๕๐๐ 

 

๔. ต ำแหน่งประเภททัว่ไป 

ระดบั อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ทกัษะพเิศษ ๙,๙๐๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๕ 

บญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง 

 

ต ำแหน่ง จ ำนวนต ำแหน่ง อตัรำ (บำท) 
ทีป่รกึษำประธำนรฐัสภำ ๑ ๕๔,๙๑๐ 

ทีป่รกึษำรองประธำนรฐัสภำ ๑ ๕๔,๙๑๐ 

ทีป่รกึษำประธำนสภำผูแ้ทนรำชษฎร ๒ ๕๔,๙๑๐ 

ทีป่รกึษำประธำนวุฒสิภำ ๒ ๕๔,๙๑๐ 

ทีป่รกึษำรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร เท่ำจ ำนวนรอง 

ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

๔๕,๐๐๐ 

ทีป่รกึษำรองประธำนวุฒสิภำ เท่ำจ ำนวนรองประธำน
วุฒสิภำ 

๔๕,๐๐๐ 

ทีป่รกึษำผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๔๕,๐๐๐ 

โฆษกประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐ 

โฆษกประธำนวุฒสิภำ ๑ ๔๕,๐๐๐ 

โฆษกผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎร ๑ ๔๕,๐๐๐ 

เลขำนุกำรประธำนรฐัสภำ ๑ ๔๒,๒๐๐ 

เลขำนุกำรรองประธำนรฐัสภำ ๑ ๔๒,๒๐๐ 

เลขำนุกำรประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ๑ ๔๒,๒๐๐ 

เลขำนุกำรประธำนวฒุสิภำ ๑ ๔๒,๒๐๐ 

เลขำนุกำรรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร เท่ำจ ำนวนรอง 

ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

๔๒,๒๐๐ 

เลขำนุกำรรองประธำนวฒุสิภำ เท่ำจ ำนวนรองประธำน
วุฒสิภำ 

๔๒,๒๐๐ 

เลขำนุกำรผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๔๒,๒๐๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนรฐัสภำ ๑ ๓๗,๗๘๐ 
ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนรฐัสภำ ๑ ๓๗,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๓๗,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนวฒุสิภำ ๑ ๓๗,๗๘๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๖ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

เท่ำจ ำนวนรอง 

ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

๓๗,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒสิภำ เท่ำจ ำนวนรองประธำน
วุฒสิภำ 

๓๗,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๓๗,๗๘๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๗ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมอืง 

 

ต ำแหน่ง จ ำนวนต ำแหน่ง อตัรำ (บำท) 
ทีป่รกึษำประธำนรฐัสภำ ๑ ๑๕,๐๐๐ 
ทีป่รกึษำรองประธำนรฐัสภำ ๑ ๑๕,๐๐๐ 

ทีป่รกึษำประธำนสภำผูแ้ทนรำชษฎร ๒ ๑๕,๐๐๐ 

ทีป่รกึษำประธำนวุฒสิภำ ๒ ๑๕,๐๐๐ 

ทีป่รกึษำรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร เท่ำจ ำนวนรอง 

ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

๑๐,๐๐๐ 

ทีป่รกึษำรองประธำนวุฒสิภำ เท่ำจ ำนวนรองประธำน
วุฒสิภำ 

๑๐,๐๐๐ 

ทีป่รกึษำผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๑๐,๐๐๐ 

โฆษกประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐ 

โฆษกประธำนวุฒสิภำ ๑ ๑๐,๐๐๐ 

โฆษกผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำผูแ้ทนรำษฎร ๑ ๑๐,๐๐๐ 

เลขำนุกำรประธำนรฐัสภำ ๑ ๔,๙๐๐ 

เลขำนุกำรรองประธำนรฐัสภำ ๑ ๔,๙๐๐ 

เลขำนุกำรประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร ๑ ๔,๙๐๐ 

เลขำนุกำรประธำนวฒุสิภำ ๑ ๔,๙๐๐ 

เลขำนุกำรรองประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร เท่ำจ ำนวนรอง 

ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

๔,๙๐๐ 

เลขำนุกำรรองประธำนวฒุสิภำ เท่ำจ ำนวนรองประธำน
วุฒสิภำ 

๔,๙๐๐ 

เลขำนุกำรผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๔,๙๐๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนรฐัสภำ ๑ ๓,๗๘๐ 
ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนรฐัสภำ ๑ ๓,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๓,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรประธำนวฒุสิภำ ๑ ๓,๗๘๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๘ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

เท่ำจ ำนวนรอง 

ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

๓,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรรองประธำนวุฒสิภำ เท่ำจ ำนวนรองประธำน
วุฒสิภำ 

๓,๗๘๐ 

ผูช้่วยเลขำนุกำรผูน้ ำฝ่ำยคำ้นในสภำ
ผูแ้ทนรำษฎร 

๑ ๓,๗๘๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๑๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบับนี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน และมี
บทบญัญตับิำงประกำรไม่สอดคล้องกบักำรบรหิำรรำชกำรทีเ่ปลีย่นแปลงไป ประกอบกบั
ไดม้กีำรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน ซึ่งเป็นกฎหมำยเกี่ยวกบั
กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลภำครฐั  ดังนัน้ เพื่อให้กำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลของ
รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำสอดคล้องกบักำรบรหิำรรำชกำรที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรบัปรุง
กฎหมำยดงักล่ำวโดยก ำหนดระบบต ำแหน่งของข้ำรำชกำรรฐัสภำให้จ ำแนกตำมกลุ่ม
ลกัษณะงำนและให้มบีญัชอีตัรำเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรรัฐสภำ
เป็นกำรเฉพำะ ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต ำแหน่งประเภทวิชำกำรระดับ
เชีย่วชำญหรอืระดบัทรงคุณวุฒหิรอืต ำแหน่งประเภททัว่ไป ระดบัอำวุโสหรอืระดบัทกัษะ
พเิศษอำจรบัรำชกำรต่อไปได้ และปรบัปรุงกระบวนกำรพจิำรณำอุทธรณ์และร้องทุกข์
ของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั รวมทัง้เพิ่มต ำแหน่งข้ำรำชกำรรฐัสภำฝ่ำยกำรเมืองบำง
ต ำแหน่งในสภำผูแ้ทนรำษฎรและวุฒสิภำใหส้อดคล้องกบัภำรกจิของงำนดำ้นนิตบิญัญตัิ
ของรฐัสภำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

       

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  ในวำระเริม่แรก ใหป้รบัเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัทีไ่ดร้บั
อยู่เดมิเขำ้สู่อตัรำในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูด้ ำรงต ำแหน่งประเภทวชิำกำรระดบัปฏบิตักิำรและ
ระดบัช ำนำญกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภททัว่ไประดบัปฏิบตัิงำนและระดบัช ำนำญงำน  
ได้รบัเงนิเดอืนในอตัรำที่สูงกว่ำอตัรำที่ได้รบัอยู่เดมิตำมบญัชที้ำยพระรำชบญัญัตินี้อีก
ร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้รบัอยู่  ในกรณีที่กำรปรบัเงินเดือนดังกล่ำวท ำให้มีเศษไม่ถึง 
สบิบำทใหป้รบัตวัเลขเงนิเดอืนดงักล่ำวเพิม่ขึน้เป็นสบิบำท 

 

มำตรำ ๖  ใหป้ระธำนรฐัสภำรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๔/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัใหเ้หมำะสม เป็นธรรม และไดม้ำตรฐำน 
โดยค ำนึงถงึค่ำครองชพีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ค่ำตอบแทนในภำคเอกชน ฐำนะกำรคลงัของ
ประเทศ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้ของข้ำรำชกำรระดบัต่ำง ๆ ในประเภทเดียวกัน
และต่ำงประเภทกนั และปัจจยัอื่นที่จ ำเป็น สมควรปรบับญัชเีงนิเดอืนขัน้ต ่ำขัน้สูงของ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยที่ปัจจุบนัปรำกฏ
ปัญหำควำมไม่สอดคล้องกนัระหว่ำงบทบญัญตัิของกฎหมำยว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำง
วนิัยของขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืนประเภทต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม และไม่
เสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ขำ้รำชกำรซึง่ออกจำกรำชกำรไปแลว้ นอกจำกนี้ 
ยงัมปัีญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยของขำ้รำชกำร
ฝ่ำยพลเรอืนกบักฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจรติ ซึ่งท ำให้กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย
เพื่อพจิำรณำลงโทษแก่ขำ้รำชกำรทีถู่กองคก์รตรวจสอบกำรทุจรติชี้มลูควำมผดิหลงัออก
จำกรำชกำรไปแล้วในบำงกรณีไม่อำจด ำเนินกำรตำมฐำนควำมผดิที่ชี้มูลได้  ดังนัน้ 
สมควรให้กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผู้ซึ่งออกจำกรำชกำรเป็นมำตรฐำนเดียวกันและ
สอดคล้องกบักฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจรติ อนัจะเป็นกลไกหนึ่งที่ท ำให้กำร
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติสมัฤทธิผ์ลมำกยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 
๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๑๓/๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๑ 

กฎ ก.ร. 
ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำร 

กรณีไม่สำมำรถปฏบิตัริำชกำรใหม้ปีระสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิล 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๓) มำตรำ ๘๓ วรรคหนึ่ง (๕) และ
มำตรำ ๘๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔  
อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล 
ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย ก.ร. จงึออกกฎ ก.ร. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๙  กฎ ก.ร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎ ก.ร. ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๑๘ ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำร
รฐัสภำสำมัญออกจำกรำชกำรกรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและ 
เกดิประสทิธผิล 

 

ขอ้ ๓  กำรสัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จ
บ ำนำญ เหตุทดแทนกรณีที่ ไม่ สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภำพและ 
เกดิประสทิธผิลในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรนัน้ ใหส่้วนรำชกำรสงักดัรัฐสภำ
พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้นั ้นเป็นหลกั และให ้
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. น้ี 

 

ขอ้ ๔  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำประเมนิผลกำรปฏิบตัริำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำ
สำมญัตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ ๕๙ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วเห็นว่ำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดมผีลกำรปฏิบตัิ
รำชกำรในระดบัที่ต้องปรบัปรุง ก็ให้แจ้งผู้นัน้ทรำบเกี่ยวกบัผลกำรประเมิน พร้อมทัง้

 
๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๑๒๓ ก/หน้ำ ๑๒/๒๑ ธนัวำคม ๒๕๕๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๒ 

ก ำหนดให้ผู้นัน้เข้ำรบักำรพัฒนำปรบัปรุงตนเองโดยให้ลงลำยมือชื่อรบัทรำบไว้เป็น
หลกัฐำน  ทัง้นี้ ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองให้ผู้บังคบับญัชำจดัให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำ
สำมญัผูน้ัน้ท ำค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเอง โดยก ำหนดเป้ำหมำยในระดบัอนัเป็นที่
พอใจของทำงรำชกำรใหช้ดัเจนเพื่อใชใ้นกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรครัง้ต่อไป 

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรและกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองของขำ้รำชกำร
รฐัสภำสำมญัตำมวรรคหนึ่งใหม้รีะยะเวลำไม่เกนิสำมรอบกำรประเมนิ 

ในกรณีที่ผู้ถู กประเมิน เห็นว่ ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ผูบ้งัคบับญัชำมคีวำมไม่เป็นธรรมอำจท ำค ำคดัคำ้นยื่นต่อผูบ้งัคบับญัชำรวมไวก้บัผลกำร
ประเมนิเพื่อเป็นหลกัฐำนได ้

 

ขอ้ ๕  เมื่อผู้บงัคบับญัชำประเมนิผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำ
สำมญัตำมค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองตำมขอ้ ๔ แล้ว ปรำกฏว่ำผูน้ัน้ไม่ผ่ำนกำร
ประเมนิในระดบัอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำรตำมค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเอง 
ใหร้ำยงำนผลกำรประเมนิดงักล่ำวต่อผูบ้งัคบับญัชำ ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ 

เมื่อไดร้บัรำยงำนตำมวรรคหนึ่ง ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ 
อำจด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ในกรณีที่ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้รบักำรประเมินประสงค์จะออกจำก
รำชกำร กใ็หส้ัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร หรอื 

(๒) สัง่ให้ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้นั ้นเข้ำรับกำรพัฒนำปรับปรุงตนเอง 
อกีครัง้หนึ่งโดยท ำค ำมัน่ในกำรพฒันำปรบัปรุงตนเองเป็นครัง้ทีส่อง หรอื 

(๓) สัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูน้ัน้ออกจำกรำชกำร 

เมื่อผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มคี ำสัง่ตำม (๑) หรอื (๓) 
แล้วแต่กรณี ให้รำยงำน ก.ร. ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่ำค ำสัง่ดังกล่ำวไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมำะสมและมมีติเป็นประกำรใดให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ 
ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ร. มมีต ิ

 

ขอ้ ๖  เมื่อ ก.ร. มมีตเิป็นประกำรใดแล้ว และผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๔๒ มีค ำสัง่หรือปฏิบตัิตำมที่ ก.ร. มีมติแล้ว ให้แจ้งค ำสัง่หรอืกำรปฏิบัติ
ดงักล่ำวใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูน้ัน้ทรำบ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๓ 

ข้อ ๗  ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ร. นี้  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. 
ภำยในสำมสบิวนั นับแต่วนัทรำบหรอืวนัทีถ่อืว่ำทรำบค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมขอ้ ๕ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สมศกัดิ ์ เกยีรตสุิรนนท ์

ประธำนรฐัสภำ 

ประธำน ก.ร. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๔ 

หมำยเหตุ  :- เหตุผลในกำรประกำศใช้ กฎ ก.ร. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๘๓  
แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ บญัญัติให้ผู้บงัคบับญัชำ 
ซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มีอ ำนำจสัง่ให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญออกจำก
รำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร กรณีเมื่อข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มี
ประสทิธภิำพและเกดิประสทิธผิลในระดับอนัเป็นทีพ่อใจของทำงรำชกำร และกำรสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรในกรณีดงักล่ำวให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร.  จงึจ ำเป็นต้องออก
กฎ ก.ร. นี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๕ 

กฎ ก.ร. 
ว่ำดว้ยวนิยัขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๓) และมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ อนัเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสิทธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัิ
ให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๐  กฎ ก.ร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัตอ้งกระท ำกำรอนัเป็นขอ้ปฏบิตัิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต้องสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย ์

ทรงเป็นประมุขดว้ยควำมบรสุิทธิใ์จ 

(๒) ตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรดว้ยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ และเทีย่งธรรม 

(๓) ต้องปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบของทำงรำชกำร 
และปฏบิตัติำมแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 

(๔) ต้องถอืว่ำเป็นหน้ำทีพ่เิศษทีจ่ะสนใจและรบัทรำบเหตุกำรณ์เคลื่อนไหวอนั
อำจเป็นภยันตรำยต่อประเทศชำติ  และต้องป้องกันภยันตรำย ซึ่งจะบังเกิดแก่
ประเทศชำตจินเตม็ควำมสำมำรถ 

(๕) ต้องปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรให้เกิดผลดีหรือควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำรด้วย
ควำมตัง้ใจ อุตสำหะ เอำใจใส่ และรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำร 

(๖) ตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำซึง่สัง่ในหน้ำทีร่ำชกำรโดยชอบดว้ย
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยไม่ขดัขนืหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้ำเห็นว่ำกำร
ปฏิบตัิตำมค ำสัง่นัน้จะท ำให้เสยีหำยแก่รำชกำร หรอืจะเป็นกำรไม่รกัษำประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร จะต้องเสนอควำมเห็นเป็นหนังสอืทนัทเีพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชำทบทวนค ำสัง่นัน้ 

 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๒๐ ก/หน้ำ ๑/๒๒ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๖ 

และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้ว ถ้ำผู้บงัคบับญัชำยนืยันให้ปฏิบตัิตำมค ำสัง่เดมิ ผู้อยู่ใต้
บงัคบับญัชำตอ้งปฏบิตัติำม 

(๗) ตอ้งอุทศิเวลำของตนใหแ้ก่รำชกำร จะละทิง้หรอืทอดทิง้หน้ำทีร่ำชกำรมไิด ้

(๘) ตอ้งรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร 

(๙) ต้องสุภำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมคัคแีละต้องช่วยเหลอืกนัในกำรปฏบิตัิ
รำชกำรระหว่ำงขำ้รำชกำรดว้ยกนัและผูร้่วมปฏบิตัริำชกำร 

(๑๐) ต้องต้อนรบั และใหค้วำมสะดวกแก่สมำชกิรฐัสภำและประชำชนผูต้ิดต่อ
รำชกำรอนัเกีย่วกบัหน้ำทีข่องตนโดยไม่ชกัชำ้ และดว้ยควำมสุภำพเรยีบรอ้ย 

(๑๑) ตอ้งวำงตนเป็นกลำงทำงกำรเมอืงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

(๑๒) ต้องรกัษำชื่อเสียงของตน และรกัษำเกียรติศักดิข์องต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรของตน มใิหเ้สื่อมเสยี โดยไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

 

ขอ้ ๓  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัตอ้งไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นขอ้หำ้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รำยงำนเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดขอ้ควำมที่ควร

ตอ้งแจง้ถอืว่ำเป็นกำรรำยงำนเทจ็ดว้ย 

(๒) ต้องไม่ปฏิบตัิรำชกำรอนัเป็นกำรกระท ำกำรข้ำมผู้บงัคบับญัชำเหนือตน 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สัง่ให้กระท ำหรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษ 
ชัว่ครัง้ครำว 

(๓) ต้องไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรของตนหำ
ประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

(๔) ตอ้งไม่ประมำทเลนิเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร 

(๕) ต้องไม่กระท ำกำรหรอืยอมใหผู้อ้ื่นกระท ำกำรหำผลประโยชน์อนัอำจท ำให้
เสยีควำมเทีย่งธรรม หรอืเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิข์องต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำรของตน 

(๖) ต้องไม่เป็นสมำชิกพรรคกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือด ำรง
ต ำแหน่งอื่นใดในพรรคกำรเมอืง 

(๗) ต้องไม่เป็นกรรมกำรผู้จดักำร หรอืผู้จดักำร หรอืด ำรงต ำแหน่งอื่นใดที่มี
ลกัษณะงำนคลำ้ยคลงึกนันัน้ในหำ้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

(๘) ต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลัน่แกล้ง กดขี ่หรอืข่มเหงกนัในกำร
ปฏบิตัริำชกำร 

(๙) ต้องไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรล่วงละเมดิหรอืคุกคำมทำงเพศตำมที่ก ำหนด
ไวใ้นขอ้ ๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๒๗ 

(๑๐) ตอ้งไม่ดหูมิน่ เหยยีดหยำม สมำชกิรฐัสภำและประชำชนผูต้ดิต่อรำชกำร 

 

ข้อ ๔  ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดกระท ำกำรประกำรใดประกำรหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ต่อข้ำรำชกำรด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติรำชกำร ไม่ว่ำจะเกิดขึ้นในหรือ 
นอกสถำนทีร่ำชกำรโดยผูถู้กกระท ำมิไดย้นิยอมต่อกำรกระท ำนัน้ หรอืท ำใหผู้ถู้กกระท ำ
เดือดร้อนร ำคำญ ถือว่ำเป็นกำรกระท ำอันเป็นกำรล่วงละเมิดหรือคุกคำมทำงเพศ  
ตำมขอ้ ๓ (๙) 

(๑) กระท ำกำรดว้ยกำรสมัผสัทำงกำยทีม่ลีกัษณะส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรจูบ 
กำรโอบกอด กำรจบัอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นตน้ 

(๒) กระท ำกำรด้วยวำจำที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น วิพำกษ์วิจำรณ์ร่ำงกำย  
พดูหยอกลอ้ พดูหยำบคำย เป็นตน้ 

(๓) กระท ำกำรด้วยอำกปักริยิำที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น กำรใชส้ำยตำลวนลำม 
กำรท ำสญัญำณ หรอืสญัลกัษณ์ใด ๆ เป็นตน้ 

(๔) กำรแสดงหรือสื่อสำรด้วยวิธกีำรใด ๆ ที่ส่อไปในทำงเพศ เช่น แสดงรูป
ลำมกอนำจำร ส่งจดหมำย ขอ้ควำม หรอืกำรสื่อสำรรปูแบบอื่น เป็นตน้ 

(๕) กำรแสดงพฤตกิรรมอื่นใดทีส่่อไปในทำงเพศ ซึ่งผูถู้กกระท ำไม่พงึประสงค์
หรอืเดอืดรอ้นร ำคำญ 

 

ขอ้ ๕  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดไม่ปฏิบตัติำมขอ้ ๒ หรอืฝ่ำฝืนขอ้หำ้มตำม
ขอ้ ๓ ผูน้ัน้เป็นผูก้ระท ำผดิวนิัย 

 

ขอ้ ๖  กำรกระท ำผดิวนิัยในลกัษณะดงัต่อไปนี้ เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

(๑) กำรปฏิบตัิหรอืละเวน้กำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรโดยมชิอบเพื่อใหเ้กดิควำม
เสยีหำยอย่ำงรำ้ยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรอืกำรปฏิบตัิหรอืละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร
โดยทุจรติ 

(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุ ให้
เสยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง 

(๓) ละทิ้งหน้ำทีร่ำชกำรตดิต่อในครำวเดยีวกนัเป็นเวลำเกนิสบิหำ้วนั โดยไม่มี
เหตุอนัสมควร หรอืโดยมีพฤติกำรณ์อนัแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบตัิตำมระเบยีบของ 
ทำงรำชกำร 

(๔) กระท ำกำรอนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่ำงรำ้ยแรง 
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๕๒๘ 

(๕) ดหูมิน่ เหยยีดหยำม กดขี ่ข่มเหง หรอืท ำรำ้ยสมำชกิรฐัสภำหรอืประชำชน
ผูต้ดิต่อรำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง 

(๖) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รบัโทษจ ำคุกหรอืโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก  
โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรอืให้รบัโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๗) ละเวน้กำรกระท ำหรอืกระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ ๒ หรอื
ฝ่ำฝืนขอ้หำ้มตำมขอ้ ๓ อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง 

 

ขอ้ ๗  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดมกีรณีกระท ำผดิวนิัยตำมกฎ ก.ร. ฉบบัที ่๑๔ 
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. 
๒๕๑๘  ว่ ำด้วยวินั ยข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญ  ก่ อนวันที่ กฎ  ก .ร . นี้ ใช้บังคับ  
ใหผู้้บงัคบับญัชำมอี ำนำจสัง่ลงโทษผูน้ัน้ตำมกรณีกระท ำผดิวนิัยที่ก ำหนดไวใ้นกฎ ก.ร. 
ดงักล่ำว 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สมศกัดิ ์ เกยีรตสุิรนนท ์

ประธำนรฐัสภำ 

ประธำน ก.ร. 
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๕๒๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช ้กฎ ก.ร. ฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๖๑ ก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัต้องรกัษำ
วนิัยตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎ ก.ร. ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำม ถือว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ร. นี้ 
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๕๓๐ 

กฎ ก.ร. 
ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำร 

กรณีเจบ็ป่วยไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรของตนไดโ้ดยสม ่ำเสมอ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๓) มำตรำ ๘๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ
มำตรำ ๘๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔  
อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล 
ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย ก.ร. จงึออกกฎ ก.ร. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๑  กฎ ก.ร. น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  กำรสัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จ
บ ำนำญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรของตนได้โดยสม ่ำเสมอ
ตำมมำตรำ ๘๓ วรรคหนึ่ง (๑) ให้ผู้บงัคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ 
พจิำรณำด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. น้ี 

 

ขอ้ ๓  ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มีอ ำนำจพิจำรณำ
ด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุ
ทดแทนกรณีเจบ็ป่วยไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรของตนไดโ้ดยสม ่ำเสมอ เมื่อปรำกฏว่ำ
ผูน้ัน้มกีรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มวีนัลำป่วยรวมกนัในหนึ่งปีงบประมำณเกนิหนึ่งรอ้ยยี่สบิวนัท ำกำร หรอืมี
วนัลำป่วยรวมกนัเกนิหกสบิวนัท ำกำรในแต่ละปีงบประมำณตดิต่อกนัสองปีงบประมำณ  
ทัง้นี้ ไม่รวมกรณีป่วยเจบ็เพรำะเหตปุฏบิตัริำชกำรในหน้ำทีห่รอืถูกประทษุรำ้ยเพรำะเหตุ
กระท ำกำรตำมหน้ำที ่

 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๗๙ ก/หน้ำ ๒๑/๑๐ กนัยำยน ๒๕๕๖ 
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๕๓๑ 

(๒) ตอ้งเขำ้รบักำรบ ำบดัรกัษำในฐำนะผูป่้วยในตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสุขภำพจติ
ในสถำนบ ำบดัรกัษำทำงสุขภำพจติหรอืสถำนทีอ่ื่นทีค่ณะกรรมกำรสถำนบ ำบดัรกัษำตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยสุขภำพจติก ำหนด  ทัง้นี้ โดยมรีะยะเวลำรวมกนัเกนิหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนั 

 

ขอ้ ๔  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดมวีนัลำป่วยตำมขอ้ ๓ (๑) ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ส่งตวัผูน้ัน้ไปรบักำรตรวจจำกสถำนพยำบำลของรฐั
เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

 

ขอ้ ๕  เมื่อไดร้บัผลกำรตรวจตำมขอ้ ๔ แลว้ ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๔๒ ต้องน ำผลกำรตรวจ รำยละเอียดเกี่ยวกบัโรค หรอืควำมเจ็บป่วยของผู้นัน้ 
ระยะเวลำในกำรรกัษำตวัและควำมเห็นของแพทย์มำประกอบกำรพจิำรณำ แล้วด ำเนินกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำผู้นัน้ต้องลำป่วยต่อไปอีกเป็นเวลำนำนจนไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรไดโ้ดยสม ่ำเสมอใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 

(๒) ถ้ำเห็นควรให้โอกำสผู้นัน้มีเวลำในกำรพักรกัษำตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง  
ใหก้ ำหนดระยะเวลำใหผู้น้ัน้ลำป่วยอกีครัง้หนึ่งเพื่อพกัรกัษำตวัต่อไปไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 
แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันท ำกำรและเมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้ว ให้สัง่ให้ผู้นัน้ 
ไปรบักำรตรวจจำกสถำนพยำบำลของรฐัตำมข้อ ๔ อีกครัง้หนึ่ง ถ้ำผลกำรตรวจของ
แพทย์เห็นว่ำผู้นั ้นยังคงต้องพักรักษำตัวต่อไปอีก ให้สัง่ให้ผู้นั ้นออกจำกรำชกำร 
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 

ในกรณีที่ผู้บังคับบญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ให้โอกำสผู้นัน้ 
พกัรกัษำตวัต่อไปตำม (๒) ถ้ำผูน้ัน้ประสงค์ทีจ่ะออกจำกรำชกำร ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำก
รำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีที่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดแสดงควำมผดิปกติทำงจติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสุขภำพจติ โดยมพีฤติกรรมที่แสดงออกโดยประกำรที่น่ำจะก่อให้เกิด
อนัตรำยรำ้ยแรงต่อชวีติ ร่ำงกำยหรอืทรพัยส์นิของตนเองหรอืผูอ้ื่น ให้ผูบ้งัคบับญัชำซึง่มี
อ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ส่งตัวผู้นั ้นไปยังสถำนพยำบำลของรัฐเพื่อเข้ำรับ  
กำรตรวจวนิิจฉยัและประเมนิอำกำร 

ในกรณีที่สถำนพยำบำลของรฐัเห็นว่ำผู้นัน้ต้องเข้ำรบักำรบ ำบัดรกัษำทำง
สุขภำพจิตในฐำนะผู้ป่วยในตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุขภำพจิตในสถำนบ ำบดัรกัษำทำง
สุขภำพจิตหรือสถำนที่อื่นที่คณะกรรมกำรสถำนบ ำบัดรักษำตำมกฎหมำยว่ำด้วย



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๓๒ 

สุขภำพจิตก ำหนด และผู้นั ้นเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำโดยมีระยะเวลำรวมกันเกิน 
หนึ่งร้อยยี่สิบวนัตำมข้อ ๓ (๒) ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒  
สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดเป็นผูป่้วยในตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
สุขภำพจติและเขำ้รบักำรรกัษำในสถำนบ ำบดัรกัษำทำงสุขภำพจติหรอืสถำนทีอ่ื่นตำมที่
กฎหมำยว่ำด้วยสุขภำพจิตก ำหนดรวมกันเกินหนึ่ งร้อยยี่สิบวัน ตำมข้อ ๓ (๒)  
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ให้ผู้นั ้นออกจำกรำชกำร 
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน 

 

ขอ้ ๘  กำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ ใหท้ ำ
เป็นค ำสัง่ระบุเหตุแห่งกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ระบุวนัที่จะให้ออกจำกรำชกำรซึ่งต้อง
เป็นไปตำมระเบยีบ ก.ร. ว่ำดว้ยวนัออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั รวมทัง้
ต้องแจง้สทิธแิละระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ไว้ในค ำสัง่นัน้ดว้ย และเมื่อมีค ำสัง่แล้วใหแ้จ้ง
ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรทรำบภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีม่คี ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

 

ข้อ ๙  เมื่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มีค ำสัง่ให้
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ร. นี้แล้ว ใหร้ำยงำน ก.ร. และใหน้ ำ
มำตรำ ๗๗ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม และมมีติเป็น
ประกำรใดให้ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมที่ ก.ร.  
มมีต ิ

เมื่อผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มคี ำสัง่หรอืปฏบิตัติำมที ่
ก.ร. มมีตแิลว้ใหแ้จง้ค ำสัง่หรอืกำรปฏบิตัดิงักล่ำวใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูน้ัน้ทรำบ 

 

ข้อ ๑๐  ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. 
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบหรอืวนัทีถ่อืว่ำทรำบค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมขอ้ ๘ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สมศกัดิ ์ เกยีรตสุิรนนท ์

ประธำนรฐัสภำ 

ประธำน ก.ร. 
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๕๓๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๘๓ แห่ง
พระรำชบญัญัติระเบียบขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ บญัญัติให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่ งมี
อ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มอี ำนำจสัง่ใหข้้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำร
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร  
กรณีเมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดเจบ็ป่วยไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรของตนไดโ้ดย
สม ่ำเสมอและกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรในกรณีดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ร.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ร. นี้ 
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๕๓๔ 

กฎ ก.ร. 
ว่ำดว้ยกำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำร กรณีขำดคุณสมบตัทิัว่ไป 

หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้ม กรณีหย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องในหน้ำที ่หรอืประพฤตติน 

ไม่เหมำะสม กรณีมมีลทนิหรอืมวัหมอง และกรณีตอ้งรบัโทษจ ำคุกในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำ 

โดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืตอ้งรบัโทษจ ำคุกโดยค ำสัง่ของศำล 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๓) มำตรำ ๘๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๖) (๗) 
และ (๘) และมำตรำ ๘๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ อนัเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและ
เสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๓ และ
มำตรำ ๖๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจ
ตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย ก.ร. จงึออกกฎ ก.ร. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑๑๒  กฎ ก.ร. นี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  เมื่อมกีรณีที่จะต้องสัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำร
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
เพรำะเหตุดงัต่อไปนี้ ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ต้องให้ผู้นั ้น 
มีโอกำสได้ทรำบข้อเท็จจริงอย่ ำงเพียงพอ และมีโอกำสได้โต้แย้งและแสดง
พยำนหลกัฐำนของตน 

(๑) ขำดคุณสมบตัทิัว่ไปเน่ืองจำกไม่มสีญัชำตไิทยตำมมำตรำ ๓๗ ก. (๑) 
(๒) มลีกัษณะตอ้งหำ้มเนื่องจำกด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืงตำมมำตรำ ๓๗ ข. (๑) 
(๓) มลีกัษณะต้องหำ้มเน่ืองจำกเป็นกรรมกำรหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทีร่บัผดิชอบ

ในกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืงหรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืงตำมมำตรำ ๓๗ ข. (๒) 
(๔) มลีกัษณะต้องหำ้มเนื่องจำกเป็นคนไรค้วำมสำมำรถ คนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

คนวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ หรอืเป็นโรคตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร.  ทัง้นี้ 
ตำมมำตรำ ๓๗ ข. (๓) 

(๕) มลีกัษณะตอ้งหำ้มเน่ืองจำกเป็นบุคคลลม้ละลำยตำมมำตรำ ๓๗ ข. (๖) 
 

๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๗๑ ก/หน้ำ ๗/๑๖ สงิหำคม ๒๕๕๖ 
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๕๓๕ 

(๖) ต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผดิที่ได้กระท ำ
โดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืตอ้งรบัโทษจ ำคุกโดยค ำสัง่ของศำลซึง่ยงัไม่ถงึกบั
จะตอ้งถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออกตำมมำตรำ ๘๓ (๘) 

หำกผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ พจิำรณำหลกัฐำนต่ำง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งแล้วเหน็ว่ำมเีหตุตำมวรรคหนึ่ง ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๘๓ 
(๓) หรอื (๘) เพรำะเหตุดงักล่ำว แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๓  เมื่อมกีรณีที่จะต้องสัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำร
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
เพรำะเหตุดงัต่อไปนี้ ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรขึน้คณะหนึ่งเพื่อท ำกำรสอบสวนโดยไม่ชกัชำ้ 

(๑) ขำดคุณสมบตัทิัว่ไปเนื่องจำกไม่เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย
อนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุขตำมมำตรำ ๓๗ ก. (๓) 

(๒) หย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่
รำชกำร หรอืประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ถ้ำใหผู้้นัน้รบัรำชกำร
ต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำรตำมมำตรำ ๘๓ (๖) 

กำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ งและกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ให้น ำควำมใน 
มำตรำ ๗๐ วรรคหนึ่ง มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๔  เมื่อมกีรณีที่จะต้องสัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำร
เพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
เพรำะเหตุทีม่กีรณีถูกสอบสวนว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงตำมมำตรำ ๖๘ และผลกำร
สอบสวนไม่ไดค้วำมแน่ชดัพอทีจ่ะฟังลงโทษตำมมำตรำ ๗๒ วรรคหนึ่ง หำกผูบ้งัคบับญัชำ
ซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ เห็นว่ำมมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน 
ถ้ำใหร้บัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร ให้สัง่ใหผู้้นัน้ออกจำกรำชกำรตำม
มำตรำ ๘๓ (๗) 

 

ขอ้ ๕  กำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ ใหท้ ำ
เป็นค ำสัง่ระบุเหตุแห่งกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ระบุวนัทีจ่ะให้ออกจำกรำชกำรซึ่งต้อง
เป็นไปตำมระเบยีบ ก.ร. ว่ำดว้ยวนัออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั รวมทัง้
ต้องแจง้สทิธแิละระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ไว้ในค ำสัง่นัน้ดว้ย และเมื่อมคี ำสัง่แล้วใหแ้จ้ง
ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรทรำบภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีม่คี ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 
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๕๓๖ 

ข้อ ๖  เมื่อผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ  ๔๒ มีค ำสัง่ให้
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ร. นี้แล้ว ใหร้ำยงำน ก.ร. และใหน้ ำ
มำตรำ ๗๗ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่ำค ำสัง่ดงักล่ำวไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม และมมีติเป็น
ประกำรใดให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมที ่
ก.ร. มมีต ิ

เมื่อผูบ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มีค ำสัง่หรอืปฏบิตัติำมที ่
ก.ร. มมีตแิลว้ใหแ้จง้ค ำสัง่หรอืกำรปฏบิตัดิงักล่ำวใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูน้ัน้ทรำบ 

 

ข้อ ๗  ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎ ก.ร. นี้  มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.ร. 
ภำยในสำมสบิวนั นับแต่วนัทรำบหรอืวนัทีถ่อืว่ำทรำบค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมขอ้ ๕ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สมศกัดิ ์ เกยีรตสุิรนนท ์

ประธำนรฐัสภำ 

ประธำน ก.ร. 
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๕๓๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ร. ฉบบันี้ คอื โดยที่มำตรำ ๘๓ วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้กำรสัง่ให้
ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญออกจำกรำชกำรเพื่อรับบ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรตำมมำตรำ ๘๓ (๓) กรณีขำดคุณสมบัติ
ทัว่ไปหรือมีลกัษณะต้องห้ำม มำตรำ ๘๓ (๖) กรณีหย่อนควำมสำมำรถ บกพร่องใน
หน้ำที่ หรือประพฤติตนไม่เหมำะสม มำตรำ ๘๓ (๗) กรณีมีมลทินหรือมัวหมอง  
และมำตรำ ๘๓ (๘) กรณีต้องรบัโทษจ ำคุกในควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือ
ควำมผิดลหุโทษ หรือต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำสัง่ของศำล ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูก
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ร.  ดังนัน้ เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรดงักล่ำวเป็นไปดว้ยควำมยุตธิรรมและปรำศจำกอคติ โดยค ำนึงถงึผลสมัฤทธิ ์
และประสิทธิภำพของทำงรำชกำรและเป็นหลักประกันควำมเป็นธรรมแก่ข้ำรำชกำร
รัฐสภำสำมัญ สมควรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรด ำ เนินกำรดังกล่ำว   
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ร. นี้ 
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๕๓๘ 

กฎ ก.ร. 
ว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๓) มำตรำ ๗๐ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๖ 
และมำตรำ ๗๘ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จงึออก
กฎ ก.ร. ไวด้งัต่อไปนี้ 
 

ข้ อ  ๑ ๑๓  ก ฎ  ก .ร . นี้ ให้ ใช้ บั ง คั บ ตั ้ง แ ต่ วัน ถั ด จ ำก วัน ป ระก ำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมวด ๑ 

กำรด ำเนินกำรเมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่ำมกีำรกระท ำผดิวนิัย 

   
 

ขอ้ ๒  เมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่ำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ด
กระท ำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชำของผู้นั ้นมีหน้ำที่ต้องรำยงำนตำมล ำดับชัน้ ให้
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ทรำบโดยเรว็ โดยท ำเป็นหนังสอืซึ่ง
อย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญัดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อผูก้ล่ำวหำ (ถำ้ม)ี 
(๒) ชื่อและต ำแหน่งของผูถู้กกล่ำวหำ 

(๓) ขอ้เท็จจรงิหรอืพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำที่ถูกกล่ำวหำหรอืเป็นที่สงสยัว่ำ
กระท ำผดิวนิัย 

(๔) พยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งเท่ำทีม่ ี

 

ข้อ ๓  กำรกล่ำวหำที่จะด ำเนินกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำเป็น
หนังสอืใหม้รีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระบุชื่อของผูก้ล่ำวหำ และลงลำยมอืชื่อผูก้ล่ำวหำ 

(๒) ระบุชื่อหรอืต ำแหน่งของผูถู้กกล่ำวหำ หรอืขอ้เทจ็จรงิทีเ่พยีงพอใหท้รำบว่ำ
เป็นกำรกล่ำวหำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ด 

 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๖๗ ก/หน้ำ ๑/๑๒ กนัยำยน ๒๕๕๗ 
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๕๓๙ 

(๓) ระบุขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิำรณ์แห่งกำรกระท ำทีม่กีำรกล่ำวหำเพยีงพอทีจ่ะ
เขำ้ใจได ้หรอืแสดงพยำนหลกัฐำนเพยีงพอทีจ่ะสบืสวนสอบสวนต่อไปได้ 

ในกรณีทีเ่ป็นกำรกล่ำวหำดว้ยวำจำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูไ้ดร้บัฟังกำรกล่ำวหำจดั
ให้มกีำรท ำบนัทกึค ำกล่ำวหำที่มรีำยละเอยีดตำมวรรคหนึ่ง และใหผู้้กล่ำวหำลงลำยมอื
ชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ข้อ ๔  กรณีเป็นที่สงสัยว่ำข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยที่จะ
ด ำเนินกำรตำม กฎ ก.ร. นี้ อำจมลีกัษณะดงันี้ 

(๑) มีกำรกล่ำวหำที่ไม่ได้ระบุชื่อผู้กล่ำวหำ ไม่ได้ลงลำยมือชื่อผู้กล่ำวหำ  
แต่ระบุชื่อหรอืต ำแหน่งของผูถู้กกล่ำวหำ หรอืขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏนัน้เพยีงพอทีจ่ะทรำบ
ว่ำกล่ำวหำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดและขอ้เท็จจรงิหรอืพฤติกำรณ์นัน้เพยีงพอที่จะ
สบืสวนสอบสวนต่อไปได ้หรอื 

(๒) มขีอ้เท็จจรงิหรอืพฤตกิำรณ์ปรำกฏต่อผู้บงัคบับญัชำอนัเป็นที่น่ำสงสยัว่ำ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดกระท ำผดิวนิัย โดยมีพยำนหลกัฐำนเพยีงพอที่จะสบืสวน
สอบสวนต่อไปได ้

 

หมวด ๒ 

กำรสบืสวนหรอืพจิำรณำในเบือ้งตน้ 

   
 

ขอ้ ๕  เมื่อได้รบัรำยงำนตำมข้อ ๒ หรอืควำมปรำกฏต่อผู้บงัคบับญัชำซึ่งมี
อ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ว่ำมีกำรกล่ำวหำหรอืมีกรณีเป็นที่สงสยัว่ำขำ้รำชกำร
รฐัสภำสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยใหด้ ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้โดยเรว็ 

(๑) พิจำรณำในเบื้องต้นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้นัน้กระท ำผิดวินั ย
หรอืไม่ 

(๒) ด ำเนินกำรสบืสวนหรอืสัง่ใหด้ ำเนินกำรสบืสวน และพจิำรณำว่ำกรณีมมีลูที่
ควรกล่ำวหำว่ำผู้นัน้กระท ำผดิวนิัยหรอืไม่ ในกำรนี้ ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุ
ตำมมำตรำ ๔๒ อำจสืบสวนเองหรือให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญหรือเจ้ำหน้ำที่ร ัฐที่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำรสบืสวนแลว้รำยงำนมำเพื่อประกอบกำรพจิำรณำกไ็ด ้

ในกรณีที่เห็นว่ำมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดกระท ำผิด
หรือเป็นกรณีที่มีพยำนหลักฐำนในเบื้องต้นอยู่แล้วและเห็นว่ำมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๖ ต่อไป 
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๕๔๐ 

ขอ้ ๖  ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ พจิำรณำ
เห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดกระท ำผิดวนิัยอย่ำงไม่
รำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมหมวด ๓ ถำ้พจิำรณำเหน็ว่ำกรณีมมีูลทีค่วรกล่ำวหำว่ำ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงใหด้ ำเนินกำรต่อไปตำมหมวด ๔ 
แต่ถ้ำพจิำรณำเห็นว่ำกรณีไม่มมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดกระท ำ
ผดิวนิัย ใหยุ้ตเิรื่อง 

 

ขอ้ ๗  กรณีทีถ่อืว่ำไม่มมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดกระท ำ
ผดิวนิัยและผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ใหยุ้ตเิรื่องได ้อำจเป็น
กรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์แวดลอ้มและพยำนหลกัฐำนไม่เพยีงพอใหท้รำบว่ำ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดเป็นผูก้ระท ำผดิวนิัย 

(๒) ขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์แวดล้อมและพยำนหลกัฐำนไม่เพยีงพอที่จะท ำ
ใหเ้ขำ้ใจไดว้่ำมกีำรกระท ำผดิวนิัย หรอืไม่เพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรสบืสวนสอบสวนต่อไปได ้

(๓) พฤตกิำรณ์แห่งกำรกระท ำนัน้ไม่เป็นควำมผดิทำงวนิัย 

 

หมวด ๓ 

กำรด ำเนินกำรในกรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอยำ่งไม่รำ้ยแรง 

   
 

ขอ้ ๘  ในกรณีที่ผลกำรสบืสวนหรอืพิจำรณำตำมขอ้ ๕ และข้อ ๖ ปรำกฏว่ำ
กรณีมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้  
โดยไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนก็ได้ แต่ถ้ำได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว  
ตอ้งด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๒ ขอ้ ๑๓ และขอ้ ๑๔ จนแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๙  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ด ำเนินกำร
ทำงวินัยโดยไม่ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ต้องด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ ให้แล้วเสร็จ
โดยเรว็ ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิสีส่บิหำ้วนันับแต่วนัทีพ่จิำรณำเหน็ว่ำกรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๔๑ 

กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในเวลำ
ดงักล่ำว ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ขยำยเวลำไดต้ำมควำมจ ำเป็น 
โดยแสดงเหตุผลควำมจ ำเป็นไวด้ว้ย 

 

ข้อ  ๑๐   ในกำรด ำ เนิ นกำรตำมข้อ  ๙  ต้ องแจ้งข้อก ล่ำวหำและสรุป
พยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำเป็นหนังสือให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ และต้องให้
โอกำสผูถู้กกล่ำวหำไดช้ี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พรอ้มทัง้รบัฟังค ำ
ชีแ้จงของผูถู้กกล่ำวหำ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่ก ำหนด ให้ถือว่ำ 
ผูถู้กกล่ำวหำไม่ประสงคจ์ะชีแ้จงแกข้อ้กล่ำวหำ 

 

ขอ้ ๑๑  เมื่อผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ได้ด ำเนินกำร
ตำมขอ้ ๑๐ แลว้ ใหพ้จิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไม่ไดก้ระท ำผดิวนิัยตำมขอ้กล่ำวหำ ใหส้ัง่ยุติ
เรื่องตำมมำตรำ ๖๗ วรรคสอง โดยใหท้ ำเป็นค ำสัง่ตำมขอ้ ๖๔ 

(๒) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ใหส้ัง่ลงโทษ
ภำคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน หรอืลดเงนิเดอืน ตำมควรแก่กรณีใหเ้หมำะสมกบัควำมผดิตำม
มำตรำ ๗๑ และทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๖๓ โดยท ำเป็นค ำสัง่ตำมขอ้ ๖๕ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยเลก็น้อย และมเีหตุอนัควรงด
โทษจะงดโทษให้โดยให้ท ำทณัฑ์บนเป็นหนังสือหรอืว่ำกล่ำวตกัเตือนตำมมำตรำ ๗๑  
กไ็ด ้โดยท ำเป็นค ำสัง่งดโทษตำมขอ้ ๖๗ 

(๔) ในกรณีที่เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ด ำเนินกำร
ตำมหมวด ๔ ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ด ำเนินกำร
ทำงวนิัยโดยแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน และกำร
คดัค้ำนกรรมกำรสอบสวนให้น ำข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสี่ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙  
ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๑ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ และขอ้ ๒๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัต ำแหน่งต่ำงกนั หรอืต่ำงส่วนรำชกำรสงักดั
รฐัสภำกนัถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยร่วมกนั กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำม
วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ ๖๙ และทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๖ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๔๒ 

ขอ้ ๑๓  คณะกรรมกำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๒ ต้องด ำเนินกำรสอบสวน รวบรวม
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุป
พยำนหลกัฐำนใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบรบัฟังค ำชีแ้จงของผูถู้กกล่ำวหำ แลว้เกบ็รวบรวมไว้
ในส ำนวนกำรสอบสวน และท ำรำยงำนกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน ทัง้นี้  ต้องให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ประธำน
กรรมกำรรบัทรำบค ำสัง่ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนมเีหตุผลและควำมจ ำเป็นไม่อำจด ำเนินกำรให้
แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ใหป้ระธำนกรรมกำรรำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอขยำยเวลำตำมควำมจ ำเป็น  ในกำรนี้  ผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนจะขยำยเวลำให้ตำมที่เห็นสมควรโดยต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย 
หรอืจะสัง่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนยุติกำรด ำเนินกำรแล้วพจิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำร
ตำมขอ้ ๑๑ ต่อไปกไ็ด ้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำให้ถ้อยค ำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำหรอืไม่ยื่นค ำชี้แจง
แก้ข้อกล่ำวหำภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรสอบสวนก ำหนด ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ 
ไม่ประสงค์จะชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำเว้นแต่คณะกรรมกำรสอบสวนจะเห็นควรด ำเนินกำร
เป็นอย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

 

ขอ้ ๑๔  เมื่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไดร้บัรำยงำนกำรสอบสวนและ
ส ำนวนกำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๓ แล้ว ใหพ้จิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๑ หรอืสัง่
หรอืด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ก่อนพจิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๑ กไ็ด ้

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ำควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยำนหลักฐำนเพิ่มเติม  
ให้ก ำหนดประเด็นหรอืข้อส ำคญัที่ต้องกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวน
เพิม่เตมิ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรใดไม่ถูกต้อง ให้สัง่ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

 

หมวด ๔ 

กำรด ำเนินกำรในกรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

   
 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีที่ผลกำรสบืสวนหรอืพจิำรณำตำมขอ้ ๕ และขอ้ ๖ ปรำกฏว่ำ
กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๔๓ 

ให้ผู้บังคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๖๙ 
แลว้แต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนต่อไป 

ในกรณีที่เป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่ องจำกกำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๑ (๔)  
ให้ผู้บังคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๖๙  
แล้วแต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อด ำเนินกำรต่อไปตำมหมวดนี้ 
ส่วนขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๓ จะน ำมำใชใ้นกำร
สอบสวนนี้หรือไม่เพียงใด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมกำรสอบสวนที่จะแต่งตัง้ 
ขึน้ใหม่นี้ 
 

ข้อ ๑๖  ในกรณีร่วมกันแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๖๙ (๒)  
ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนของแต่ละส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ท ำควำมตกลงกันเพื่อก ำหนดตัวบุคคลเป็นคณะกรรมกำรสอบสวน แล้วให้แต่ละ 
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำมคี ำสัง่แต่งตัง้บุคคลนัน้เป็นคณะกรรมกำรสอบสวน 

 

ขอ้ ๑๗  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั 
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง และกรรมกำรอื่นอีกอย่ำงน้อยสองคน โดยให้
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นจะแต่งตัง้ประธำน
กรรมกำรหรอืกรรมกำรจำกขำ้รำชกำรฝ่ำยพลเรอืนซึง่มใิช่ขำ้รำชกำรกำรเมอืงกไ็ด ้

ในขณะที่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ประธำนกรรมกำรต้องด ำรง
ต ำแหน่งตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 

กรรมกำรสอบสวนอย่ำงน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งนิติกร หรอืผูไ้ดร้บั
ปรญิญำทำงกฎหมำย หรอืผู้ได้รบักำรฝึกอบรมตำมหลกัสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 
หรอืผูม้ปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวนจะให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรที่แต่งตัง้จำกข้ำรำชกำรฝ่ำย 
พลเรอืนที่มิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมืองด้วยก็ได้ และให้น ำขอ้ ๑๙ ขอ้ ๒๑ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ 
และขอ้ ๒๔ มำใชบ้งัคบักบัผูช้่วยเลขำนุกำรโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๘  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนให้ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูก
กล่ำวหำ เรื่องทีก่ล่ำวหำชื่อของประธำนกรรมกำรและกรรมกำร  ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมแบบ
ตวัอย่ำงที ่ก.ร. ก ำหนด ในกรณีทีม่กีำรแต่งตัง้ผูช้่วยเลขำนุกำร ใหร้ะบุชื่อผูช้่วยเลขำนุกำร
ไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 
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๕๔๔ 

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวน  ให้ด ำเนินกำร 
โดยท ำเป็นค ำสัง่ตำมแบบตวัอย่ำงที ่ก.ร. ก ำหนด และใหแ้จง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบต่อไป 

กำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทอืนถึงกำร
สอบสวนทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

 

ข้อ ๒๐  เมื่อได้มีค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ให้ผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบค ำสัง่โดยเรว็ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อ
และวันที่ร ับทรำบไว้เป็นหลักฐำน ในกำรนี้  ให้แจ้งต ำแหน่งของประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี) รวมทัง้สิทธทิี่จะคดัค้ำนกรรมกำรสอบสวนไป
พร้อมกัน และให้มอบส ำเนำค ำสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำไว้หนึ่งฉบับด้วย ในกรณีที่ผู้ถูก
กล่ำวหำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ ถ้ำไดท้ ำบนัทกึลงวนัทีแ่ละสถำนทีท่ีแ่จง้และ
ลงลำยมอืชื่อผู้แจ้ง พรอ้มทัง้พยำนรูเ้ห็นไว้เป็นหลักฐำนแล้ว ให้ถือวนัที่แจ้งนัน้เป็นวนั
รบัทรำบ 

กำรแจง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหแ้จง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบโดยตรงก่อน แต่ถ้ำไม่
อำจแจ้งให้ทรำบโดยตรงได้หรือมีเหตุจ ำเป็นอื่น ให้แจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ซึ่งปรำกฏหลักฐำนของทำงรำชกำร  
ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดร้บัแจง้เมื่อครบก ำหนดเจด็วนันับแต่วนัส่งส ำหรบั
กรณีส่งในประเทศ หรอืเมื่อครบสบิหำ้วนันับแต่วนัส่งส ำหรบักรณีส่งไปยงัต่ำงประเทศ 

(๒) ส่งส ำเนำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนพร้อมทัง้เอกสำรหลกัฐำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำให้ประธำนกรรมกำรโดยเร็ว แล้วให้ประธำนกรรมกำร 
ลงลำยมอืชื่อและวนั เดอืน ปีทีไ่ดร้บัแลว้เกบ็รวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน และส่งส ำเนำ
ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหก้รรมกำรทรำบเป็นรำยบุคคล 

(๓) ส่งหลักฐำนกำรรับทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสัง่ของผู้ถูกกล่ำวหำไปให้
ประธำนกรรมกำรเพื่อเกบ็รวบรวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน โดยจะส่งไปใหห้ลงัจำกทีไ่ด้
ด ำเนินกำรตำม (๒) แลว้กไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๑  เมื่อมกีรณีดงัต่อไปนี้ กรรมกำรสอบสวนอำจถูกคดัคำ้นได ้

(๑) เป็นผูก้ล่ำวหำตำมขอ้ ๓ 

(๒) เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของผูก้ล่ำวหำตำมขอ้ ๓ 
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๕๔๕ 

(๓) เป็นญำติของผู้กล่ำวหำตำมข้อ ๓ คอื เป็นบุพกำรหีรอืผู้สบืสนัดำนไม่ว่ำ 
ชัน้ใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงสำมชัน้ หรือเป็นญำติเกี่ยวพัน
ทำงกำรสมรสนับไดเ้พยีงสองชัน้ 

(๔) เป็นผู้มีสำเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่ำวหำหรอืกับคู่หมัน้หรือคู่สมรสของ 
ผูถู้กกล่ำวหำ 

(๕) เป็นผูม้ปีระโยชน์ไดเ้สยีในเรื่องทีส่อบสวน 

(๖) เป็นผูรู้เ้หน็เหตุกำรณ์ในขณะกระท ำผดิตำมเรื่องทีก่ล่ำวหำ 

(๗) เป็นผู้มเีหตุอื่นซึ่งมีสภำพรำ้ยแรงอนัอำจท ำให้กำรสอบสวนไม่เป็นกลำง
หรอืเสยีควำมเป็นธรรม 

 

ขอ้ ๒๒  กำรคดัค้ำนกรรมกำรสอบสวนต้องท ำเป็นหนังสอืยื่นต่อผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนภำยในเจ็ดวันนับแต่วันทรำบหรือถือว่ำทรำบค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืนับแต่วนัที่ทรำบว่ำมกีรณีตำมขอ้ ๒๑ โดยหนังสอืคดัค้ำน
ตอ้งแสดงขอ้เทจ็จรงิหรอืพฤตกิำรณ์ที่เป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๒๑ 

ในกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรคัดค้ำนเป็นไปตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ใหส่้งส ำเนำหนังสอืคดัค้ำนไปใหป้ระธำนกรรมกำรเพื่อ
ทรำบและเก็บรวบรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน รวมทัง้แจ้งให้ผู้ถูกคดัค้ำนทรำบ และ
ต้องให้โอกำสผู้ถูกคดัค้ำนได้ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีผู่ถู้กคดัคำ้นไดล้งลำยมอืชื่อและวนัทีท่ีไ่ดร้บัแจง้ไวเ้ป็นหลกัฐำน 
ในกำรนี้ ผูถู้กคดัคำ้นตอ้งหยุดปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรสอบสวนตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้นัน้ 

ในกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรคดัค้ำนไม่เป็นไปตำม
เงื่อนไขทีก่ ำหนดใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนสัง่ไม่รบัค ำคดัคำ้นนัน้และแจง้ให้ 
ผูค้ดัคำ้นทรำบ 

 

ข้อ ๒๓  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๒ แล้ว ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนพจิำรณำสัง่กำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำคดัค้ำนรบัฟังได้ ให้สัง่ให้ผูถู้กคดัคำ้นพ้นจำกหน้ำที่ใน
กำรเป็นกรรมกำรสอบสวนในกรณีทีเ่หน็สมควรจะแต่งตัง้ผูอ้ื่นใหเ้ป็นกรรมกำรสอบสวน
แทนผูถู้กคดัคำ้นกไ็ด้ แต่ถ้ำกรรมกำรทีเ่หลอือยู่มจี ำนวนน้อยกว่ำสำมคนใหแ้ต่งตัง้ผูอ้ื่น
ใหเ้ป็นกรรมกำรสอบสวนแทนผูถู้กคดัคำ้น และใหน้ ำขอ้ ๑๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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๕๔๖ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่ำค ำคัดค้ำนไม่อำจรับฟังได้  ให้สัง่ยกค ำคัดค้ำน และ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้คดัค้ำน ผู้ถูกคดัค้ำน และประธำนกรรมกำรทรำบโดยเร็ว ค ำสัง่ยก 
ค ำคดัคำ้นใหเ้ป็นทีสุ่ด 

ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องพิจำรณำและสัง่กำรตำมวรรคหนึ่ง 
ให้แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ไดร้บัค ำคดัค้ำน ถ้ำไม่ไดส้ัง่ภำยในก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว ใหผู้ถู้กคดัค้ำนนัน้พน้จำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนนับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำ
ดงักล่ำว และใหด้ ำเนินกำรตำม (๑) ต่อไป 

 

ขอ้ ๒๔  ในกรณีที่กรรมกำรสอบสวนผูใ้ดเห็นว่ำตนมกีรณีตำมขอ้ ๒๑ ใหผู้น้ัน้
แจ้งให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ และให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนพจิำรณำสัง่กำรตำมขอ้ ๒๓ โดยอนุโลมต่อไป 

 

ขอ้ ๒๕  คณะกรรมกำรสอบสวนมหีน้ำทีส่อบสวนและพจิำรณำตำมหลกัเกณฑ์ 
วธิกีำรและระยะเวลำทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. นี้ เพื่อแสวงหำควำมจรงิในเรื่องทีก่ล่ำวหำและ
ดูแลให้บังเกิดควำมยุติธรรมตลอดกระบวนกำรสอบสวน ในกำรนี้ ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนรวบรวมประวตัิและควำมประพฤติของผู้ถูกกล่ำวหำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
กล่ำวหำเท่ำที่จ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และจัดท ำบันทึกประจ ำวันที่มีกำร
สอบสวนไวทุ้กครัง้ดว้ย 

ในกำรสอบสวนและพิจำรณำห้ำมมิให้มบีุคคลอื่นอยู่หรอืร่วมด้วย เวน้แต่เป็น
กำรสอบปำกค ำตำมขอ้ ๓๑ หรอืเป็นกรณีทีก่ฎ ก.ร. นี้ ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 

ขอ้ ๒๖  ให้ประธำนกรรมกำรจดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครัง้
แรกภำยในเจด็วนันับแต่วนัทีป่ระธำนกรรมกำรรบัทรำบตำมขอ้ ๒๐ (๒) ในกรณีทีไ่ม่อำจ
จัดประชุมได้ภำยในก ำหนดให้รำยงำนเหตุผลและควำมจ ำเป็นให้ผู้สัง่แต่ งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนทรำบ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน
ก ำหนดประเดน็และวำงแนวทำงกำรสอบสวนและกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๒๗  เมื่อไดว้ำงแนวทำงกำรสอบสวนและกำรรวบรวมพยำนหลกัฐำนตำม
ขอ้ ๒๖ แลว้ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมำย และพยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
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๕๔๗ 

(๒) แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบ 

(๓) ใหโ้อกำสผูถ้กูกล่ำวหำไดช้ีแ้จงแสดงพยำนหลกัฐำนเพื่อแกข้อ้กล่ำวหำ 

(๔) พจิำรณำท ำควำมเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

(๕) ท ำรำยงำนกำรสอบสวนพรอ้มควำมเหน็เสนอต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน 

 

ขอ้ ๒๘  ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรวบรวมพยำนหลกัฐำนทัง้ปวงทีเ่หน็ว่ำเป็น
ประโยชน์แก่กำรสอบสวนโดยไม่รบัฟังแต่เพยีงขอ้อ้ำงหรอืพยำนหลกัฐำนของผูก้ล่ำวหำ
หรอืผูถู้กกล่ำวหำเท่ำนัน้ 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำมีข้อเท็จจรงิใดที่กล่ำวอ้ำงหรอืพำดพิงถึงบุคคล เอกสำร 
หรอืวตัถุใดทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่กำรสอบสวน ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวน
และรวบรวมพยำนหลกัฐำนนัน้ไวใ้ห้ครบถ้วน ถ้ำไม่อำจเขำ้ถงึหรอืไดม้ำซึ่งพยำนหลกัฐำน
ดงักล่ำว ใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๒๙  ในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำหรอืพยำนใหส้อบปำกค ำครำวละหนึ่งคน 
และในกำรสอบปำกค ำพยำน ต้องแจง้ใหพ้ยำนทรำบว่ำกรรมกำรสอบสวนมฐีำนะเป็นเจ้ำ
พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรให้ถ้อยค ำอนัเป็นเท็จอำจเป็นควำมผดิตำม
กฎหมำย 

ในกำรสอบปำกค ำตำมวรรคหนึ่ง ต้องมกีรรมกำรสอบสวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมดจงึจะท ำกำรสอบปำกค ำได ้แต่ในกรณีทีก่ึง่หนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมดมมีำกกว่ำสำมคน จะใหก้รรมกำรสอบสวนไม่น้อยกว่ำ
สำมคนท ำกำรสอบปำกค ำกไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๐  กำรสอบปำกค ำตำมขอ้ ๒๙ ต้องมกีำรบนัทกึถ้อยค ำของผู้ให้ถ้อยค ำ
ตำมแบบตวัอย่ำงที ่ก.ร. ก ำหนด แลว้อ่ำนใหผู้ใ้หถ้้อยค ำฟังหรอืใหผู้ใ้หถ้้อยค ำอ่ำนเองกไ็ด ้
แลว้ใหผู้ใ้หถ้้อยค ำ ผูบ้นัทกึถอ้ยค ำและกรรมกำรสอบสวนซึง่อยู่ร่วมในกำรสอบปำกค ำลง
ลำยมือชื่อในบันทึกถ้อยค ำนัน้ไว้เป็นหลกัฐำนในกรณีที่บันทึกถ้อยค ำใดมีหลำยหน้ำ  
ใหผู้้ให้ถ้อยค ำและกรรมกำรสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในกำรสอบปำกค ำหนึ่งคนลงลำยมอืชื่อ
ก ำกบัไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำทุกหน้ำ 

ในกำรบันทึกถ้อยค ำ ห้ำมมิให้ขูด ลบ หรือบันทึกข้อควำมทับข้อควำมที่ได้
บนัทกึไวใ้นบนัทกึถ้อยค ำแล้ว ถ้ำจะต้องแก้ไขหรอืเพิม่เตมิขอ้ควำมทีบ่นัทกึไว้ ใหใ้ช้วธิี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๔๘ 

ขีดฆ่ำข้อควำมเดิมและเพิ่มเติมข้อควำมใหม่ด้วยวิธีตกเติม  แล้วให้ผู้ให้ถ้อยค ำและ
กรรมกำรสอบสวนซึ่งอยู่ร่วมในกำรสอบปำกค ำหนึ่งคนลงลำยมอืชื่อก ำกบัไวต้รงทีม่กีำร
แกไ้ขเพิม่เตมินัน้ทุกแห่ง 

ในกรณีทีผู่ใ้ห้ถอ้ยค ำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อ ใหบ้นัทกึเหตุทีไ่ม่ลงลำยมอืชื่อนัน้ไว้
ในบนัทกึถอ้ยค ำดว้ย 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙ 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

 

ขอ้ ๓๑  ในกำรสอบปำกค ำ ห้ำมมใิห้บุคคลอื่นอยู่ในทีส่อบปำกค ำ เวน้แต่เป็น
บุคคล ซึ่งกรรมกำรสอบสวนที่ท ำกำรสอบปำกค ำอนุญำตให้อยู่ในที่สอบสวนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรสอบสวน หรอืเป็นทนำยควำมหรอืที่ปรกึษำของผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งผู้ถูก
กล่ำวหำขอน ำเขำ้มำในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำตำมจ ำนวนที่กรรมกำรสอบสวนที่
ท ำกำรสอบปำกค ำเหน็สมควร 

 

ขอ้ ๓๒  ห้ำมมใิห้กรรมกำรสอบสวนท ำหรอืจดัให้ท ำกำรใด ๆ ซึ่งเป็นกำรให้
ค ำมัน่สัญญำ ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ หรือกระท ำโดยมิชอบไม่ว่ำด้วยประกำรใด  
เพื่อจงูใจใหผู้ถู้กกล่ำวหำหรอืพยำนใหถ้อ้ยค ำอย่ำงใด 

 

ข้อ ๓๓  กำรน ำเอกสำรหรือวัตถุมำใช้เป็นพยำนหลักฐำนในส ำนวนกำร
สอบสวน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนจดัให้มกีำรบนัทกึไวด้้วยว่ำได้มำอย่ำงไร จำกผูใ้ด 
และเมื่อใด 

เอกสำรที่ใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนให้ใชต้้นฉบบั แต่ถ้ำไม่
อำจน ำต้นฉบบัมำไดจ้ะใช้ส ำเนำทีก่รรมกำรสอบสวนหรอืผูม้หีน้ำที่รบัผดิชอบรบัรองว่ำ
เป็นส ำเนำถูกตอ้งกไ็ด ้

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำต้นฉบบัเอกสำรได้เพรำะสูญหำยหรอืถูกท ำลำยหรือ 
โดยเหตุประกำรอื่นคณะกรรมกำรสอบสวนจะสบืจำกส ำเนำเอกสำรหรอืพยำนบุคคลแทน
กไ็ด ้

 

ขอ้ ๓๔  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนเรยีกบุคคลใดมำเป็นพยำนเพื่อชี้แจง
หรือให้ถ้อยค ำตำมวัน  เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดแล้ว แต่บุคคลนั ้นไม่มำหรือ 
มำแต่ไม่ชีแ้จงหรอืไม่ใหถ้้อยค ำ หรอืในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนไม่อำจเรยีกบุคคลใด
มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำได้ภำยในเวลำอันควรคณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่สอบสวน  
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๕๔๙ 

บุคคลนัน้กไ็ด ้แต่ตอ้งบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึประจ ำวนัทีม่กีำรสอบสวนและในรำยงำน
กำรสอบสวนดว้ย 

 

ขอ้ ๓๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรสอบสวนพยำนบุคคลใด
หรอืกำรรวบรวมพยำนเอกสำรหรอืวตัถุใดจะท ำใหก้ำรสอบสวนล่ำชำ้โดยไม่จ ำเป็น หรอื
พยำนหลกัฐำนนัน้มใิช่สำระส ำคญัจะงดสอบสวนหรอืไม่รวบรวมพยำนหลกัฐำนนัน้ก็ได้ 
แต่ต้องบนัทกึเหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึประจ ำวนัทีม่กีำรสอบสวน และในรำยงำนกำรสอบสวน
ดว้ย 

 

ขอ้ ๓๖  ในกรณีที่จะต้องสอบปำกค ำพยำนหรอืรวบรวมพยำนหลกัฐำนซึ่งอยู่
ต่ำงท้องทีป่ระธำนกรรมกำรจะรำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอให้
มอบหมำยให้หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนในท้องที่นัน้ที่เป็นขำ้รำชกำร 
ฝ่ำยพลเรอืนสอบปำกค ำพยำนหรอืรวบรวมพยำนหลกัฐำนแทนกไ็ด ้โดยก ำหนดประเดน็
หรอืขอ้ส ำคญัที่จะต้องสอบสวนไปให้ กรณีเช่นนี้ ถ้ำผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
เหน็ควรจะมอบหมำยใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนทีไ่ดร้บัมอบหมำยนัน้
ด ำเนินกำรตำมทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนรอ้งขอกไ็ด ้

ในกำรสอบปำกค ำพยำนและรวบรวมพยำนหลกัฐำนตำมวรรคหนึ่ง ใหห้วัหน้ำ
ส่วนรำชกำรหรือหวัหน้ำหน่วยงำนที่ได้รบัมอบหมำยเลือกข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนที่
เห็นสมควรอย่ำงน้อยอีกสองคนมำร่วมเป็นคณะท ำกำรสอบสวน และให้คณะท ำกำร
สอบสวนมอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะกรรมกำรสอบสวนตำม กฎ ก.ร. นี้ 

 

ข้อ ๓๗  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย  
และพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องตำมข้อ ๒๗ (๑) แล้ว ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำท ำควำมเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวน
หรือไม่ ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้กระท ำผิดวินัย 
ในเรื่องที่สอบสวน ให้รำยงำนผลกำรสอบสวนพร้อมควำมเห็นเสนอต่อผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน แต่ถำ้คณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำจำกขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมำย 
รวมทัง้พยำนหลกัฐำนทีร่วบรวมไดเ้พยีงพอทีจ่ะรบัฟังไดว้่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัย
ในเรื่องที่สอบสวน ให้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ 
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 
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๕๕๐ 

กำรประชุมตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งมกีรรมกำรสอบสวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำสำมคน
และไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด 

 

ข้อ ๓๘  ในกรณีที่มีค ำพิพำกษำถึงที่ สุดว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดหรือ 
ต้องรบัผดิในคดเีกี่ยวกบัเรื่องทีส่อบสวน ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำขอ้เทจ็จรงิที่
ปรำกฏตำมค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดนัน้ไดค้วำมประจกัษ์ชดัอยู่แลว้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิ
ตำมข้อกล่ำวหำ คณะกรรมกำรสอบสวนจะน ำเอำค ำพิพำกษำถึงที่สุดนัน้มำใช้เป็น
พยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำโดยไม่ต้องรวบรวมพยำนหลกัฐำนอื่นกไ็ดแ้ต่ต้อง
แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบและต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปข้อเท็จจริงที่ปรำกฏตำม  
ค ำพพิำกษำที่ถงึที่สุดนัน้ เพื่อใช้เป็นสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำให้ผู้ถูก
กล่ำวหำทรำบดว้ย 

 

ข้อ ๓๙  กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำ  
ให้ท ำเป็นบันทึกระบุข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ของผู้ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำกำรใด 
เมื่อใด อย่ำงไร เป็นควำมผิดวินัยในกรณี ใดและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุน 
ข้อกล่ำวหำ โดยจะระบุชื่อพยำนด้วยหรือไม่ก็ได้ รวมทัง้แจ้งให้ทรำบสิทธิของผู้ถูก
กล่ำวหำที่จะให้ถ้อยค ำหรือยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำเป็นหนังสือ สิทธิที่จะแสดง
พยำนหลกัฐำนหรอืจะอำ้งพยำนหลกัฐำนเพื่อขอใหเ้รยีกพยำนหลกัฐำนนัน้มำได้ แลว้แจง้
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 

บนัทึกตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำตำมแบบตัวอย่ำงที่ ก.ร. ก ำหนด โดยให้ท ำเป็น 
สองฉบับมีข้อควำมตรงกัน ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอีกอย่ำงน้อยหนึ่งคน 
ลงลำยมอืชื่อในบนัทกึนัน้ดว้ย 

 

ข้อ ๔๐  เมื่อได้จัดท ำบันทึกตำมข้อ ๓๙ แล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวน 
มหีนังสือเรยีกผู้ถูกกล่ำวหำมำพบตำมวนั เวลำ และสถำนที่ที่คณะกรรมกำรสอบสวน
ก ำหนด เพื่ อแจ้งข้อก ล่ำวหำและสรุปพยำนห ลักฐำนที่ สนับสนุนข้อก ล่ำวหำ 
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 

เมื่อผู้ถูกกล่ำวหำได้มำพบคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนแจ้งข้อกล่ำวหำพร้อมทัง้อธบิำยขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุน 
ขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ และใหผู้ถู้กกล่ำวหำรบัทรำบขอ้กล่ำวหำโดยลงลำยมอืชื่อ
พรอ้มทัง้วนัเดอืนปีในบนัทกึนัน้แลว้มอบบนัทกึใหผู้ถู้กกล่ำวหำหนึ่งฉบบั และอกีหนึ่งฉบบั
เกบ็ไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน 
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๕๕๑ 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยอมลงลำยมอืชื่อในบนัทกึเพื่อรบัทรำบขอ้กล่ำวหำ 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนบันทึกข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ดังกล่ำวไว้ในบันทึกนั ้น  
ในกรณีเช่นนี้ใหถ้ือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไดร้บัทรำบขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนตัง้แต่
วนัที่มำพบคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว และใหม้อบบนัทกึนัน้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำหนึ่งฉบบั 
และอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน แต่ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยอมรบับันทึก
ดงักล่ำว ใหส่้งบนัทกึนัน้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กกล่ำวหำ ณ ทีอ่ยู่ซึ่ง
ปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร 

 

ขอ้ ๔๑  เมื่อได้แจง้ขอ้กล่ำวหำและผู้ถูกกล่ำวหำได้รบัทรำบตำมขอ้ ๔๐ แล้ว 
ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนแจง้ก ำหนดวนั เวลำ สถำนที ่และวธิกีำรทีจ่ะให้ผูถู้กกล่ำวหำ
ชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำในวนัที่มำพบคณะกรรมกำรสอบสวน หรอืแจ้งเป็นหนังสอืส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของ 
ทำงรำชกำรกไ็ด ้

ในกรณีแจ้งเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ถือว่ำผู้ถูก
กล่ำวหำได้รบัทรำบตัง้แต่วนัที่ครบก ำหนดสิบห้ำวนันับแต่วนัที่ได้ส่งหนังสอืดงักล่ำว 
ทำงไปรษณีย ์

 

ขอ้ ๔๒  ในกรณีที่ผูถู้กกล่ำวหำไม่มำพบตำมที่ก ำหนดในข้อ ๔๐ ใหส่้งบนัทกึ
ตำมขอ้ ๓๙ จ ำนวนหนึ่งฉบบัทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กกล่ำวหำ ณ ทีอ่ยู่
ซึง่ปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดร้บัทรำบ
ขอ้กล่ำวหำตัง้แต่วนัทีค่รบก ำหนดสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดส่้งบนัทกึดงักล่ำวทำงไปรษณีย์ 
คณะกรรมกำรสอบสวนจะส่งหนังสอืก ำหนดวนั เวลำ สถำนที่ และวธิีกำรที่จะให้ผู้ถูก
กล่ำวหำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำและชี้แจงว่ำได้กระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำหรอืไม่ อย่ำงไร 
เพรำะเหตุใด ไปพรอ้มกบับนัทกึแจง้ขอ้กล่ำวหำตำมวรรคหนึ่งกไ็ด ้

 

ข้อ ๔๓  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำไม่อำจชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำได้ตำมวนั เวลำ 
สถำนที ่และวธิกีำรทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๔๑ หรอืขอ้ ๔๒ โดยไดอ้ำ้งเหตุผลหรอืควำมจ ำเป็น 
หรอืในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็น จะก ำหนดวนั เวลำ สถำนที ่
หรอืวธิกีำรเสยีใหม่เพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรมกไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๔  ในกำรสอบสวนใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนถำมผูถู้กกล่ำวหำดว้ยว่ำได้
กระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำหรอืไม่ อย่ำงไร เพรำะเหตุใด 
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๕๕๒ 

คณะกรรมกำรสอบสวนจะด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งไปในครำวเดยีวกนักบัทีไ่ด้
ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๔๐ กไ็ด ้

 

ขอ้ ๔๕  ในกรณีที่ผูถู้กกล่ำวหำรบัสำรภำพว่ำไดก้ระท ำผดิตำมขอ้กล่ำวหำใด 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนบันทึกกำรรับสำรภำพตำมข้อกล่ำวหำนัน้ไว้เป็นหนั งสือ  
ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่ท ำกำรสอบสวนในข้อกล่ำวหำนั ้นก็ได ้ 
แลว้ด ำเนินกำรในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

ขอ้ ๔๖  ในกรณีที่ผูถู้กกล่ำวหำไม่มำใหถ้้อยค ำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำหรอืไม่ยื่น
ค ำชี้แจงแก้ขอ้กล่ำวหำเป็นหนังสอืภำยในก ำหนดเวลำตำมขอ้ ๔๑ และขอ้ ๔๒ ใหถ้อืว่ำ 
ผูถู้กกล่ำวหำไม่ประสงคจ์ะชีแ้จงแกข้อ้กล่ำวหำ เวน้แต่คณะกรรมกำรสอบสวนจะเหน็ควร
ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงอื่นเพื่อประโยชน์แห่งควำมเป็นธรรม 

 

ข้อ ๔๗  ในกรณีที่ปรำกฏพยำนหลกัฐำนเพิ่มเติมหลังจำกที่คณะกรรมกำร
สอบสวนได้แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำในเรื่องที่
สอบสวนแล้ว ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำพยำนหลกัฐำนที่เพิม่เติมนัน้มนี ้ำหนัก
สนับสนุนขอ้กล่ำวหำ ใหแ้จง้สรุปพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมินัน้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ แต่ถ้ำ
เหน็ว่ำพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมินัน้มผีลท ำใหข้อ้กล่ำวหำในเรื่องทีส่อบสวนนัน้เปลีย่นแปลง
ไปหรอืต้องเพิ่มข้อกล่ำวหำ ให้ก ำหนดข้อกล่ำวหำใหม่หรอืก ำหนดข้อกล่ำวหำเพิ่มเติม 
แลว้แจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำนัน้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ  
ทัง้นี้ ใหน้ ำควำมในขอ้ ๓๙ ขอ้ ๔๐ ขอ้ ๔๑ ขอ้ ๔๒ ขอ้ ๔๓ และขอ้ ๔๖ มำใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม 

 

ขอ้ ๔๘  ในกำรสอบสวน ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำมพียำนหลกัฐำนที่
ควรกล่ำวหำว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยในเรื่องอื่นดว้ย ใหป้ระธำนกรรมกำรรำยงำน
ต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยเรว็ 

เมื่อได้รบัรำยงำนตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
พจิำรณำด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ำเหน็ว่ำกรณีไม่มมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยในเรื่องอื่นดว้ย ใหยุ้ติ
ไม่ตอ้งด ำเนินกำรทำงวนิัยส ำหรบัเรื่องอื่นนัน้ 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยในเรื่องอื่นด้วย  
ให้ด ำเนินกำรทำงวนิัยในเรื่องอื่นนัน้ดว้ยตำมกฎ ก.ร. นี้ ในกรณีทีก่ำรกระท ำผดิวนิัยใน
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๕๕๓ 

เรื่องอื่นนัน้เป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง จะแต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรสอบสวน 
คณะเดมิหรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่ด ำเนินกำรสอบสวนและพจิำรณำ
ในเรื่องอื่นนัน้กไ็ด ้

 

ข้อ ๔๙  ในกรณีที่กำรสอบสวนพำดพิงไปถึงข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้อื่ น  
ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนพิจำรณำเห็นว่ำผู้นั ้นมีส่วนร่วมกระท ำกำร ในเรื่องที ่
สอบสวนนัน้ดว้ย ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
โดยเรว็เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ ต่อไป 

ในกรณีที่กำรสอบสวนพำดพิงไปถึงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอื่นหรือบุคคลอื่ น  
ถำ้คณะกรรมกำรสอบสวนพจิำรณำเห็นว่ำผูน้ัน้มส่ีวนร่วมกระท ำกำรในเรื่องทีส่อบสวน
นัน้ดว้ย ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยเรว็
เพื่อพจิำรณำตำมทีเ่หน็สมควรต่อไป 

 

ขอ้ ๕๐  ในกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้อื่นร่วมกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในเรื่องที่
สอบสวนตำมขอ้ ๔๙ วรรคหนึ่ง ใหส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อท ำกำรสอบสวน
ผู้นัน้ โดยจะแต่งตัง้ให้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดิมหรือจะแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนคณะใหม่ด ำเนินกำรสอบสวนและพจิำรณำกไ็ด ้แต่ถำ้เป็นกรณี ตำมมำตรำ ๖๙ 
ใหส่้งเรื่องไปยงัผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๖๙ เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

พยำนหลกัฐำนที่ได้จำกกำรสอบสวนในเรื่องที่สอบสวนเดิม คณะกรรมกำร
สอบสวนจะใชป้ระกอบกำรพจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่บุคคลตำมวรรคหนึ่งไดต้่อเมื่อ
ไดแ้จง้ใหผู้น้ัน้ทรำบและใหโ้อกำสผูน้ัน้ไดใ้ชส้ทิธติำมกฎ ก.ร. นี้แลว้ 

 

ขอ้ ๕๑  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนไดแ้จง้ขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำน
ที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ ได้ให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำน ำสืบ 
แก้ข้อก ล่ำวหำ และได้รวบรวมพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะพิจำรณำได้แล้ว  
ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนประชุมเพื่อพจิำรณำท ำควำมเหน็เกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

ในกำรพิจำรณำท ำควำมเห็นตำมวรรคหนึ่ง  คณะกรรมกำรสอบสวนต้อง
พิจำรณำทัง้ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมำย และพิจำรณำมีมติในเรื่องที่สอบสวนให้ครบทุก 
ข้อกล่ำวหำและทุกประเด็น ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยในเรื่องที่สอบสวนหรือไม่  
ถำ้เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำผดิวนิัย ต้องพจิำรณำใหไ้ดค้วำมดว้ยว่ำเป็นควำมผดิวนิัย
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๕๕๔ 

กรณีใด ตำมกฎ ก.ร. ว่ำดว้ยวนิัยขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัขอ้ใด ควรได้รบัโทษสถำนใด
และมเีหตุอนัควรลดหย่อนหรอืไม่ เพยีงใด 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำผลกำรสอบสวนยงัไม่ได้ควำมแน่ชดั
พอที่จะลงโทษเพรำะกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำเห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำหย่อน
ควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรบกพร่องในหน้ำที่รำชกำร ประพฤติตน 
ไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร หรอืมมีลทนิหรอืมวัหมอง ในกรณีทีถู่กสอบสวน 
ถ้ำใหผู้น้ัน้รบัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร ตำมมำตรำ ๘๓ (๖) หรอื (๗) 
แลว้แต่กรณี กใ็หท้ ำควำมเหน็เสนอไวใ้นรำยงำนกำรสอบสวนดว้ย 

กำรประชุมเพื่อพิจำรณำท ำควำมเห็นตำมข้อนี้ต้องมีกรรมกำรสอบสวนมำ
ประชุมไม่น้อยกว่ำสำมคนและไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของกรรมกำรทัง้หมด 

 

ขอ้ ๕๒  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๕๑ แล้ว ให้จดัท ำ
รำยงำนกำรสอบสวนเสนอต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมแบบตวัอย่ำงที ่ก.ร. 
ก ำหนด โดยใหเ้สนอไปพรอ้มส ำนวนกำรสอบสวน 

รำยงำนกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง อย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ยเรื่องทีส่อบสวน
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อกล่ำวหำ พยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนหรือ
หักล้ำงข้อกล่ำวหำ ประเด็นที่ต้องพิจำรณำควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวน 
ตำมขอ้ ๕๑ วรรคสอง และวรรคสำม และลำยมอืชื่อกรรมกำรสอบสวนทุกคน รวมทัง้ให้
ประธำนกรรมกำรลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ในรำยงำนกำรสอบสวนหน้ำอื่นด้วยทุกหน้ำ  
ในกรณีที่กรรมกำรสอบสวนคนใดมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจลงลำยมือชื่อได้  ให้ประธำน
กรรมกำรสอบสวนบนัทกึเหตุจ ำเป็นดงักล่ำวไวด้้วย และในกรณีทีก่รรมกำรสอบสวนผูใ้ด
มคีวำมเห็นแยง้ ใหแ้สดงชื่อและสรุปควำมเห็นแยง้ของผูน้ัน้ไวใ้นรำยงำนกำรสอบสวนด้วย 
ในกำรนี้ ผูม้คีวำมเหน็แยง้นัน้จะท ำบนัทกึรำยละเอยีดควำมเหน็แยง้และลงลำยมอืชื่อของ
ตนแนบไวก้บัรำยงำนกำรสอบสวนดว้ยกไ็ด ้

 

ขอ้ ๕๓  ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนและจดัท ำรำยงำนกำร
สอบสวนพรอ้มทัง้ส ำนวนกำรสอบสวนเสนอต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหแ้ล้ว
เสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีม่กีำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนครัง้แรกตำม
ขอ้ ๒๖ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนมเีหตุผลและควำมจ ำเป็น ไม่อำจด ำเนินกำรให้
แล้วเสร็จได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนต่อผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอขยำยเวลำสอบสวนตำมควำมจ ำเป็น  ในกำรนี้  
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๕๕๕ 

ผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนอำจขยำยเวลำไดค้รัง้ละไม่เกนิสำมสบิวนั และตดิตำม
เร่งรดักำรสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ดว้ย 

 

ขอ้ ๕๔  เมื่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไดร้บัรำยงำนกำรสอบสวนและ
ส ำนวนกำรสอบสวนแลว้ ใหพ้จิำรณำตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรสอบสวน ถ้ำเหน็ว่ำ
กำรสอบสวนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรตำม
ขอ้ ๕๕ แต่ถ้ำเห็นว่ำกำรสอบสวนยงัไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน ก็ให้สัง่หรอืด ำเนินกำร
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่ำยงัไม่มกีำรแจ้งขอ้กล่ำวหำหรอืกำรแจ้งขอ้กล่ำวหำยงัไม่
ครบถ้วนใหส้ัง่คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรแจง้ขอ้กล่ำวหำหรอืแจง้ขอ้กล่ำวหำให้
ครบถว้นโดยเรว็ 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่ำควรรวบรวมข้อเท็จจริงหรือพยำนหลักฐำนเพิ่มเติม  
ให้ก ำหนดประเด็นหรอืข้อส ำคญัที่ต้องกำรให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวน
เพิม่เตมิ 

(๓) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้อง ใหส้ัง่ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน
ด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้ด ำเนินกำรตำมที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนมีค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้จดัท ำรำยงำนเสนอผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมขอ้ ๕๕ ต่อไป 

 

ขอ้ ๕๕  เมื่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกำรสอบสวนถูกต้อง
ครบถว้นแลว้ใหพ้จิำรณำสัง่หรอืด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำไม่ไดก้ระท ำผดิวนิัยตำมขอ้กล่ำวหำ ใหส้ัง่ยุติ
เรื่องตำมมำตรำ ๖๘ วรรคสอง โดยท ำเป็นค ำสัง่ตำมขอ้ ๖๔ 

(๒) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ใหส้ัง่ลงโทษ
ภำคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน หรอืลดเงนิเดอืน ตำมควรแก่กรณีใหเ้หมำะสมกบัควำมผดิตำม
มำตรำ ๗๑ และทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๖๓ โดยท ำเป็นค ำสัง่ตำมขอ้ ๖๕ 

(๓) ในกรณีที่เห็นว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควร 
งดโทษจะงดโทษใหโ้ดยใหท้ ำทณัฑ์บนเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนตำมมำตรำ ๗๑  
กไ็ด ้โดยท ำเป็นค ำสัง่งดโทษตำมขอ้ ๖๗ 

(๔) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหส้ัง่ลงโทษปลด
ออกหรือไล่ออกตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี ถ้ำมีเหตุอนัควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๕๖ 

กำรพิจำรณำลดโทษก็ได้ แต่ห้ำมมิให้ลดโทษลงต ่ำกว่ำปลดออก ตำมมำตรำ ๗๒  
โดยท ำเป็นค ำสัง่ตำมขอ้ ๖๕ 

(๕) ในกรณีทีเ่หน็ว่ำผลกำรสอบสวนยงัไม่ได้ควำมแน่ชดัพอที่จะลงโทษเพรำะ
กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง แต่เหน็ว่ำผูถู้กกล่ำวหำหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัิ
หน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งหน้ำที่
รำชกำร หรอืมมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้ำให้ผูน้ัน้รบัรำชกำรต่อไปจะ
เป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรตำม 
มำตรำ ๘๓ (๖) หรอื (๗) แลว้แต่กรณี ต่อไป 

ในกรณีทีผู่ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเป็นผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๖๙ (๑) 
หรอื (๒) ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ของผูถู้กกล่ำวหำเป็นผูส้ัง่
หรอืด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๕๖  ในกรณีทีม่กีำรยำ้ย กำรโอน หรอืกำรเลื่อนผูถู้กกล่ำวหำ อนัมผีลท ำให้
ผู้มอี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเปลี่ยนไป ให้คณะกรรมกำรสอบสวนที่ได้
แต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ด ำเนินกำรต่อไปจนเสรจ็ แล้วใหท้ ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนอไปพรอ้มกบั
ส ำนวนกำรสอบสวนต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเดมิตรวจสอบควำมถูกต้อง
ของกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งไปยงัผูม้อี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหม่พจิำรณำสัง่
หรอืด ำเนินกำรตำมข้อ ๕๕ ต่อไป และถ้ำในระหว่ำงกำรสอบสวนมีกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนต้องสัง่กำรอย่ำงใดเพื่อให้กำรสอบสวนนัน้ด ำเนินกำรต่อไปได ้ 
ให้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเดมิส่งเรื่องให้ผู้มอี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนใหม่เป็นผูพ้จิำรณำต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีอ ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหม่ตำมวรรคหนึ่ ง 
เหน็สมควรใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๕๔ จะสัง่ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดมิด ำเนินกำร 
หรือในกรณีที่เห็นเป็นกำรสมควร จะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นใหม่เพื่อ
ด ำเนินกำรกไ็ด ้โดยใหน้ ำขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ มำใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๕๗  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไม่ถูกต้องตำม
ขอ้ ๑๗ ให้กำรสอบสวนทัง้หมดเสียไป และให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ หรอืผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๖๙ แล้วแต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
เพื่อด ำเนินกำรสอบสวนใหม่ใหถู้กตอ้ง 
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๕๕๗ 

ข้อ ๕๘  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรด ำเนินกำรใดไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.ร. นี้  
ให้เฉพำะกำรด ำเนินกำรนั ้นเสียไป และถ้ำกำรด ำเนินกำรนั ้นเป็นสำระส ำคัญที่ต้อง
ด ำเนินกำรหรอืหำกไม่ด ำเนินกำรอนัจะท ำใหเ้สยีควำมเป็นธรรม ใหแ้ก้ไขหรอืด ำเนินกำรนัน้
เสยีใหม่ใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

 

ข้อ ๕๙  ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำผู้ใดตำยในระหว่ำงกำรสอบสวน ให้กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ผู้นัน้เป็นอนัยุติ แต่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนและผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปเท่ำที่สำมำรถจะกระท ำได้ แล้วท ำควำมเห็นเสนอต่อส่วนรำชกำรต้นสงักัดเพื่อ
พจิำรณำตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร แลว้แต่กรณี ต่อไป 

 

ขอ้ ๖๐  ให้น ำบทบญัญตัิว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มอี ำนำจด ำเนินกำรพจิำรณำ
ทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับแก่กำร
ประชุมของคณะกรรมกำรสอบสวนโดยอนุโลม เวน้แต่องคป์ระชุมกรรมกำรสอบสวนตำม
ขอ้ ๓๗ และขอ้ ๕๑ 

 

หมวด ๕ 

กรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ 

   
 

ขอ้ ๖๑  ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง และไดร้บั
สำรภำพเป็นหนังสอืต่อผู้บงัคบับญัชำ หรอืไดใ้ห้ถ้อยค ำรบัสำรภำพและไดม้กีำรบนัทกึ
ถ้อยค ำรบัสำรภำพเป็นหนังสอืหรอืมีหนังสอืรบัสำรภำพต่อผู้มหีน้ำที่สบืสวนสอบสวน
หรือคณะกรรมกำรสอบสวนตำม กฎ ก.ร. นี้ ถือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง 
ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ หรือผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๖๙  
แลว้แต่กรณี จะพจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัยโดยไม่ตอ้งสอบสวนหรอืงดกำรสอบสวนกไ็ด ้

 

ข้อ ๖๒  ข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณี
ดงัต่อไปนี้ ถอืเป็นกรณีควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ หรอืผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๖๙ แล้วแต่กรณี จะด ำเนินกำรทำงวนิัยโดยไม่ต้อง
สอบสวนหรอืงดกำรสอบสวนกไ็ด ้
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๕๕๘ 

(๑) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน  
โดยไม่กลบัมำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรอีกเลย และผู้บงัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ ไดด้ ำเนินกำรหรอืสัง่ใหด้ ำเนินกำรสบืสวนแล้วเหน็ว่ำไม่มเีหตุผลอนัสมควร 
หรอืมพีฤตกิำรณ์อนัแสดงถงึควำมจงใจไม่ปฏบิตัติำมระเบยีบของทำงรำชกำร 

(๒) กระท ำควำมผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกหรอืโทษทีห่นักกว่ำโทษจ ำคุกโดย
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรอืให้รบัโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๓) กระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง และได้รับสำรภำพเป็นหนังสือต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำ หรอืได้ให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพและไดม้กีำรบนัทกึถ้อยค ำรบัสำรภำพเป็น
หนังสือหรือมีหนังสือรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนสอบสวนหรือคณะกรรมกำร
สอบสวนตำมกฎ ก.ร. นี้ 

 

หมวด ๖ 

กำรสัง่ลงโทษภำคทณัฑ ์ตดัเงนิเดอืน หรอืลดเงนิเดอืน 

   
 

ขอ้ ๖๓ กำรลงโทษขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้กระท ำผดิวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง  
ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มอี ำนำจสัง่ลงโทษได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ตดัเงนิเดือนได้ครัง้หนึ่งในอตัรำร้อยละ ๒ หรอืร้อยละ ๔ ของเงนิเดอืนที ่
ผูน้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี ำสัง่ลงโทษเป็นเวลำหนึ่งเดอืน สองเดอืน หรอืสำมเดอืน 

(๓) ลดเงนิเดือนได้ครัง้หนึ่งในอตัรำร้อยละ ๒ หรอืร้อยละ ๔ ของเงนิเดือนที ่
ผูน้ัน้ไดร้บัในวนัทีม่คี ำสัง่ลงโทษ 

กำรสัง่ลงโทษตดัเงนิเดอืนหรือลดเงนิเดอืน ถ้ำจ ำนวนเงนิที่จะต้องตัดหรอืลด 
มเีศษไม่ถงึสบิบำทใหปั้ดเศษทิง้ 

 

หมวด ๗ 

กำรสัง่ยุตเิรื่อง ลงโทษ หรอืงดโทษ 

   
 

ขอ้ ๖๔  กำรสัง่ยุติเรื่องตำมมำตรำ ๖๗ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๖๘ วรรคสอง  
ให้ท ำเป็นค ำสัง่ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำ เรื่องที่ถูกกล่ำวหำและผลกำร
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๕๕๙ 

พจิำรณำ  ทัง้นี้ ตำมแบบตวัอย่ำง ที ่ก.ร. ก ำหนด และใหล้งลำยมอืชื่อและต ำแหน่งของ 
ผูส้ัง่และวนัเดอืนปีทีอ่อกค ำสัง่ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๖๕  กำรสัง่ลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงนิเดือน ปลดออก หรือ 
ไล่ออก ให้ท ำเป็นค ำสัง่ระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกลงโทษ แสดงข้อเท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัว่ำผู้ถูกลงโทษกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงหรืออย่ำงร้ำยแรงในกรณีใด 
ตำมกฎ ก.ร. ว่ำดว้ยวนิัยขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัขอ้ใดพรอ้มทัง้สทิธใินกำรอุทธรณ์และ
ระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๘๗ ไวใ้นค ำสัง่นี้ดว้ย  ทัง้นี้ ตำมแบบตวัอย่ำงที ่ก.ร. 
ก ำหนด และใหล้งลำยมอืชื่อและต ำแหน่งของผูส้ัง่และวนัเดอืนปีทีอ่อกค ำสัง่ไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๖๖  กำรสัง่ลงโทษ ใหส้ัง่ใหม้ผีลตัง้แต่วนัหรอืระยะเวลำดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรสัง่ลงโทษภำคทณัฑ ์ใหส้ัง่ใหม้ผีลตัง้แต่วนัทีม่คี ำสัง่ 

(๒) กำรสัง่ลงโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงนิเดือน ให้สัง่ให้มีผลตัง้แต่เดือนที่มี
ค ำสัง่ 

(๓) กำรสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก ให้สัง่ใหม้ผีลตำมระเบยีบ ก.ร. ว่ำดว้ย
วนัออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัตำมมำตรำ ๘๐ วรรคสอง 

 

ขอ้ ๖๗  กำรสัง่งดโทษตำมมำตรำ ๗๑ วรรคสำม ใหผู้บ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจ
สัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ ท ำเป็นค ำสัง่ และใหร้ะบุไวใ้นค ำสัง่ดว้ยว่ำได้ใหท้ ำทณัฑบ์นเป็น
หนังสอืหรอืไดว้่ำกล่ำวตกัเตอืนแลว้  ทัง้นี้ ตำมแบบตวัอย่ำงที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

ข้อ ๖๘  กำรสัง่งดโทษตำมมำตรำ ๗๕ วรรคสอง ส ำหรบักรณีที่ข้ำรำชกำร
รฐัสภำสำมญั ซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้วแต่มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำง
รำ้ยแรงอยู่ก่อนตำมมำตรำ ๗๕ วรรคหนึ่ง และผลกำรสอบสวนพจิำรณำปรำกฏว่ำผูน้ัน้
กระท ำผิดวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้ผู้บงัคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒  
สัง่งดโทษ  ทัง้นี้ ตำมแบบตวัอย่ำงที ่ก.ร. ก ำหนด 

 

ขอ้ ๖๙  เมื่อไดม้คี ำสัง่ยุตเิรื่อง ลงโทษ หรอืงดโทษแลว้ ใหด้ ำเนินกำรแจง้ค ำสัง่
ให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำทรำบโดยเร็ว และให้ผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำ 
ลงลำยมอืชื่อและวนัทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน และใหม้อบส ำเนำค ำสัง่ใหผู้ถ้กูลงโทษหรอื 
ผู้ถูกกล่ำวหำไว้หนึ่งฉบับด้วย ถ้ำผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำไม่ยอมลงลำยมือชื่อ
รบัทรำบค ำสัง่ เมื่อไดท้ ำบนัทกึลงวนัทีแ่ละสถำนทีท่ีแ่จง้และลงลำยมอืชื่อผูแ้จง้พรอ้มทัง้
พยำนรูเ้หน็ไวเ้ป็นหลกัฐำนแลว้ใหถ้อืวนัทีแ่จง้นัน้เป็นวนัรบัทรำบ 
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๕๖๐ 

ในกรณีทีไ่ม่อำจแจง้ใหท้รำบตำมวรรคหนึ่งไดห้รอืมเีหตุจ ำ เป็นอื่น ใหส่้งส ำเนำ
ค ำสัง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผู้ถูกลงโทษหรอืผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของ 
ผู้ถูกลงโทษหรอืผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้  
ให้ถือว่ำผู้ถูกลงโทษหรือผู้ถูกกล่ำวหำได้รบัแจ้งเมื่อครบก ำหนดเจ็ดวนันับแต่วันส่ง
ส ำหรับกรณีส่งในประเทศ หรือเมื่อครบสิบห้ำวันนับแต่วัน ส่งส ำหรับกรณีส่งไปยัง
ต่ำงประเทศ 

 

หมวด ๘ 

กำรมคี ำสัง่ใหม่กรณีมกีำรเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ 

   
 

ขอ้ ๗๐  ในกรณีทีม่กีำรเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ซึง่มอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ มคี ำสัง่ใหม่ โดยใหส้ัง่ยกเลกิค ำสัง่ลงโทษเดมิ แลว้สัง่
ใหม่ใหเ้ป็นไปตำมนัน้ 

 

ข้อ ๗๑  ค ำสัง่ใหม่ตำมข้อ ๗๐ ให้เป็นไปตำมแบบตัวอย่ำงที่ ก.ร. ก ำหนด  
โดยอย่ำงน้อยใหม้สีำระส ำคญัดงัต่อไปนี้ 

(๑) อำ้งถงึค ำสัง่เดมิก่อนมกีำรเพิม่โทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ 

(๒) อ้ำงถงึมตขิอง ก.ร. หรอืค ำวนิิจฉัยขององค์กรตำมกฎหมำยอื่น ทีใ่หเ้พิม่โทษ 
ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ แลว้แต่กรณี โดยแสดงสำระส ำคญัโดยสรุปไวด้ว้ย 

(๓) สัง่ใหย้กเลกิค ำสัง่เดมิตำม (๑) และมคี ำสัง่ใหม่ใหเ้ป็นไปตำม (๒) 
(๔) ระบุวธิกีำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัโทษทีไ่ดร้บัไปแลว้ 

 

ข้อ ๗๒  ในกรณีที่ค ำสัง่เดิมเป็นค ำสัง่ลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ถ้ำมีกำร 
ลดโทษเพื่อจะสัง่ลงโทษใหม่ในควำมผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง งดโทษ หรือยกโทษ  
ในค ำสัง่ใหม่ให้สัง่ให้ผู้นั ้นกลับเข้ำรับรำชกำรและสัง่ลงโทษใหม่ในควำมผิดวินัย 
อย่ำงไม่รำ้ยแรง งดโทษ หรอืยกโทษ แลว้แต่กรณี 

กำรสัง่ใหก้ลบัเขำ้รบัรำชกำรใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้ด ำรงต ำแหน่งตำมเดมิ หรอืต ำแหน่งอื่น
ในประเภทเดยีวกนัและระดบัเดยีวกนัหรอืในต ำแหน่งประเภทและระดบัที่ ก.ร. ก ำหนด  
ทัง้นี้ ผูน้ัน้ตอ้งมคีุณสมบตัติรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

ในกรณีที่ไม่อำจสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรได้เพรำะเหตุที่ก่อนที่จะมคี ำสัง่
ใหม่นัน้ ผูน้ัน้พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร ตำย หรอื
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๕๖๑ 

ออกจำกรำชกำรเนื่องจำกเหตุอื่น ใหส้ัง่งดโทษหรอืสัง่ยุตเิรื่อง แล้วแต่กรณี แลว้ใหแ้สดง
เหตุทีไ่ม่อำจสัง่ใหก้ลบัเขำ้รบัรำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

ในค ำสัง่ใหม่ให้ระบุด้วยว่ำ  เงินเดือนระหว่ำงที่ถูกไล่ออกหรือปลดออก 
 ใหเ้บกิจ่ำยใหผู้น้ัน้ตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

ข้อ ๗๓  ในกรณีที่ค ำสัง่ลงโทษเดิมเป็นค ำสัง่ลงโทษในควำมผิดวินัยอย่ำง 
ไม่ร้ำยแรง ถ้ำมีกำรเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ในค ำสัง่ใหม่ให้ระบุกำร
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัโทษทีไ่ดร้บัไปแลว้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถำ้เป็นกรณียกโทษ ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้ไม่เคยไดร้บัโทษทำงวนิัยมำก่อน และให้
ผู้นั ้นกลับคืนสู่สถำนะเดิมก่อนมีกำรลงโทษ  ในกรณีที่ได้มีกำรตัดเงินเดือนหรือ 
ลดเงนิเดอืนผูน้ัน้ไปเท่ำใดใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไวด้งักล่ำวใหผู้น้ัน้ทัง้หมด 

(๒) ถ้ำเป็นกรณีงดโทษ ในกรณีที่ได้มีกำรตัดเงนิเดือนหรอืลดเงนิเดือนผู้นัน้ 
ไปเท่ำใดใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไวด้งักล่ำวใหผู้น้ัน้ทัง้หมด 

(๓) ถ้ำเป็นกรณีที่มีผลให้ยงัคงต้องลงโทษผู้นัน้อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเพิ่มโทษ
หรอืลดโทษกต็ำมใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(ก) ถ้ำเป็นกำรเพิ่มโทษให้เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน หรือเพิ่ม 
อตัรำโทษ ใหค้ดิค ำนวณจ ำนวนเงนิเดอืนทีจ่ะตดัหรอืลดตำมอตัรำโทษจำกเงนิเดอืนเดมิ
ในขณะทีม่คี ำสัง่ลงโทษเดมิ 

(ข) ถ้ำเป็นกำรเพิ่มโทษจำกโทษตัดเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดือน เป็นปลดออก
หรอืไล่ออก ใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไปแลว้นัน้ใหผู้น้ัน้ 

(ค) ถ้ำเป็นกำรลดโทษให้เป็นโทษภำคทัณฑ์ ให้ลงโทษให้เป็นไปตำมนั ้น  
ในกรณีทีไ่ดม้กีำรตดัเงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืนผูน้ัน้ไปเท่ำใด ใหค้นืเงนิทีไ่ดต้ดัหรอืลดไว้
ดงักล่ำวใหผู้น้ัน้ทัง้หมด 

(ง) ถ้ำเป็นกำรลดโทษให้เป็นโทษตดัเงนิเดือน หรอืลดอตัรำโทษของโทษตัด
เงนิเดอืนหรอืลดเงนิเดอืน ใหค้ดิค ำนวณจ ำนวนเงนิทีจ่ะตดัหรอืลดตำมอตัรำโทษใหม่จำก
เงนิเดอืนเดมิในขณะที่มีค ำสัง่ลงโทษเดมิ ในกรณีที่จ ำนวนเงนิที่จะต้องตดัหรอืลดตำม
ค ำสัง่ลงโทษใหม่ ต ่ำกว่ำจ ำนวนเงนิที่ได้ถูกตดัหรอืลดตำมค ำสัง่ลงโทษเดมิ ให้คนืเงนิ
ส่วนทีไ่ดต้ดัหรอืลดไวเ้กนินัน้ใหผู้น้ัน้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๖๒ 

หมวด ๙ 

กำรสัง่พกัรำชกำรและใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน 

   
 

ขอ้ ๗๔  เมื่อขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำว่ำกระท ำ
ควำมผิดอำญำ เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ จะสัง่ใหผู้น้ัน้พกัรำชกำรเพื่อรอฟังผล
กำรสอบสวนหรอืพจิำรณำ หรอืผลแห่งคดไีดต้่อเมื่อมเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นัน้ถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนและผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำม
มำตรำ ๔๒ พจิำรณำเหน็ว่ำถ้ำผูน้ัน้คงอยู่ในหน้ำทีร่ำชกำรต่อไปอำจเกดิกำรเสยีหำยแก่
รำชกำร 

(๒) ผูน้ัน้ถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืตอ้งหำว่ำกระท ำควำมผดิอำญำ ในเรื่องเกีย่วกบั
กำรปฏิบตัิหรอืละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรโดยทุจรติ หรอืเกี่ยวกับควำมประพฤติ
หรือพฤติกำรณ์อันไม่น่ำไว้วำงใจโดยพนักงำนอัยกำรมิได้รับเป็นทนำยแก้ต่ำงให ้ 
และผู้บังคบับญัชำซึ่งมีอำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ พิจำรณำเห็นว่ำถ้ำผู้นัน้คงอยู่ใน
หน้ำทีร่ำชกำรอำจเกดิกำรเสยีหำยแก่รำชกำร 

(๓) ผู้นัน้มีพฤติกำรณ์ที่แสดงว่ำถ้ำคงอยู่ในหน้ำที่รำชกำรจะเป็นอุปสรรคต่อ
กำรสอบสวนพจิำรณำหรอืจะก่อใหเ้กดิควำมไม่สงบเรยีบรอ้ยขึน้ 

(๔) ผู้นัน้อยู่ในระหว่ำงถูกควบคุมหรือขงัโดยเป็นผู้ถูกจับในคดีอำญำหรือ 
ต้องจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำและได้ถูกควบคุม ขัง หรือต้องจ ำคุก เป็นเวลำติดต่อกัน 
เกนิกว่ำสบิหำ้วนัแลว้ 

(๕) ผู้นั ้นถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนและต่อมำมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำเป็น
ผูก้ระท ำควำมผดิอำญำในเรื่องทีส่อบสวนนัน้ หรอืผูน้ัน้ถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนภำยหลงั
ที่มีค ำพิพำกษำถึงที่ สุดว่ ำเป็นผู้ กระท ำควำมผิดอำญำในเรื่ องที่สอบสวนนั ้น  
และผู้บังคบับัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ พิจำรณำเห็นว่ำข้อเท็จจริงที่
ปรำกฏตำมค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดนัน้ ไดค้วำมประจกัษ์ชดัอยู่แลว้ว่ำกำรกระท ำควำมผดิอำญำ
ของผูน้ัน้เป็นควำมผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

 

ขอ้ ๗๕  กำรสัง่พกัรำชกำรใหส้ัง่พกัตลอดเวลำทีส่อบสวนหรอืพจิำรณำ เวน้แต่
ผู้ถูกสัง่พกัรำชกำรผู้ใดได้รอ้งทุกข์ตำมมำตรำ ๘๘ และผู้มอี ำนำจพจิำรณำค ำร้องทุกข์
เห็นว่ำสมควรสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรอืพิจำรณำ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๖๓ 

เสรจ็สิน้ เน่ืองจำกพฤตกิำรณ์ของผูถู้กสัง่พกัรำชกำรไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรสอบสวนหรอื
พิจำรณำ และไม่ก่อให้เกิดควำมไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจำกกำรด ำเนินกำร 
ทำงวนิัยไดล่้วงพน้หนึ่งปีนับแต่วนัพกัรำชกำรแล้วยังไม่แล้วเสรจ็และผูถู้กสัง่พกัรำชกำร
ไม่มีพฤติกรรมดังกล่ำว ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่พักรำชกำรสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรก่อนกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำเสรจ็สิน้ 

 

ขอ้ ๗๖  ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดมกีรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงรำ้ยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนหลำยส ำนวน หรอืถูกฟ้องคดอีำญำ หรอืต้องหำ
ว่ำกระท ำควำมผิดในคดอีำญำหลำยคดี ถ้ำจะสัง่พกัรำชกำรในส ำนวนหรอืคดีใดที่เข้ำ
ลกัษณะตำมข้อ ๗๔ ให้สัง่พกัรำชกำรในส ำนวนหรอืคดีอื่นทุกส ำนวนหรอืทุกคดทีี่เข้ำ
ลกัษณะตำมขอ้ ๗๔ ดว้ย 

ในกรณีทีไ่ดส้ัง่พกัรำชกำรในส ำนวนใดหรือคดใีดไวแ้ล้ว ถ้ำภำยหลงัปรำกฏว่ำ 
ผู้ถูกสัง่พักรำชกำรนั ้นมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถู กตัง้
กรรมกำรสอบสวนในส ำนวนอื่น หรอืถูกฟ้องคดอีำญำหรอืต้องหำในคดอีำญำในคดอีื่น
เพิ่มขึ้น ก็ให้สัง่พักรำชกำรในส ำนวนหรอืคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นและเข้ำลกัษณะตำมข้อ ๗๕  
นัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๗๗  กำรสัง่พกัรำชกำร ใหส้ัง่พกัตัง้แต่วนัออกค ำสัง่ เวน้แต่ 
(๑) ผูซ้ึ่งจะถูกสัง่พกัรำชกำรอยู่ในระหว่ำงถูกควบคุมหรอืขงัโดยเป็นผูถู้กจบัใน

คดอีำญำ หรอืต้องจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำ กำรสัง่พกัรำชกำรในเรื่องนัน้ใหส้ัง่พกัยอ้นหลงั
ไปถงึวนัทีถู่กควบคุม ขงั หรอืตอ้งจ ำคุก 

(๒) ในกรณีที่ได้มีกำรสัง่พกัรำชกำรไว้แล้ว ถ้ำจะต้องสัง่ใหม่เพรำะค ำสัง่เดิม 
ไม่ชอบหรอืไม่ถูกต้องให้สัง่พกัตัง้แต่วนัให้พกัรำชกำรตำมค ำสัง่เดมิ หรอืตำมวนัที่ควร
ตอ้งพกัรำชกำรในขณะทีอ่อกค ำสัง่เดมิ 

 

ข้อ ๗๘  ค ำสัง่พักรำชกำรต้องระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกสัง่พักรำชกำร 
ตลอดจนกรณีและเหตุทีส่ ัง่พกัรำชกำร และวนัทีค่ ำสัง่มผีลใชบ้งัคบั 

เมื่อไดม้คี ำสัง่ให้ผูใ้ดพกัรำชกำร ใหแ้จง้ค ำสัง่ใหผู้น้ัน้ทรำบ และใหน้ ำขอ้ ๖๙ มำใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๗๙  ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดมเีหตทุีอ่ำจถูกสัง่พกัรำชกำรตำม
ข้อ ๗๔ และผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ พิจำรณำเห็นว่ำกำร
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๕๖๔ 

สอบสวนหรือพิจำรณำ หรือกำรด ำเนินคดีนัน้ จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชำ
ดงักล่ำวจะสัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนกไ็ด ้

ในกรณีที่ได้สัง่พกัรำชกำรไว้แล้ว จะพจิำรณำตำมวรรคหนึ่งและสัง่ให้ผู้ถูกสัง่
พกัรำชกำรนัน้ออกจำกรำชกำรไวก้่อนแทนกำรสัง่พกัรำชกำรกไ็ด ้

 

ข้อ ๘๐  กำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนให้สัง่ให้มีผลตัง้แต่วันออกค ำสัง่  
แต่ถ้ำเป็นกรณีที่ได้สัง่ให้พกัรำชกำรไวก้่อนแล้ว ให้สัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนตัง้แต่ 
วนัสัง่พักรำชกำรเป็นต้นไป หรือในกรณีที่มีเหตุตำมข้อ ๗๗ ให้สัง่ให้มีผลตัง้แต่วนัที่
ก ำหนดไวใ้นขอ้ ๗๗ นัน้ 

ให้น ำขอ้ ๗๕ ขอ้ ๗๖ และขอ้ ๗๘ มำใชบ้งัคบัแก่กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไว้
ก่อนโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๘๑  กำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้ด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำร
ระดบัสงู และประเภทวชิำกำรระดบัทรงคุณวุฒอิอกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหน้ ำควำมกรำบ
บงัคมทลูเพื่อมพีระบรมรำชโองกำรใหพ้น้จำกต ำแหน่งนับแต่วนัออกจำกรำชกำรไวก้่อน 

 

ข้อ ๘๒  เมื่อได้สัง่ให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้ใดพักรำชกำรในกรณีที่ถูก
กล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวนและปรำกฏผลกำร
สอบสวนหรอืพจิำรณำแลว้ ใหด้ ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๒ 

(๒) ในกรณีทีผู่้นัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ให้สัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำที่รำชกำรตำมขอ้ ๘๗ แล้วด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๑ แต่หำกมกีรณีใดกรณีหนึ่ง
ดงัต่อไปนี้ ใหส้ัง่งดโทษตำมมำตรำ ๗๕ วรรคสอง โดยไม่ต้องสัง่ให้ผูน้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำร และแสดงกรณีกระท ำผดิวนิัยนัน้ไวใ้นค ำสัง่ดว้ย 

(ก) ผู้นั ้นได้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรแลว้ 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 

(๓) ในกรณีที่ผู้นัน้มิได้กระท ำผิดวินัย ให้สัง่ให้ผู้นั ้นกลับเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรตำมขอ้ ๘๗ และสัง่ยุตเิรื่อง แต่หำกมกีรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้  ใหส้ัง่ยุตเิรื่อง
โดยไม่ต้องสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรและแสดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๖๕ 

(ก) ผู้นั ้นได้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็ จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรแลว้ 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 

(๔) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงหรอืมไิด้กระท ำผดิวนิัย แต่มี
กรณีอื่นทีผู่น้ัน้ถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนดว้ย ถำ้จะด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๑ ให้รอฟังผลกำรสอบสวนหรอืพิจำรณำหรอืผลแห่งคดีกรณีอื่นนัน้ โดยยงั 
ไม่ต้องสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรแต่ถ้ำเป็นกำรสัง่ยุติเรื่อง  ให้สัง่ได้โดย 
ไม่ต้องสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร และแสดงเหตุที่ไม่สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำ
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๘๓  เมื่อได้สัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำรไว้ก่อนใน
กรณีที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงจนถูกตั ้งกรรมกำรสอบสวน และ
ปรำกฏผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำแลว้ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๒ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลับเข้ำรบั
รำชกำรตำมขอ้ ๘๗ แลว้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๑ แต่หำกมกีรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
ให้สัง่งดโทษตำมมำตรำ ๗๕ วรรคสอง โดยไม่ต้องสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำรบัรำชกำร และ
แสดงกรณีกระท ำผดิวนิัยนัน้ไวใ้นค ำสัง่ดว้ย 

(ก) ผู้นั ้นได้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรแลว้ 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 

(๓) ในกรณีที่ผู้นัน้มิได้กระท ำผิดวินัย ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำรับรำชกำรตำม 
ขอ้ ๘๗ และสัง่ยุตเิรื่อง แต่หำกมกีรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้ ใหส้ัง่ยุตเิรื่องโดยไม่ต้องสัง่
ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรและแสดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้
ดว้ย 

(ก) ผู้นั ้นได้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรแลว้ 

(ข) ผูน้ัน้มกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(ค) ผูน้ัน้ไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ โดยมใิช่เพรำะเหตุตำย 
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๕๖๖ 

(๔) ในกรณีทีผู่น้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงหรอืมไิดก้ระท ำผดิวนิัย แต่มี
กรณีอื่นที่ผู้นัน้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนด้วย ถ้ำจะด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๑  
ใหร้อฟังผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำหรอืผลแหง่คดกีรณีอื่นนัน้ โดยยงัไม่ตอ้งสัง่ใหผู้น้ัน้
กลบัเขำ้รบัรำชกำร แต่ถ้ำเป็นกำรสัง่ยุตเิรื่องใหส้ัง่ยุตเิรื่องโดยไม่ต้องสัง่ใหผู้้นัน้กลบัเขำ้
รบัรำชกำร และแสดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรไวใ้นค ำสัง่นัน้ดว้ย 

(๕) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผิดวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง แต่มีกรณีที่ผู้นัน้ถูกสัง่พัก
รำชกำรในกรณีอื่นอกีดว้ยใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรโดยใหแ้สดงไวใ้นค ำสัง่ดว้ยว่ำ
ผูน้ัน้ยงัไม่อำจกลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดเ้น่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำรใน
กรณีอื่น ส่วนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๑ ใหร้อฟังผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำหรอื
ผลแห่งคดกีรณีอื่นนัน้ 

(๖) ในกรณีทีผู่น้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัย แต่มกีรณีทีผู่น้ัน้ถูกสัง่พกัรำชกำรในกรณี
อื่นด้วยให้สัง่ยุติเรื่อง และสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรโดยให้แสดงไว้ในค ำสัง่ด้วยว่ำ 
ผูน้ัน้ยงัไม่อำจกลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดเ้น่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำรใน
กรณีอื่นนัน้ 

 

ขอ้ ๘๔  เมื่อไดส้ัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดพกัรำชกำรในกรณีทีถู่กฟ้อง
คดีอำญำ หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ และปรำกฏผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว  
ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูน้ัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกหรอืโทษทีห่นักกว่ำโทษ
จ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ด้กระท ำโดยประมำท
หรอืควำมผดิลหุโทษใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๒ โดยไม่ต้องสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำร 

(๒) ในกรณีทีผู่้นัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงทีสุ่ด
ในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษหรอืต้องรบัโทษจ ำคุกโดยค ำสัง่
ของศำล ใหด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๘ หรอืมำตรำ ๘๓ (๘) แลว้แต่กรณี โดยไม่ตอ้งสัง่ให้
ผูน้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

(๓) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผดิอำญำจนได้รบัโทษตำม (๑) หรอื (๒) แต่ศำลรอ
กำรก ำหนดโทษหรือให้รอกำรลงโทษ หรอืได้รบัโทษอย่ำงอื่นนอกจำก (๑) หรือ (๒)  
ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมข้อ ๘๗ และด ำเนินกำรทำงวินัยตำม 
กฎ ก.ร. นี้ต่อไป 
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๕๖๗ 

(๔) ในกรณีที่ในค ำพพิำกษำถึงที่สุดมไิด้วนิิจฉัยว่ำผู้นัน้กระท ำผดิอำญำ หรอื
มไิดม้กีำรฟ้องคดอีำญำในกรณีทีต่้องหำว่ำกระท ำผดิอำญำ ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรตำมขอ้ ๘๗ และถ้ำกำรกระท ำดงักล่ำวมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย 
กใ็หด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ต่อไป 

ในกรณีทีผู่ถู้กสัง่พกัรำชกำรตำม (๓) หรอื (๔) ไดพ้น้จำกรำชกำรตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร หรอืมกีรณีทีจ่ะตอ้งถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่น 
หรอืไดอ้อกจำกรำชกำรดว้ยเหตุอื่นไปแลว้ หรอืมกีรณีอื่นทีผู่น้ัน้ถูกสัง่พกัรำชกำรหรอืให้
ออกจำกรำชกำรไวก่้อน ไม่ตอ้งสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร แต่ใหแ้สดงเหตุที่
ไม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๘๕  เมื่อได้สัง่ให้ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดออกจำกรำชกำรไว้ก่อนใน
กรณีที่ถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ และปรำกฏผลแห่งคด ี
ถงึทีสุ่ดแลว้ ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผูน้ัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกหรอืโทษทีห่นักกว่ำโทษ
จ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ด้กระท ำโดยประมำท
หรอืควำมผิดลหุโทษให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๒ โดยไม่ต้องสัง่ให้ผู้นั ้นกลบัเข้ำรบั
รำชกำร 

(๒) ในกรณีทีผู่้นัน้กระท ำผดิอำญำจนไดร้บัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงทีสุ่ด
ในควำมผดิที่ไดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ ให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๘ 
หรอืมำตรำ ๘๓ (๘) แลว้แต่กรณี โดยไม่ตอ้งสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำร 

(๓) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผดิอำญำจนได้รบัโทษตำม (๑) หรอื (๒) แต่ศำลรอ
กำรก ำหนดโทษหรือให้รอกำรลงโทษ หรอืได้รบัโทษอย่ำงอื่นนอกจำก (๑) หรือ (๒)  
ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำรบัรำชกำรตำมข้อ ๘๗ และด ำเนินกำรทำงวินัยตำมกฎ ก.ร. นี้
ต่อไป 

(๔) ในกรณีที่ในค ำพพิำกษำถึงที่สุดมไิด้วนิิจฉัยว่ำผู้นัน้กระท ำผดิอำญำ หรอื
มิได้มีกำรฟ้องคดีอำญำในกรณีที่ต้องหำว่ำกระท ำผิดอำญำ ให้สัง่ให้ผู้นัน้กลับเข้ำ 
รบัรำชกำรตำมขอ้ ๘๗ และถ้ำกำรกระท ำดงักล่ำวมมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย 
กใ็หด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ต่อไป 

ในกรณีทีผู่ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนตำม (๓) หรอื (๔) มกีรณีอื่นทีถู่กสัง่
พักรำชกำรด้วยให้สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำรบัรำชกำรโดยให้แสดงไว้ในค ำสัง่ด้วยว่ำผู้นัน้  
ยงัไม่อำจกลบัเขำ้ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรไดเ้นื่องจำกอยู่ในระหว่ำงถูกสัง่พกัรำชกำรในกรณีอื่น 
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๕๖๘ 

แต่ถ้ำผู้นัน้ได้พ้นจำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือ 
มีกรณีอื่นที่จะต้องถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุอื่น  หรือได้ออกจำกรำชกำร 
ดว้ยเหตุอื่นไปแล้ว หรอืมกีรณีอื่นที่ผู้นัน้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อน ไม่ต้องสัง่ให ้
ผูน้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำร แต่ใหแ้สดงเหตุทีไ่ม่สัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๘๖  ในกรณีขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดมีกรณีที่ถูกด ำเนินกำรทำงวินัย 
หรอืถูกฟ้องคดอีำญำหรอืต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำที่ไม่เขำ้ลกัษณะตำมขอ้ ๗๔ 
และมีกรณี อื่นที่ผู้นั ้นถู กสัง่พักรำชกำรหรือถูกสั ง่ ให้ออกจำกรำชก ำรไว้ก่ อน  
เมื่อปรำกฏผลกำรสอบสวนหรอืพิจำรณำหรอืผลแห่งคดีถึงที่สุดในเรื่องที่มิได้มีค ำสัง่ 
พกัรำชกำรหรอืใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรือผู้นั ้นกระท ำผิดอำญำ 
จนได้รบัโทษจ ำคุกหรอืโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดเว้นแต่เป็น 
โทษจ ำคุกส ำหรบัควำมผดิที่ได้กระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ ให้ด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๗๒ 

(๒) ในกรณีที่ผู้นัน้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรง ให้รอกำรด ำเนินกำรตำม
มำตรำ ๗๑ ไวก้่อนจนกว่ำจะปรำกฏผลกำรสอบสวนหรอืพจิำรณำหรอืผลแห่งคดถีงึทีสุ่ด
ในกรณีอื่นนัน้จงึด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 

(๓) ในกรณีทีส่มควรใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๘๓ (๖) (๗) หรอื (๘) 
ใหด้ ำเนินกำรใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรได ้

(๔) ในกรณีทีผู่น้ัน้มไิดก้ระท ำผดิวนิัยในเรื่องนัน้ ใหส้ัง่ยุตเิรื่อง 

 

ข้อ ๘๗  ในกรณีที่จะต้องสัง่ให้ผู้ถูกสัง่พกัรำชกำรผู้ใดกลบัเข้ำปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรหรือต้องสัง่ให้ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนผู้ใดกลับเข้ำรับรำชกำร  
ให้ผู้บงัคบับญัชำซึ่งมีอ ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ สัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้ำปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำรหรอืกลบัเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งตำมเดมิ หรอืต ำแหน่งอื่นในประเภทเดยีวกนั
และระดบัเดยีวกนั หรอืในต ำแหน่งประเภทและระดบัที่ ก.ร. ก ำหนด  ทัง้นี้ ผู้นัน้ต้องมี
คุณสมบตัติรงตำมคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนัน้ 

ในกรณีทีส่ัง่ใหผู้ถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อนกลบัเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่ง
ประเภทบริหำรระดบัสูงและประเภทวิชำกำรระดบัทรงคุณวุฒิ ให้ด ำเนินกำรน ำควำม
กรำบบงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 
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๕๖๙ 

ขอ้ ๘๘  ค ำสัง่พกัรำชกำร ค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ค ำสัง่ให้กลบัเข้ำ
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรหรอืค ำสัง่ใหก้ลบัเขำ้รบัรำชกำร ใหม้สีำระส ำคญัตำมแบบตวัอย่ำงที่ 
ก.ร. ก ำหนด 

 

หมวด ๑๐ 

กำรนับระยะเวลำ 

   
 

ขอ้ ๘๙  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.ร. นี้ ถ้ำก ำหนดเวลำเป็นวนั สปัดำห์ หรอื
เดอืนมใิห้นับวนัแรกแห่งระยะเวลำนัน้รวมเขำ้ด้วย เว้นแต่คณะกรรมกำรสอบสวนหรือ 
ผูซ้ึง่ตอ้งใชอ้ ำนำจตำม กฎ ก.ร. นี้ จะไดเ้ริม่กำรในวนันัน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืผู้ซึ่งต้องใช้อ ำนำจตำมกฎ ก.ร. นี้ ต้อง
กระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ใหน้ับวนัสิน้สุดของระยะเวลำนัน้
รวมเขำ้ดว้ยแมว้่ำวนัสุดทำ้ยเป็นวนัหยุดรำชกำร 

ในกรณีทีบุ่คคลอื่นนอกจำกทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคสองตอ้งท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ถำ้วนัสุดทำ้ยเป็นวนัหยุดรำชกำร ใหถ้อืว่ำระยะเวลำนัน้สิน้สุด
ในวนัท ำงำนทีถ่ดัจำกวนัหยุดนัน้ 

 

หมวด ๑๑ 

บทเบด็เตลด็ 

   
 

ขอ้ ๙๐  ในกรณีทีม่เีหตุผลควำมจ ำเป็นเป็นพเิศษทีไ่มอ่ำจน ำหลกัเกณฑ ์วธิกีำร 
และระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎ ก.ร. นี้มำใชบ้งัคบัได้ กำรด ำเนินกำรในเรื่องนัน้จะสมควร
ด ำเนินกำรประกำรใดใหเ้ป็นไปตำมที ่ก.ร. ก ำหนด 
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๕๗๐ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ข้อ ๙๑  ในกรณีที่ได้มีกำรสัง่ให้สอบสวนข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญผู้ใดโดย
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบยีบ หรอืหลกัเกณฑ์ที่ใชอ้ยู่ก่อนวนัที่กฎ ก.ร. นี้ใชบ้งัคบั 
และกำรสอบสวนนั ้นยังไม่แล้วเสร็จให้ด ำเนินกำรสอบสวนผู้นั ้นตำมกฎหมำย  กฎ 
ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์นั ้นต่อไปจนกว่ำจะแล้วเสร็จ ส่วนกำรพิจำรณำและกำร
ด ำเนินกำรต่อไปใหด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.ร. นี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศำสตรำจำรยพ์เิศษพรเพชร  วชิติชลชยั 

ประธำนสภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำต ิท ำหน้ำทีป่ระธำนรฐัสภำ 

ประธำน ก.ร. 
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๕๗๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.ร. ฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัริะเบยีบ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๗๐ ก ำหนดใหห้ลกัเกณฑ์ วธิกีำร และระยะเวลำ
เกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทำงวนิัย และกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยโดยไม่ตอ้งสอบสวนในกรณี
ที่เป็นควำมผิดวินัยที่ปรำกฏชัดแจ้ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ร. มำตรำ ๗๑ 
ก ำหนดให้ผูบ้งัคบับญัชำซึ่งมอี ำนำจสัง่บรรจุตำมมำตรำ ๔๒ จะมอี ำนำจสัง่ลงโทษผูอ้ยู่ 
ใต้บงัคบับญัชำในควำมผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงในสถำนโทษและอตัรำโทษใดไดเ้พยีงใด  
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. มำตรำ ๗๖ ก ำหนดใหห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรเกีย่วกบั
กำรสัง่พกัรำชกำร กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ระยะเวลำใหพ้กัรำชกำรและใหอ้อก
จำกรำชกำรไว้ก่อน กำรให้กลับเข้ำปฏิบัติรำชกำรหรือกลับเข้ำรับรำชกำร และกำร
ด ำเนินกำรเพื่อให้เป็นไปตำมผลกำรสอบสวนหรอืพิจำรณำให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ร. และมำตรำ ๗๘ ก ำหนดให้เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ  
ใหผู้ส้ ัง่มคี ำสัง่ใหม่ และในค ำสัง่ดงักล่ำวใหส้ัง่ยกเลกิค ำสัง่ลงโทษเดมิ พรอ้มทัง้ระบุวธิกีำร
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัโทษทีไ่ดร้บัไปแล้ว ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร.  จงึจ ำเป็นตอ้ง
ออกกฎ ก.ร. นี้ 
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๕๗๒ 

กฎ ก.ร. 
ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๓) มำตรำ ๘๘ และมำตรำ ๘๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว ้
ดงัต่อไปนี้ 
 

ข้อ ๑  กฎ ก.ร. นี้ เรียกว่ำ “กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำ
วนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกข ์พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

ข้อ ๒๑๔  กฎ ก.ร. นี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  กำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของข้ำรำชกำร
รฐัสภำสำมญัใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. นี้ 

ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตำมกฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำร
พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. นี้ 
 

ขอ้ ๔  เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงผูบ้งัคบับญัชำและ
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำ เมื่อมกีรณีเป็นปัญหำขึน้ระหว่ำงกนั ควรจะไดป้รกึษำหำรอืท ำควำม
เข้ำใจกัน  ฉะนัน้ เมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำผู้ใดมีปัญหำเกี่ยวกับกำรที่ผู้บังคับบัญชำ 
ใชอ้ ำนำจหน้ำทีป่ฏิบตัติ่อตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนใหถู้กต้องตำมกฎหมำย
หรือมีควำมคับข้องใจอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชำ  
หำกแสดงควำมประสงค์ที่จะปรึกษำหำรือกับผู้บังคับบัญชำ ให้ผู้บังคับบัญชำนั ้น 
ให้โอกำสและรบัฟังหรอืสอบถำมเกี่ยวกับปัญหำดงักล่ำวเพื่อเป็นทำงแห่งกำรท ำควำม
เขำ้ใจและแกปั้ญหำทีเ่กดิขึน้ในชัน้ตน้ 

ในกรณีที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำได้แสดงควำมประสงค์ที่จะปรึกษำหำรือกับ
ผูบ้งัคบับญัชำตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้บงัคบับญัชำผู้นัน้จดัให้มกีำรปรกึษำหำรอืหรอืแก้ไข
ควำมคบัขอ้งใจนัน้ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ควำมประสงคท์ีจ่ะปรกึษำหำรอื 

 
๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๗๓ ก/หน้ำ ๑๑/๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๗ 
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๕๗๓ 

ถ้ำผู้บงัคบับญัชำผู้นัน้มไิด้ด ำเนินกำรใด ๆ หรอืด ำเนินกำรแล้วแต่ไม่เป็นที่พอใจ ผู้อยู่ 
ใต้บังคับบัญชำอำจร้องทุกข์ต่อ ก.ร. ต่อไปได้อีกภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลำสำมสบิวนัดงักล่ำว 

ถ้ำขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้นัน้ไม่ประสงค์จะปรกึษำหำรอืกบัผู้บงัคบับญัชำ 
ผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขก์ใ็หร้อ้งทุกขต์ำมกฎ ก.ร. นี้ 
 

ขอ้ ๕  ภำยใต้บงัคบัขอ้ ๔ ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผู้ใดเห็นว่ำผู้บงัคบับญัชำ 
ใชอ้ ำนำจหน้ำทีป่ฏิบตัติ่อตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏิบตัติ่อตนใหถู้กต้องตำมกฎหมำย
หรือมีควำมคับข้องใจอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชำ  
และเป็นกรณีทีไ่ม่อำจอุทธรณ์ได ้ผูน้ัน้มสีทิธริอ้งทุกขต์่อ ก.ร. ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร
ทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. นี้ 

กำรปฏิบตัหิรอืไม่ปฏิบตัิต่อตนของผู้บงัคบับญัชำซึ่งท ำใหเ้กิดควำมคบัขอ้งใจ
อันเป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ตำมวรรคหนึ่ งนั ้น  ต้องมีลักษณะอย่ำงหนึ่ งอย่ำงใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่มอบหมำยงำนใหป้ฏบิตั ิ

(๒) ประวงิเวลำ หรอืหน่วงเหนี่ยวกำรด ำเนินกำรบำงเรื่องอนัเป็นเหตุให้เสีย
สทิธหิรอืไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์อนัพงึมพีงึได้ในเวลำอนัสมควร 

(๓) ไม่เป็นไปตำมหรอืขดักบัระบบคุณธรรมตำมมำตรำ ๒๔ 

 

ขอ้ ๖  กำรรอ้งทุกขใ์หร้อ้งทุกขไ์ดส้ ำหรบัตนเองเท่ำนัน้ จะรอ้งทุกขส์ ำหรบัผูอ้ื่น
ไม่ได ้

ค ำร้องทุกข์ให้ท ำเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยค ำสุภำพและอย่ำงน้อยต้องมี
สำระส ำคญั ดงันี้ 

(๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สงักัด และที่อยู่ส ำหรบักำรติดต่อเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ของ 
ผูร้อ้งทุกข ์

(๒) เหตุแห่งกำรรอ้งทุกขต์ำมขอ้ ๕ 

(๓) ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมำยที่ผูร้อ้งทุกขเ์หน็ว่ำเป็นปัญหำของเรื่องรอ้งทุกข ์

(๔) ค ำขอของผูร้อ้งทุกข ์

(๕) ลำยมือชื่อของผู้ร้องทุกข์หรือผู้ได้รบัมอบหมำยให้ร้องทุกข์แทนกรณีที่
จ ำเป็นตำมขอ้ ๙ 
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๕๗๔ 

ขอ้ ๗  ในกำรยื่นค ำรอ้งทุกขใ์หแ้นบหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งพรอ้มค ำรอ้งทุกขด์ว้ย 
กรณีที่ไม่อำจแนบพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องได้เพรำะพยำนหลักฐำนอยู่ในควำม
ครอบครองของหน่วยงำนทำงปกครองเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอืบุคคลอื่น หรอืเพรำะเหตุอื่นใด 
ใหร้ะบุเหตุทีไ่ม่อำจแนบพยำนหลกัฐำนไวด้ว้ย 

กรณีทีม่เีหตุจ ำเป็นต้องมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นรอ้งทุกขแ์ทนตำมขอ้ ๙ ให้แนบหลกัฐำน
กำรมอบหมำยใหร้อ้งทุกขแ์ทนนัน้มำดว้ย 

ถ้ำผู้ร้องทุกข์ประสงค์จะแถลงกำรณ์ด้วยวำจำในชัน้กำรพิจำรณำค ำร้องทุกข ์ 
ใหแ้สดงควำมประสงคไ์วใ้นค ำรอ้งทุกขด์ว้ย หรอืจะท ำเป็นหนังสอืต่ำงหำกกไ็ดแ้ต่ตอ้งยื่น
หรอืส่งหนังสอืก่อนเริม่กำรพจิำรณำค ำรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๘  ให้ผู้รอ้งทุกข์ยื่นค ำร้องทุกข์ต่อ ก.ร. ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบ
หรือถือว่ำทรำบเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ตำมข้อ ๕ โดยให้ยื่นค ำร้องทุกข์ที่ส ำนักงำน
เลขำนุกำร ก.ร. หรอืจะส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนกไ็ด ้

ในกรณีที่ผูร้อ้งทุกข์ไดย้ื่นค ำร้องทุกขท์ี่ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. ใหเ้จำ้หน้ำที ่
ผู้รบัค ำร้องทุกข์ออกใบรบัค ำร้องทุกข์และลงทะเบียนรบัค ำร้องทุกข์ไว้เป็นหลกัฐำนใน
วนัที่รบัค ำร้องทุกข์ตำมระเบียบว่ำด้วยงำนสำรบรรณ และให้ถือวันที่รบัหนังสือตำม
หลกัฐำนดงักล่ำวเป็นวนัยื่นหนังสือร้องทุกข์ส่วนกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ส่งหนังสอืร้องทุกข์ 
ทำงไปรษณีย์ ให้ถอืวนัทีท่ีท่ ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทบัตรำรบัทีซ่องหนังสอืรอ้งทุกข์
เป็นวนัยื่นหนังสอืรอ้งทุกข ์

เมื่อได้ยื่นค ำร้องทุกข์ไว้แล้ว ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์หรือ
เอกสำรหลกัฐำนเพิม่เตมิก่อนเริม่พจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขก์ไ็ด ้

 

ขอ้ ๙  ในกรณีทีผู่ม้สีทิธริอ้งทุกขเ์จบ็ป่วยจนไม่สำมำรถรอ้งทุกขไ์ดด้ว้ยตนเอง
หรอือยู่ในต่ำงประเทศและคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจร้องทุกข์ได้ทนัภำยในเวลำที่ก ำหนด  
ใหผู้ม้สีทิธริอ้งทุกขม์อบหมำยใหบุ้คคลอื่นยื่นค ำรอ้งทุกขแ์ทนตนได ้

กำรมอบหมำยตำมวรรคหนึ่ งจะต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มีสิทธ ิ
รอ้งทุกขพ์รอ้มทัง้หลกัฐำนแสดงเหตุจ ำเป็นขำ้งต้น ถำ้ไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อไดใ้หพ้มิพ์
ลำยนิ้วมอืโดยมพียำนลงลำยมอืชื่อรบัรองอย่ำงน้อยสองคน 

 

ขอ้ ๑๐  เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำรอ้งทุกข์ กำรนับวนัทรำบหรอืถอืว่ำ
ทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขน์ัน้ ใหถ้อืปฏบิตัดิงันี้ 
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๕๗๕ 

(๑) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรที่ผู้บังคับบัญชำมีค ำสัง่เป็น
หนังสอื ใหถ้ือว่ำวนัที่ผูม้สีทิธริอ้งทุกข์ลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่เป็นวนัทรำบเหตุแห่ ง
กำรรอ้งทุกข ์

(๒) ในกรณีทีไ่ม่มกีำรลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่ตำม (๑) แต่มกีำรแจง้ค ำสัง่ให้
ทรำบพร้อมส ำเนำค ำสัง่และท ำบนัทึกวันเดอืนปี เวลำ สถำนที่ที่แจ้ง โดยลงลำยมอืชื่อ 
ผู้แจ้งพรอ้มทัง้พยำนรูเ้ห็นไว้เป็นหลกัฐำนแล้วให้ถือวนัที่แจ้งนัน้เป็นวนัทรำบเหตุแห่ง
กำรรอ้งทุกข ์

(๓) ในกรณีที่ไม่อำจแจ้งค ำสัง่ตำม (๒) และได้แจง้เป็นหนังสอืส่งส ำเนำค ำสัง่
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั ณ ที่อยู่ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ใหส่้ง
ส ำเนำค ำสัง่ไปสองฉบบัเพื่อใหเ้กบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนหนึ่งฉบบั และใหล้งลำยมอืชื่อและวนั
เดอืนปีที่รบัทรำบค ำสัง่แล้วส่งกลบัคนืเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐำนหนึ่งฉบบั กรณีเช่นนี้เมื่อ
ล่วงพ้นสำมสบิวนันับแต่วนัทีป่รำกฏในใบตอบรบัทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนว่ำมผีู้รบัแล้ว
แมย้งัไม่ไดร้บัส ำเนำค ำสัง่ฉบบัทีใ่หล้งลำยมอืชือ่และวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบค ำสัง่กลบัคนืมำ 
กใ็หถ้อืว่ำผูม้สีทิธริอ้งทุกขไ์ดร้บัทรำบค ำสัง่อนัเป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขแ์ลว้ 

(๔) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของ
ผูบ้งัคบับญัชำโดยไม่มคี ำสัง่เป็นหนังสือ ใหถ้อืวนัทีม่หีลกัฐำนยนืยนัว่ำผู้มสีทิธริอ้งทุกข์
รบัทรำบหรอืควรรบัทรำบค ำสัง่ทีไ่ม่เป็นหนังสอืนัน้เป็นวนัทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข ์

(๕) ในกรณีที่เหตุแห่งกำรร้องทุกข์เกิดจำกกำรปฏิบัติหรือไม่ ปฏิบัติของ
ผูบ้งัคบับญัชำโดยไม่ได้มคี ำสัง่อย่ำงใด ให้ถอืวนัทีผู่้รอ้งทุกขค์วรได้ทรำบถึงกำรปฏิบตัิ
หรอืไม่ปฏบิตัขิองผูบ้งัคบับญัชำดงักล่ำวเป็นวนัทรำบเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์ 
 

ขอ้ ๑๑  ในกรณีทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ม่ประสงค์จะใหม้กีำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขต์่อไป
จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ ก.ร. แล้วแต่กรณี  
จะพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขเ์สรจ็สิน้กไ็ด ้

กำรถอนค ำร้องทุกข์ต้องท ำเป็นหนังสือและลงลำยมือชื่อผู้ร้องทุกข์ยื่นหรือ 
ส่งตรงต่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรือ ก.ร. แล้วแต่กรณี แต่ถ้ำผู้ร้องทุกข์ถอน 
ค ำรอ้งทุกขด์ว้ยวำจำต่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์หรอื ก.ร. แล้วแต่กรณี ใหบ้นัทกึไว้
และใหผู้ร้อ้งทุกขล์งลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

เมื่อไดถ้อนค ำรอ้งทุกขแ์ลว้กำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขใ์หเ้ป็นอนัระงบัไป 
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๕๗๖ 

ข้อ ๑๒  ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. ตรวจค ำร้องทุกข์ในเบื้องต้นและ
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นค ำรอ้งทุกข์ที่มกีำรด ำเนินกำรโดยถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ ให้เสนอค ำร้องทุกข์ดงักล่ำวต่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อพิจำรณำ
วนิิจฉยั 

(๒) ถำ้เหน็ว่ำเป็นค ำรอ้งทุกขท์ีม่กีำรด ำเนินกำรโดยไม่ถูกต้องตำมหลกัเกณฑ์ที่
ก ำหนดไวใ้ห้พนักงำนเจำ้หน้ำที่ของ ก.ร. แนะน ำให้ผู้รอ้งทุกขแ์ก้ไขใหค้รบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด หำกไม่มีกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ก็ให้เสนอ อ.ก.ร. 
อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์เพื่อพจิำรณำต่อไป 

(๓) ถ้ำเหน็ว่ำเป็นค ำรอ้งทุกขท์ี่ไม่อำจรบัไวพ้จิำรณำได้ตำมขอ้ ๑๔ กใ็ห้เสนอ 
อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์เพื่อพจิำรณำต่อไป 

 

ข้อ ๑๓  เมื่อได้รับควำมเห็นตำมข้อ ๑๒ ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข ์
พจิำรณำมคี ำสัง่ ดงันี้ 

(๑) ถำ้เหน็ว่ำเป็นค ำรอ้งทุกขท์ีไ่ม่อำจรบัไวพ้จิำรณำไดต้ำมขอ้ ๑๔ กใ็หม้คี ำสัง่
ไม่รบัค ำรอ้งทุกขน์ัน้ไวพ้จิำรณำและใหร้ำยงำน ก.ร. เพื่อทรำบ 

(๒) ถ้ำเหน็ว่ำเป็นค ำรอ้งทุกขท์ีอ่ำจรบัไวพ้จิำรณำได ้กใ็หม้คี ำสัง่รบัค ำรอ้งทุกขน์ัน้
ไวพ้จิำรณำวนิิจฉยั 

 

ขอ้ ๑๔  หำ้มมใิหร้บัค ำรอ้งทุกขด์งัต่อไปนี้ไวพ้จิำรณำ 

(๑) เป็นกรณีทีไ่ม่อำจรอ้งทุกขไ์ดต้ำมขอ้ ๕ 

(๒) ผูย้ื่นค ำรอ้งทุกขม์ใิช่บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมขอ้ ๙ 

(๓) เป็นค ำรอ้งทุกขท์ีย่ ื่นเมื่อพน้ก ำหนดเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๔ หรอืขอ้ ๘ 

(๔) เป็นเรื่องทีไ่ดเ้คยมกีำรรอ้งทุกขแ์ละไดม้คี ำวนิิจฉยัถงึทีสุ่ดแลว้ 

(๕) เป็นค ำร้องทุกข์ที่ไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ และ อ.ก.ร. 
อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ได้มคี ำสัง่ให้ผูร้อ้งทุกขด์ ำเนินกำรแก้ไขเพิม่เติมหรอืด ำเนินกำรให้
ถูกตอ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดแลว้แต่ไม่มกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืด ำเนินกำรใหถู้กตอ้ง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

ขอ้ ๑๕  เมื่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์มคี ำสัง่รบัค ำรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำแล้ว 
ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์  มีหนังสือแจ้งพร้อมทัง้ส่งส ำเนำค ำร้องทุกข์ให้
ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำยเกี่ยวกับ  
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๕๗๗ 

เรื่องร้องทุกข์เสนอต่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ภำยในสิบห้ำวนัท ำกำรนับแต่วนั
ไดร้บัหนังสอื หำกมเีอกสำรหรอืพยำนหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกใ็หเ้สนอมำพรอ้มกนัดว้ย 

 

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่  อ .ก.ร. อุทธรณ์ และร้องทุ กข์  เห็นว่ำค ำชี้ แจงของ
ผู้บงัคบับญัชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์หรอืพยำนหลกัฐำนที่ส่งมำให้ยังไม่ครบถ้วน
หรอืชดัเจนเพียงพอ ให้สัง่ให้ผู้บงัคบับญัชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์จดัท ำค ำชี้แจง
เพิม่เตมิหรอืส่งพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิมำใหภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

ขอ้ ๑๗  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขม์ไิดจ้ดัท ำค ำชี้แจง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๑๕ หรอืขอ้ ๑๖ ใหถ้อืว่ำผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่ง
กำรรอ้งทุกขย์อมรบัขอ้เทจ็จรงิตำมขอ้รอ้งทุกขข์องผูร้อ้งทุกข์ และให ้อ.ก.ร. อุทธรณ์และ
รอ้งทุกข ์พจิำรณำด ำเนินกำรต่อไปตำมทีเ่หน็เป็นกำรยุตธิรรม 

 

ข้อ ๑๘  กำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข ์
พิจำรณำจำกพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องประกอบกับค ำร้องทุกข์และค ำชี้แจงของ
ผูบ้งัคบับญัชำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกขใ์นกรณีจ ำเป็นและสมควร ให ้อ.ก.ร. อุทธรณ์
และรอ้งทุกข ์มอี ำนำจด ำเนินกำรแสวงหำขอ้เทจ็จรงิหรอืพยำนหลกัฐำนเพิม่เตมิได้  ทัง้นี้ 
ใหน้ ำมำตรำ ๗๔ มำใชบ้งัคบั 

ในกรณีที่ผูร้อ้งทุกขข์อแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำ หำก อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์
เหน็ว่ำกำรแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำไม่จ ำเป็นแก่กำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข ์จะใหง้ด
กำรแถลงกำรณ์ดว้ยวำจำเสยีกไ็ด ้แต่ใหบ้นัทกึเหตุผลไวด้ว้ย 

 

ขอ้ ๑๙  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์ ถำ้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์
เหน็ว่ำ 

(๑) เป็นค ำรอ้งทุกข์ทีไ่ม่อำจรบัไวพ้จิำรณำไดต้ำมขอ้ ๑๔ กใ็ห้มมีตไิม่รบัเรื่อง
รอ้งทุกขน์ัน้ไวพ้จิำรณำ 

(๒) กำรปฏิบตัหิรอืไม่ปฏิบตัขิองผูบ้งัคบับญัชำมไิด้มลีกัษณะตำมทีก่ ำหนดไว้
ในขอ้ ๕ กใ็หม้มีตใิหย้กค ำรอ้งทุกข ์

(๓) กำรปฏิบตัิหรอืไม่ปฏิบตัิของผู้บงัคบับญัชำมีลกัษณะตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
ขอ้ ๕ ก็ให้มมีติให้แก้ไขหรอืยกเลกิค ำสัง่ หรอืเห็นควรด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้มีควำม
ถกูตอ้งตำมกฎหมำยและมคีวำมเป็นธรรมกใ็หม้มีตใิหด้ ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่ง
ควำมยุตธิรรม 
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๕๗๘ 

กำรพจิำรณำมมีตติำมวรรคหนึ่งใหบ้นัทกึเหตุผลของกำรพจิำรณำวนิิจฉัยไวใ้น
รำยงำนกำรประชุมดว้ย 

 

ข้อ ๒๐  เมื่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้พิจำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์
เสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำน ก.ร. เพื่อทรำบ หำก ก.ร. มีข้อแนะน ำหรือข้อควรปรบัปรุง
ประกำรใดให้แก้ไขปรบัปรุงตำมควำมเห็นของ ก.ร. และให้เลขำนุกำร ก.ร. แจ้งให้
ประธำนรฐัสภำ ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรประธำนวุฒสิภำ เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 
เลขำธิกำรวุฒิสภำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นตำมมำตรำ ๖ (๓)  
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี ทรำบ
หรือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติ ก.ร. โดยเร็ว พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบเป็น
หนังสอืโดยเรว็ดว้ย 

 

ข้อ ๒๑  มติ ก.ร. ตำมข้อ ๒๐ ให้เป็นที่ สุดและให้มีผลผูกพันผู้ร้องทุกข ์
ผู้บงัคบับญัชำ ผู้เป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์ และผู้ที่เกี่ยวขอ้งที่จะต้องปฏิบตัิตำมนับแต่
วนัทีก่ ำหนดไวใ้นมตนิัน้ 

 

ขอ้ ๒๒  ระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในขอ้ ๔ วรรคสอง ข้อ ๘ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๑๖ 
และข้อ ๑๗ เมื่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ร้องทุกข์หรือ
ผูบ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์มคี ำขอ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ มอี ำนำจ
ขยำยระยะเวลำไดต้ำมควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุตธิรรม 

 

ขอ้ ๒๓  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.ร. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ต้นให้นับวนัถดัจำก
วนัแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริม่นับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิน้สุด ถำ้วนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ
ตรงกบัวนัหยุดรำชกำรใหน้ับวนัเริม่เปิดท ำกำรใหม่เป็นวนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ 

 

ข้อ ๒๔  ในกรณีที่มีปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎ ก.ร. นี้ ให้ ก.ร. เป็น 
ผูพ้จิำรณำวนิิจฉยั 
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๕๗๙ 

ข้อ ๒๕  ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรแต่งตัง้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ให ้ 
อ.ก.ร. กฎหมำยและระเบียบ ท ำหน้ำที่ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตำมกฎ ก.ร. นี้ 
ไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.ร. จะไดแ้ต่งตัง้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศำสตรำจำรยพ์เิศษพรเพชร  วชิติชลชยั 

ประธำนสภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำต ิท ำหน้ำทีป่ระธำนรฐัสภำ 

ประธำน ก.ร. 
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๕๘๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบญัญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๘๘ ก ำหนดว่ำ ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั
ผูใ้ดเหน็ว่ำผูบ้งัคบับญัชำใชอ้ ำนำจหน้ำทีป่ฏบิตัติ่อตนโดยไม่ถูกตอ้งหรอืไม่ปฏบิตัติ่อตน
ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย หรอืมคีวำมคบัขอ้งใจอนัเกิดจำกกำรปฏิบตัิของผูบ้ ังคบับญัชำ
ต่อตน ผูน้ัน้อำจรอ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชำหรอื ก.ร. แลว้แต่กรณี เวน้แต่เป็นกรณีทีม่สีทิธิ
อุทธรณ์ตำมมำตรำ ๘๗ และมำตรำ ๘๙ ก ำหนดว่ำ ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข ์
ก.ร. จะพิจำรณำวินิจฉัยเองหรือจะตัง้  อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อท ำหน้ำที่
พจิำรณำวนิิจฉัยรอ้งทุกขก์ไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ 
ก.ร.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ร. นี้ 
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๕๘๑ 

กฎ ก.ร. 
ว่ำดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒ (๓) มำตรำ ๘๗ และมำตรำ ๘๙  
แห่งพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก.ร. จึงออกกฎ ก.ร. ไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  กฎ ก.ร. นี้ เรียกว่ำ “กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำ
วนิิจฉยัอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 

ข้ อ  ๒ ๑๕  ก ฎ  ก .ร . นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั ้ง แ ต่ วัน ถั ด จ ำก วัน ป ระก ำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  กำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. นี้ 
 

ขอ้ ๔  ให ้ก.ร. ตัง้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ เพื่อท ำหน้ำที่พจิำรณำวนิิจฉัย
อุทธรณ์ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. นี้ 

 

ข้อ ๕  ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ประกอบด้วย ประธำน อ.ก.ร. และ 
 อ.ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และมีผลงำนเป็นที่
ประจักษ์ในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรือด้ำนกฎหมำยที่ ก.ร. เห็นว่ำเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่ซึ่งมใิช่ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัจ ำนวนไม่เกินหกคน และ
ผูแ้ทนส ำนักงำน ก.พ. ผู้แทนส ำนักงำนศำลปกครอง และผู้แทนส ำนักงำนอยักำรสูงสุด 
เป็น อ.ก.ร. 

ใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. เป็นเลขำนุกำร 

ประธำน อ.ก.ร. และ อ.ก.ร. ผู้ทรงคุณวุฒมิวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี
นับแต่วนัแต่งตัง้ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคสำม หำกยงัมไิดม้กีำรแต่งตัง้ประธำน อ.ก.ร. 
หรอื อ.ก.ร. ผูท้รงคุณวุฒขิึน้ใหม่ ใหป้ระธำน อ.ก.ร. หรอื อ.ก.ร. ผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่พน้จำก

 
๑๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๗๓ ก/หน้ำ ๕/๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๗ 
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๕๘๒ 

ต ำแหน่งตำมวำระนัน้อยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำประธำน อ.ก.ร. หรอื 
อ.ก.ร. ผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่
 

ขอ้ ๖  ผูอุ้ทธรณ์ ไดแ้ก่ 
(๑) ผูถู้กสัง่ลงโทษตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

(๒) ผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๘๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
 

ขอ้ ๗  กำรอุทธรณ์ใหท้ ำเป็นหนังสอืลงลำยมอืชื่อของผูอุ้ทธรณ์และอุทธรณ์ได้
ส ำหรบัตนเองเท่ำนัน้ จะอุทธรณ์แทนผูอ้ื่นหรอืมอบหมำยใหผู้อ้ื่นอุทธรณ์แทนไม่ได ้

หนังสอือุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งใหใ้ชถ้อ้ยค ำสุภำพและมสีำระส ำคญั ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อ ต ำแหน่ง สงักัด และที่อยู่ส ำหรบักำรติดต่อเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์ของ 

ผูอุ้ทธรณ์ 

(๒) ค ำสัง่ทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรอุทธรณ์ และวนัทีร่บัทรำบค ำสัง่ 

(๓) ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้กฎหมำยทีผู่้อุทธรณ์ยกขึน้เป็นขอ้คดัคำ้นค ำสัง่ทีเ่ป็นเหตุ
แห่งกำรอุทธรณ์รวมทัง้พยำนหลกัฐำน (ถำ้ม)ี 

(๔) ค ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

 

ขอ้ ๘  ใหผู้อุ้ทธรณ์ยื่นหนังสอือุทธรณ์ต่อ ก.ร. ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบ
หรือถือว่ำทรำบค ำสัง่ลงโทษหรือค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำร โดยให้ยื่นที่ส ำนักงำน
เลขำนุกำร ก.ร. หรอืจะส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนกไ็ด ้

เพื่อประโยชน์ในกำรนับก ำหนดเวลำอุทธรณ์ ในกรณีทีผู่้อุทธรณ์ได้ยื่นหนังสอื
อุทธรณ์ที่ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รบัหนังสอือุทธรณ์ออกใบรบัหนังสอื
อุทธรณ์ และลงทะเบยีนรบัหนังสอือุทธรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐำนในวนัทีร่บัหนังสอือุทธรณ์ตำม
ระเบยีบว่ำดว้ยงำนสำรบรรณ และใหถ้อืวนัทีร่บัหนังสอืตำมหลกัฐำนดงักล่ำวเป็นวนัยื่น
หนังสอือุทธรณ์ ส่วนกรณีส่งหนังสอือุทธรณ์ทำงไปรษณีย์ให้ถือวนัที่ทีท่ ำกำรไปรษณีย์
ออกใบรบัฝำกเป็นหลกัฐำนฝำกส่ง หรอืวนัทีท่ี่ท ำกำรไปรษณีย์ต้นทำงประทบัตรำรบัที่
ซองหนังสอืเป็นวนัทีย่ื่นหรอืส่งหนังสอือุทธรณ์ 

ส ำหรบัวนัทรำบค ำสัง่ลงโทษหรอืค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ให้ถือวนัที่ผู้ถูกสัง่
ลงโทษหรือผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรลงลำยมือชื่อรบัทรำบค ำสัง่ ในกรณีที่ผู้ถูกสัง่
ลงโทษหรอืผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไม่ยอมลงลำยมอืชื่อรบัทรำบค ำสัง่หรอืไม่อำจแจง้
ให้ผู้ถูกสัง่ลงโทษหรือผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรทรำบโดยตรงได้ ให้ส่งส ำเนำค ำสัง่
ลงโทษหรอืค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กสัง่ลงโทษ
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๕๘๓ 

หรอืผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของ 
ทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่ำผูถู้กสัง่ลงโทษหรอืผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรรบัทรำบ
ค ำสัง่ลงโทษหรอืค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรเมื่อครบก ำหนดเจด็วนันับแต่วนัส่งส ำหรบักรณี
ส่งในประเทศ หรอืเมื่อครบสบิหำ้วนันับแต่วนัส่งส ำหรบักรณีส่งไปยงัต่ำงประเทศ 

เมื่อได้ยื่นหนังสอือุทธรณ์ไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรอืส่งหนังสืออุทธรณ์หรือ
เอกสำรหลกัฐำนเพิม่เตมิก่อนกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เสรจ็กไ็ด ้

กำรนับเวลำเริ่มต้นตำมวรรคสำม ให้นับวนัถัดจำกวนัรบัทรำบค ำสัง่ลงโทษ 
ส่วนเวลำสิ้นสุดนัน้ ถ้ำวนัสุดท้ำยแห่งเวลำตรงกับวนัหยุดรำชกำร ให้นับวนัเริ่มเปิด
รำชกำรใหม่เป็นวนัสุดทำ้ยแห่งเวลำ 

 

ขอ้ ๙  อุทธรณ์ทีจ่ะรบัไวพ้จิำรณำไดต้้องเป็นอุทธรณ์ทีถู่กต้องตำมขอ้ ๖ ขอ้ ๗ 
และขอ้ ๘  

ในกรณีมปัีญหำว่ำอุทธรณ์ใดจะรบัไว้พิจำรณำหรอืไม่ ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และ
รอ้งทุกขพ์จิำรณำมคี ำสัง่ 

ในกรณีที่ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ มคี ำสัง่ไม่รบัอุทธรณ์ใดไว้พิจำรณำให้
รำยงำนให ้ก.ร. ทรำบ 

 

ขอ้ ๑๐  ผู้อุทธรณ์จะขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของ  
อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยท ำเป็นหนังสือยื่นต่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข ์ 
ก่อนกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เสรจ็กไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๑  อุทธรณ์ที่ยื่นไว้แล้ว ผู้อุทธรณ์อำจถอนอุทธรณ์ในเวลำใด ๆ ก่อนที ่ 
อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์มคี ำวนิิจฉยัอุทธรณ์นัน้กไ็ด ้

กำรถอนอุทธรณ์ ตอ้งท ำเป็นหนังสอืและลงลำยมอืชื่อผูอุ้ทธรณ์ แต่ถำ้ผูอุ้ทธรณ์
ถอนอุทธรณ์ดว้ยวำจำต่อหน้ำ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข์ ใหบ้นัทกึไวแ้ละใหผู้อุ้ทธรณ์
ลงลำยมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐำน 

เมื่อมกีำรถอนอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ให้กำรพจิำรณำอุทธรณ์เป็นอนัระงบัไป 
แลว้ใหร้ำยงำน ก.ร. เพื่อทรำบ 
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๕๘๔ 

ข้อ ๑๒  ให้ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. ตรวจค ำอุทธรณ์ ในเบื้องต้นและ
ด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ด ำเนินกำรถูกต้องตำมข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘  
ใหเ้สนอค ำอุทธรณ์ดงักล่ำวต่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทกุข ์เพื่อพจิำรณำวนิิจฉยั 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมขอ้ ๗ ให้เจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. แนะน ำใหผู้อุ้ทธรณ์แก้ไขใหถู้กตอ้งภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
หำกไม่มีกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ก็ให้เสนอ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข ์ 
เพื่อพจิำรณำต่อไป 

(๓) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำตำมขอ้ ๘ ก็ให้เสนอ  
อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์เพื่อมคี ำสัง่ไม่รบัอุทธรณ์ไวพ้จิำรณำ 

 

ข้อ ๑๓  เมื่อได้รับควำมเห็นตำมข้อ ๑๒ ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข ์
พจิำรณำมคี ำสัง่ ดงันี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องตำมขอ้ ๖ ขอ้ ๗ หรอืขอ้ ๘ กใ็ห้มคี ำสัง่ 
ไม่รบัค ำอุทธรณ์นัน้ไวพ้จิำรณำ และใหร้ำยงำน ก.ร. เพื่อทรำบ 

(๒) ถ้ำเหน็ว่ำเป็นอุทธรณ์ทีอ่ำจรบัไวพ้จิำรณำได้ กใ็หม้คี ำสัง่รบัอุทธรณ์นัน้ไว้
พจิำรณำวนิิจฉยั 

 

ข้อ ๑๔  กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์  
มคี ำวนิิจฉยั ดงันี้ 

ก. กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัย 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ลงโทษด ำเนินกำรถูกต้องตำมกฎหมำยและระดบัโทษ
เหมำะสมแลว้ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ 

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ลงโทษด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย  ให้ม ี
ค ำวนิิจฉยัใหย้กเลกิค ำสัง่และใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรเสยีใหม่ใหถู้กตอ้ง 

(๓) ถ้ำเห็นว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวินัยถูกต้องตำมกฎหมำย และเห็นว่ำ 
ผูอุ้ทธรณ์ควรได้รบัโทษเบำลง ให้มคี ำวนิิจฉัยให้ลดโทษเป็นสถำนโทษหรอือตัรำโทษที่
เบำลง แต่ถ้ำเห็นว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง จะลดโทษต ่ำกว่ำปลดออก
ไม่ได ้

(๔) ถ้ำเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยถูกต้องตำมกฎหมำย และเห็นว่ำกำร
กระท ำของผูอุ้ทธรณ์ไม่เป็นควำมผดิทำงวนิัย หรอืพยำนหลกัฐำนยงัฟังไม่ไดว้่ำผูอุ้ทธรณ์
กระท ำผดิวนิัย ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหย้กโทษ 
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๕๘๕ 

(๕) ถ้ำเห็นว่ำข้อควำมในค ำสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่เหมำะสม ให้ม ี
ค ำวนิิจฉยัใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ควำมใหเ้ป็นกำรถูกตอ้งเหมำะสม 

ข. กรณีอุทธรณ์ค ำสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ให้ออกจำกรำชกำรด ำเนินกำรถูกต้องตำมกฎหมำย 
และเหมำะสมแก่กรณีแลว้ ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ 

(๒) ถ้ำเหน็ว่ำกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหย้กเลกิค ำสัง่และใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรเสยีใหม่ใหถู้กตอ้ง 

(๓) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรถูกต้องตำมกฎหมำยและเหน็ว่ำยงั
ไม่มเีหตุที่จะให้ผู้อุทธรณ์ออกจำกรำชกำร ในกรณีเช่นนี้ให้มคี ำวนิิจฉัยให้ยกเลิกค ำสัง่
และใหผู้อุ้ทธรณ์กลบัเขำ้รบัรำชกำรต่อไป 

(๔ ) ถ้ำเห็นว่ำข้อควำมในค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เหมำะสม ใหม้คี ำวนิิจฉยัใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ควำมใหเ้ป็นกำรถูกตอ้งเหมำะสม 

ในกรณีเห็นสมควรให้มีกำรเยียวยำควำมเสียหำยแก่ผู้อุทธรณ์ หรือ
ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรม ก็ให้ด ำเนินกำรเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
เท่ำทีท่ ำได ้โดยใหน้ ำประโยชน์ของทำงรำชกำรมำประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

 

ขอ้ ๑๕  ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ใหพ้จิำรณำจำกส ำนวนกำรด ำเนินกำร
ทำงวนิัยของผูบ้งัคบับญัชำ หรอืพจิำรณำจำกกำรด ำเนินกำรของผูบ้งัคบับญัชำในกรณีที่
สัง่ให้ออกจำกรำชกำร แล้วแต่กรณี และอำจเรียกเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมจำกหน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรฐั ห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท หรอื
บุคคลใด ๆ หรอืให้ผู้แทนหน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรฐั ห้ำงหุ้นส่วน 
บริษัท ข้ำรำชกำรหรือบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบกำร
พจิำรณำได ้ ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๙๑ ประกอบกบัมำตรำ ๗๔ 

 

ขอ้ ๑๖  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำไดส้ัง่ลงโทษขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญัผูใ้ดไปแล้ว ถ้ำ
ปรำกฏว่ำผู้นัน้ได้อุทธรณ์กำรถูกลงโทษต่อ ก.ร. ให้พิจำรณำเรื่องอุทธรณ์รวมกบัเรื่อง
รำยงำนกำรลงโทษหรอืกำรด ำเนินกำรทำงวนิัย แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๑๖/๑๑๖  กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข ์
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ ได้รับอุทธรณ์  เว้นแต่ 

 
๑๖ มำตรำ ๑๖/๑ เพิม่โดยกฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๕๘๖ 

มีเหตุข ัดข้องที่ท ำให้กำรพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ก็ให้ขยำย
ระยะเวลำได้อีกซึ่งไม่เกินสองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะต้องไม่เกินหกสิบวนัและให้บนัทึก
เหตุขดัขอ้งใหป้รำกฏไวด้ว้ย 

ใหส้ ำนักงำนเลขำนุกำร ก.ร. เสนอรำยงำนผลกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำม
วรรคหนึ่ง ต่อประธำน ก.ร. ภำยในเจ็ดวนัท ำกำร นับถดัจำกวนัที่ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
ก.ร. ไดร้บัรำยงำนจำก อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๑๗  เมื่อ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์ไดพ้จิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เสรจ็สิน้แล้ว 
ใหร้ำยงำน ก.ร. เพื่อทรำบ หำก ก.ร. มขีอ้แนะน ำหรอืขอ้ควรปรบัปรุงประกำรใด ใหแ้กไ้ข
ปรับปรุงตำมควำมเห็นของ ก.ร. และให้เลขำนุกำร ก.ร. แจ้งให้ประธำนรัฐสภำ 
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ เลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร เลขำธิกำร
วุฒิสภำ หรือหัวห น้ำส่วนรำชกำรที่ เรียกชื่ ออย่ ำงอื่นตำมมำตรำ  ๖ (๓ ) แห่ ง
พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณี ทรำบหรอื
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติ ก.ร. โดยเร็ว พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบเป็นหนังสือ
โดยเรว็ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๘  ในกรณีทีก่ำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์กำรถูกลงโทษ ก.ร. มมีตเิป็นคุณ
แก่ผู้อุทธรณ์และมีผู้ถูกลงโทษคนอื่นถูกลงโทษทำงวินัยในควำมผิดที่ได้ร่วมกันกับผู้
อุทธรณ์อนัเป็นควำมผดิในเรื่องเดยีวกนัโดยมพีฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำอย่ำงเดยีวกัน 
แต่ไม่ไดใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์หำกพฤตกิำรณ์ของผูไ้ม่ไดใ้ชส้ิทธอิุทธรณ์เป็นเหตุในลกัษณะคดี
อนัเป็นเหตุเดยีวกบักรณีของผูอุ้ทธรณ์แลว้ ให ้ก.ร. มมีตใิหผู้ท้ีไ่ม่ไดใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์ไดร้บั
กำรพจิำรณำกำรลงโทษใหม้ผีลในทำงทีเ่ป็นคุณเช่นเดยีวกบัผูอุ้ทธรณ์ดว้ย 

 

ข้อ ๑๙  ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรแต่งตัง้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ให ้ 
อ.ก.ร. กฎหมำยและระเบียบ ท ำหน้ำที่ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ ตำมกฎ ก.ร. นี้ 
ไปพลำงก่อนจนกว่ำ ก.ร. จะไดแ้ต่งตัง้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และรอ้งทุกข ์

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ศำสตรำจำรยพ์เิศษพรเพชร  วชิติชลชยั 

ประธำนสภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำต ิท ำหน้ำทีป่ระธำนรฐัสภำ 

ประธำน ก.ร. 
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๕๘๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ พ.ศ. ๒๕๕๔ มำตรำ ๘๗ ก ำหนดว่ำ ผู้ใดถูกสัง่ลงโทษตำม
พระรำชบญัญตันิี้หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๘๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ 
(๘) ผู้นัน้มสีทิธอิุทธรณ์ต่อ ก.ร. ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบหรอืถือว่ำทรำบค ำสัง่ 
โดยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร. และ
มำตรำ ๘๙ ก ำหนดว่ำ ในกำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ ก.ร. จะพจิำรณำวนิิจฉยัเอง หรอื
จะตัง้ อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์ เพื่อท ำหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้  ทัง้นี้  
ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ร.  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ร. นี้ 
 

กฎ ก.ร. ว่ำดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๗ 

 

ขอ้ ๑  กฎ ก.ร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ร. ฉบับนี้ คือ โดยที่ยงัไม่มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ไวใ้นกฎ ก.ร. ว่ำดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท ำให้กำรพิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปตำมกรอบ
ระยะเวลำตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
กระบวนกำรพจิำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำร เพื่อให้
มีกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกระบวนกำรพิจำรณำ และ 
มีกำรก ำหนดกรอบระยะเวลำพิจำรณำอุทธรณ์แล้วเสร็จ   จึงจ ำเป็นต้องออกกฎ ก.ร.  
ฉบบันี้ 

 
๑๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๖๕ ก/หน้ำ ๑๒/๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
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๕๘๘ 

ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

   
 

ค ำปรำรภ 

โดยที่รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พุทธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ 
บญัญัติให้มำตรฐำนทำงจรยิธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือ
เจำ้หน้ำทีข่องรฐัแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตำมประมวลจรยิธรรมที่ก ำหนดขึ้น ซึ่งจะต้องมี
กลไกและระบบในกำรด ำเนินงำนเพื่อใหก้ำรบงัคบัใชเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมทัง้
ก ำหนดขัน้ตอนกำรลงโทษตำมควำมรำ้ยแรงแห่งกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำม
มำตรฐำนทำงจรยิธรรมทีก่ ำหนดขึน้ใหถ้อืว่ำเป็นกำรกระท ำผดิทำงวนิัย 

 

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรฝ่ำยรฐัสภำ (ก.ร.) จงึก ำหนดให้มปีระมวลจรยิธรรม
ข้ำรำชกำรรฐัสภำขึ้นเพื่อให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญั  พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงใน 
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำยดึถอืปฏบิตัไิว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๑๑๘   ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 
หกสบิวนันับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ในประมวลจรยิธรรมนี้ 
“ประมวลจรยิธรรม” หมำยควำมว่ำ ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

“ขำ้รำชกำรรฐัสภำ” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรรฐัสภำสำมญั พนักงำนรำชกำร 
และลูกจำ้งในส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 

 

 
๑๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนพเิศษ ๒๓ ง/หน้ำ ๕๕/๒๖ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๔ 
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๕๘๙ 

หมวด ๒ 

มำตรฐำนทำงจรยิธรรมของขำ้รำชกำรรฐัสภำ 

   
 

ขอ้ ๓  ขำ้รำชกำรรฐัสภำต้องจงรกัภักดตี่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตรยิ์ 
โดยมุ่งมัน่ปฏิบัติหน้ำที่เพื่อสนองคุณของแผ่นดิน รกัษำประโยชน์ของประเทศชำต ิ
ปฏบิตัตินตำมหลกัศำสนำและเทดิทนูสถำบนัพระมหำกษตัรยิ์ 

 

ขอ้ ๔  ขำ้รำชกำรรฐัสภำต้องยดึมัน่ในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมี
พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข โดยยอมรบัฟังและยอมรบัควำมคดิเห็นของส่วนรวม 
รวมถึงค ำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตย อีกทัง้ไม่ด ำเนินกำรใด ๆ  
ที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียแก่ระบบกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

 

ข้อ ๕  ข้ำรำชกำรรัฐสภำต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์ทบัซ้อน โดยไม่น ำควำมสมัพนัธส่์วนตวัทีต่นมตี่อ
บุคคลอื่นมำประกอบกำรใชดุ้ลยพนิิจใหเ้ป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่บุคคลนัน้หรอืปฏบิตัติ่อ
บุคคลนัน้ต่ำงจำกบุคคลอื่น และไม่กระท ำกำรใดหรอืด ำรงต ำแหน่งใด หรอืปฏบิตักิำรใด
ในฐำนะส่วนตวั ซึ่งก่อใหเ้กดิควำมเคลอืบแคลงหรอืสงสยัว่ำจะขดักบัประโยชน์ส่วนรวมที่
อยู่ในควำมรบัผดิชอบตำมหน้ำทีข่องตน 

 

ขอ้ ๖  ขำ้รำชกำรรฐัสภำต้องภกัดตี่อองค์กร โดยเชดิชูองค์กร ปฏิบตัิงำนโดย
ยึดมัน่เป้ำหมำยขององค์กรเป็นหลกั รกัษำวฒันธรรมและภำพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร 
รวมทัง้เคำรพสถำนทีแ่ละช่วยกนัรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยในองคก์ร 

 

ขอ้ ๗  ขำ้รำชกำรรฐัสภำต้องมุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน รกัษำมำตรฐำน มคีุณภำพ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุ่งมัน่ที่จะท ำงำนให้เกิดผลดีแก่องค์กรและประโยชน์
ส่วนรวม เน้นกำรปรับปรุงกลไกกำรท ำงำนขององค์กร ให้มีควำมโปร่งใสและ 
มปีระสทิธภิำพ รวมถงึมกีลไกใหป้ระชำชนสำมำรถตรวจสอบได ้

 

ขอ้ ๘  ขำ้รำชกำรรฐัสภำต้องรูร้กัสำมคัคี มจีติส ำนึกที่ด ีซื่อสตัย์ สุจรติ และมี
ควำมรบัผิดชอบต่อหน้ำที่ โดยยดึมัน่ปฏิบตัิตนให้อยู่ในหลกัคุณธรรม มคีวำมซื่อตรง  
ไม่คดโกง ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่ประพฤตตินเป็นทีเ่สื่อมเสยี 
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๕๙๐ 

ขอ้ ๙  ขำ้รำชกำรรฐัสภำตอ้งยนืหยดัท ำในสิง่ทีถู่กต้อง เป็นธรรม และชอบดว้ย
กฎหมำยโดยยดึมัน่ในหลกักำรและถอืปฏบิตัติำมกฎระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั ยดึหลกัวชิำ
และจรรยำวชิำชีพในกำรปฏิบตัิงำน กล้ำคดิ กล้ำท ำ และกล้ำรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ที่ได้รบัมอบหมำย มุ่งที่จะกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องดีงำม โดยปรำศจำกอคติ และ 
ไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตำมอทิธพิลใด ๆ 

 

ข้อ ๑๐  ข้ำรำชกำรรฐัสภำต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำง
ทำงกำรเมืองมีจิตให้บริกำรแก่สมำชิกรฐัสภำ บุคคลในวงงำนรฐัสภำ และประชำชน  
ดว้ยอธัยำศยัไมตร ีโดยไม่เลอืกปฏบิตัพิรอ้มใหบ้รกิำรอยู่เสมอ 

 

ข้อ ๑๑๑๙  ข้ำรำชกำรรฐัสภำต้องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้แก่สมำชิกรฐัสภำ 
บุคคลในวงงำนรฐัสภำและประชำชน ภำยใต้กรอบของกฎหมำยอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง 
และไม่บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ โดยรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำรและควำมลบัอื่นที่ไดม้ำ
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือจำกผู้มำติดต่อรำชกำร เว้นแต่กำรเปิดเผยนัน้เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในกระบวนกำรยุติธรรม หรอืกำรตรวจสอบตำมทีก่ฎหมำย กฎ หรอืขอ้บงัคบั
ก ำหนด และปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร 

 

ข้อ ๑๒  ข้ำรำชกำรรฐัสภำต้องให้เกียรติแก่สมำชิกรฐัสภำ บุคคลในวงงำน
รฐัสภำ ประชำชน ผูบ้งัคบับญัชำ ผูใ้ต้บงัคบับญัชำ และเพื่อนร่วมงำน ยอมรบัฟังควำม
คดิเหน็ของผูอ้ื่น และไม่กำ้วก่ำยสทิธส่ิวนบุคคลหรอืเรื่องส่วนตวัของผูอ้ื่น 

 

ขอ้ ๑๓  ขำ้รำชกำรรฐัสภำตอ้งเสยีสละ มคีวำมขยนัหมัน่เพยีร อุทศิเวลำใหง้ำน
อย่ำงเต็มที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงำนและผู้อื่น  
โดยไม่หวงัผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด 

 

ขอ้ ๑๔  ขำ้รำชกำรรฐัสภำตอ้งประหยดั โดยกำรใชเ้วลำรำชกำร เงนิ ทรพัยส์นิ 
บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของทำงรำชกำร และสิทธิประโยชน์ที่
รำชกำรจดัใหอ้ย่ำงคุม้ค่ำ สมประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทัง้ไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์
แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

 

ขอ้ ๑๕  ขำ้รำชกำรรฐัสภำตอ้งปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ 
และไม่กระท ำกำรเลีย่งประมวลจรยิธรรมนี้ 

 
๑๙ ขอ้ ๑๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๕๙๑ 

ขำ้รำชกำรรฐัสภำเมื่อรูห้รอืพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรมนี้ ขำ้รำชกำร
รฐัสภำมหีน้ำที่ต้องรำยงำนกำรฝ่ำฝืนดงักล่ำวพร้อมพยำนหลกัฐำน (ถ้ำมี) ต่อหวัหน้ำ
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำหรอืคณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำโดยพลนั 

 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบกำรบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 

   
 

ส่วนที ่๑ 

องคก์รคุม้ครองจรยิธรรม 

   
 

ขอ้ ๑๖  ก.ร. มหีน้ำทีค่วบคุมก ำกบัใหม้กีำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมอย่ำง
ทัว่ถงึและจรงิจงัโดยมอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 

(๑) วำงระเบียบเพื่อก ำหนดกำรทัง้หลำยอนัจ ำเป็นแก่กำรใช้บงัคบัประมวล
จรยิธรรม 

(๒) คุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของคณะกรรมกำร
จรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำและกลุ่มงำนส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม 

(๓) คุ้มครองข้ำรำชกำรรัฐสภำซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ อย่ำง
ตรงไปตรงมำมใิหผู้บ้งัคบับญัชำใชอ้ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมต่อขำ้รำชกำรรฐัสภำผูน้ัน้ 

(๔) ตคีวำม และวนิิจฉยัชีข้ำดปัญหำอนัเกดิจำกกำรใชป้ระมวลจรยิธรรมนี้ 
(๕) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมนี้ 
 

ขอ้ ๑๗๒๐  ใหป้ระธำนรฐัสภำแต่งตัง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ
ขึน้คณะหนึ่ง เพื่อควบคุม ก ำกบัใหม้กีำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้ ประกอบดว้ย 

(๑) ประธำนกรรมกำร ซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำร่วมกันพิจำรณำ
เสนอจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกผู้มีควำมซื่อสตัย์สุจรติเป็นที่ประจกัษ์โดยได้รบัควำม
เหน็ชอบจำก ก.ร. 

(๒) กรรมกำรซึ่งเลอืกจำกผูด้ ำรงต ำแหน่งรองหวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักหรอืผูบ้งัคบับญัชำส่วนรำชกำรทีข่ ึน้ตรงต่อหวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดั
รฐัสภำในส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำตำมประกำศรฐัสภำ ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ โดยใหเ้ลอืกกนัเองส่วนรำชกำรละสองคน 

 
๒๐ ขอ้ ๑๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๒ 

(๓) กรรมกำรซึ่งเลอืกจำกขำ้รำชกำรรฐัสภำ ส่วนรำชกำรละสองคนตำมวธิกีำร
ทีแ่ต่ละส่วนรำชกำรเหน็สมควร 

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสองคน ซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรสังกัด
รฐัสภำร่วมกันพิจำรณำเสนอจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกผู้มีควำมซื่อสตัย์สุจริตเป็นที่
ประจกัษ์โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.ร. 

ให้ ก.ร. แต่งตัง้ผู้บงัคบับญัชำกลุ่มงำนส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในส่วน
รำชกำรสงักดัรฐัสภำคนหนึ่งเป็นเลขำนุกำร และอกีคนหนึ่งเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

กรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัย และเป็นผูม้ี
เกยีรตเิป็นทีย่อมรบัของส่วนรำชกำร 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมกำรในต ำแหน่งใด หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้  
ถ้ำกรรมกำรที่เหลืออยู่นั ้นมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งให้คณะกรรมกำรจ ริยธรรม
ขำ้รำชกำรรฐัสภำประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่หลอือยู่ 
 

ขอ้ ๑๘  กรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสอง
ปี และอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได ้

ให้กรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ปฏิบัติ
หน้ำทีต่่อไปจนกว่ำจะแต่งตัง้กรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำใหม่ 

ในกรณีที่มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรัฐสภำแทนต ำแหน่งทีว่่ำง 
ใหก้รรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำทีไ่ดร้บัแต่งตัง้มวีำระอยู่เท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ 

 

ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรจรยิธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำว่ำงลงก่อนครบวำระ  
ให้ส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำด ำเนินกำรสรรหำต ำแหน่งกรรมกำรจรยิธรรมข้ำรำชกำร
รฐัสภำแทนต ำแหน่งที่ว่ำงให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน ถ้ำวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวนั จะไม่ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรจรยิธรรมข้ำรำชกำร
รฐัสภำตำมขอ้ ๑๗ แทนต ำแหน่งทีว่่ำงนัน้กไ็ด๒้๑ 

 

ขอ้ ๑๙  คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ มอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
(๑) วำงระเบียบเพื่อก ำหนดกำรทัง้หลำยอนัจ ำเป็นแก่กำรใช้บงัคบัประมวล

จรยิธรรม 

(๒) คุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงำนส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนรำชกำร 

 
๒๑ ขอ้ ๑๘ วรรคสี ่เพิม่โดยประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๓ 

(๓) คุ้มครองข้ำรำชกำรรัฐสภำซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ อย่ำง
ตรงไปตรงมำมใิหผู้บ้งัคบับญัชำใชอ้ ำนำจโดยไม่เป็นธรรมต่อขำ้รำชกำรรฐัสภำผูน้ัน้ 

(๔) เผยแพร่และปลูกฝังจรยิธรรมให้เป็นที่รบัทรำบอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ในหมู่
ขำ้รำชกำรรฐัสภำและประชำชน 

(๕) ส่งเสริมและยกย่องส่วนรำชกำร หัวหน้ำส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ 
ผูบ้งัคบับญัชำและขำ้รำชกำรรฐัสภำทีป่ฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมอย่ำงจรงิจงั 

(๖) สอดส่องดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมในส่วนรำชกำร ในกรณีที่
มขีอ้สงสยัหรอืมขี้อร้องเรยีนว่ำมกีำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมให้ส่งเรื่องให้หวัหน้ำส่วนรำชกำร
สงักดัรฐัสภำ เพื่อปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้โดยเรว็ 

(๗) ควบคุม ก ำกบั ส่งเสรมิ และให้ค ำแนะน ำในกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้
ในส่วนรำชกำร 

(๘) พจิำรณำวนิิจฉยัชีข้ำดปัญหำอนัเกดิจำกกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้ใน
ส่วนรำชกำรเมื่อได้วนิิจฉัยแล้วให้ส่งค ำวนิิจฉัยให้ ก.ร. ภำยในสำมสบิวนั ถ้ำ ก.ร. มไิด้
วินิจฉัยเป็นอย่ำงอื่น ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่  ก.ร. รบัเรื่อง ให้ค ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำเป็นทีสุ่ด 

(๙) ส่งเรื่องให้ ก.ร. พิจำรณำวนิิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนัน้เป็นเรื่องส ำคญั
และยงัไม่มคี ำวนิิจฉยัของ ก.ร. หรอืผูต้รวจกำรแผ่นดนิ 

(๑๐) ประมวลกำรตคีวำมและวนิิจฉัยปัญหำ อนัเกิดจำกกำรใช้บงัคบัประมวล
จริยธรรมนี้ทุกปีและเผยแพร่ให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำทรำบ เพื่อยึดถือและเป็นแนวทำง
ปฏบิตัติ่อไป 

(๑๑) เสนอแนะกำรแก้ไขเพิม่เตมิประมวลจรยิธรรมนี้ หรอืกำรอื่นทีเ่หน็สมควร
ต่อ ก.ร. 

(๑๒) ประสำนงำนกับผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เพื่อให้กำรปฏิบตัิตำมค่ำนิยมหลกั
ส ำหรบัผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง และเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ตลอดจนประมวลจรยิธรรมนี้ 
มผีลใชบ้งัคบัอย่ำงจรงิจงัมปีระสทิธภิำพและทัว่ถงึ 

(๑๓) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมนี้ หรอืตำมที ่ก.ร. มอบหมำย 

ให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำวำงกรอบแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ใหเ้ป็นมำตรฐำนเดยีวกนัตำมกรอบที ่ก.ร. ก ำหนด 

กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำให้น ำกฎหมำยว่ำด้วย 
วธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองมำใชบ้งัคบั 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๔ 

ขอ้ ๒๐  หวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ รองหวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักและผูบ้งัคบับญัชำส่วนรำชกำรทีข่ ึน้ตรงต่อหวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดั
รฐัสภำในส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำตำมประกำศรฐัสภำ ว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในของส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำ ผูบ้งัคบับญัชำกลุ่มงำนทีอ่ยู่ในส ำนัก มหีน้ำทีป่ฏบิตัิ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้  และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมนี้ สนับสนุนส่งเสรมิผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชำที่มคีวำมซื่อสตัย์สุจรติ มผีลงำนและควำมรูค้วำมสำมำรถ และปฏิบตัิตำม
ประมวลจรยิธรรมนี้ โดยใหม้อี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้๒๒ 

(๑) คุ้มครองและประกันควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงำนส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนรำชกำร 

(๒) คุ้มครองข้ำรำชกำรรัฐสภำซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ มใิหถู้กกลัน่แกลง้หรอืถูกใชอ้ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม 

(๓) ส่งเสรมิและเผยแพร่กำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

(๔) ติดตำมสอดส่องให้ข้ำรำชกำรรฐัสภำในส่วนรำชกำรปฏิบตัิตำมประมวล
จรยิธรรมนี้อย่ำงเคร่งครดั 

(๕) ปฏบิตัติำมมตหิรอืค ำวนิิจฉัย ก.ร. หรอืคณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำร
รฐัสภำค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดนิ ในกรณีที่คณะกรรมกำรจรยิธรรมข้ำรำชกำร
รฐัสภำมคี ำวนิิจฉัยใดและหวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำไม่เหน็พอ้งดว้ยกบัค ำวนิิจฉัย
นัน้ ให้เสนอควำมเห็นของตนและค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำร
รฐัสภำไปให้ ก.ร. วนิิจฉัยได้ เว้นแต่กรณีนัน้มีค ำวนิิจฉัยของผู้ตรวจกำรแผ่นดิน หรอื 
ก.ร. วนิิจฉยัเสรจ็เดด็ขำดไวแ้ลว้ 

(๖) รวบรวมปัญหำกำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้  และขอ้เสนอแนะในกำร
ปรบัปรุงประมวลจรยิธรรมนี้ หรอืกำรอื่นตำมทีเ่หน็สมควรเสนอคณะกรรมกำรจรยิธรรม
ขำ้รำชกำรรฐัสภำเพื่อน ำเสนอ ก.ร. ต่อไป 

(๗) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมนี้ หรอืตำมที ่ก.ร. มอบหมำย 

 

ข้อ ๒๑  ให้กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของส่วนรำชกำรสังกัด
รฐัสภำ มคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่คุม้ครองจรยิธรรมตำมประมวลจรยิธรรมนี้ 
และใหม้อี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

 
๒๒ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๕ 

(๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรรัฐสภำที่เป็น
แบบอย่ำงทีด่แีละตดิตำมสอดส่องกำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ 

(๒) ด ำเนินกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิกำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมเพื่อรำยงำนผลใหห้วัหน้ำ
ส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำพิจำรณำ  ทัง้นี้ โดยอำจมีผู้ร้องขอหรอือำจด ำเนินกำรตำมที่
หวัหน้ำส่วนรำชกำรสงักดัรฐัสภำมอบหมำย หรอืตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

(๓) ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรรัฐสภำซึ่งปฏิบัติตำมประมวล
จรยิธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มใิหถู้กกลัน่แกลง้หรอืถูกใชอ้ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม 

(๔) ด ำเนินกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในประมวลจรยิธรรมนี้  หรอืตำมที่หวัหน้ำส่วน
รำชกำรสงักดัรฐัสภำ คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ หรอืที ่ก.ร. มอบหมำย  
ทัง้นี้ โดยไม่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของผูด้ ำรงต ำแหน่งในกลุ่มงำนดงักล่ำว 

 

ส่วนที ่๒ 

ระบบกำรบงัคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 

   
 

ข้อ ๒๒  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรสงักัดรฐัสภำ และคณะกรรมกำรจริยธรรม
ขำ้รำชกำรรฐัสภำส่งเสรมิจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ โดยอย่ำงน้อยตอ้งด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ปลูกฝังจรยิธรรมใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำใหม่ จดัใหข้ำ้รำชกำรรฐัสภำลงลำยมอื
ชื่อรบัทรำบประมวลจริยธรรม จดัให้มกีำรบนัทกึประวตัิในส่วนที่เกี่ยวกบัจรยิธรรมของ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำแต่ละคน รวมทัง้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมผู้บริหำรและ
ขำ้รำชกำรรฐัสภำอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(๒) คุม้ครองขำ้รำชกำรรฐัสภำผูป้ฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงเพยีงพอ 

(๓) ยกย่องขำ้รำชกำรรฐัสภำทีถ่อืปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงเคร่งครดั 

(๔) จัดให้มีกำรศึกษำค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติตำมประมวล
จรยิธรรมนี้และด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัเปลีย่นค่ำนิยมนัน้ 

(๕) เผยแพร่ให้สมำชิกรฐัสภำ บุคคลในวงงำนรฐัสภำ และประชำชน รวมถึง
บุคคลในครอบครวัของขำ้รำชกำรรฐัสภำทรำบประมวลจรยิธรรมนี้ เพื่อไม่กระท ำกำรอนั
เป็นกำรส่งเสรมิหรอืก่อใหเ้กดิกำรฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรม 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๖ 

ขอ้ ๒๓๒๓  กำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรมตำมหมวด ๒ 
ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรรฐัสภำ 
ระเบียบ ก.ร. ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร หรือระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วย
ลูกจำ้งประจ ำของส่วนรำชกำร แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๒๔  เมื่อมีกรณีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ผู้บงัคบับญัชำอำจสัง่ลงโทษทำงวินัย ว่ำกล่ำวตักเตือน ท ำทณัฑ์บนเป็นหนังสอื หรือ 
สัง่ใหไ้ดร้บักำรพฒันำตำมทีเ่หน็สมควร 

 

ขอ้ ๒๕  ในกำรบรรจุแต่งตัง้ เลื่อนขัน้เงนิเดอืน ยำ้ยหรอืโอนขำ้รำชกำรรฐัสภำ
ผู้ใดให้ผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุพิจำรณำพฤติกรรมทำงจริยธรรมของผู้นัน้ควบคู่กับควำมรู้
ควำมสำมำรถดว้ย 

 

ขอ้ ๒๖  เมื่อมปัีญหำขอ้สงสยัในกำรปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมนี้ในเรื่องใด 
ขำ้รำชกำรรฐัสภำอำจเสนอเรื่องที่เป็นปัญหำดงักล่ำวให้ผู้บงัคบับญัชำกลุ่มงำนส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนรำชกำรทีต่นสงักดั น ำเสนอเพื่อขอค ำวนิิจฉยัหรอือนุญำต
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำได้ในกรณีที่เรื่องนัน้เป็นเรื่องส ำคัญ  
และยังไม่มีค ำวินิจฉัยของ ก.ร. หรือผู้ตรวจกำรแผ่นดินคณะกรรมกำรจริยธรรม
ขำ้รำชกำรรฐัสภำอำจส่งเรื่องให ้ก.ร. วนิิจฉยัได๒้๔ 

ในกรณีที่ ก.ร. เห็นว่ำเรื่องดงักล่ำวตำมวรรคหนึ่งเป็นเรื่องส ำคญั อนัควรแก่ 
กำรขอค ำแนะน ำจำกผูต้รวจกำรแผ่นดนิกใ็หก้ระท ำได ้

ขำ้รำชกำรรฐัสภำที่ปฏิบตัติำมค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ 
ก.ร. หรอืผูต้รวจกำรแผ่นดนิ ไม่ตอ้งรบัผดิทำงวนิัย 

 

ข้อ ๒๗๒๕  ในกรณีที่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรเรื่องใดโดยด่วน หำกปล่อยให ้
เน่ินชำ้ไปจะกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมหรอืประโยชน์ของทำงรำชกำร และไม่อำจเรยีก
ประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำได้ทัน ข้ำรำชกำรรัฐสภำอำจขอ

 
๒๓ ขอ้ ๒๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๔ ข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรรัฐสภำ (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕ ขอ้ ๒๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๗ 

ค ำแนะน ำจำกผู้บงัคบับญัชำกลุ่มงำนส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมของส่วนรำชกำรที่ 
ตนสงักดั 

ผูบ้งัคบับญัชำกลุ่มงำนส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมตำมวรรคหนึ่ง มหีน้ำที่
ต้องให้ค ำแนะน ำตำมสมควร ตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจรยิธรรมข้ำรำชกำร
รฐัสภำ ก.ร. หรือผู้ตรวจกำรแผ่นดินหำกไม่มีค ำวินิจฉัยในเรื่องที่เป็นปัญหำมำก่อน 
ผูบ้งัคบับญัชำกลุ่มงำนส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมอำจใหค้ ำแนะน ำโดยยดึประโยชน์
สูงสุดของส่วนรวมเป็นส ำคญั ทัง้ต้องมุ่งสร้ำงส ำนึกลกึซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้ำที่ ผดุง
เกยีรตแิละศกัดิศ์รขีองขำ้รำชกำรรฐัสภำทีส่รำ้งควำมไวว้ำงใจและเชื่อมัน่ของปวงชนและ
กำรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดงีำม และให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำร
รฐัสภำและ ก.ร. ทรำบ 

ขำ้รำชกำรรฐัสภำที่ปฏิบตัิตำมค ำแนะน ำของผู้บงัคบับญัชำกลุ่มงำนส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรมตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรจรยิธรรมข้ำรำชกำรรฐัสภำ ก.ร. 
หรอืผูต้รวจกำรแผ่นดนิเคยวนิิจฉยัไวแ้ลว้โดยสุจรติไม่ต้องรบัผดิทำงวนิัย 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ขอ้ ๒๘  ใหด้ ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำภำยใน
เกำ้สบิวนันับแต่วนัทีป่ระมวลจรยิธรรมนี้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

ขอ้ ๒๙  เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วนัที่ประมวลจรยิธรรมนี้มผีลใช้บงัคบั ให ้ก.ร.  
จดัให้มกีำรประเมนิกำรปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมนี้  พร้อมด ำเนินกำรปรบัปรุงแนว
ทำงกำรปฏบิตัหิรอืแกไ้ขเพิม่เตมิประมวลจรยิธรรมใหเ้หมำะสม 

ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ ก.ร. รบัฟังควำมคิดเห็นจำกข้ำรำชกำร
รฐัสภำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม คณะกรรมกำรจรยิธรรม
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรสังกัดรัฐสภำ และผู้ตรวจกำรแผ่นดิน อย่ำง
กว้ำงขวำง และต้องด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่ งร้อยแปดสิบวนั 
นับแต่วนัทีค่รบหนึ่งปีของกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ชยั  ชดิชอบ 

ประธำนรฐัสภำ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๘ 

ประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๒๖ 

 

ข้อ ๒  ประมวลจริยธรรมนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๑๐  ให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ใน
วนัทีป่ระมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำนี้ใชบ้งัคบัเป็นคณะกรรมกำรจรยิธรรขำ้รำชกำร
รฐัสภำตำมขอ้ ๑๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำนี้ 

 

ขอ้ ๑๑  ใหป้ระธำนรฐัสภำรกัษำกำรตำมประมวลจรยิธรรมขำ้รำชกำรรฐัสภำนี้ 

 
๒๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๔๗ ง/หน้ำ ๘๓/๑๑ เมษำยน ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๕๙๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

ระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เป็นปีที ่๓๓ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ  

และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร 
พ.ศ. ๒๕๒๑” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตนิี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  บรรดำกฎหมำย กฎ และขอ้บงัคบัอื่น ในส่วนที่มบีญัญตัิไวแ้ล้วใน
พระรำชบญัญตันิี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้
แทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้ำรำชกำรทหำร”๒ หมำยควำมว่ำ ทหำรประจ ำกำรและขำ้รำชกำรกลำโหม  

พลเรอืนทีบ่รรจุในต ำแหน่งอตัรำทหำร 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๕/ตอนที ่๔๓/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๐ เมษำยน ๒๕๒๑ 
๒ ผู้รบัเบี้ยหวดัตำมข้อบงัคบักระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเบี้ยหวดัฯ ไม่มฐีำนะเป็นขำ้รำชกำร

ตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำรฯ (เรื่องเสรจ็ที ่๗๗๔/๒๕๓๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๐ 

“ทหำรกองประจ ำกำร” หมำยควำมว่ำ ทหำรกองประจ ำกำรตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร 

“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม” หมำยควำมว่ำ นักเรียนที่เข้ำศึกษำ 
ในโรงเรยีนของทำงรำชกำรทหำรตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

มำตรำ ๔/๑๓  ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นและสมควร กระทรวงกลำโหมอำจออก
ประกำศก ำหนดใหร้บับุคคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อปฏบิตัภิำรกจิใดเป็น
กำรเฉพำะ โดยอำจเรยีกชื่อและก ำหนดต ำแหน่งไดต้ำมควำมเหมำะสมและจะก ำหนดให้
มชีัน้ยศทหำรดว้ยหรอืไม่กไ็ด ้

ก ำหนดระยะเวลำกำรท ำห น้ำที่  เงิน เดือนและค่ ำตอบแทนอย่ ำงอื่ น  
สิทธิประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

มำตรำ ๕๔  ให้มีคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำรคณะหนึ่งจ ำนวนไม่เกิน 
สบิสองคน เรยีกโดยย่อว่ำ “กขท.” ประกอบดว้ยปลดักระทรวงกลำโหมเป็นประธำน และ
กรรมกำรซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมแต่งตัง้จำกนำยทหำรสญัญำบตัรประจ ำกำร
ซึ่งเป็นผู้แทนกรมรำชองครักษ์ กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทพัอำกำศ กรมกำรเงนิกลำโหม กรมพระธรรมนูญ และกรมเสมยีนตรำ ส่วนรำชกำร
ละหนึ่ งคน  และจำกนำยทหำรสัญญ ำบัตรประจ ำกำร ห รือนอกประจ ำกำร 
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักรำชกำรและต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง  
อกีไม่เกนิสำมคน โดยใหก้รรมกำรซึง่แต่งตัง้จำกกรมเสมยีนตรำเป็นเลขำนุกำร 

ใหก้รรมกำรผูแ้ทนส่วนรำชกำร ซึ่งไดร้บัแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่งพน้จำกต ำแหน่ง
กรรมกำร เมื่อออกจำกรำชกำรทหำรหรอืเปลีย่นแปลงต ำแหน่งเดมิเมื่อมกีำรแต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๖  กรรมกำรซึ่งรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๕ 
ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี ถ้ำต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงก่อนครบวำระ  
ให้ด ำเนินกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนภำยในก ำหนดสำมสิบวนั ผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรแทนนัน้ ใหอ้ยู่ในต ำแหน่งไดเ้พยีงเท่ำก ำหนดเวลำของผูซ้ึง่ตนแทน 

 
๓ มำตรำ ๔/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔ มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบบัที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๑ 

กรรมกำรซึง่พน้จำกต ำแหน่ง รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมจะแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมกำรอกีกไ็ด ้

ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยงัมไิด้แต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 
ใหก้รรมกำรนัน้ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ปก่อนจนกว่ำจะไดแ้ต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 

 

มำตรำ ๗  ระเบียบกำรประชุมของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำรให้เป็นไป
ตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

มำตรำ ๘  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรทหำรมหีน้ำที่เสนอแนะและให้ค ำปรกึษำ 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบข้ำรำชกำรทหำร แก่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม  
ตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมมอบหมำย และตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๙  คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรทหำรมอี ำนำจแต่งตัง้นำยทหำรสญัญำบตัร
ประจ ำกำร เป็นคณะอนุกรรมกำร เพื่อพิจำรณำหรอืท ำกำรใด ๆ ตำมที่คณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรทหำรมอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๐๕  กำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรโดยจะใหไ้ดร้บั
เงนิเดอืนในชัน้ใด ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๐ ทว๖ิ  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๐/๑๗  บุตร หรือคู่สมรสที่มิได้สมรสใหม่ หรือบิดำมำรดำของ
ขำ้รำชกำรทหำรและทหำรกองประจ ำกำรทีเ่สยีชวีติเนื่องจำกกำรรบหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำที่
รำชกำรอำจไดร้บัสทิธใินกำรบรรจุหรอืแต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร 
พนักงำนหรอืลูกจำ้งในหน่วยงำนหรอืวสิำหกจิของกระทรวงกลำโหม เพรำะเหตุทดแทน  
ทัง้นี้ จ ำนวนผูจ้ะไดร้บัสทิธิ เงื่อนไขกำรไดร้บัสทิธ ิกำรขอบรรจุหรอืแต่งตัง้ วธิกีำรบรรจุ
หรอืแต่งตัง้ และกำรไดร้บัเงนิเดอืนในชัน้ใดใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 

 
๕ เมื่อนักเรยีนนำยรอ้ยยงัมสีถำนภำพเป็นนักเรยีนนำยรอ้ยอยู่ในขณะทีเ่สยีชีวติ จงึไม่ถอืว่ำ

เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วและไม่อยู่ในสถำนภำพที่จะสมคัรเข้ำรบัรำชกำรทหำร กระทรวงกลำโหม 
จงึไม่มอี ำนำจบรรจุนักเรยีนนำยรอ้ยดงักล่ำวเป็นขำ้รำชกำรทหำร (เรื่องเสรจ็ที ่๗๐/๒๕๔๕) 

๖ มำตรำ ๑๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๗ มำตรำ ๑๐/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๒ 

มำตรำ ๑๑  กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อนหรอืลดต ำแหน่ง กำรยำ้ย กำรโอน กำรเลื่อน
ชัน้เงินเดือน และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรทหำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ และระเบยีบแบบแผนของกระทรวงกลำโหม 

ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับแก่นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม 
ดว้ยโดยอนุโลม 

กำรเลื่อนชัน้เงนิเดอืนของทหำรกองประจ ำกำร ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ระทรวงกลำโหม
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑/๑๘  ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นกำรเยียวยำให้
ข้ำรำชกำรทหำรได้รับเงินเดือนหรือเงินประจ ำต ำแหน่งที่เหมำะสมและเป็นธรรม 
กระทรวงกลำโหมอำจก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรทหำรไดร้บักำรเยยีวยำโดยใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
หรือเงินประจ ำต ำแหน่งตำมที่เห็นสมควรเป็นกรณี  ๆ ไปก็ได้  ทัง้นี้  ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๒๙  อตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรยีน
ในสงักดักระทรวงกลำโหม ใหเ้ป็นไปตำมบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

อตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งและกำรรบัเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรทหำรให้
เป็นไปตำมบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ เงนิประจ ำต ำแหน่งไม่ถอืเป็นเงนิเดอืน 

ขำ้รำชกำรทหำรต ำแหน่งใดจะไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งท้ำยพระรำชบญัญตัินี้
ในอตัรำใดใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

ในกรณีที่สมควรปรบัอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร  

และนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหมใหส้อดคล้องกบัภำวะเศรษฐกจิทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
ถำ้กำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนดงักล่ำวเป็นกำรปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละเท่ำกนัทุกอตัรำและไม่เกนิ

 
๘ มำตรำ ๑๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๑๐)  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๙ มำตรำ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มำตรำ ๑๒ ได้ก ำหนดอัตรำเงนิเดือนและกำรปรบัอัตรำเงนิเดือนของข้ำรำชกำรทหำร 

ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสงักัดกระทรวงกลำโหมไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว กำรปรบัอัตรำ
เงนิเดอืนของบุคคลดงักล่ำวจงึต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยเฉพำะ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๘๒๓/๒๕๕๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๓ 

รอ้ยละสบิของอตัรำทีใ่ชบ้งัคบัอยู่และเมื่อไดร้บัอนุมตังิบประมำณรำยจ่ำยจำกรฐัสภำเพื่อ
กำรนัน้แล้ว กำรปรบัให้กระท ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำและให้ถือว่ำบัญชีอตัรำ
เงนิเดอืนท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำว เป็นบญัชอีตัรำเงนิเดอืนท้ำยพระรำชบญัญตัินี้  
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ำรปรบัเป็นรอ้ยละเท่ำกนัทุกอตัรำดงักล่ำว หำกท ำใหอ้ตัรำหนึ่งอตัรำใด 
มีเศษไม่ถึงสิบบำทให้ปรบัตัวเลขเงินเดือนของอัตรำดังกล่ำวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบำท 
และมใิหถ้อืว่ำเป็นกำรปรบัอตัรำรอ้ยละทีแ่ตกต่ำงกนั 

กำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรยีนใน
สงักดักระทรวงกลำโหมให้เขำ้อนัดบัและขัน้ ระดบัและชัน้ ระดบัและขัน้หรอืชัน้และขัน้ 
แลว้แต่กรณี ตำมบญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสี ่ใหเ้ป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด และให้มีผลเป็นกำรแก้ไขขัน้หรือ 
ชั ้น เงิน เดือนข้ำรำชกำรทหำร ทห ำรกองประจ ำกำร และนั ก เรียน ในสังกัด
กระทรวงกลำโหมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหรอืมตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มำตรำ ๑๒/๑๑๐  ให้ข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนใน
สงักดักระทรวงกลำโหมไดร้บัเงนิเดอืน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสงักัดกระทรวงกลำโหม ให้ได้รับ
เงนิเดอืนระดบั พ.๑ 

(๒) พลทหำรประจ ำกำร (พลอำสำสมคัร) ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั พ.๒ 

(๓) นำยทหำรประทวนยศตัง้แต่สบิตรี จ่ำตร ีจ่ำอำกำศตรี ถึงสบิเอก จ่ำเอก  
จ่ำอำกำศเอก ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ป.๑ 

(๔) นำยทหำรประทวนยศตัง้แต่จ่ำสบิตร ีพนัจ่ำตร ีพนัจ่ำอำกำศตร ีถงึจ่ำสบิเอก 
พนัจ่ำเอก พนัจ่ำอำกำศเอก ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ป.๒ 

(๕) นำยทหำรประทวนยศจ่ำสิบเอก พันจ่ำเอก พันจ่ำอำกำศเอก อัตรำ
เงนิเดือน จ่ำสิบเอกพิเศษ พนัจ่ำเอกพิเศษ พนัจ่ำอำกำศเอกพิเศษ ให้ได้รบัเงนิเดือน
ระดบั ป.๓ 

(๖) นำยทหำรสญัญำบตัรยศรอ้ยตรี เรอืตร ีเรอือำกำศตรี ถึงรอ้ยเอก เรอืเอก 
เรอือำกำศเอก ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั น.๑ 

 
๑๐ มำตรำ ๑๒/๑ แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบบัที่ ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๔ 

(๗) นำยทหำรสญัญำบตัรยศพนัตร ีนำวำตร ีนำวำอำกำศตร ีใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
ระดบั น.๒ 

(๘) นำยทหำรสญัญำบตัรยศพนัโท นำวำโท นำวำอำกำศโท ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
ระดบั น.๓ 

(๙) นำยทหำรสัญญำบัตรยศพันเอก นำวำเอก นำวำอำกำศเอก ให้ได้รับ
เงนิเดอืนระดบั น.๔ 

(๑๐) นำยทหำรสญัญำบัตรยศพลจตัวำ พลเรือจัตวำ พลอำกำศจตัวำ หรือ 
พันเอก นำวำเอก นำวำอำกำศเอก อัตรำเงินเดือนพันเอกพิเศษ นำวำเอกพิเศษ  
นำวำอำกำศเอกพเิศษ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั น.๕ 

(๑๑) นำยทหำรสญัญำบตัรยศพลตร ีพลเรอืตร ีพลอำกำศตร ีใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
ระดบั น.๖ 

(๑๒) นำยทหำรสญัญำบตัรยศพลโท พลเรอืโท พลอำกำศโท ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน
ระดบั น.๗ 

(๑๓) นำยทหำรสัญญำบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอำกำศเอก ให้ได้รับ
เงนิเดอืนระดบั น.๘ 

(๑๔)๑๑ นำยทหำรสัญญำบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอำกำศเอก อัตรำ
เงนิเดอืนพลเอกพเิศษ พลเรอืเอกพเิศษ พลอำกำศเอกพเิศษ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั น.๙ 

 

มำตรำ ๑๓๑๒  ข้ำรำชกำรทหำร และทหำรกองประจ ำกำร อำจได้รบัเงนิเพิ่ม
ส ำหรบัต ำแหน่งทีป่ระจ ำอยู่ในต่ำงประเทศ หรอืต ำแหน่งที่มีเหตุพเิศษ เงนิเพิม่ค่ำเสีย่ง
ภัยและปฏิบัติภำรกิจพิเศษ เงนิเพิ่มผู้ช ำนำญงำน และเงินเพิ่มอื่นหรอืเงินช่วยเหลือ
ตำมที่ก ำหนดโดยคณะรฐัมนตร ีโดยกระทรวงกำรคลงัหรอืโดยกระทรวงกลำโหมตำมที่
ไดต้กลงกบักระทรวงกำรคลงั 

กำรก ำหนดเงนิเพิม่หรอืเงนิช่วยเหลอืตำมวรรคหนึ่งใหค้ ำนึงถงึขำ้รำชกำรทหำร
ซึง่เป็นผูบ้งัคบัหน่วยทหำรระดบักองพนั หรอืเทยีบเท่ำลงไปจนถงึระดบัหมู่หรอืเทยีบเท่ำ
เป็นส ำคญั 

 

 
๑๑ มำตรำ ๑๒/๑ (๑๔) แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที่ ๑๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๒ มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๕ 

มำตรำ ๑๔๑๓  ข้ำรำชกำรทหำร และทหำรกองประจ ำกำรอำจได้รบัเงินเพิ่ม 
ค่ำครองชพีชัว่ครำวตำมภำวะเศรษฐกิจ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดใน 

พระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๑๔/๑๑๔  ขำ้รำชกำรทหำร และทหำรกองประจ ำกำร ผูใ้ดถึงแก่ควำมตำย
หรอืได้รบัอนัตรำยจนพิกำร หรอืสูญเสียอวยัวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำย หูหนวก 
สูญเสียควำมสำมำรถในกำรมองเห็น ตำบอด หรือถึงทุพพลภำพ เนื่องจำกกำรรบ 

หรอืกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร หรอืมเีหตุพเิศษประกำรอื่น กขท. โดยควำมเหน็ชอบของ
สภำกลำโหมจะพิจำรณำเลื่อนระดบัหรอืชัน้ยศหรอืเลื่อนชัน้เงนิเดอืนหรอืแต่งตัง้ชัน้ยศ 
ให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นกำรเชิดชูเกียรติ หรือเพื่อประโยช น์ในกำรค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๕๑๕  วินัยของข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียน 
ในสงักดักระทรวงกลำโหม ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวนัิยทหำร ขอ้บงัคบัและระเบยีบ
แบบแผนทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๖  ในระหว่ำงทีย่งัมไิดต้รำพระรำชกฤษฎกีำหรอืออกกฎกระทรวงตำม
ควำมในพระรำชบญัญัตินี้ ให้บรรดำพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง มติคณะรฐัมนตร ี
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และค ำสัง่ของกระทรวงกลำโหม ที่ใช้อยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้  
ใชบ้งัคบัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป  ทัง้นี้ เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๗  บรรดำมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบและค ำสัง่ของ
กระทรวงกลำโหม ระเบียบและค ำสัง่ของกระทรวงกำรคลัง และข้อตกลงระหว่ำง
กระทรวงกลำโหมกบักระทรวงกำรคลงั ทีเ่กี่ยวกบัเงนิเพิม่ส ำหรบัต ำแหน่งทีป่ระจ ำอยู่ใน
ต่ำงประเทศหรอืต ำแหน่งที่มเีหตุพเิศษและเงนิเพิม่อื่นหรอืเงนิช่วยเหลอืของขำ้รำชกำร
ทหำรทีใ่ชอ้ยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืเป็นขอ้ก ำหนดของคณะรฐัมนตร ี

 
๑๓ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๗)  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มำตรำ ๑๔/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕ กรณีที่ข้ำรำชกำรทหำรได้ปฏิบัติหรอืละเว้นกำรปฏิบตัิหน้ำที่โดยมิชอบหรอืโดยทุจรติ  

ไม่ถือเป็นกำรกระท ำผิดวินัยทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยทหำร ที่ผู้บังคบับัญชำมีอ ำนำจหน้ำที ่
ลงทัณฑ์ทำงวินั ยได้ แต่อำจด ำเนินกำรทำงปกครองตำมข้อบังคับและระเบียบแบบแผนที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนดไวไ้ด ้(เรื่องเสรจ็ที ่๔๖๘/๒๕๓๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๖ 

กระทรวงกำรคลัง หรือกระทรวงกลำโหม ตำมที่ได้ตกลงกับกระทรวงกำรคลังตำม  

มำตรำ ๑๓  ทัง้นี้ จนกว่ำจะไดม้กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิ 

 

มำตรำ ๑๘  ให้ขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรยีนในสงักัด
กระทรวงกลำโหม ซึ่งรบัรำชกำรหรอือยู่ในกองประจ ำกำรหรอืมสีภำพเป็นนักเรยีนอยู่
ก่อนวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั และยงัคงรบัรำชกำรหรอือยู่ในกองประจ ำกำรหรอื 
มีสภำพเป็นนักเรยีนอยู่ในวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บงัคบั ได้รบักำรปรบัชัน้เงนิเดือน
ตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด โดยอนุมตัขิองคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๑๙  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
นี้และมอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ส.  โหตระกติย ์

รองนำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๗ 

บญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร  
และนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหม๑๖ 

 

 

 
๑๖ บัญชีอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสังกัด

กระทรวงกลำโหม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๘ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรทหำร๑๗ 

 

๑. ประเภทบรหิำร 

 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
บรหิำรระดบัสงู 

 

พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ขึน้ไป ๒๑,๐๐๐ 

พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต. ๑๔,๕๐๐ 

พ.อ. อตัรำเงนิเดอืน พ.อ. (พเิศษ) ๑๐,๐๐๐ 

น.อ. อตัรำเงนิเดอืน น.อ. (พเิศษ)  

บรหิำรระดบักลำง 
 

พ.อ., น.อ. ๕,๖๐๐ 

 
๑๗ บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรทหำร เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติระเบียบ

ขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๐๙ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรทหำร (ต่อ) 
 

๒. ประเภทวชิำชพีเฉพำะ (วช.) หรอืเชีย่วชำญเฉพำะ (ชช.) 
 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
วช. และ ชช.  

พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ขึน้ไป ๑๕,๖๐๐ 

พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต. ๑๓,๐๐๐ 

พ.อ. อตัรำเงนิเดอืน พ.อ. (พเิศษ) ๙,๙๐๐ 

น.อ. อตัรำเงนิเดอืน น.อ. (พเิศษ)  

วช.  

พ.อ., น.อ. ๕,๖๐๐ 

พ.ท., น.ท. ๓,๕๐๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๐ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรทหำร (ต่อ) 
 

๓. ประเภทตุลำกำรพระธรรมนูญ และอยักำรทหำร 

 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
พล.ท., พล.ร.ท., พล.อ.ท. ขึน้ไป ๑๕,๖๐๐ 

พล.ต., พล.ร.ต., พล.อ.ต. ๑๒,๐๐๐ 

พ.อ. อตัรำเงนิเดอืน พ.อ. (พเิศษ) ๙,๐๐๐ 

น.อ. อตัรำเงนิเดอืน น.อ. (พเิศษ)  

พ.อ., น.อ. ๕,๖๐๐ 

พ.ท., น.ท. ๓,๕๐๐ 

 

๔.๑๘ ประเภทวชิำกำรในสถำบนักำรศกึษำสงักดักระทรวงกลำโหม 

 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ศำสตรำจำรย ์ ๑๕,๖๐๐ 
 ๑๓,๐๐๐ 
รองศำสตรำจำรย ์ ๙,๙๐๐ 
 ๕,๖๐๐ 
ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ ๕,๖๐๐ 
 ๓,๕๐๐ 

 

 
๑๘ บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรทหำร ประเภทวิชำกำรในสถำบันกำรศึกษำ

สงักัดกระทรวงกลำโหม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๑๑)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๑ 

๕.๑๙ ประเภทวทิยฐำนะ 

 

ระดบั อตัรำ (บำท/เดอืน) 

ครเูชีย่วชำญพเิศษ 
๑๕,๖๐๐ 
๑๓,๐๐๐ 

ครเูชีย่วชำญ ๙,๙๐๐ 
ครชู ำนำญกำรพเิศษ ๕,๖๐๐ 

ครชู ำนำญกำร ๓,๕๐๐ 
ครชู ำนำญกำรตน้ ๒,๕๐๐ 

 

 
๑๙ บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแห น่งข้ำรำชกำรทหำร  ประเภทวิทยฐำนะ เพิ่มโดย

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีใ่นปัจจุบนัยงัไม่มี
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร สมควรใหม้กีฎหมำยดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๗๒๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๖  ให้ปรบัอตัรำเงนิเดือนขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และ
นักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหม ซึ่งรบัรำชกำรหรอือยู่ในกองประจ ำกำรหรือมสีภำพ
เป็นนักเรยีนอยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตนิี้ใชบ้งัคบั และยงัคงรบัรำชกำรหรอือยู่ในกอง
ประจ ำกำร หรอืมสีภำพเป็นนักเรยีนอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บังคบั ให้เขำ้ระดบั
และชัน้ตำมบญัชีอตัรำเงนิเดือนทหำรท้ำยพระรำชบญัญัตินี้ ตำมที่กระทรวงกลำโหม
ก ำหนด โดยอนุมตัขิองคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่บัญชีอัตรำ
เงนิเดอืนทหำรที่ใช้อยู่ในปัจจุบนัยงัไม่เป็นกำรเหมำะสมเพรำะบำงชัน้ยศมจี ำนวนชัน้
เงนิเดอืนน้อยชัน้เกนิไป ท ำใหใ้นบำงกรณีไม่สำมำรถบรรจุผูม้วีุฒใินชัน้ยศต ่ำสุดไดต้ำม
ระบบยศทหำรและกำรเลื่อนชัน้เงนิเดอืนในบำงกรณีต้องแต่งตัง้ยศสูงกว่ำที่ควร สมควร
ขยำยจ ำนวนชัน้เงนิเดอืนบำงชัน้ยศใหม้มีำกชัน้ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๑๒๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัติให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่  ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๑  
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  กำรปรับอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร  
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม ซึ่งรบัรำชกำรหรืออยู่ในกองประจ ำกำรหรือ 
มสีภำพเป็นนักเรยีนอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั และยงัคงรบัรำชกำรหรอือยู่

 
๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนที ่๑๑๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๓ กนัยำยน ๒๕๒๗ 
๒๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๕/ตอนที ่๑๘๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๑/๗ พฤศจกิำยน ๒๕๓๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๓ 

ในกองประจ ำกำรหรอืมสีภำพเป็นนักเรยีนอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั ให้เขำ้
ระดบัและชัน้ตำมบญัชอีตัรำเงนิเดอืนทหำร บญัช ีก. บญัชอีตัรำเงนิเดอืนทหำร บญัช ีข.  
บัญชีอัตรำเงิน เดือนทหำร บัญชี ค . หรือบัญชีอัตรำเงินเดือนทหำร บัญชี ง .  
ทำ้ยพระรำชบญัญตัินี้ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตำมบญัชกี ำหนดกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืน
ทหำร และตำมระยะเวลำทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

เมื่อปรบัอตัรำเงนิเดอืนตำมวรรคหนึ่งแล้ว เฉพำะขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกอง
ประจ ำกำร และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม ผู้ได้รับเงินเดือนต ่ ำกว่ำชัน้ต ่ ำ 
หรอืสูงกว่ำชัน้สูงของระดบั ให้ไดร้บัเงนิเดอืนในชัน้ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นบญัชกี ำหนดกำร
ปรบัอตัรำเงนิเดอืนทหำร 

ขำ้รำชกำรทหำรซึ่งได้เลื่อนต ำแหน่งนับแต่วนัปรบัอตัรำเงนิเดือนทหำรตำม
วรรคหนึ่ง ถ้ำไดร้บัเงนิเดอืนต ่ำกว่ำชัน้ต ่ำของระดับทีไ่ดเ้ลื่อนตำมบญัชกี ำหนดกำรปรบั
อตัรำเงนิเดอืนทหำร ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในชัน้ต ่ำของบญัชกี ำหนดกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืน
ทหำร แต่ถ้ำได้รบัเงนิเดอืนสูงกว่ำชัน้ต ่ำของระดบัที่ได้เลื่อนตำมบญัชกี ำหนดกำรปรบั
อตัรำเงนิเดอืนทหำร กใ็หไ้ดร้บัเงนิเดอืนในชัน้ทีไ่ดร้บัอยู่ 

กำรรบัเงินเดือนในชัน้ต่อ ๆ ไปของข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร  
และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม ตำมวรรคสองและวรรคสำม ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๖  กำรปรับอัตรำเงินเดือนตำมมำตรำ ๕ ให้มีผลเป็นกำรปรับชัน้
เงิน เดือนของข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนัก เรียนในสังกัด
กระทรวงกลำโหม ที่ได้รับอยู่  และที่ก ำหนดไว้โดยพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง  
มตคิณะรฐัมนตร ีขอ้บงัคบั ระเบยีบ และค ำสัง่กระทรวงกลำโหมตำมไปดว้ย 

 

มำตรำ ๗  เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นขำ้รำชกำรทหำรตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ และออกจำกรำชกำรไปก่อนวนัที่
บญัชอีตัรำเงนิเดอืนทหำรตำมพระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั กลบัเขำ้รบัรำชกำร ใหป้รบั
อตัรำเงนิเดือนที่ผู้นัน้ได้รบัอยู่ก่อนออกจำกรำชกำรให้เข้ำระดับและชัน้เงนิเดือนตำม
บญัชกี ำหนดกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนทหำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนดตำมมำตรำ ๕ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๔ 

มำตรำ ๘  ในระหว่ำงที่ยงัมไิด้ตรำพระรำชกฤษฎีกำให้ใชบ้ญัชอีตัรำเงินเดอืน
ทหำร บญัช ีก.  ตำมมำตรำ ๑๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบข้ำรำชกำรทหำร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ ให้น ำบัญชีอตัรำเงนิเดือนทหำร 
ท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ มำใชบ้งัคบัไปพลำงก่อน 

 

มำตรำ ๙  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกอตัรำเงนิเดอืน
ขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหม ในบญัชี
อตัรำเงินเดือนท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดใ้ชม้ำ
เป็นเวลำนำนไม่เหมำะสมกบัสถำนภำพของต ำแหน่ง และภำวะกำรครองชพีในปัจจุบนั 
จ ำเป็นต้องก ำหนดจ ำนวนชัน้เงินเดือน อัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกอง
ประจ ำกำร และนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหม แต่ละระดบั และปรบัปรุงบญัชอีตัรำ
เงนิเดอืนทหำรเสยีใหม่ รวมทัง้ใหม้กีำรใหใ้ชบ้ญัชอีตัรำเงนิเดอืนแต่ละบญัชไีดต้ำมควำม
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๒๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วันที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๖  เพื่อประโยชน์ในกำรบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้ำรำชกำรทหำรตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ และออกจำกรำชกำรไปก่อนวนัที่
บญัชอีตัรำเงนิเดอืนทหำรตำมพระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั กลบัเขำ้รบัรำชกำร ใหป้รบั
อัตรำเงินเดือนที่ผู้นั ้นได้รับอยู่ก่อนออกจำกรำชกำรให้เข้ำระดับและชัน้เงินเดือน  
ตำมบญัชกี ำหนดกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนทหำรทีค่ณะกรรมกำรขำ้รำชกำรทหำรก ำหนด
โดยควำมเหน็ชอบของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๒๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๓๕/หน้ำ ๑๖/๓ เมษำยน ๒๕๓๕ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๕ 

มำตรำ ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกอตัรำเงนิเดอืน
ขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหม ในบญัชี
อตัรำเงินเดือนท้ำยพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดย พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗  
และ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ใชม้ำเป็นเวลำนำนไม่เหมำะสมกบัสภำพของต ำแหน่ง
และภำวะกำรครองชพีในปัจจุบนั จ ำเป็นต้องก ำหนดจ ำนวนชัน้เงนิเดอืน อตัรำเงนิเดือน
ข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสงักัดกระทรวงกลำโหมแต่ละ
ระดบั และปรบัปรุงบญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรทหำรเสยีใหม่ รวมทัง้มกีำรใหใ้ชบ้ญัชี
อตัรำเงนิเดอืนใหม่และบญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งแต่ละบญัชไีด้ตำมควำมเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๒๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่  ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีไ่ดม้กีำรแยกบญัชี
อตัรำเงนิเดอืนและบญัชีอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำรทหำรไปบญัญัติไว้ใน
กฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดือนและเงนิประจ ำต ำแหน่งซึ่งเป็นกฎหมำยเฉพำะแล้ว สมควร
แก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรทหำรให้สอดคล้องกนั  จงึจ ำเป็นต้อง
ตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๗๒๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
จดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ ก ำหนดให้กรม 

 
๒๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๑ ก/หน้ำ ๓๖/๑ มกรำคม ๒๕๓๘ 
๒๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๔๔ ก/หน้ำ ๗/๑๕ กรกฎำคม ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๖ 

รำชองครักษ์ เป็นส่วนรำชกำรกระทรวงกลำโหม สมควรก ำหนดให้ มีผู้แทนกรม 
รำชองครกัษ์เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรทหำรด้วย  ทัง้นี้ เพื่อให้กำร
บริหำรงำนบุคคลและกำรปฏิบัติงำนของกระทรวงกลำโหมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไ 

 

มำตรำ ๑๐  บญัชอีตัรำเงนิเดอืนท้ำยพระรำชบญัญตัินี้ ใหใ้ช้บังคบัตัง้แต่วนัที ่ 
๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ในระหว่ำงที่ยังไม่น ำบัญชีอัตรำเงินเดือนท้ำย
พระรำชบญัญตัินี้มำใชบ้งัคบั ใหข้ำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรยีนใน
สงักดักระทรวงกลำโหมคงได้รบัเงนิเดอืนตำมบญัชีอตัรำเงนิเดือนที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนั
ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัไปพลำงก่อน 

ในระหว่ำงที่ยังมิได้ตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๑๒ วรรคสำม แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้  ให้น ำพระรำชกฤษฎีกำเกี่ยวกับเงินประจ ำต ำแหน่งที่ออกตำม
พระรำชบญัญตัเิงนิเดอืนและเงินประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ มำใชบ้งัคบักบักำรได้รบั
เงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรทหำรตำมพระรำชบญัญตันิี้โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๑  ให้อำสำสมัครทหำรพรำนและบุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ทหำรตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด ซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัเป็นบุคคล
ซึ่งท ำหน้ำที่ทหำรตำมมำตรำ ๔/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร  
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้นับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๔/๑ วรรคสอง แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑  ซึ่ งแก้ไขเพิ่ม เติมโดย
พระรำชบัญญัตินี้  ให้บุคคลตำมวรรคหนึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่ำตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ตำมกฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่กับบุคคลดังกล่ำวในวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัไปพลำงก่อน 

 

 
๒๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๕ ก/หน้ำ ๑/๓๑ มกรำคม ๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยทีข่ำ้รำชกำรทหำร
และทหำรกองประจ ำกำรซึ่งมีภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ในกำรรบและกำรสงครำม  
เพื่อป้องกันและรกัษำควำมมัน่คงของรำชอำณำจักรจำกภัยคุกคำม ทัง้ภำยในและ
ภำยนอกประเทศ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย กำรปกป้องสถำบนัพระมหำกษตัรยิ ์กำร
พฒันำประเทศ และกำรรกัษำผลประโยชน์แห่งชำติ ต้องเสี่ยงชีวติและร่ำงกำยในกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่ ท ำใหม้คีวำมไม่มัน่คงในชวีติและครอบครวั สมควรมบีญัชอีตัรำเงนิเดอืน  

และบญัชเีงนิประจ ำต ำแหน่งเป็นกำรเฉพำะ รวมทัง้สมควรก ำหนดให้ขำ้รำชกำรทหำร
บำงต ำแหน่งมีสทิธไิด้รบัเงนิเดือนในระดบัที่สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ใน
ปัจจุบัน ประกอบกับในปัจจุบันกระทรวงกลำโหมมีควำมจ ำเป็นต้องรับบุคคลเข้ำ 
ท ำหน้ำที่เช่นเดยีวกบัทหำรแต่ยงัไม่มกีฎหมำยก ำหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัสถำนะของ
บุคคลเหล่ำนัน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖๒๖  
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนักำร
ไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทวชิำกำรในโรงเรยีนทหำรของขำ้รำชกำรทหำรตำมบญัชี
อตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรทหำรท้ำยพระรำชบญัญัตริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่ครอบคลุมถึงข้ำรำชกำรทหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรใน
สถำบนักำรศกึษำอื่นในสงักดักระทรวงกลำโหม สมควรแก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรทหำรเพื่อให้ข้ำรำชกำรทหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรใน
สถำบนักำรศกึษำ สงักดักระทรวงกลำโหมทุกสถำบนัทีจ่ดักำรศกึษำในระดบัปรญิญำตรี
ขึน้ไปไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งประเภทวชิำกำร  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๒๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๓๖ ก/หน้ำ ๑/๒๓ เมษำยน ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๘ 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๖๒๗  
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่  ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีส่ทิธใินกำรได้รบั
เงินเดือนของข้ำรำชกำรแต่ละประเภทนั ้น ต้องมีควำมสอดคล้องและเท่ำเทียมกัน  
ซึ่งข้ำรำชกำรที่มียศ ได้แก่ ข้ำรำชกำรทหำรและข้ำรำชกำรต ำรวจต้องเป็นไปตำม
แนวทำงดงักล่ำว เมื่อปัจจุบนัได้ปรำกฏว่ำมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจ
แห่งชำต ิเพื่อปรบัปรุงโครงสรำ้งระบบเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรต ำรวจบำงชัน้ยศใหไ้ดร้ับ
เงนิเดอืนในระดบัทีสู่งขึน้ ท ำใหเ้งนิเดอืนของขำ้รำชกำรทหำรบำงชัน้ยศมคีวำมแตกต่ำง
จำกข้ำรำชกำรต ำรวจในชัน้ยศเดียวกัน  สมควรปรับปรุงกำรได้รับเงินเดือนของ
ขำ้รำชกำรทหำรนัน้ใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘๒๘  
 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๖  ในวำระเริม่แรก ให้ปรบัเงนิเดือนของข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกอง
ประจ ำกำรและนักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหมที่ได้รบัอยู่เดมิเขำ้สู่อตัรำเงนิเดอืนใน
บญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้ ข้ ำ รำช ก ำรทห ำร  ท ห ำรกอ งป ระจ ำก ำร  แ ละนั ก เรีย น ใน สังกั ด
กระทรวงกลำโหม ระดบั พ.๑ ระดบั พ.๒ ระดบั ป.๑ ระดบั ป.๒ ระดบั ป.๓ ระดบั น.๑ 
ระดบั น.๒ และระดบั น.๓ ไดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำทีสู่งกว่ำอตัรำทีไ่ดร้บัอยู่เดมิตำมบญัชี
ทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้อกีหนึ่งข ัน้ 

 

มำตรำ ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสงักัด

 
๒๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๓๖ ก/หน้ำ ๓/๒๓ เมษำยน ๒๕๕๖ 
๒๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๑๓/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๑๙ 

กระทรวงกลำโหมให้เหมำะสม เป็นธรรม และได้มำตรฐำนโดยค ำนึงถึงค่ำครองชีพที่
เปลี่ยนแปลงไป ค่ำตอบแทนในภำคเอกชน ฐำนะกำรคลงัของประเทศ ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงรำยได้ของขำ้รำชกำรต่ำงประเภทกนั และปัจจยัอื่นที่จ ำเป็น สมควรปรบับญัชี
อัตรำเงิน เดือนข้ำรำชกำรทหำร  ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลำโหมใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๑๒๙  
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำ เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
แก้ไขเพิ่มเติม บัญชีอัตรำเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรทหำร ประเภทวิชำกำรใน
สถำบนักำรศกึษำสงักดักระทรวงกลำโหม โดยไม่น ำชัน้ยศทำงทหำรมำเป็นหลกัเกณฑ์
ในกำรพจิำรณำกำรด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร เพื่อส่งเสรมิและสรำ้งแรงจงูใจในกำรสรำ้ง
ผลงำนทำงวชิำกำรของขำ้รำชกำรทหำรผูด้ ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว และเพิม่บญัชอีตัรำเงนิ
ประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรทหำร ประเภทวทิยฐำนะ เพื่อใหข้ำ้รำชกำรทหำรผูป้ฏบิตังิำน
ดำ้นกำรสอน มสีทิธไิดร้บัเงนิวทิยฐำนะ อนัจะเป็นกำรสรำ้งขวญัก ำลงัใจและเป็นไปโดย
สอดคลอ้งกบัภำระหน้ำที ่ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒๓๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้  คือ โดยที่โครงสรำ้งและ
กิจกำรทำงทหำรได้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดมิ เป็นผลให้บทบญัญัติของพระรำชบญัญัติ
ระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ในส่วนที่เกี่ยวกบัอตัรำและระดบัเงนิเดอืนของ
นำยทหำรสัญญำบัตรมีควำมไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน  สมควรแก้ไข
บทบญัญตัใินเรื่องดงักล่ำวใหเ้หมำะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งและกำรบรหิำรจดักำร
ก ำลงัพลของกระทรวงกลำโหม โดยก ำหนดให้นำยทหำรสญัญำบตัรยศพลเอก พลเรอืเอก 

 
๒๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๕/ตอนที ่๔ ก/หน้ำ ๑/๒๖ มกรำคม ๒๕๖๑ 
๓๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๓๔ ก/หน้ำ ๒๑/๒๐ มนีำคม ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๒๐ 

พลอำกำศเอก อตัรำเงนิเดอืนพลเอกพเิศษ พลเรอืเอกพเิศษ พลอำกำศเอกพเิศษ ไดร้บั
เงนิเดอืนระดบั น.๙  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๒๑ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดระยะเวลำกำรท ำหน้ำที ่เงนิเดอืนและค่ำตอบแทนอย่ำงอืน่ 

สทิธปิระโยชน์ ระเบยีบและวนิยัของบุคคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำว 

พ.ศ. ๒๕๕๓๓๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔/๑ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัิระเบยีบ
ขำ้รำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติระเบยีบขำ้รำชกำร
ทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบญัญตัิระเบยีบขำ้รำชกำร
ทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“บุคคลเข้ำท ำห น้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำว ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่ ง

กระทรวงกลำโหมออกประกำศก ำหนดใหเ้ขำ้ท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรหรอืช่วยเหลอืรำชกำรในกำรป้องกนัและรกัษำควำมมัน่คง หรอืรกัษำควำม
สงบเรยีบรอ้ยของประเทศ 

“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพบก 
กองทพัเรอืและกองทพัอำกำศ 

“สัญญำจ้ำง” หมำยควำมว่ำ สัญญำจ้ำงบุคคลเข้ำท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำร
ชัว่ครำวตำมกฎกระทรวงนี้แต่ไม่รวมถึงสัญญำจ้ำงตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย ์และกฎหมำยว่ำดว้ยแรงงำน 

 

ขอ้ ๒  กำรรบับุคคลเข้ำท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อปฏิบตัิภำรกิจใด
เป็นกำรเฉพำะตำมกฎกระทรวงนี้ ใหก้ระท ำเป็นสญัญำจำ้งครำวละไม่เกนิ ๔ ปี โดยอำจ
มกีำรต่อสญัญำจำ้งได ้

ในกำรต่อสญัญำจำ้ง ใหพ้จิำรณำตำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของแต่ละ
ส่วนรำชกำร 

 

ขอ้ ๓  ใหน้ ำอตัรำเงนิเดอืนและค่ำตอบแทนตำมบญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำร
ทหำร ทหำรกองประจ ำกำร และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหมที่แนบท้ำย

 
๓๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๔๕ ก/หน้ำ ๑๙/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๒๒ 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ มำใชก้บับุคคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำร
เป็นกำรชัว่ครำวโดยอนุโลมโดยเทยีบอตัรำเงนิเดอืนชัน้ตน้ของผูป้ฏบิตัหิน้ำที่ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) พลทหำร ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่ำกบัพลทหำรประจ ำกำร 

(๒) นำยทหำรประทวนยศชัน้ใด ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนเท่ำกบันำยทหำรประทวนใน
ชัน้ยศนัน้ 

(๓) นำยทหำรสญัญำบตัรยศชัน้ใด ใหไ้ด้รบัเงนิเดอืนเท่ำกบันำยทหำรสญัญำ
บตัรในชัน้ยศนัน้ 

อำสำสมคัรทหำรพรำนและบุคคลซึ่งท ำหน้ำที่ตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 
ซึง่ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำทีเ่ท่ำกนัหรอืใกลเ้คยีงกนัแต่ไม่น้อยกวำ่ทีไ่ดร้บัอยูเ่ดมิ 

 

ขอ้ ๔  กำรเลื่อนชัน้เงนิเดอืนของบุคคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำวให้
เป็นไปตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีที่ส่วนรำชกำรพจิำรณำแล้วเห็นว่ำสมควรต่ออำยุสญัญำจ้ำงให้
บุคคลใดแล้วให้บุคคลดังกล่ำวปฏิบตัิหน้ำที่ต่อในหน้ำที่เดิม โดยให้ได้รบัเงินเดือนใน
อตัรำทีต่่อเนื่องจำกทีไ่ดร้บัอยู่เดมิ 

 

ข้อ ๖  บุคคลเข้ำท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำวอำจได้รับสิทธิประโยชน์ 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สทิธเิกีย่วกบักำรลำ 

(๒) เงนิเพิม่กำรครองชพีชัว่ครำว 

(๓)๓๒ เงนิช่วยเหลอื หรอืเงนิช่วยเหลอืรำยเดอืน 

(๔) เงนิค่ำตอบแทนพเิศษ 

(๕) เงนิช่วยกำรศกึษำบุตร 

(๖) บ ำนำญพเิศษ 

(๗) สวสัดกิำรกำรรกัษำพยำบำล 

 
๓๒ ข้อ ๖ (๓) แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงก ำหนดระยะเวลำกำรท ำหน้ำที่ เงนิเดอืนและ

ค่ำตอบแทนอย่ำงอื่น สทิธิประโยชน์ ระเบียบและวนิัยของบุคคลเข้ำท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำว 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๒๓ 

กำรก ำหนดใหไ้ดร้บัสทิธเิรื่องใดและหลกัเกณฑ์กำรไดร้บัสทิธติำมวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดตำมที่ตกลงกับกระทรวงกำรคลงั เว้นแต่ (๑)  
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

ข้อ ๗  วนัเวลำกำรท ำงำนหรอืวธิีกำรท ำงำนในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงำน
ประจ ำส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมทีส่่วนรำชกำรก ำหนด ซึ่งอำจแตกต่ำงกนัไดต้ำมหน้ำที่
ของบุคคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำวแต่ละต ำแหน่ง 

 

ขอ้ ๘  บุคคลเขำ้ท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำวต้องประพฤติและปฏิบตัิงำน
ตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและค ำสัง่ของทำงรำชกำร และตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดใน
สญัญำจำ้งและมหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำ 

 

ข้อ ๙  บุคคลเข้ำท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำวต้องรกัษำวินัยและยอมรบั 
กำรลงโทษทำงวนิัย และขอ้ปฏบิตัทิีส่่วนรำชกำรก ำหนดโดยเคร่งครดั 

ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมควำมในวรรคหนึ่งถอืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย โดยให้
น ำกฎหมำยว่ำดว้ยวนิัยทหำรมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๐  สญัญำจำ้งบุคคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำวสิน้สุดลงเมื่อ 

(๑) ครบก ำหนดตำมสญัญำจำ้ง 

(๒) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีส่่วนรำชกำรก ำหนด 

(๓) เสยีชวีติหรอืทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ 
(๔) ถูกไล่ออกเน่ืองจำกกระท ำผดิวนิัย 

(๕) เหตุอื่นตำมทีก่ ำหนดไวต้ำมขอ้ก ำหนดของส่วนรำชกำรหรอืตำมสญัญำจำ้ง 

 

ขอ้ ๑๑  ในระหว่ำงสญัญำจำ้ง บุคคลเขำ้ท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำวผู้ใด
ประสงคจ์ะลำออกจำกกำรปฏบิตังิำน ใหย้ื่นหนังสอืขอลำออกต่อหวัหน้ำส่วนรำชกำรผ่ำน
ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั โดยใหย้ื่นล่วงหน้ำก่อนวนัลำออกไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

ในกรณีที่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นพิเศษ หวัหน้ำส่วนรำชกำรจะอนุญำตให้ผู้ซึ่ง
ประสงคจ์ะลำออกยื่นหนังสอืขอลำออกล่วงหน้ำน้อยกว่ำสำมสบิวนักไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๒  ส่วนรำชกำรอำจบอกเลกิสญัญำจ้ำงกบับุคคลเขำ้ท ำหน้ำที่ทหำรเป็น
กำรชัว่ครำวก่อนครบก ำหนดตำมสญัญำจ้ำงได้ โดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ และไม่
เป็นเหตุทีบุ่คคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำวจะเรยีกรอ้งเงนิเดอืนหรอืค่ำตอบแทน



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๒๔ 

กำรเลกิสญัญำจ้ำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนได้ เว้นแต่ส่วนรำชกำรจะก ำหนดให้ใน
กรณีใดไดร้บัเงนิเดอืนหรอืค่ำตอบแทนกำรออกจำกงำนโดยไม่มคีวำมผดิไว้ 

 

ข้อ ๑๓  เพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร ส่วนรำชกำรอำจสัง่ให้บุคคลเข้ำ 
ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำวไปปฏบิตังิำนนอกเหนือจำกเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นสญัญำ
จำ้งได ้โดยไม่เป็นเหตุใหบุ้คคลเขำ้ท ำหน้ำทีท่หำรเป็นกำรชัว่ครำวอำ้งขอเลกิสญัญำจำ้ง
หรอืเรยีกรอ้งประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในกำรนี้ ส่วนรำชกำรอำจก ำหนดใหค้่ำตอบแทนอื่น
จำกกำรสัง่ใหไ้ปปฏบิตังิำนดงักล่ำวกไ็ด ้

 

ข้อ ๑๔  วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  ให้ปฏิบัติตำม
ขอ้บงัคบั ระเบยีบและหลกัเกณฑข์องกระทรวงกลำโหมหรอืของส่วนรำชกำรโดยอนุโลม 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พลเอก ประวติร  วงษ์สุวรรณ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๒๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่มำตรำ ๔/๑ วรรคสอง 
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญตัใิหก้ำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรท ำหน้ำที่ เงนิเดอืนและค่ำตอบแทนอย่ำงอื่น สทิธปิระโยชน์ ระเบยีบและ
วนิัยของบุคคลเขำ้ท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำว เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงก ำหนดระยะเวลำกำรท ำหน้ำที่ เงนิเดือนและค่ำตอบแทนอย่ำงอื่น สิทธิ
ประโยชน์ ระเบียบและวินัยของบุคคลเขำ้ท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำว (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘๓๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่กำรก ำหนดสทิธิ
ประโยชน์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดระยะเวลำกำรท ำหน้ำที่  เงินเดือนและค่ำตอบแทน
อย่ำงอื่น สทิธปิระโยชน์ ระเบยีบและวนิัยของบุคคลเขำ้ท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำว 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่เหมำะสมกับกำรพ้นจำกกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมที่กระทรวงกลำโหม
ก ำหนดส ำหรบับุคคลที่เข้ำท ำหน้ำที่ทหำรเป็นกำรชัว่ครำวซึ่งปฏิบัติภำรกิจเป็นกำร
เฉพำะในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำอันเป็นภัยต่อควำมมัน่คงหรือควำม
ปลอดภยัของชำติ สมควรก ำหนดให้มเีงนิช่วยเหลอืรำยเดอืนเพื่อเป็นอีกทำงเลอืกหนึ่ง
ใหแ้ก่บุคคลดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 
๓๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๘๘ ก/หน้ำ ๓๑/๑๔ กนัยำยน ๒๕๕๘ 
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๖๒๖ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำรบรรจหุรอืแตง่ตัง้ และกำรไดร้บัเงนิเดอืน 

ของทำยำทของขำ้รำชกำรทหำรและทหำรกองประจ ำกำรทีเ่สยีชวีติ 

เน่ืองจำกกำรรบหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

พ.ศ. ๒๕๕๓๓๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐/๑ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
ทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรำ ๑๙ แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อกระทรวงกลำโหม 

กองบญัชำกำรกองทพัไทย กองทพับก กองทพัเรอื และกองทพัอำกำศ 

“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนรำชกำรตำมระเบียบกระทรวงกลำโหม  
ว่ำดว้ยพนักงำนรำชกำรและพนักงำนวสิำหกจิในควำมควบคุมของกระทรวงกลำโหม 

“ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงประจ ำตำมขอ้บงัคบักระทรวงกลำโหมว่ำด้วย
ลูกจำ้งประจ ำและลูกจำ้งทีไ่ดร้บัเงนิค่ำจำ้งตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั 

“วิสำหกิจ ” หมำยควำมว่ำ กิจกำรที่อยู่ ในควำมควบคุมและดูแลของ
กระทรวงกลำโหม 

“ทำยำท” หมำยควำมว่ำ บุตร คู่สมรสทีม่ไิดส้มรสใหม่ บดิำหรอืมำรดำ 

“ข้ำรำชกำรหรือทหำรกองประจ ำกำรที่เสียชีวิต ” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร
ทหำรหรือทหำรกองประจ ำกำรซึ่งได้รับค ำสัง่ให้ไปท ำกำรรบหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตและกำรเสยีชวีิตนัน้มิได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อ
อย่ำงรำ้ยแรงหรอืควำมผดิของตนเอง 

“กำรรบ” หมำยควำมว่ำ กำรปฏิบตัิกำรทำงทหำรในสภำวะสงครำมทัง้ในและ
นอกรำชอำณำจกัร 

“กำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร” หมำยควำมว่ำ กำรปฏิบตัิตำมภำรกิจและอ ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรสูร้บ หรอืกำรต่อสู ้หรอืกำรปรำบปรำมกบฏและกำรจลำจล หรอืกำรปฏิบตัิ
รำชกำรลับ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรพิเศษตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด หรือกำร

 
๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๔๕ ก/หน้ำ ๒๔/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๕๓ 
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๖๒๗ 

ปฏิบัติงำนที่มีสภำพควำมเสี่ยงอันตรำยต่อชีวิตหรือถูกกระท ำจำกฝ่ำยตรงข้ำม  
ผู้ก่อควำมไม่สงบหรอืผู้ก่อกำรร้ำย เพื่อกำรพิทักษ์รกัษำเอกรำชและควำมมัน่คงแห่ง
รำชอำณำจกัร พทิกัษ์รกัษำป้องกนัสถำบันพระมหำกษัตรยิ์ ผลประโยชน์แห่งชำติและ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรพัฒนำ
ประเทศกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำจำกภยัพบิตัแิละกำรช่วยเหลอืประชำชน รวมทัง้กำร
ปฏบิตัิกำรอื่นที่เป็นกำรปฏิบตักิำรทำงกำรทหำรนอกเหนือจำกสงครำมเพื่อควำมมัน่คง
แห่ งรำชอำณำจักร หรือปฏิบัติกำรอื่น ใดตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมมติ
คณะรฐัมนตร ี

 

ขอ้ ๒  ใหท้ำยำทของขำ้รำชกำรทหำรหรอืทหำรกองประจ ำกำรทีเ่สยีชวีติไดร้บั
สิทธิในกำรพิจำรณำบรรจุหรือแต่งตัง้ให้เป็นข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร 
พนกังำนหรอืลูกจำ้งในหน่วยงำนหรอืวสิำหกจิของกระทรวงกลำโหม เพรำะเหตุทดแทน 

 

ขอ้ ๓  ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรคณะหนึ่ง มหีน้ำทีพ่จิำรณำ
กำรได้รบัสทิธใินกำรบรรจุหรอืแต่งตัง้ทำยำทและกำรก ำหนดจ ำนวนทำยำทผู้จะได้รบั
สิทธิ รวมถึงตีควำมและวินิจฉัยปัญหำต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น และผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 

 

ขอ้ ๔  กำรพจิำรณำบรรจุหรอืแต่งตัง้ทำยำทของขำ้รำชกำรทหำรหรอืทหำร
กองประจ ำกำรทีเ่สยีชวีตินัน้ ใหพ้จิำรณำตำมล ำดบั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุตร หำกมีบุตรหลำยคนให้พิจำรณำบุตรที่มีอำยุสูงสุดก่อนและถัดมำ
ตำมล ำดบั 

(๒) คู่สมรสทีม่ไิดส้มรสใหม่ 
(๓) บดิำหรอืมำรดำ 

ในกรณีขำ้รำชกำรทหำรหรอืทหำรกองประจ ำกำรทีเ่สยีชวีติไมม่ทีำยำทในล ำดบั
นัน้ ๆ หรอืมแีต่คุณสมบตัยิงัไม่ครบถ้วนที่จะบรรจุเขำ้รบัรำชกำรหรอืท ำงำนได้ ใหท้ำยำท
ในล ำดบัถดัไปเป็นผูม้สีทิธ ิ

กำรสละสิทธิของทำยำทตำม (๑) (๒) และ (๓) ต้องมีหลักฐำนเป็นหนังสือ  
และลงลำยมอืชื่อผูส้ละสทิธเิป็นส ำคญั 

 

ข้อ ๕  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัดของข้ำรำชกำรทหำรหรือทหำรกอง
ประจ ำกำรทีเ่สยีชวีติ ซึง่มทีำยำทอยู่ในวยัท ำงำน ด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 
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๖๒๘ 

(๑) มหีนังสอืสอบถำมทำยำทว่ำ ประสงค์จะขอบรรจุเขำ้เป็นขำ้รำชกำรทหำร 
ทหำรกองประจ ำกำรพนักงำนหรอืลูกจ้ำงในหน่วยงำนหรอืวสิำหกิจของกระทรวงกลำโหม
หรอืไม่ โดยใหท้ำยำทแจง้ควำมประสงคภ์ำยในหกเดอืนนับแต่วนัไดร้บัแจง้ 

(๒) กรณีทำยำทประสงค์จะขอบรรจุเข้ำเป็นข้ำรำชกำรทหำร ทหำรกอง
ประจ ำกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำง ให้ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์กำรบรรจุหรอืแต่งตัง้ ตำมกฎหมำย กฎ ข้อบงัคบั และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 
แล้วเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรในข้อ ๓ เพื่อพิจำรณำก่อนขออนุมัติหัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรบรรจุหรอืแต่งตัง้ทำยำทต่อไป 

กำรพิจำรณำบรรจุหรือแต่งตัง้ทำยำทของข้ำรำชกำรทหำรหรือทหำรกอง
ประจ ำกำรทีเ่สยีชวีติเป็นขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร พนักงำนหรอืลูกจำ้งใน
หน่วยงำนหรอืวสิำหกจิของกระทรวงกลำโหม ใหพ้จิำรณำบรรจุในโอกำสแรกทีส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ โดยทำยำทจะต้องผ่ำนกระบวนกำรเลอืกสรรตำมแนวทำงที่ส่วนรำชกำร
เห็นสมควร เพื่อให้ไดผู้ท้ี่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและคุณสมบตัิทีเ่หมำะสมสอดคล้องกบั
ต ำแหน่ง 

 

ขอ้ ๖  อตัรำเงนิเดอืนของทำยำทผูซ้ึง่ไดร้บักำรบรรจุหรอืแต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำร
ทหำรใหเ้ป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำร
เป็นขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ด้รบัเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๙ ส ำหรบัอตัรำเงนิเดอืนของ
ทำยำท ผู้ซึ่งได้รบักำรบรรจุหรอืแต่งตัง้เป็นทหำรกองประจ ำกำร ให้เป็นไปตำมค ำสัง่
กระทรวงกลำโหมเกีย่วกบักำรก ำหนดอตัรำเงนิเดอืนของทหำรกองประจ ำกำร และอตัรำ
เงินเดือนของทำยำท ผู้ซึ่งได้รับกำรบรรจุหรือแต่งตัง้เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงใน
หน่วยงำนหรอืวสิำหกจิของกระทรวงกลำโหม ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

พลเอก ประวติร  วงษ์สุวรรณ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
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๖๒๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มำตรำ ๑๐/๑  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรทหำร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ บญัญัติให้บุตร หรือ 
คู่สมรสทีม่ไิดส้มรสใหม่ หรอืบดิำมำรดำของขำ้รำชกำรทหำรและทหำรกองประจ ำกำรที่
เสยีชวีติเนื่องจำกกำรรบหรอืกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร อำจได้รบัสทิธใินกำรบรรจุหรอื
แต่งตัง้เป็นขำ้รำชกำรทหำร ทหำรกองประจ ำกำร พนกังำนหรอืลูกจำ้งในหน่วยงำนหรอื
วสิำหกจิของกระทรวงกลำโหม เพรำะเหตุทดแทน  ทัง้นี้ จ ำนวนผูจ้ะไดร้บัสทิธ ิเงือ่นไข
กำรไดร้บัสทิธกิำรขอบรรจุหรอืแต่งตัง้ วธิกีำรบรรจุหรอืแต่งตัง้ และกำรไดร้บัเงนิเดอืนใน
ชัน้ใด ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๐ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำร 

เป็นขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

อำศัย อ ำน ำจต ำม ควำม ในม ำต รำ  ๑๐  แ ละม ำต รำ  ๑๙  วรรคห นึ่ ง  
แห่ งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรทหำร พ .ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงกลำโหมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๓๕  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  
เวน้แต่ขอ้ ๕ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๒) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๔) กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

ข้อ ๓๓๖  กำรได้รบัเงินเดือนของบุคคลที่ได้รบักำรบรรจุเข้ำรบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรทหำร ให้เป็นไปตำมคุณวุฒิและอัตรำเงินเดือนตำมบญัชีคุณวุฒิและอตัรำ
เงินเดือนของบุคคลที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรทหำร  บัญชี ๑  
ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตำรำงอัตรำเงินเดือน ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ ให้ใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ มกรำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถงึวนัที ่๓๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒) ตำรำงอัตรำเงินเดือน ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗ ให้ใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ มกรำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 

 

 
๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๕๐ ก/หน้ำ ๘/๘ มถิุนำยน ๒๕๕๓ 
๓๖ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิีกำรบรรจุบุคคลเข้ำรบั

รำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๑ 

ขอ้ ๓/๑๓๗  กำรได้รบัเงนิเดือนของบุคคลที่ส ำเร็จหลกัสูตรกำรฝึกของหน่วย
บญัชำกำรถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์ซึ่งไดร้บักำรบรรจุเป็นพลทหำรประจ ำกำร 
(พลอำสำสมคัร) และนักเรยีนนำยสบิทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำจำกโรงเรยีนทหำรมหำดเลก็รำช
วลัลภรกัษำพระองค์ หน่วยทหำรมหำดเล็กรำชวลัลภรกัษำพระองค์ หน่วยบญัชำกำร
ถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์ ให้เป็นไปตำมคุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนตำมบญัชี
คุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำร
สงักดัหน่วยบญัชำกำรถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์ บญัช ี๒ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตำรำงอัตรำเงินเดือน ณ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖ ให้ใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ มกรำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถงึวนัที ่๓๐ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒) ตำรำงอัตรำเงินเดือน ณ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๖ ให้ใช้ตัง้แต่วันที่ ๑ ธันวำคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๔  กระทรวงกลำโหมอำจก ำหนดให้บุคคลที่ได้รบักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำร
เป็นข้ำรำชกำรทหำรที่มีคุณวุฒิเดียวกัน ได้รับเงินเดือนในอัตรำที่แตกต่ำงกันได้ 
เนื่องจำกเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร โดยให้ได้รับ เงินเดือนเพิ่มขึ้นตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร และเงื่อนไขที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด แต่ไม่สงูกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นบญัชคีุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของ
บุคคลทีไ่ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๕  อตัรำเงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ด้รบักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
ทหำรใหไ้ดร้บัดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมบัญชีคุณวุฒิและอตัรำเงินเดือนของ
บุคคลที่ได้รบักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรท้ำยกฎกระทรวงนี้  ให้ไดร้บั
เงนิเดอืนตำมตำรำงอตัรำเงนิเดอืน (๑) 

(๒) บุคคลที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำตรงตำมบญัชีคุณวุฒิและอตัรำเงนิเดือนของ
บุคคลที่ได้รบักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรท้ำยกฎกระทรวงนี้  และเป็น 
ผู้ที่ มีคุณสมบัติตำมปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติห น้ำที่ รำชกำรที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด ให้ได้รบัเงินเดือนไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดตำมตำรำงอัตรำ
เงนิเดอืน (๒) 

 

 
๓๗ ขอ้ ๓/๑ เพิม่โดยกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำร

เป็นขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๒ 

ข้อ ๖  บุคคลที่มีคุณวุฒินอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในบญัชีคุณวุฒิและอตัรำ
เงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 
ให้ได้รบัเงินเดือนตำมระดับและชัน้เงินเดือนข้ำรำชกำรทหำร ระดับ ป.๑ หรือ น.๑ 
แล้วแต่กรณี โดยเทียบเคยีงกบัอตัรำเงนิเดอืนในคุณวุฒิเดยีวกนัตำมที่คณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรพลเรอืนก ำหนด ซึง่อำจสงูกว่ำ ต ่ำกว่ำ หรอืเท่ำกนั แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเทียบเคียงคุณวุฒิและอัตรำเงินเดือนตำม  

วรรคหนึ่งได ้ใหอ้ตัรำเงนิเดอืนส ำหรบัคุณวุฒนิัน้เป็นไปตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

ขอ้ ๖/๑๓๘  กำรบรรจุพลทหำรประจ ำกำร (พลอำสำสมคัร) ซึ่งเลื่อนฐำนะเป็น
นำยทหำรประทวน ใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืน ระดบั ป.๑ ในชัน้ทีม่อีตัรำเงนิเดอืนใกล้เคยีง
และไม่ต ่ำกว่ำอตัรำเงนิเดอืนเดมิทีไ่ดร้บัอยู่ก่อนกำรเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรประทวน 

 

ขอ้ ๗  กำรบรรจุนำยทหำรประทวนซึ่งเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรสญัญำบตัร
หรือข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต ่ำกว่ำชัน้สัญญำบัตรซึ่งเลื่อนฐำนะเป็นข้ำรำชกำร
กลำโหมพลเรอืนชัน้สญัญำบตัร ให้ผูน้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืน ระดบั น.๑ หรอื น.๒ หรอื น.๓ 
แล้วแต่กรณี ในชัน้ที่เทยีบได้ตรงกนักบัชัน้เงนิเดอืนที่ไดร้บัอยู่ก่อนกำรเลื่อนฐำนะเป็น
ขำ้รำชกำรทหำรชัน้สญัญำบตัร ตำมตำรำงเทยีบชัน้เงนิเดอืนแต่ละระดบัที่ข้ำรำชกำร
ทหำรจะไดร้บัเมื่อไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

ถำ้กำรเลื่อนฐำนะตำมวรรคหนึ่ง เน่ืองจำกผูน้ัน้ส ำเรจ็กำรศกึษำภำยในประเทศ
ได้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเทียบได้ไม่ต ่ำกว่ำปริญญำ ให้ใช้คุณวุฒิ
ตำมล ำดบัที่ ๒๔ ถงึล ำดบัที่ ๓๔ ของบญัชคีุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ดร้บั
กำรบรรจุเข้ำรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรท้ำยกฎกระทรวงนี้  เว้นผู้ได้รบัเงนิเดือน 

สงูกว่ำอยู่ก่อนใหป้ฏบิตัติำมวรรคหนึ่ง 

ถ้ำกำรเลื่อนฐำนะตำมวรรคหนึ่ ง  เนื่ องจำกผู้นั ้นได้รับอนุปริญญำหรือ
ประกำศนียบตัรวชิำชพีผดุงครรภอ์นำมยัของกองทพับก กองทพัเรอื กองทพัอำกำศ หรอื
สถำบนักำรศกึษำอื่นที่ทำงรำชกำรรบัรอง ซึ่งมหีลกัสูตรก ำหนดเวลำศกึษำไม่น้อยกว่ำ
สำมปีหกเดือนต่อจำกชัน้สูงสุดของระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยตำมหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษำธกิำรหรอืเทยีบเทำ่ตำมทีก่ระทรวงกลำโหมรบัรอง ใหใ้ชคุ้ณวุฒติำมล ำดบั
ที ่๓๕ ของบญัชคีุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรทหำรท้ำยกฎกระทรวงนี้ เว้นผู้ได้รบัเงนิเดอืนสูงกว่ำอยู่ก่อนให้ปฏิบตัิตำม
วรรคหนึ่ง 

 
๓๘ ขอ้ ๖/๑ เพิม่โดยกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็น

ขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๓ 

ส ำหรบัข้ำรำชกำรทหำรสังกัดหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรกัษำ
พระองค ์กองบญัชำกำรกองทพัไทย ทีไ่ดเ้ลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรสญัญำบตัร หรอืไดร้บั
พระมหำกรุณำธิคุณเลื่อนยศเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร  ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

ขอ้ ๘  กำรบรรจุนำยทหำรประทวนซึง่เลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรสญัญำบตัรหรอื
ขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรอืนต ่ำกว่ำชัน้สญัญำบตัรซึ่งเลื่อนฐำนะเป็นขำ้รำชกำรกลำโหม
พลเรอืนชัน้สญัญำบตัรเน่ืองจำกผูน้ัน้ส ำเรจ็กำรศกึษำไดร้บัปรญิญำหรอืประกำศนียบตัร
เทยีบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำปรญิญำจำกสถำบนักำรศกึษำในต่ำงประเทศ ใหใ้ชคุ้ณวุฒติำมล ำดบั 

ที ่๓๘ ของบญัชคีุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็น
ข้ำรำชกำรทหำรท้ำยกฎกระทรวงนี้  ซึ่งจะได้รับคุณวุฒิล ำดับใดให้เป็นไปตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด 

ส ำหรบัผูซ้ึ่งไดร้บัเงนิเดอืนเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนดไวต้ำมวรรคหนึ่งอยู่ก่อนแลว้ ให้
ไดร้บัเงนิเดอืนระดบั น.๑ หรอื น.๒ หรอื น.๓ แลว้แต่กรณี ในชัน้ทีเ่ทยีบไดต้รงกนักบัชัน้
เงนิเดอืนที่ไดร้บัอยู่ก่อนกำรเลื่อนฐำนะเป็นขำ้รำชกำรทหำรชัน้สญัญำบตัร ตำมตำรำง
เทยีบชัน้เงนิเดอืนแต่ละระดบัทีข่ำ้รำชกำรทหำรจะไดร้บัเมื่อไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง
ตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

ส ำหรบัข้ำรำชกำรทหำรสังกัดหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัย รกัษำ
พระองค ์กองบญัชำกำรกองทพัไทย ทีไ่ดเ้ลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรสญัญำบตัร หรอืไดร้บั
พระมหำกรุณำธิคุณเลื่อนยศเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร ให้ได้รับเงินเดือนตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

ข้อ  ๙   กำรบรรจุผู้ เคยรับ รำชกำร  กลับ เข้ำรับ รำชกำรใหม่ ในสังกัด
กระทรวงกลำโหม ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้เคยรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำร ให้ผู้นัน้ได้รบัเงนิเดอืนและเงนิเพิ่ม
ต่ำง ๆ ในระดบัและชัน้ทีไ่ม่สงูกว่ำเท่ำทีไ่ดร้บัอยู่เดมิขณะออกจำกรำชกำรครัง้สุดทำ้ย 

(๒) ผู้เคยรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรทหำรและได้รบัอนุมตัิจำกคณะรฐัมนตรี  
ให้ลำออกจำกรำชกำรไปปฏิบตัิงำนใด ๆ ซึ่งให้นับเวลำระหว่ำงนัน้ส ำหรบักำรค ำนวณ
บ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืนเตม็เวลำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
ถำ้กลบัเขำ้รบัรำชกำรภำยในก ำหนดสีปี่นับแต่วนัทีล่ำออกไปปฏบิตังิำนดงักล่ำว ใหผู้น้ัน้
ไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิเพิม่ต่ำง ๆ ในระดบัและชัน้ทีไ่ม่สงูกว่ำเท่ำทีไ่ดร้บัอยู่เดมิขณะออก
จำกรำชกำรครัง้สุดทำ้ย แต่ถำ้มกีำรปรบัปรุงอตัรำเงนิเดอืนหรอืเงนิเพิม่ต่ำง ๆ หลงัจำกที่
ออกจำกรำชกำรครัง้สุดทำ้ยไปแลว้ ใหป้รบัชัน้เงนิเดอืนหรอืเงนิเพิม่ต่ำง ๆ จำกอตัรำเดมิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๔ 

เป็นอตัรำทีใ่ชอ้ยู่ในวนัทีบ่รรจผุูน้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรตำมหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงกลำโหม
ก ำหนด  ทัง้นี้ กรณีทีเ่หน็สมควรอำจใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืนในระดบัและชัน้สงูกว่ำทีไ่ดร้บั
อยู่เดมิขณะลำออกไปปฏบิตังิำนใด ๆ กไ็ด ้โดยค ำนวณจำกเวลำทีไ่ปปฏบิตังิำนดงักล่ำว
ไม่เกนิปีละ ๑ ชัน้ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

(๓) ผูเ้คยรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรอืนแล้วลำออกไปรบัรำชกำร
ทหำรกองประจ ำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร ถ้ำกลบัเข้ำรบัรำชกำร
ภำยในก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัพน้จำกกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำรโดยไม่มี
ควำมเสยีหำย ใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืนและเงนิเพิม่ต่ำง ๆ ในระดบัและชัน้ทีไ่ม่สงูกว่ำเท่ำที่
ได้รบัอยู่เดิมขณะลำออกไปรบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร แต่ถ้ำมกีำรปรบัปรุงอตัรำ
เงนิเดอืนหรอืเงนิเพิม่ต่ำง ๆ หลงัจำกที่ออกจำกรำชกำรครัง้สุดท้ำยไปแล้ว ให้ปรบัชัน้
เงนิเดอืนหรอืเงนิเพิม่ต่ำง ๆ จำกอตัรำเดมิเป็นอตัรำที่ใช้อยู่ในวนัที่บรรจุผู้นัน้กลบัเข้ำ 
รบัรำชกำรตำมหลกัเกณฑท์ีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด  ทัง้นี้ เวน้แต่ในกรณีทีเ่หน็สมควร
จะใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืนในระดบัและชัน้สูงกว่ำทีไ่ด้รบัอยู่เดมิขณะลำออกไปรบัรำชกำร
ทหำรกองประจ ำกำร โดยค ำนวณจำกเวลำที่ไปรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
ไม่เกินปีละ ๑ ชัน้ ให้กระท ำได้ แต่ต้องได้รบัอนุมตัิจำกหวัหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลำโหม ผู้บญัชำกำรทหำรบก ผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื หรอืผู้บญัชำกำรทหำร
อำกำศ แลว้แต่กรณี 

ส ำหรบักำรบรรจุผู้เคยรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรนอกสงักดักระทรวงกลำโหม 
ซึ่งมใิช่ขำ้รำชกำรกำรเมอืงหรอืขำ้รำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิ
หน้ำทีร่ำชกำรหรอืเคยท ำงำนเป็นพนักงำนเทศบำลหรอืพนักงำนส่วนท้องถิน่ซึ่งออกจำก
งำนในระหว่ำงทดลองปฏบิตังิำน ให้ผูน้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืนในระดบัและชัน้ กบัเงนิเพิม่ต่ำง ๆ 
ทีไ่ม่สงูกว่ำทีไ่ดร้บัครัง้สุดทำ้ยก่อนออกจำกรำชกำรหรอืงำน 

 

ขอ้ ๑๐  กำรบรรจุขำ้รำชกำรซึ่งมใิช่ขำ้รำชกำรกำรเมอืงหรอืขำ้รำชกำรซึ่งออก
จำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร หรอืพนักงำนเทศบำลหรอืพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ซึง่ออกจำกงำนในระหว่ำงทดลองปฏบิตังิำนซึ่งโอนจำกส่วนรำชกำรอื่นหรอื
เทศบำลมำรบัรำชกำรในสงักดักระทรวงกลำโหม ใหผู้น้ัน้ไดร้บัเงนิเดอืนในระดบัและชัน้ 
กบัเงนิเพิม่ต่ำง ๆ ทีไ่ม่สงูกว่ำทีไ่ดร้บัอยู่ในขณะโอน 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พลอำกำศเอก สุก ำพล  สุวรรณทตั 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๕ 

บญัช ี๑ 

บญัชคีุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
ทหำร๓๙ 

 

 

 
๓๙ บญัชคีุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของบุคคลที่ไดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร

ทหำร แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำรเป็น
ขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๖ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๗ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๘ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๓๙ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๐ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๑ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๒ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๓ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๔ 

บญัช ี๒ 

บญัชคีุณวุฒแิละอตัรำเงนิเดอืนของบุคคลทีไ่ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำร
ทหำรสงักดัหน่วยบญัชำกำรถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์๔๐ 

 

 
๔๐ บัญชีคุณวุฒิและอตัรำเงนิเดือนของบุคคลที่ได้รบักำรบรรจุเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร

ทหำรสงักัดหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงก ำหนด
หลกัเกณฑ์และวธิกีำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรและกำรใหไ้ด้รบัเงนิเดอืน (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร
ทหำรและกำรให้ได้รับเงินเดือน เพื่อให้อัตรำเงินเดือนแรกบรรจุของบุคคลที่เข้ำ 
รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำรมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกบัอัตรำเงนิเดอืนแรกบรรจุ
ตำมคุณวุฒกิำรศกึษำของขำ้รำชกำรพลเรอืนสำมญั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรบรรจุบุคคลเข้ำรบัรำชกำรเป็นข้ำรำชกำร
ทหำรและกำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๔๑ 

 

ขอ้ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงอตัรำเงนิเดอืนแรกบรรจุของบุคคลทีเ่ขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรทหำร เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรและเจำ้หน้ำทีข่องรฐัตำมมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อ
วันที่  ๑๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ และก ำหนดอัตรำเงินเดือนของพลทหำรประจ ำกำร  
(พลอำสำสมคัร) ซึ่งเลื่อนฐำนะเป็นนำยทหำรประทวน ให้ได้รบัอตัรำเงนิเดอืนในระดบัที่
สูงขึ้น เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้แก่ข้ำรำชกำรทหำรดังกล่ำว   

 
๔๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๔๕ ก/หน้ำ ๑/๑ พฤษภำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

จดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที ่๖๓ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร 

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยที่ เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ  

และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๒) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 

(๓) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๑๕๗ ลงวนัที ่๔ มถิุนำยน พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 

(๔) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๕) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ 

(๖) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

(๗) พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๒๖ ก/หน้ำ ๓๕/๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๗ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้ำรำชกำรทหำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร 

“ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรที่ได้รบักำรบรรจุ 
และแต่งตัง้ใหร้บัรำชกำรในกระทรวงกลำโหมในต ำแหน่งทีม่ใิช่อตัรำทหำรและไม่มชีัน้ยศ
เพื่อปฏบิตัหิน้ำทีท่ีต่อ้งใชค้วำมช ำนำญเฉพำะทำง 

“ทหำรกองประจ ำกำร” หมำยควำมว่ำ ทหำรกองประจ ำกำรตำมกฎหมำย 

ว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร 

“นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลำโหม ” หมำยควำมว่ำ นักเรียนในสังกัด
กระทรวงกลำโหมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรทหำร 

“เจ้ำหน้ำที่ทำงทหำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม
แต่งตัง้โดยควำมเหน็ชอบของสภำกลำโหมเพื่อปฏบิตัภิำรกจิตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“กำรใช้ก ำลังทหำร” หมำยควำมว่ำ กำรใช้ทหำรตำมมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง 
ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม และเจ้ำหน้ำที่ทำงทหำร เพื่ อปฏิบัติภำรกิจตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกำศ และค ำสัง่เพื่อปฏิบตัิกำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงเมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   

 

มำตรำ ๖  ทหำร ประกอบดว้ย ขำ้รำชกำรกระทรวงกลำโหมที่เป็นขำ้รำชกำรทหำร 
ทหำรกองประจ ำกำร นักเรยีนในสงักดักระทรวงกลำโหมทีข่ ึน้ทะเบยีนกองประจ ำกำรและ
บุคคลทีถู่กเรยีกเขำ้รบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

ขำ้รำชกำรกระทรวงกลำโหม แบ่งออกเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ ขำ้รำชกำรทหำร
และขำ้รำชกำรพลเรอืนกลำโหม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๘ 

กำรก ำหนดต ำแหน่ง กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรปรับต ำแหน่ง กำรเลื่อน 

ขัน้เงนิเดอืน กำรบงัคบับญัชำ วนิัยและกำรรกัษำวนิัย กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย กำรออก
จำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ และกำรอื่นใดตำมที่จ ำเป็นเกี่ยวกบัขำ้รำชกำร 
พลเรอืนกลำโหมใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

อตัรำเงนิเดอืน อตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่ง กำรใหไ้ดร้บัเงนิเดอืน และกำรใหไ้ดร้บั
เงินประจ ำต ำแหน่ง ของข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม ให้น ำบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่
ข้ำรำชกำรพลเรอืนสำมัญตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงนิเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งหรือ 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้มำใช้บังคับโดยอนุโลมไปพลำงก่อน จนกว่ำจะได้มีกำร
ก ำหนดใหม้อีตัรำเงนิเดอืนและอตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรพลเรอืนกลำโหม
เป็นกำรเฉพำะตำมกฎหมำยว่ำดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่ง 

กำรจ่ำยเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งให้แก่ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม  
ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

ให้ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหมเป็นข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรและกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๗  กำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงกลำโหม ต้องด ำเนินกำรตำม
หลกักำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ีเวน้แต่ในกรณีใดทีม่คีวำมจ ำเป็นในกำรบรหิำรรำชกำร
ของกระทรวงกลำโหมอำจก ำหนดวิธีปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องและเหมำะสมกับ 
กำรปฏิบตัิรำชกำรของกระทรวงกลำโหมเป็นกำรเฉพำะส ำหรบักรณีนัน้ได้ โดยให้ตรำ
เป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๘  กระทรวงกลำโหม มอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พิทักษ์รักษำเอกรำชและควำมมัน่คงแห่งรำชอำณำจกัรจำกภัยคุกคำม 

ทัง้ภำยนอกและภำยในรำชอำณำจกัร ปรำบปรำมกำรกบฏและกำรจลำจล โดยจดัให้ม ี
และใชก้ ำลงัทหำรตำมทีร่ฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยหรอืตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนด 

(๒) พทิกัษ์รกัษำ ปกป้องสถำบนัพระมหำกษัตรยิ์ ตลอดจนสนับสนุนภำรกิจ
ของสถำบนัพระมหำกษตัรยิ ์

(๓) ปกป้อง พิทักษ์รักษำผลประโยชน์แห่งชำติและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนำประเทศเพื่อควำมมัน่คง
ตลอดจนสนับสนุนภำรกิจอื่นของรฐัในกำรพฒันำประเทศ กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ
จำกภยัพบิตั ิและกำรช่วยเหลอืประชำชน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๔๙ 

(๔) ศึกษำ วิจัย พัฒนำ และด ำเนินกำรด้ำนอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลงังำนทหำร ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และด้ำนกิจกำร
อวกำศเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ทัง้นี้  เพื่ อสนับสนุนภำรกิจของ
กระทรวงกลำโหมและควำมมัน่คงของประเทศ 

(๕) ปฏิบตัิกำรอื่นที่เป็นกำรปฏิบตัิกำรทำงทหำรนอกเหนือจำกสงครำมเพื่อ
ควำมมัน่คงแห่งรำชอำณำจกัร หรอืปฏบิตักิำรอื่นใด  ทัง้นี้ ตำมทีม่กีฎหมำยก ำหนดหรอื
ตำมมตคิณะรฐัมนตร ี

ในกำรด ำเนินกำรตำม (๔) กระทรวงกลำโหมอำจมอบหมำยให้ส่วนรำชกำร 
ในกระทรวงกลำโหมหรอืหน่วยงำนอื่นในก ำกบัของกระทรวงกลำโหมเป็นผูด้ ำเนินกำรกไ็ด้
หรอือำจร่วมงำน ร่วมทุนหรอืด ำเนินกำรกบัภำคเอกชนตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๙  รำชกำรของกระทรวงกลำโหมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั 
ระเบยีบแบบแผน ประกำศ และค ำสัง่ 

กระทรวงกลำโหมอำจแต่งตัง้คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรอืบุคคลใดเพื่อ
กระท ำกำรหรอืพจิำรณำ หรอืสอบสวนกรณีใด ๆ เกีย่วกบัรำชกำรของกระทรวงกลำโหมกไ็ด๒้ 

 

หมวด ๒ 

กำรแบ่งส่วนรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๑๐๓  กระทรวงกลำโหม มส่ีวนรำชกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักงำนรฐัมนตร ี

(๒) ส ำนักงำนปลดักระทรวง 

 
๒ กำรที่มำตรำ ๙ วรรคสอง บัญญัติให้กระทรวงกลำโหมมีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำร 

คณะอนุกรรมกำร หรอืบุคคลใด เพื่อกระท ำกำรหรอืพจิำรณำหรอืสอบสวนกรณีใด ๆ เกี่ยวกบัรำชกำร
ของกระทรวงกลำโหมได้โดยไม่มีบทบัญญัติอื่นใดที่ก ำหนดองค์ประกอบแล ะอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรทีจ่ะแต่งตัง้ขึน้ไวด้้วย คณะกรรมกำรดงักล่ำวจงึมไิดอ้ยู่ในควำมหมำยของบทนิยำมค ำว่ำ 
“คณะกรรมกำร” ตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชกฤษฎีกำเบี้ยประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และมีผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับรำชกำรของกระทรวงกลำโหมนัน้ 
ย่อมไม่อำจได้รบัเบี้ยประชุมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๑๗๖/๒๕๕๘) 

๓ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๐ 

(๓)๔ (ยกเลกิ) 
(๔)๕ (ยกเลกิ) 
(๕) กองทพัไทย 

 

มำตรำ ๑๑  ส ำนักงำนรัฐมนตรีมีหน้ำที่ เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง 
เพื่อสนับสนุนภำรกิจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมหรือรฐัมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม และกำรประสำนนโยบำยระหว่ำงกระทรวง มเีลขำนุกำรรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงกลำโหมเป็นผู้บังคับบัญชำรบัผิดชอบ เว้นแต่ส ำนักงำนจเรทหำรทัว่ไปใน
ส ำนักงำนรฐัมนตรใีหอ้ยู่ในบงัคบับญัชำขึน้ตรงต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

 

มำตรำ ๑๒  ให้จเรทหำรทัว่ไปมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงกลำโหมหรือตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรอื่นใดตำมที่รัฐมนตรีว่ำ กำร
กระทรวงกลำโหมมอบหมำย และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม 

ให้มสี ำนักงำนจเรทหำรทัว่ไปในส ำนักงำนรฐัมนตร ีเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของจเรทหำรทัว่ไป โดยมหีวัหน้ำส ำนักงำนจเรทหำรทัว่ไปเป็นผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบ
ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของจเรทหำรทัว่ไป 

 

มำตรำ ๑๓  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์งำนรำชกำรประจ ำทัว่ไปของกระทรวง และรำชกำรส่วนหนึ่งส่วนใดของ
กระทรวงซึ่งมไิด้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอื่นใด มีปลดักระทรวงกลำโหม 
เป็นผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 

มำตรำ ๑๔๖  (ยกเลกิ) 
มำตรำ ๑๔/๑๗  (ยกเลกิ) 
 

 
๔ มำตรำ ๑๐ (๓) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕ มำตรำ ๑๐ (๔) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖ มำตรำ ๑๔ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗ มำตรำ ๑๔/๑ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๑ 

มำตรำ ๑๕  กองทพัไทยมหีน้ำทีเ่ตรยีมก ำลงักองทพัไทย กำรป้องกนัรำชอำณำจกัร
และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้ก ำลังทหำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงกลำโหม  
มผีูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสุดเป็นผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 

มำตรำ ๑๖  กองทพัไทยอำจตัง้คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรอืบุคคลใด
เพื่อพิจำรณำเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับแผนเพื่อรกัษำเอกรำชและผลประโยชน์แห่งชำต ิ
รวมทัง้กำรปฏบิตักิำรทำงทหำรของทุกส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๗ ร่วมกนัได ้

 

มำตรำ ๑๗  กองทพัไทยมส่ีวนรำชกำร ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กองบญัชำกำรกองทพัไทย 

(๒) กองทพับก 

(๓) กองทพัเรอื 

(๔) กองทพัอำกำศ 

(๕) ส่วนรำชกำรอื่นตำมทีก่ ำหนดโดยพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๑๘  กองบญัชำกำรกองทัพไทยมีหน้ำที่ควบคุม อ ำนวยกำร สัง่กำร 
และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรในกองทัพไทยในกำรเตรียมก ำลัง  
กำรป้องกันรำชอำณำจกัร และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้ก ำลงัทหำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของกระทรวงกลำโหมให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดมีผู้บญัชำกำรทหำรสูงสุดเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 

มำตรำ ๑๙  กองทพับกมหีน้ำทีเ่ตรยีมก ำลงักองทพับก กำรป้องกนัรำชอำณำจกัร 
และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรใช้ก ำลงักองทพับกตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องกระทรวงกลำโหม  
มผีูบ้ญัชำกำรทหำรบกเป็นผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 

มำตรำ ๒๐  กองทพัเรอืมหีน้ำทีเ่ตรยีมก ำลงักองทพัเรอื กำรป้องกนัรำชอำณำจกัร 
และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรใชก้ ำลงักองทพัเรอืตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องกระทรวงกลำโหม  
มผีูบ้ญัชำกำรทหำรเรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 

มำตรำ ๒๑  กองทัพอำกำศมีหน้ำที่เตรียมก ำลังกองทัพอำกำศ กำรป้องกัน
รำชอำณำจกัร และด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรใชก้ ำลงักองทพัอำกำศตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
กระทรวงกลำโหม มผีูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศเป็นผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๒ 

มำตรำ ๒๒๘  ให้ส ำนักงำนปลดักระทรวง กรมรำชองครกัษ์ หน่วยบญัชำกำร
ถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์ กองทพัไทย กองบญัชำกำรกองทพัไทย กองทพับก 
กองทพัเรอื และกองทพัอำกำศ เป็นนิตบิุคคล 

 

มำตรำ ๒๓  กำรแบ่งส่วนรำชกำรของกระทรวงกลำโหมตำมที่ก ำหนดใน 
มำตรำ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกองทัพไทยตำม 
มำตรำ ๑๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ออกเป็นส่วนรำชกำรระดบัรองลงไปและกำรก ำหนดหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรนัน้ ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ๙ 

กำรแบ่งส่วนรำชกำรอื่น นอกจำกทีก่ล่ำวไวใ้นวรรคหนึ่งและกำรก ำหนดหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรนัน้ ๆ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๓/๑๑๐  กำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๗ และ
มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และในกรณีที่ชื่อต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรกระทรวงกลำโหมในส่วนรำชกำรนัน้เปลี่ยนไป ให้ระบุกำรเปลี่ยนชื่อไว้ใน 
พระรำชกฤษฎกีำดว้ย 

บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่อื่นใดทีอ่ำ้งถงึ
ส่วนรำชกำรหรอืต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกระทรวงกลำโหมที่ไดถู้กเปลี่ยนชื่อตำมวรรคหนึ่ง 
ให้ถือว่ำบทบญัญัติแห่งกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกำศ หรอืค ำสัง่นัน้อ้ำงถึง
ส่วนรำชกำรหรอืต ำแหน่งของขำ้รำชกำรกระทรวงกลำโหมทีไ่ดเ้ปลีย่นชื่อนัน้ แลว้แต่กรณี 

กำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๒๓ วรรคสอง ให้เป็นไปตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

หมวด ๓ 

กำรจดัระเบยีบรำชกำรทัว่ไป 
   

 

มำตรำ ๒๔  รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมเป็นผูบ้งัคบับญัชำรบัผดิชอบใน
กำรปฏิบตัริำชกำรของกระทรวงกลำโหม และจะให้มรีฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม
เป็นผูช้่วยสัง่และปฏบิตัริำชกำรแทนรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมกไ็ด้ 

 
๘ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญัตจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๙ มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑๐ มำตรำ ๒๓/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัิจดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๓ 

ในกรณีทีม่รีฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม กำรสัง่หรอืกำรปฏบิตัริำชกำร
ของรฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหมใหเ้ป็นไปตำมทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม
มอบหมำย 

ในกรณีทีไ่ม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมหรอืมแีต่ไม่อำจ
ปฏิบัติรำชกำรได้ให้รฐัมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหมเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน  
ถ้ำมีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหมหลำยคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมำยให ้
รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหมคนใดคนหนึ่งเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

ในกรณ ีที ไ่ม ่ม ผีู ด้ ำรงต ำแหน่งรฐัมนตรวี ่ำกำรกระทรวงกลำโหมและ 
รฐัมนต รชี ่วยว ่ำกำรกระท รวงกลำโหม  ห รอืม แีต ่ไม ่อำจปฏ บิ ตั ริ ำชกำรได ้  
ใหป้ลดักระทรวงกลำโหมมอี ำนำจในกำรสัง่กำรอนุญำต กำรอนุมัติ และกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำ แทนรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมได๑้๑ 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตัิ กำรปฏิบตัิรำชกำร หรอืกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ที่รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบงัคบัหรอืค ำสัง่ใด ๆ หรอืมติของสภำกลำโหม หรอืมติของคณะรฐัมนตร ี
ในเรื่องใด รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมจะมอบอ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืใหร้ฐัมนตรี
ช่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ปลดักระทรวงกลำโหม สมุหรำชองครกัษ์ ผู้บัญชำกำร
หน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์  ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด  
ผูบ้ญัชำกำรทหำรบก ผู้บญัชำกำรทหำรเรือ หรอืผู้บญัชำกำรทหำรอำกำศ ท ำกำรแทน 
ในนำมของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมกไ็ด้ และผู้รบัมอบอ ำนำจดงักล่ำวอำจมอบ
อ ำนำจใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งอื่นปฏบิตัริำชกำรแทนต่อไปได้  ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไขทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด๑๒ 

อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำที่
ผูบ้งัคบับญัชำทหำรไม่ว่ำจะเป็นชัน้ใดซึ่งรองลงมำจำกรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม
จะพงึปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ใด ๆ หรอืมตขิอง
สภำกลำโหม หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด ผูบ้งัคบับญัชำทหำรผูน้ัน้จะมอบอ ำนำจ
โดยท ำเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชำทหำรต ำ แหน่งอื่นท ำกำรแทนในนำมของ

 
๑๑ ในกรณีที่รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  และไม่มีรฐัมนตรชี่วย 

ว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ปลดักระทรวงกลำโหมจงึเป็นผูม้อี ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิและ
กำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำแทนรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม คณะรฐัมนตรไีม่อำจมอบหมำยให้
รฐัมนตรคีนใดคนหนึ่งรกัษำรำชกำรแทนรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๒๙/๒๕๓๐) 

๑๒ มำตรำ ๒๔ วรรคห้ำ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิดัระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๔ 

ผู้บงัคบับัญชำทหำรผู้มอบอ ำนำจก็ได้  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด 

ให้ผูร้กัษำรำชกำร ผูร้กัษำรำชกำรแทน หรอืผูท้ ำกำรแทน มอี ำนำจและหน้ำที่
ตำมต ำแหน่งทีร่กัษำรำชกำร รกัษำรำชกำรแทน หรอืท ำกำรแทนนัน้ ๆ 

 

มำตรำ ๒๕  กำรบรหิำรจดักำรก ำลงัพลของกระทรวงกลำโหมให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

กำรพิจำรณำแต่งตัง้นำยทหำรชัน้นำยพลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและ 
ส่วนรำชกำรในกองทพัไทย ใหด้ ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรทีส่่วนรำชกำรนัน้แต่งตัง้ขึน้
แล้วเสนอคณะกรรมกำรตำมวรรคสำมพิจำรณำ  ทัง้นี้  ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด๑๓ 

ใหม้คีณะกรรมกำรขึน้คณะหนึ่ง ประกอบดว้ย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม
เป็นประธำน รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสุด ผูบ้ญัชำกำร
ทหำรบกผู้บัญชำกำรทหำรเรือ และผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ เป็นก รรมกำร 
ปลัดกระทรวงกลำโหมเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้เจ้ำกรมเสมียนตรำเป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำแต่งตัง้นำยทหำรชัน้นำยพลของ 
ส่วนรำชกำรตำมวรรคสองและระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวง และส่วนรำชกำรใน 
กองทพัไทย 

ระเบยีบกำรประชุมของคณะกรรมกำรตำมวรรคสองและวรรคสำม ใหเ้ป็นไปตำม 
ทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด๑๔ 

 

มำตรำ ๒๖  ใหก้ระทรวงกลำโหมจดัใหม้กี ำลงัส ำรองเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตังิำน
ของกระทรวงกลำโหม กำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัก ำลงัส ำรองใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

 
๑๓ รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกลำโหมไม่อำจมอบอ ำนำจให้ ร ัฐมนตรีช่ วยว่ำกำร

กระทรวงกลำโหมปฏบิตัริำชกำรในฐำนะนำยกสภำทหำรผ่ำนศกึได้ เนื่องจำกพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบ
รำชกำรกระทรวงกลำโหมฯ มเีจตนำรมณ์ใช้บงัคบัแก่ส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหมเท่ำนัน้ และเมื่อ
องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึกเป็นองค์กำรของรฐัมใิช่ส่วนรำชกำรจงึจะน ำพระรำชบญัญัติดงักล่ำว 
มำใชบ้งัคบัมไิด ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๗๕/๒๕๒๖) 

๑๔ อ ำนำจของปลัดกระทรวงกลำโหมในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำแทนรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหมไม่รวมถึงกำรเข้ำร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐำนะ แทนรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหมซึ่งเป็นอ ำนำจหน้ำที่ส่วนหนึ่งของรฐัมนตรใีนกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดินร่วมกับ
คณะรฐัมนตร ี(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๔๑/๒๕๓๑) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๕ 

มำตรำ ๒๗  กำรแต่งตัง้นำยทหำรชัน้นำยพลด ำรงต ำแหน่ง ให้น ำควำมกรำบ
บงัคมทลูเพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๒๘  กำรปฏิบตัดิำ้นกำรข่ำวกรองและกำรต่อต้ำนข่ำวกรอง ในภำรกิจ
ของกระทรวงกลำโหมเพื่อให้สำมำรถรบัสถำนกำรณ์ที่เป็นภัยคุกคำมต่ำง ๆ ได้ตัง้แต่
ยำมปกตใินลกัษณะที่เป็นกำรป้องปรำมและป้องกนั ก่อนที่สถำนกำรณ์จะรุนแรงถึงขัน้
เป็นภยัต่อควำมมัน่คงของรฐัใหเ้ป็นไปตำมทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

มำตรำ ๒๙  โครงสร้ำงองค์กรกำรฝึกและกำรศกึษำของทหำรและขำ้รำชกำร 
พลเรือนกลำโหมให้ เป็นไปตำมน โยบำยที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด โดยให้
กองบัญชำกำรกองทัพไทยรับผิดชอบกำรฝึกและศึกษำในระดับยุทธศำสตร ์ 
กำรปฏิบตัิกำรร่วมของกองทพัไทยและกำรปฏิบตัิกำรของกองบญัชำกำรกองทพัไทย 
และให้กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ รับผิดชอบในระดับปฏิบัติกำรและ 
ระดบัยุทธวธิ ี

 

มำตรำ ๓๐  ใหก้ระทรวงกลำโหมก ำหนดระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และขัน้ตอนกำร
ปฏบิตัเิกี่ยวกบัระบบกำรส่งก ำลงับ ำรุงร่วมและมำตรฐำนยุทโธปกรณ์ตำมควำมต้องกำร
ของกองทพัไทยโดยให้มีคณะกรรมกำรที่กระทรวงกลำโหมแต่งตัง้ขึ้นรบัผิดชอบกำร
ด ำเนินกำรส่งก ำลงับ ำรุงร่วมหรอืมำตรฐำนยุทโธปกรณ์ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๓๑  ให้กองบญัชำกำรกองทพัไทยรบัผดิชอบกำรวำงแผน พฒันำและ
ด ำเนินกำรเกีย่วกบัระบบควบคุมบงัคบับญัชำกองทพัไทย ใหส้ำมำรถตดิต่อเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ทัง้ในระดับรฐับำล ระดับกระทรวง และ
หน่วยงำนในกระทรวงกลำโหม ตลอดจนกำรแบ่งมอบควำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินกำร
ใหก้บักองทพัและส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มำตรำ ๓๒  ให้กระทรวงกลำโหมวำงแผน พัฒนำ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่ อกำรบริหำรรำชกำรทัว่ไปของ
กระทรวงกลำโหมใหส้ำมำรถตดิต่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทัง้ในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๖ 

หมวด ๔ 

กำรจดัระเบยีบกำรปฏบิตัริำชกำรทหำร 

   
 

มำตรำ ๓๓  กำรจดัให้มี กำรวำง และกำรใช้ก ำลงัทหำรเพื่อปฏิบัติรำชกำร
ทหำรให้เป็นไปตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนด เว้นแต่จะก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น 
ในพระรำชบญัญตันิี้ 

กำรใชก้ ำลงัทหำร หรอืกำรวำงก ำลงัเพื่อเตรยีมกำรยุทธ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบั
แผนและค ำสัง่ปฏบิตักิำรทำงทหำรทีก่ระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

มำตรำ ๓๔   ในกรณี ที่ มีควำมจ ำ เป็น  เพื่ อก ำรรบห รือกำรสงครำม  
กำรปรำบปรำม กำรกบฏหรือเมื่อได้ประกำศใช้กฎอัยกำรศึก ให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหมโดยควำมเหน็ชอบของสภำกลำโหม มอี ำนำจก ำหนดหน่วยงำน แต่งตัง้
เจ้ำหน้ำที่ทำงทหำรและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ทำงทหำร 
ไดต้ำมควำมเหมำะสมแก่กำรปฏบิตัภิำรกจิ 

เมื่อกำรรบหรอืกำรสงครำม หรอืกำรปรำบปรำมกำรกบฏสิ้นสุดลง หรอืมกีำร
ยกเลกิประกำศกฎอยักำรศกึ ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมโดยควำมเหน็ชอบของ
สภำกลำโหมพิจำรณำสัง่ยกเลิกหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ทำงทหำรที่ได้ก ำหนด หรือ
แต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่ง 

เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบตัิตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงกลำโหมโดยควำมเห็นชอบของสภำกลำโหมมอี ำนำจก ำหนดพื้นทีท่ีจ่ ำเป็นต่อ
กำรปฏบิตักิำรทำงทหำรเป็นยุทธบรเิวณ และก ำหนดพืน้ทีส่่วนทีเ่หลอืเป็นเขตภำยใน 

 

มำตรำ ๓๕  กำรใช้ก ำลงัทหำรเพื่อกำรปรำบปรำมกำรจลำจล ใหเ้ป็นไปตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๓๖  กำรใชก้ ำลงัทหำรหรอืกำรอื่นใดเพื่อป้องกนั ระงบั หรอืปรำบปรำม
กำรกระท ำควำมผิดที่เป็นภัยต่อควำมมัน่คงของรัฐหรือเกี่ยวกับกำรก่อกำรร้ำย  
ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้ก ำลังทหำรเพื่ อระงับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงโดยเร็ว มิให้เหตุกำรณ์ 
มีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น หรือเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชำติ  ให้เป็นไปตำมที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด เวน้แต่จะมกีฎหมำยก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๕๗ 

มำตรำ ๓๗  เพื่อป้องกันและรกัษำผลประโยชน์แห่งชำติ ให้รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงกลำโหมโดยควำมเหน็ชอบของสภำกลำโหมมอี ำนำจอนุมตัใิห้กระทรวงกลำโหม
จดัและวำงก ำลังในพื้นที่ที่เห็นว่ำเหมำะสมเพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงกลำโหม  
ไดต้ัง้แต่ยำมปกต ิ

 

มำตรำ ๓๘  กำรใชก้ ำลงัทหำรในกำรปฏบิตัภิำรกจิเพื่อสันตภิำพใหเ้ป็นไปโดย
ควำมเหน็ชอบของสภำกลำโหม และเป็นไปตำมมตขิองคณะรฐัมนตร ี

ในกรณีที่คณะรฐัมนตรมีีมติให้ใช้ก ำลงัทหำรในกำรปฏิบตัิกำรตำมวรรคหนึ่ง 
ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมโดยควำมเหน็ชอบของสภำกลำโหม มอี ำนำจก ำหนด
หน่วยงำนในกระทรวงกลำโหม และแต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่ทำงทหำร รวมทัง้ก ำหนดอ ำนำจ
หน้ำที่ของหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ทำงทหำรนั ้น เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมติ
คณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๓๙  ให้กองทพัไทยจดัตัง้ศูนย์บญัชำกำรทำงทหำรในแต่ละระดบัขึ้น
ตัง้แต่ยำมปกติเพื่อใช้ในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ และเป็นศูนย์ควบคุม อ ำนวยกำร  
และสัง่กำรกำรปฏบิตั ิ

ให้ศูนย์บัญชำกำรทำงทหำรในกองบัญชำกำรกองทัพไทย มีหน้ำที่ควบคุม 
อ ำนวยกำรและสัง่กำรศูนย์บัญชำกำรทำงทหำรในแต่ละระดับตำมวรรคหนึ่งหรือ 
กองก ำลงัเฉพำะกจิร่วมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมแผนป้องกนัประเทศ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๔๐  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบัญญัติในหมวดนี้  ให้เจ้ำหน้ำที ่
ทำงทหำรเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๔๑  ทหำร ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม และผู้ที่ร่วมปฏิบัติหน้ำที่ 
กบัทหำรในภำรกจิเพื่อควำมมัน่คงของประเทศ อำจไดร้บัค่ำตอบแทนและสทิธปิระโยชน์
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงกำรคลงั 

 

หมวด ๕ 

คณะผูบ้รหิำร 

   
 

มำตรำ ๔๒  ใหม้ ี“สภำกลำโหม” ประกอบดว้ยสมำชกิ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม เป็นประธำนสภำกลำโหม 

(๒) รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม เป็นรองประธำนสภำกลำโหม 
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๖๕๘ 

(๓) จเรทหำรทัว่ไป 

(๔) ปลดักระทรวงกลำโหม 

(๕) รองปลดักระทรวงกลำโหม 

(๖)๑๕ (ยกเลกิ) 
(๗)๑๖ (ยกเลกิ) 
(๘)๑๗ (ยกเลกิ)  
(๙) ผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสุด 

(๑๐) รองผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสุด 

(๑๑) เสนำธกิำรทหำร 

(๑๒) ผูบ้ญัชำกำรทหำรบก 

(๑๓) รองผูบ้ญัชำกำรทหำรบก 

(๑๔) ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรทหำรบก 

(๑๕) เสนำธกิำรทหำรบก 

(๑๖) ผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื 

(๑๗) รองผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื 

(๑๘) ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื 

(๑๙) เสนำธกิำรทหำรเรอื 

(๒๐) ผูบ้ญัชำกำรกองเรอืยุทธกำร 

(๒๑) ผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ 

(๒๒) รองผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ 

(๒๓) ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ 

(๒๔) เสนำธกิำรทหำรอำกำศ 

(๒๕)๑๘ (ยกเลกิ) 

 
๑๕ มำตรำ ๔๒ (๖) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรในพระองค์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๖ มำตรำ ๔๒ (๗) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรในพระองค์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๗ มำตรำ ๔๒ (๘) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรในพระองค์  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๘ มำตรำ ๔๒ (๒๕) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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๖๕๙ 

(๒๖) สมำชกิสภำกลำโหมผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มคีวำมรูแ้ละควำมเชี่ยวชำญ
เป็นที่ประจักษ์ทัว่ไปในด้ำนกำรทหำร ด้ำนควำมมัน่คง ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร  
ด้ำนกฎหมำยหรอืด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงกลำโหม จ ำนวน 
ไม่เกนิสำมคนซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมแต่งตัง้ตำมมตขิองสภำกลำโหม 

ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมแต่งตัง้ผูด้ ำรงต ำแหน่งในกระทรวงกลำโหม
เป็นเลขำธกิำรและรองเลขำธกิำร 

ในกรณี ที่ มี รัฐมนตรีช่ วยว่ ำกำรกระท รวงกลำโหมมำกกว่ ำหนึ่ งคน 
ให้รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมแต่งตัง้ให้รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงกลำโหม 
เป็นรองประธำนเรยีงตำมล ำดบั 

รัฐม นต รีว่ ำก ำรก ระท รว งกลำโหม จะเชิญ บุ ค คลอื่ น เข้ ำชี้ แ จ งแล ะ 
แสดงควำมคิดเห็นต่อสภำกลำโหมเฉพำะเรื่องใดก็ได้ 

 

มำตรำ ๔๓  ในกำรด ำเนินกำรของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมในเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ตอ้งเป็นไปตำมมตขิองสภำกลำโหม 

(๑) นโยบำยกำรทหำร 

(๒) นโยบำยกำรระดมสรรพก ำลงัเพื่อกำรทหำร 

(๓) นโยบำยกำรปกครองและกำรบงัคบับญัชำภำยในกระทรวงกลำโหม 

(๔) กำรพิจำรณำงบประมำณกำรทหำร และกำรแบ่งสรรงบประมำณของ
กระทรวงกลำโหม 

(๕) กำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรทหำร 

(๖) เรื่องที่กฎหมำยหรือรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมก ำหนดให้เสนอ 
สภำกลำโหม 

 

มำตรำ ๔๔  สมำชิกสภำกลำโหมตำมมำตรำ ๔๒ (๒๖) มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละสองปี นับแต่วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้และอำจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ไม่เกนิ
สองวำระ 

ในกรณีสมำชกิสภำกลำโหมตำมมำตรำ ๔๒ (๒๖) พ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมอำจแต่งตัง้ผู้อื่นแทนได้ และให้ผู้ซึ่งได้รบัแต่งตัง้แทน
ต ำแหน่งทีว่่ำงอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีเ่หลอือยู่ของสมำชกิซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้ 
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๖๖๐ 

มำตรำ ๔๕  นอกจำกกำรพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ สมำชกิสภำกลำโหมตำม
มำตรำ ๔๒ (๒๖) พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ต้องค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคุก แมจ้ะมกีำรรอกำรลงโทษ เวน้แต่เป็นกำรรอ
กำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำน 
หมิน่ประมำท 

(๖) สมำชกิสภำกลำโหมมมีติดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวน
สมำชิกสภำกลำโหมทัง้หมดเท่ำที่มีอยู่ให้พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่องจำกกำรกระท ำหรือ 
มพีฤตกิำรณ์ไม่เหมำะสมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีส่มำชกิสภำกลำโหม 

 

มำตรำ ๔๖  กำรประชุมสภำกลำโหมให้เป็นไปตำมค ำสัง่ของประธำน 
สภำกลำโหมหรอืเมื่อสมำชกิสภำกลำโหมไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชกิสภำกลำโหม
ทัง้หมดรอ้งขอใหม้กีำรประชุม 

องคป์ระชุมสภำกลำโหมแต่ละครัง้จะตอ้งมสีมำชกิมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนสมำชกิสภำกลำโหมทัง้หมด 

ประธำนสภำกลำโหมเป็นประธำนในทีป่ระชุม แต่ถำ้ประธำนสภำกลำโหมไม่อยู่
ในที่ประชุมให้รองประธำนสภำกลำโหมเป็นประธำนในที่ประชุมแทน โดยพิจำรณำ
ตำมล ำดับที่ได้รับกำรแต่งตัง้ตำมมำตรำ ๔๒ แต่ถ้ำทัง้ประธำนสภำกลำโหมและ 
รองประธำนสภำกลำโหมไม่อยู่ในที่ประชุมให้สมำชิกสภำกลำโหมซึ่งอำวุโสสูงสุดตำม
ระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลำโหมท ำหน้ำที่ประธำนในที่ ประชุมแทนต่อไป
ตำมล ำดบั 

มตขิองสภำกลำโหมนัน้ ใหส่้วนรำชกำรต่ำง ๆ ในกระทรวงกลำโหมถอืปฏบิตั ิ

 

มำตรำ ๔๗  ใหม้ ี“คณะผูบ้ญัชำกำรทหำร” ประกอบดว้ยผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสุด 
ผูบ้ญัชำกำรทหำรบก ผูบ้ญัชำกำรทหำรเรอื ผูบ้ญัชำกำรทหำรอำกำศ และเสนำธกิำรทหำร
โดยมผีูบ้ญัชำกำรทหำรสูงสุด เป็นประธำนคณะผูบ้ญัชำกำรทหำร มหีน้ำทีเ่สนอแนะ
และใหค้ ำปรกึษำต่อรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมในเรื่องกำรเตรยีมก ำลงั กำรสัง่กำร
ใชก้ ำลงั กำรเคลื่อนก ำลงัทหำรและกำรเตรยีมพรอ้ม ตลอดจนรบัผดิชอบในกำรควบคุม
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๖๖๑ 

อ ำนวยกำรยุทธในภำพรวม รวมทัง้ควบคุมบงัคบับญัชำกองก ำลงัเฉพำะกจิร่วมที่จดัตัง้ขึ้น
ในกรณีทีม่สีถำนกำรณ์ทีก่ระทบต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยและควำมมัน่คงของประเทศ 

กำรควบคุมอ ำนวยกำรยุทธและกำรควบคุมบงัคบับญัชำกองก ำลงัเฉพำะกจิร่วม
ที่จดัตัง้ขึ้นตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบั แผนและค ำสัง่ปฏิบตัิกำรทำงทหำรที่
กระทรวงกลำโหมก ำหนด 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๔๘  ใหโ้อนบรรดำกจิกำร อ ำนำจหน้ำที ่ทรพัย์สนิ เงนิงบประมำณ หนี้ 
สิทธิ ภำระผูกพัน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร และอัตรำก ำลังพลของ 
ส่วน รำชกำรในกระทรวงกลำโหมตำมพ ระรำชบัญญั ติ จัด ระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของส่วนรำชกำรที่ มีชื่ออย่ำงเดียวกันใน
กระทรวงกลำโหมตำมพระรำชบญัญัตินี้ ยกเว้นส่วนของส ำนักงำนเลขำนุกำรรฐัมนตรี
และกองบญัชำกำรทหำรสงูสุด 

 

มำตรำ ๔๙  ใหโ้อนบรรดำกจิกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรพัย์สนิ เงนิงบประมำณ หนี้ 
สทิธ ิภำระผูกพนั ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง พนักงำนรำชกำร และอตัรำก ำลงัพลของส ำนักงำน
เลขำนุกำรรัฐมนตรีกระทรวงกลำโหม ตำมพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของส ำนักงำนรัฐมนตรี กระทรวงกลำโหม  
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕๐  ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรพัย์สนิ เงนิงบประมำณ 
หนี ้ สิทธิ ภำระผูกพัน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร และอัตรำก ำลังพลของ
กองบญัชำกำรทหำรสูงสุดตำมพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ไปเป็นของกองทพัไทยหรอืกองบญัชำกำรกองทพัไทยตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
แล้วแต่กรณี   ทัง้นี้  ตำมที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดยกเว้นส่วนของกองทัพบก 
กองทพัเรอื และกองทพัอำกำศ ให้โอนไปเป็นของส่วนรำชกำรที่มชีื่ออย่ำงเดยีวกันใน
กองทพัไทยตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕๑  ใหข้ำ้รำชกำร ลูกจำ้ง และพนักงำนรำชกำร ทีโ่อนไปตำมมำตรำ ๔๘ 
มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๐ ด ำรงต ำแหน่งและได้รบัเงนิเดอืน ค่ำจ้ำง หรอืค่ำตอบแทน 
รวมทัง้เงนิประจ ำต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำเดมิ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๖๒ 

มำตรำ ๕๒  ให้สภำกลำโหมตำมพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ คงปฏิบตัหิน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะได้แต่งตัง้สภำกลำโหม
ขึน้ใหม่ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๕๓  บรรดำพระรำชกฤษฎกีำ กฎกระทรวง กฎ ขอ้บงัคบั ระเบยีบแบบแผน 
ประกำศ ค ำสัง่ หรอืมตขิองสภำกลำโหมใด ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้ง 
กับพระรำชบัญญัตินี้  ทัง้นี้ จนกว่ำจะมีกำรออกพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง กฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ประกำศ ค ำสัง่ หรือมติของสภำกลำโหม ที่ออกตำม
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัแทน 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก สุรยุทธ ์ จุลำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๖๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้  คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
กำรจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหมใช้บังคับมำเป็นเวลำนำน ประกอบกับ
สถำนกำรณ์และระบบกำรบรหิำรรำชกำรของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรบัปรุง
กำรจดัองค์กรและกำรบรหิำรรำชกำรของกระทรวงกลำโหมให้สอดคล้องและเหมำะสม
ยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๐  ใหโ้อนบรรดำกจิกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรพัย์สนิ เงนิงบประมำณ หนี้ 
สทิธิ ภำระผูกพัน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร และอตัรำก ำลงัพลของหน่วย
บัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์  ส ำนักผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย ไปเป็นของหน่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรกัษำ
พระองคต์ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๑  ใหข้ำ้รำชกำร ลูกจำ้ง และพนักงำนรำชกำร ทีโ่อนไปตำมมำตรำ ๑๐ 
ด ำรงต ำแหน่งและได้รบัเงนิเดอืน ค่ำจ้ำง หรอืค่ำตอบแทน รวมทัง้เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
ไม่ต ่ำกว่ำเดมิ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดให้มีหน่วยบญัชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรกัษำพระองค์เป็นส่วนรำชกำรใน
กระทรวงกลำโหม มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร
ดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดใหก้ำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยบญัชำกำรถวำยควำมปลอดภยั
รกัษำพระองค์ออกเป็นส่วนรำชกำรระดับรองลงไปและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ 
ส่วนรำชกำรนัน้ ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ตลอดจนปรบัปรุงกำรมอบอ ำนำจของ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมและองค์ประกอบของสภำกลำโหมเสยีใหม่  เพื่อใหเ้กิด
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนและสอดคล้องกบัภำรกิจของกระทรวงกลำโหมในปัจจุบนั  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 
๑๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๑๐๙ ก/หน้ำ ๑/๒๐ พฤศจกิำยน ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๖๔ 

พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๐๒๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 

มำตรำ ๔  ให้น ำควำมในมำตรำ ๒๓/๑ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัต ิ
จดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัินี้ 
มำใช้บงัคบักบักำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำที่ออกตำมมำตรำ ๒๓ 
แห่งพระรำชบญัญัติจดัระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้บงัคบัอยู่ 
ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัดว้ยโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บัญญัติให้กำรเปลี่ยนชื่อ 
ส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหม สำมำรถกระท ำได้โดยกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 
ซึ่งแตกต่ำงกับหลกักำรเปลี่ยนชื่อกระทรวง ทบวง กรม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน ท ำให้กำรแก้ไขเพิ่มเติมชื่อส่วนรำชกำรในพระรำชบัญญัติ 
จัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ต้องกระท ำในรูปแบบกำรตรำ
พระรำชบญัญตั ิหรอืหำกเป็นส่วนรำชกำรภำยในทีม่กีำรก ำหนดชื่ออยู่ในพระรำชกฤษฎีกำ
แบ่งส่วนรำชกำร แม้กำรแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรดังกล่ำวสำมำรถ 
กระท ำได้ในรูปแบบกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำก็ตำม แต่โดยที่อำจมกีำรบญัญัติชื่อ
ส่วนรำชกำรดงักล่ำวไวใ้นพระรำชบญัญตัอิื่นดว้ย ท ำใหต้้องด ำเนินกำรตรำพระรำชบญัญตัิ
เพื่อแก้ไขชื่อส่วนรำชกำรที่ถูกเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกนั อนัเป็นภำระต่อกระบวนกำร 
นิตบิญัญตั ิ ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรรำชกำรของกระทรวงกลำโหม
มำกยิง่ขึ้น สมควรก ำหนดให้กำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหม สำมำรถ
กระท ำได้โดยกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และเพื่อมใิห้ต้องด ำเนินกำรตรำกฎหมำย
เป็นรำยฉบับ เพื่ อแก้ ไขเพิ่ม เติมชื่ อ ส่วนรำชกำรและต ำแห น่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงกลำโหมทีถู่กเปลีย่นชื่อ สมควรก ำหนดใหบ้ทบญัญตัใินกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสัง่อื่นใดที่อ้ำงถึงส่วนรำชกำรหรือต ำแหน่งของข้ำรำชกำร

 
๒๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๓๒ ก/หน้ำ ๔๘/๒๐ มนีำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๖๕ 

กระทรวงกลำโหมเดิม  ให้ถือว่ำอ้ำงถึงส่วนรำชกำรหรือต ำแหน่งของข้ำรำชกำร
กระทรวงกลำโหมทีไ่ดเ้ปลีย่นชื่อนัน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำรในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๑  
 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๖  เมื่อพระรำชกฤษฎกีำใชบ้งัคบัแลว้ ใหย้กเลกิ 

(๑) มำตรำ ๔๖ (๑) และ (๒) แห่งพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒ ) ลักษณ ะ ๕  ข้ำรำชกำรพ ลเรือน ในพ ระองค์  และม ำตรำ  ๑๒๗  
แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) มำตรำ ๑๐ (๓) และ (๔) มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๔/๑ และมำตรำ ๔๒ (๖) (๗) 
และ (๘) แห่งพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำรกระทรวงกลำโหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

มำตรำ ๗  เมื่อพระรำชกฤษฎกีำใชบ้งัคบัแลว้ 

(๑) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่  ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงิน
งบประมำณ ของส ำนักรำชเลขำธิกำรและส ำนักพระรำชวงัตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชกฤษฎีกำใชบ้งัคบั ไปเป็น
ของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ และให้โอนข้ำรำชกำร 
พนักงำน ลูกจ้ำง และผู้ปฏิบตัิงำนอื่นซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ในส ำนักรำชเลขำธกิำรและส ำนัก
พระรำชวงั ทีม่อียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำใชบ้งัคบั ไปเป็นขำ้รำชกำรในพระองค ์
พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นในส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดใน 
พระรำชกฤษฎกีำ 

(๒) ให้โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจหน้ำที่ และทรพัย์สิน ของกรมรำชองครกัษ์ 
กระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม ทีม่อียู่
ในวนัก่อนวนัที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคบั ไปเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่
ก ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ และใหโ้อนอตัรำก ำลงัพล และขำ้รำชกำรและผูป้ฏบิตังิำนอื่น
ซึ่งปฏิบัติห น้ำที่ ในกรมรำชองครักษ์  กระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่ 

 
๒๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๔๘ ก/หน้ำ ๑/๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๖๖ 

พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ  ไปเป็นอัตรำก ำลังพล และข้ำรำชกำรในพระองค์หรือ
ผู้ปฏิบตัิงำนอื่นในส่วนรำชกำรในพระองค์ ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ส่วนเงนิ
งบประมำณ สทิธ ิและหนี้สนิของกรมรำชองครกัษ์ กระทรวงกลำโหม ที่มอียู่ในวนัก่อน
วนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำใชบ้งัคบั ใหโ้อนไปเป็นของส ำนักงำนปลดักระทรวง กระทรวงกลำโหม 
เพื่อประโยชน์ของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ เวน้แต่จะมี
พระรำชวนิิจฉยัเป็นอย่ำงอื่น 

(๓) ให้โอนบรรดำกจิกำร อ ำนำจหน้ำที่ ทรพัย์สนิ สทิธ ิและหนี้สนิ ของหน่วย
บญัชำกำรถวำยควำมปลอดภยัรกัษำพระองค์ กระทรวงกลำโหม ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจดัระเบยีบรำชกำรกระทรวงกลำโหม ที่มอียู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชกฤษฎีกำใชบ้งัคบั 
ไปเป็นของส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ และให้โอน
อตัรำก ำลงัพล และขำ้รำชกำรและผู้ปฏิบตัิงำนอื่นซึ่งปฏิบตัิหน้ำที่ในหน่วยบญัชำกำร
ถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์  กระทรวงกลำโหม ที่มีอยู่ ในวันก่อนวันที่ 
พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ  ไปเป็นอัตรำก ำลังพล และข้ำรำชกำรในพระองค์หรือ
ผูป้ฏบิตังิำนอื่นในส่วนรำชกำรในพระองคต์ำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

(๔ ) ให้ โอนบรรดำกิจกำร อ ำนำจห น้ำที่  ท รัพย์สิน  สิทธิ และหนี้ สิน  
ของส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำติ ที่มีอยู่ในวนัก่อนวันที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ไปเป็นของ 
ส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ และให้โอนต ำแหน่งและ 
อตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรต ำรวจในส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ ที่มีอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชกฤษฎีกำใช้บงัคบั ไปเป็นต ำแหน่งและ
อตัรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรในพระองค์ในส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมที่ก ำหนดใน 
พระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๘  เพื่อประโยชน์ในกำรได้รบับ ำเหน็จบ ำนำญ ให้ถือว่ำข้ำรำชกำร 
ในพระองค์เป็นขำ้รำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร หรอืกฎหมำย
ว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร แลว้แต่กรณี แต่กำรพน้จำกรำชกำรใหเ้ป็นไป
ตำมพระรำชอธัยำศยั  ทัง้นี้ เวน้แต่พระรำชกฤษฎกีำจะก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

กำรรบับ ำเหน็จบ ำนำญ กำรรบัเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง และสทิธปิระโยชน์อื่น  ๆ
ของขำ้รำชกำรในพระองคใ์หเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๙  ในวำระเริม่แรก กำรใดทีส่ ำนักรำชเลขำธกิำร ส ำนักพระรำชวงั และ
กรมรำชองครักษ์  หรือห น่วยบัญชำกำรถวำยควำมปลอดภัยรักษำพระองค์ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๖๖๗ 

กระทรวงกลำโหม และส ำนักงำนนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรหรอืเคยด ำเนินกำรไดต้ำมกฎหมำย เมื่อไดโ้อนมำเป็นของ
ส่วนรำชกำรในพระองค์ตำมพระรำชบญัญัตินี้  ให้ยงัคงด ำเนินกำรต่อไปตำมกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรนัน้ เวน้แต่จะมพีระรำชวนิิจฉัยหรอืมพีระรำชกฤษฎีกำก ำหนดใหด้ ำเนินกำร
เป็นอย่ำงอื่น 

 

มำตรำ ๑๐  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ส ำนักรำช
เลขำธิกำร ส ำนักพระรำชวัง และกรมรำชองครกัษ์และหน่วยบัญชำกำรถวำยควำม
ปลอดภัยรกัษำพระองค์ กระทรวงกลำโหม เป็นส่วนรำชกำรที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับ
รำชกำรในพระองค์และพระรำชกรณียกจิขององค์พระมหำกษัตรยิ์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
ซึ่งต้องถวำยงำนตำมโบรำณรำชประเพณีและพระรำชอัธยำศัย  กำรปฏิบัติรำชกำร 
จึงแตกต่ำงจำกส่วนรำชกำรของฝ่ำยบริหำรทัว่ไป กรณีจึงสมควรก ำหนดฐำนะของ 
ส่วนรำชกำรดงักล่ำวขึน้ใหม่ ใหเ้ป็นส่วนรำชกำรในพระองค์โดยปฏบิตัริำชกำรขึน้ตรงต่อ
พระมหำกษัตริย์ มีกำรจดัระเบียบรำชกำรและกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นกำรเฉพำะ 
ให้เป็นไปตำมพระรำชอธัยำศัย เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรในพระองค์เหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัภำรกจิของรำชกำรในพระองค์ และสอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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๖๖๘ 

พระรำชบญัญตั ิ

ต ำรวจแหง่ชำต ิ

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เป็นปีที ่๕๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรใหม้กีฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 

และยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำต ิ 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ 

(๓) ประกำศคณะรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยแห่งชำติ ฉบบัที่ ๓๘ ลงวนัที่ ๒๘ 
กุมภำพนัธ ์๒๕๓๔ 

(๔) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๕) พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

(๖) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยวนิัยต ำรวจ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

(๗) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยวนิัยต ำรวจแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

(๘) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยวนิัยต ำรวจ (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๑๘ ก/หน้ำ ๑/๑๔ กุมภำพนัธ ์๒๕๔๗ 
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๖๖๙ 

(๙) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยวนิัยต ำรวจ (ฉบบัที ่๔) พุทธศกัรำช ๒๔๘๐ 

(๑๐) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยวนิัยต ำรวจ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๓ 

(๑๑) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยวนิัยต ำรวจ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๑๒) พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยวนิัยต ำรวจ (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๑๓) พระรำชบญัญตัยิศต ำรวจ พุทธศกัรำช ๒๔๘๐ 

(๑๔) พระรำชบญัญตัยิศต ำรวจ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๑๕) พระรำชบญัญตัยิศต ำรวจ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๔ 

(๑๖) พระรำชบญัญตัเิครื่องแบบต ำรวจ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ่๒) 
(๑๗) พระรำชบญัญตัเิครื่องแบบต ำรวจ (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัรำช ๒๔๘๓ 

บรรดำกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่อื่นในส่วนทีไ่ดบ้ญัญตัิไวแ้ล้ว
ในพระรำชบัญญัตินี้  หรือซึ่งขดัหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้  ให้ใช้
พระรำชบญัญตันิี้แทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ข้ำรำชกำรต ำรวจ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รบักำรบรรจุและแต่งตัง้ตำม

พระรำชบญัญัตินี้โดยได้รบัเงนิเดือนจำกเงนิงบประมำณหมวดเงนิ เดือนในส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ และให้หมำยควำมรวมถึงข้ำรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ซึ่งส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแต่งตัง้หรือสัง่ให้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต ำรวจโดยได้รับ
เงนิเดอืนจำกส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ หรอืหน่วยงำนอื่นของรฐัดว้ย 

“ประธำนกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำต ิ

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำต ิ

“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพื่อกำรสบืสวนและสอบสวนคดอีำญำ 

“กองบญัชำกำร” หมำยควำมรวมถึง ส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่มฐีำนะ
เทยีบกองบญัชำกำรดว้ย 

“กองบงัคบักำร” หมำยควำมรวมถึง ส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่มฐีำนะ
เทยีบกองบงัคบักำรดว้ย 

 

มำตรำ ๕  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ และมอี ำนำจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๐ 

ลกัษณะ ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๖๒  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเป็นส่วนรำชกำรมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 
อยู่ในบงัคบับญัชำของนำยกรฐัมนตร ีและมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) รกัษำควำมปลอดภยัส ำหรบัองคพ์ระมหำกษตัรยิ์ พระรำชนิี พระรชัทำยำท 
ผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์พระบรมวงศำนุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระรำชอำคนัตุกะ 

(๒) ดูแลควบคุมและก ำกบักำรปฏิบตัิงำนของขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งปฏิบตัิกำร
ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

(๓) ป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำ 

(๔) รกัษำควำมสงบเรยีบร้อย ควำมปลอดภยัของประชำชนและควำมมัน่คง
ของรำชอำณำจกัร 

(๕) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่องขำ้รำชกำร
ต ำรวจหรอืส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๖) ช่วยเหลอืกำรพฒันำประเทศตำมทีน่ำยกรฐัมนตรมีอบหมำย 

(๗) ปฏิบตัิกำรอื่นใดเพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้กำรปฏิบัติกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำทีต่ำม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

ในกรณีทีม่กีฎหมำยก ำหนดควำมผดิทำงอำญำขึน้ส ำหรบักำรกระท ำใดเป็น
กำรเฉพำะ และตกอยู่ภำยใตอ้ ำนำจหน้ำทีข่องขำ้รำชกำรต ำรวจหรอืส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ตำม (๓) (๔) หรอื (๕) จะตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนอ ำนำจหน้ำทีต่ำม (๓) (๔) หรอื (๕) 
เฉพำะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัควำมผิดทำงอำญำดงักล่ำวทัง้หมดหรือบำงส่วน ใหเ้ป็นอ ำนำจ
หน้ำทีข่องหน่วยงำนหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีอ่ื่นใดกไ็ด ้ในกรณีเช่นนัน้ ใหข้ำ้รำชกำร
ต ำรวจและส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตพิน้จำกอ ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำวทัง้หมดหรอืบำงส่วน 
และใหถ้อืว่ำพนักงำนเจำ้หน้ำทีข่องหน่วยงำนตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ
ดงักล่ำวเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจ พนักงำนสอบสวน หรอืพนักงำน 
ฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจชัน้ผูใ้หญ่ตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ  
แล้วแต่กรณี  ทัง้นี้ ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำว 

 

 
๒ กำรที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตจิะท ำควำมตกลงกบัผูใ้ห้บรกิำรตดิตัง้ระบบสญัญำณเตอืนภยั

เพื่อเรยีกเก็บค่ำใช้จ่ำยในกรณีสญัญำณดงัขึน้โดยมไิด้มเีหตุรำ้ยเกดิขึน้จรงินัน้  ไม่อำจท ำได้ เนื่องจำก
เป็นกำรเกนิขอบเขตอ ำนำจตำมกฎหมำย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๐๕/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๑ 

มำตรำ ๗๓  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติจดัระบบกำรบรหิำร กำรปฏิบตัิงำน
ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำ กำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 
และกำรรกัษำควำมปลอดภัยของประชำชนให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของแต่ละ
ทอ้งถิน่และชุมชน โดยต้องใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และองค์กรภำคเอกชนมส่ีวนร่วม 
ทัง้ในส่วนที่เกี่ยวกบันโยบำย งบประมำณ และอำสำสมคัร ตลอดจนกำรตดิตำมตรวจสอบ
กำรปฏบิตังิำนต ำรวจ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที ่ก.ต.ช. ก ำหนด 

กำรมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภำคเอกชนตำม  
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมขอ้ตกลงระหว่ำงส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่หรอืองคก์รภำคเอกชนนัน้ 

 

มำตรำ ๘๔  ขำ้รำชกำรต ำรวจอำจใหแ้บ่งเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจประเภทไม่มยีศ
ดว้ยกไ็ด ้โดยใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

ข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้ำที่ใด จะเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ
ประเภทไม่มยีศใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ในพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำว
ให้ก ำหนดประเภทต ำแหน่ง วิธีกำรก ำหนดต ำแหน่ง คุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำม  
กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรบงัคบับญัชำ วนิัยและกำรรกัษำวนิัย กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 
กำรโยกยำ้ยระหว่ำงขำ้รำชกำรต ำรวจประเภทมยีศและขำ้รำชกำรต ำรวจประเภทไม่มยีศ 
รวมทัง้กำรปรบัยศและปรบัเงนิเดอืนเมื่อมีกำรโยกย้ำยดงักล่ำวตลอดจนกำรอื่นตำมที่
จ ำเป็น 

กำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน อัตรำเงินประจ ำต ำแหน่ง กำรรับและกำรจ่ำย
เงนิเดอืนและเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจประเภทไม่มยีศส ำหรบัต ำแหน่ง 
แต่ละประเภท ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน กฎหมำยว่ำด้วย
ระเบยีบขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำและกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำร
พลเรอืนในสถำบนัอุดมศกึษำ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลมตำมลกัษณะของประเภทต ำแหน่ง 
แลว้แต่กรณี 

พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสอง ไม่มผีลกระทบฐำนะของขำ้รำชกำรต ำรวจที่มี
ยศอยู่แลว้ในวนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำวมผีลใช้บงัคบั 

 

 
๓ มำตรำ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๑๑๑/๒๕๕๗ 

เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่กฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๔ มำตรำ ๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ 

เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๒ 

มำตรำ ๙  วัน เวลำท ำงำน วันหยุดรำชกำรตำมประเพณี วันหยุดรำชกำร
ประจ ำปี และกำรลำหยุดรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปตำมที่คณะรฐัมนตรี
ก ำหนด แต่ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ก.ต.ช. จะก ำหนดให้
ขำ้รำชกำรต ำรวจต้องปฏิบตัิหน้ำที่ตำมวนั เวลำ ที่แตกต่ำงจำกที่คณะรฐัมนตรกี ำหนด
ก็ได ้

 

ลกัษณะ ๒ 

กำรจดัระเบยีบรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

   
 

มำตรำ ๑๐  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตแิบ่งส่วนรำชกำรดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส ำนักงำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) กองบญัชำกำร 

กำรแบ่งส่วนรำชกำรตำม (๑) เป็นกองบญัชำกำรหรอืกำรจดัตัง้กองบญัชำกำร
ตำม (๒) ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และกำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นกองบังคับกำร 
หรือส่วนรำชกำรอย่ำงอื่น ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ไว้ใน 
พระรำชกฤษฎกีำหรอืกฎกระทรวงนัน้ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๑๕  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็น
หวัหน้ำส่วนรำชกำรมอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) รบัผิดชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ก ำหนด
แนวทำงและแผนกำรปฏบิตัริำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิและล ำดบัควำมส ำคญั
ของแผนกำรปฏบิตัริำชกำรประจ ำปีของส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏบิตัริำชกำรทีน่ำยกรฐัมนตรแีละ ก.ต.ช. ก ำหนด รวมทัง้ก ำกบั เร่งรดั 
ตดิตำม และประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรของส่วนรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) เป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำรต ำรวจในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติรองจำก
นำยกรฐัมนตร ี

(๓) เป็นผู้รบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนักงำนผู้บญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำต ิ

 
๕ แม้ว่ำอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตจิะตกไปเป็นของ  

ผูบ้ญัชำกำรในแต่ละกองบญัชำกำรโดยผลของบทบญัญัตแิห่งกฎหมำยก็ตำม ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
ยงัคงใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๑ ในกำรปกครองบงัคบับญัชำในฐำนะหวัหน้ำส่วนรำชกำรได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๘/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๓ 

(๔)๖ วำงระเบียบหรอืท ำค ำสัง่เฉพำะเรื่องไว้ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจปฏิบตัิกำร
เกีย่วกบักำรใชอ้ ำนำจหรอืกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ
หรอืกฎหมำยอื่น 

 

มำตรำ ๑๒  ให้มีจเรต ำรวจแห่งชำติ รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือ 
ผู้ช่วยผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็นผู้บงัคบับัญชำขำ้รำชกำรต ำรวจและรบัผดิชอบ 
ในกำรปฏบิตัริำชกำรรองจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตติำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
ก ำหนดหรอืมอบหมำย 

 

มำตรำ ๑๓  ในกองบญัชำกำรหนึ่ง ใหม้ผีูบ้ญัชำกำรคนหนึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชำ
ข้ำรำชกำรต ำรวจและรบัผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนัน้ ขึ้นตรงต่อ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ และจะให้มรีองผู้บญัชำกำรเป็นผู้บงัคบับัญชำขำ้รำชกำร
ต ำรวจและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรรองจำกผู้บัญชำกำรตำมที่ผู้บัญชำกำร
มอบหมำยดว้ยกไ็ด ้

ควำมในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บงัคบักบัส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะ
เทยีบเท่ำกองบญัชำกำรดว้ยโดยอนุโลม รวมทัง้ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรดงักล่ำวมอี ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบดงัเช่นผูบ้ญัชำกำรดว้ย 

 

มำตรำ ๑๔  ผูบ้ญัชำกำรมอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
(๑) บรหิำรรำชกำรของกองบัญชำกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช. ก.ตร. และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) ควบคุม ก ำกบั ดูแลบุคลำกร กำรเงนิ กำรพสัดุ สถำนที่ และทรพัย์สนิอื่น
ของกองบญัชำกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และประกำศของทำงรำชกำร 
ก.ต.ช. ก.ตร. และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๓) เป็นผูแ้ทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตใินรำชกำรทัว่ไปของกองบญัชำกำร 

 
๖ มำตรำ ๑๑ (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 
กำรออกระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรถอดยศต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้

ครอบคลุมไปถึงบุคคลภำยนอกที่พ้นจำกรำชกำรไปแล้วและที่ไม่อยู่ในรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  
ไม่ถอืเป็นกำรใช้อ ำนำจเกนิขอบเขตของมำตรำ ๑๑ (๔) มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ เนื่องจำกกำรถอดหรอื 
กำรออกจำกยศต ำรวจเป็นกำรด ำเนินกำรใหผู้ท้ี่ยงัใช้ยศต ำรวจอยู่ไม่มสีทิธใิช้ยศต ำรวจอกีต่อไปไม่ว่ำผูน้ัน้
จะเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจหรอืไม่กต็ำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๕/๒๕๕๔) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๔ 

(๔) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมทัง้ปัญหำและอุปสรรคต่อผู้บัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำตทิุกสีเ่ดอืน หรอืตำมระยะเวลำทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด 

(๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของ 
ทำงรำชกำร ก.ต.ช. ก.ตร. และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

ในกรณีทีม่กีฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ี
ในเรื่องใดก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรใดเป็นอ ำนำจของอธิบดีหรือผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ ให้ผู้บัญชำกำรมีอ ำนำจเช่นว่ำนั ้นในฐำนะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชำกำร 
ต ำรวจแห่ งชำติ  ใน ส่วนที่ เกี่ ยวกับกำรปฏิบัติ รำชกำรในกองบัญชำกำร  ทั ้งนี้  
ตำมหลกัเกณฑท์ี ่ก.ต.ช. ก ำหนด๗ 

 

มำตรำ ๑๕  ในกองบงัคบักำรหนึ่ง ให้มผีู้บงัคบักำรคนหนึ่งเป็นผู้บงัคบับญัชำ
ขำ้รำชกำรต ำรวจและรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำรของกองบงัคบักำรนัน้ และจะให้มี
รองผูบ้งัคบักำรเป็นผู้บงัคบับญัชำขำ้รำชกำรต ำรวจและรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัริำชกำร
รองจำกผูบ้งัคบักำรตำมทีผู่บ้งัคบักำรมอบหมำยดว้ยกไ็ด ้

ควำมในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บงัคบักบัส่วนรำชกำรที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะ
เทยีบเท่ำกองบงัคบักำรดว้ยโดยอนุโลม รวมทัง้ใหห้วัหน้ำส่วนรำชกำรดงักล่ำวมอี ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบดงัเช่นผูบ้งัคบักำรดว้ย 

ผูบ้งัคบักำรมอี ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบดงัต่อไปนี้ 
(๑) บริหำรรำชกำรของกองบังคบักำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และประกำศของทำงรำชกำร ก.ต.ช. ก.ตร. และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) ควบคุม ก ำกบั ดูแลบุคลำกร กำรเงนิ กำรพสัดุ สถำนที่ และทรพัย์สนิอื่น
ของกองบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของ 
ทำงรำชกำร ก.ต.ช. ก.ตร. และส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

(๓) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศของ 
ทำงรำชกำร ก.ต.ช. ก.ตร. และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

ผูบ้งัคบักำรต ำรวจภูธรจงัหวดัมอี ำนำจและหน้ำทีก่ ำกบัดูแลกำรปฏิบตัริำชกำร
ของขำ้รำชกำรต ำรวจทีส่งักดักองบญัชำกำรอื่นและปฏบิตัิรำชกำรประจ ำอยู่ในจงัหวดันัน้ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสัง่ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

 
๗ กำรที่ผูบ้ญัชำกำรจะมอี ำนำจเช่นเดียวกบัผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตไิด้  ต้องเป็นไปตำม

หลกัเกณฑท์ี ่ก.ต.ช. ก ำหนด  ดงันัน้ ตรำบใดที ่ก.ต.ช. ยงัมไิดก้ ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรถ่ำยโอนอ ำนำจ 
อ ำนำจนัน้ย่อมยงัไม่ตกไปเป็นของผูบ้ญัชำกำร (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๘/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๕ 

กองบญัชำกำร หรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีหรอืกำรสัง่กำรของนำยกรฐัมนตรดีว้ย ในกำรนี้ 
ให้มีอ ำนำจสัง่กำรใด ๆ เพื่อให้เกิดกำรประสำนงำนและควำมร่วมมือกันในกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ หรอืยับยัง้กำรกระท ำใด ๆ ของข้ำรำชกำรต ำรวจในจังหวัดที่ขดัต่อกฎหมำย 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิหรอืกองบญัชำกำร มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือกำรสัง่กำรของนำยกรัฐมนตรีไว้ชัว่ครำว แล้วรำยงำนส ำนักงำน 
ต ำรวจแห่งชำติและกองบัญชำกำรที่เกี่ยวข้อง  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด 

 

ลกัษณะ ๓ 

คณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำต ิ

   
 

มำตรำ ๑๖  ใหม้คีณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำตคิณะหนึ่ง เรยีกโดยย่อว่ำ 
“ก.ต.ช.” มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรรำชกำรต ำรวจ และก ำกบัดแูล
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติให้ปฏิบตัิตำมนโยบำย ระเบียบแบบแผน มติคณะรฐัมนตร ี 
และกฎหมำย 

 

มำตรำ ๑๗๘  ให ้ก.ต.ช. ประกอบดว้ย 

(๑) นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนกรรมกำร 

(๒) รองนำยกรฐัมนตรซีึง่นำยกรฐัมนตรมีอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร 

(๓) ปลดักระทรวงกลำโหม ปลดักระทรวงมหำดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรม 
และผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

(๔) กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิซึง่ไดร้บักำรเลอืกจำกวุฒสิภำจ ำนวนสองคน 

ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ประธำน
กรรมกำร โดยค ำแนะน ำของผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ แต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ยศพลต ำรวจตรขีึน้ไปจ ำนวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

 

 
๘ มำตรำ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ 

เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๖ 

มำตรำ ๑๘  นอกจำกอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๖ ให้ ก.ต.ช. มอี ำนำจหน้ำที่
ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ออกระเบยีบ ประกำศ หรอืมมีตใินเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรรำชกำรต ำรวจ 
และวิธีปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจ ให้เป็นไปตำมแบบแผนและนโยบำยที ่ 
ก.ต.ช. ก ำหนด 

(๒) เสนอแนะใหม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำตำมมำตรำ ๖ วรรคสอง 

(๓)๙ พิจำรณำด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรต ำรวจเพื่อด ำเนินกำรแต่งตัง้ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตติำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตเิสนอ 

(๔) ก ำหนดกระบวนกำรและขัน้ตอนในกำรกระจำยอ ำนำจระหว่ำงส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำตกิบัต ำรวจภูธรจงัหวดั และรำชกำรส่วนทอ้งถิน่ ในกรณีที ่ก.ต.ช. เหน็ว่ำ 
มคีวำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏบิตังิำนตำมที ่ก.ต.ช. มอบหมำย 

(๖) ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมนโยบำย กำรบรหิำรรำชกำรต ำรวจใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชบญัญัตินี้และกฎหมำยอื่น ในกำรนี้ ให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำม 
กำรบริหำรงำนต ำรวจของกรุงเทพมหำนคร จังหวัดและสถำนีต ำรวจต่ำง ๆ เพื่อ
ตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจในเขตพื้นที่
ดงักล่ำวแลว้รำยงำน ก.ต.ช. เพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีต่อไป 

องค์ประกอบ กำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง หลักเกณฑ์และ
วธิกีำรสรรหำ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตดิตำมกำรบรหิำรงำน
ต ำรวจ ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที ่ก.ต.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

(๗) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำยหรือตำมที่มีกฎหมำย
ก ำหนดไวใ้หเ้ป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ต.ช. 

ระเบียบหรือประกำศตำม (๑) เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว 
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 

มำตรำ ๑๙  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติำมมำตรำ ๑๗ (๒) ต้องมคีวำมเชีย่วชำญ 
หรอืประสบกำรณ์ในด้ำนกฎหมำย กำรงบประมำณ กำรพัฒนำองค์กร กำรวำงแผน  
หรอืกำรบรหิำรและจดักำร 

 

 
๙ มำตรำ ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที ่ 

๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๗๗ 

มำตรำ ๒๐  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒติ้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำม
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสีส่บิปีบรบิูรณ์ 

(๓) ไม่เป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บรหิำรท้องถิ่น หรอืเป็นที่ปรกึษำของข้ำรำชกำรกำรเมืองหรือ 
ของสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรหรอืสมำชกิวุฒสิภำไม่ว่ำจะมคี่ำตอบแทนหรอืไม่กต็ำม 

(๔) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมอืง 

(๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ คนวิกลจริต  
หรอืจติฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

(๖) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถงึที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็น
โทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๘) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อกจำกรำชกำร หน่วยงำน
ของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ 

(๙) ไม่เคยต้องค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพรำะร ่ำรวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้ผดิปกต ิ

(๑๐) ไม่เป็นกรรมกำรผู้จ ัดกำร หรือผู้จ ัดกำร หรือด ำรงต ำแหน่งอื่นใดที่มี
ลกัษณะงำนคลำ้ยคลงึกนันัน้ในหำ้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

 

มำตรำ ๒๑  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒมิวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสีปี่และอำจ
ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ไดแ้ต่จะด ำรงต ำแหน่งเกนิสองวำระตดิต่อกนัไม่ได ้

ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป
จนกว่ำกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒซิึง่ไดร้บัสรรหำใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่

 

มำตรำ ๒๒  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๒๑ กรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) มอีำยุครบเจด็สบิปีบรบิูรณ์ 

(๓) ลำออก 

(๔) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๒๐ 
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๖๗๘ 

(๕) ก.ต.ช. มมีติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมดให้พ้นจำกต ำแหน่ง เนื่ องจำกมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีกำรกระท ำ  
หรอืมคีุณลกัษณะไม่เหมำะสมต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร 

ในกรณีทีก่รรมกำรผูท้รงคุณวุฒพิน้จำกต ำแหน่งก่อนวำระ ใหด้ ำเนินกำรสรรหำ
และแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมกำรแทน เว้นแต่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒจิะเหลอืไม่ถงึเกำ้สบิวนั ในกรณีนี้จะไม่ด ำเนินกำรใหม้กีำรสรรหำกไ็ด ้

ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งแทนอยู่ในต ำแหน่ง
เพยีงเท่ำวำระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

 

มำตรำ ๒๓  กำรประชุมของ ก.ต.ช. ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุม ก.ต.ช. ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำทีไ่ด ้ใหก้รรมกำรทีม่ำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุม 

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรโดยต ำแหน่งจะมอบหมำยบุคคลใดใหม้ำประชุม
แทนไม่ได ้

ให้ ก.ต.ช. มอี ำนำจออกขอ้บงัคบัว่ำด้วยกำรประชุมและกำรลงมติของ ก.ต.ช. 
คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๘ (๕) และของคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๘ (๖) 

 

ลกัษณะ ๔ 

ยศต ำรวจและชัน้ขำ้รำชกำรต ำรวจ 

   
 

มำตรำ ๒๔  ยศต ำรวจมตีำมล ำดบัดงัต่อไปนี้ 
พลต ำรวจเอก 

พลต ำรวจโท 

พลต ำรวจตร ี

พนัต ำรวจเอก 

พนัต ำรวจโท 

พนัต ำรวจตร ี

รอ้ยต ำรวจเอก 

รอ้ยต ำรวจโท 

รอ้ยต ำรวจตร ี

ดำบต ำรวจ 
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๖๗๙ 

จ่ำสบิต ำรวจ 

สบิต ำรวจเอก 

สบิต ำรวจโท 

สบิต ำรวจตร ี

ว่ำทีย่ศใดใหถ้อืเสมอืนมยีศนัน้ ถำ้ผูซ้ึง่มยีศต ำรวจเป็นหญิง ใหเ้ตมิค ำว่ำ “หญงิ” 
ทำ้ยยศต ำรวจนัน้ดว้ย 

 

มำตรำ ๒๕  ชัน้ขำ้รำชกำรต ำรวจมดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ชัน้สญัญำบตัร ไดแ้ก่ ผูม้ยีศตัง้แต่รอ้ยต ำรวจตรขีึน้ไป 

(๒) ชัน้ประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบต ำรวจตรี สิบต ำรวจโท สิบต ำรวจเอก  
จ่ำสบิต ำรวจ และดำบต ำรวจ 

(๓) ชัน้พลต ำรวจ ไดแ้ก่ พลต ำรวจส ำรอง 

พลต ำรวจส ำรอง คือ ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ โดยได้รับ 
กำรคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ำรับกำรศึกษำอบรมในสถำนศึกษำของส ำนักงำน 
ต ำรวจแห่งชำต ิ

 

มำตรำ ๒๖  กำรแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้สัญญำบัตร ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. และใหท้ ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

กำรแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้สญัญำบตัรเป็นกรณีพเิศษ อำจกระท ำไดโ้ดยประกำศ
พระบรมรำชโองกำร 

ในระหว่ำงทีย่งัไม่มปีระกำศพระบรมรำชโองกำรแตง่ตัง้ยศต ำรวจชัน้สญัญำบตัร
จะแต่งตัง้ว่ำทีย่ศต ำรวจชัน้สญัญำบตัรเป็นกำรชัว่ครำวกไ็ด ้โดยใหผู้ม้อี ำนำจดงัต่อไปนี้ 
เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้ 

(๑) ตัง้แต่ว่ำทีย่ศพลต ำรวจตรขีึน้ไป ใหน้ำยกรฐัมนตรเีป็นผูส้ัง่แต่งตัง้ 

(๒) ตัง้แต่ว่ำที่ยศร้อยต ำรวจตรขีึ้นไป แต่ไม่สูงกว่ำว่ำที่ยศพนัต ำรวจเอก  
ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตเิป็นผูส้ัง่แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๒๗  กำรแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวน ใหผู้้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ
หรอืผู้บงัคบับญัชำระดบัผู้บญัชำกำรขึ้นไปซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้บญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตเิป็นผูส้ัง่แต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

กำรแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพเิศษ ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 
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๖๘๐ 

มำตรำ ๒๘๑๐  กำรถอดหรอืกำรออกจำกยศต ำรวจชัน้สญัญำบตัร ให้เป็นไปตำม
ระเบยีบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิและใหท้ ำโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

 

มำตรำ ๒๙๑๑  กำรให้ออกจำกว่ำที่ยศต ำรวจชัน้สญัญำบตัรหรอืกำรถอดหรอื
กำรออกจำกยศต ำรวจชัน้ประทวน ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม หรือ 
มำตรำ ๒๗ แลว้แต่กรณี สัง่ไดต้ำมระเบยีบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

 

ลกัษณะ ๕ 

คณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 

   
 

มำตรำ ๓๐๑๒  ให้มคีณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจคณะหนึ่ง เรยีกโดยย่อว่ำ 
“ก.ตร.” ประกอบดว้ย 

(๑) นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(๒) ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิเป็นรองประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(๓) เลขำธกิำร ก.พ. จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
เป็นกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจโดยต ำแหน่ง 

(๔) กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รบักำรเลอืกจำกวุฒิสภำ
จ ำนวนสองคน 

ให้ผู้บัญชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นเลขำนุกำร  
และรองผูบ้ญัชำกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจเป็นผูช้่วยเลขำนุกำร 

 

 
๑๐ กำรออกระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรถอดยศต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้

ครอบคลุมไปถึงบุคคลภำยนอกที่พ้นจำกรำชกำรไปแล้วและที่ไม่อยู่ในรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  
ไม่ถอืเป็นกำรใช้อ ำนำจเกนิขอบเขตของมำตรำ ๑๑ (๔) มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ เนื่องจำกกำรถอดหรอื 
กำรออกจำกยศต ำรวจเป็นกำรด ำเนินกำรใหผู้ท้ี่ยงัใช้ยศต ำรวจอยู่ไม่มสีทิธใิช้ยศต ำรวจอกีต่อไปไม่ว่ำผูน้ัน้
จะเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจหรอืไม่กต็ำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๕/๒๕๕๔) 

๑๑ กำรออกระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยกำรถอดยศต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้
ครอบคลุมไปถึงบุคคลภำยนอกที่พ้นจำกรำชกำรไปแล้วและที่ไม่อยู่ในรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  
ไม่ถอืเป็นกำรใช้อ ำนำจเกนิขอบเขตของมำตรำ ๑๑ (๔) มำตรำ ๒๘ และมำตรำ ๒๙ เนื่องจำกกำรถอดหรอื 
กำรออกจำกยศต ำรวจเป็นกำรด ำเนินกำรใหผู้ท้ี่ยงัใช้ยศต ำรวจอยู่ไม่มสีทิธใิช้ยศต ำรวจอกีต่อไปไม่ว่ำผูน้ัน้
จะเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจหรอืไม่กต็ำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๕/๒๕๕๔) 

๑๒ มำตรำ ๓๐ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตฉิบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ 
เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๑ 

มำตรำ ๓๑  ให ้ก.ตร. มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจ

และจัดระบบรำชกำรต ำรวจ รวมตลอดทัง้กำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรต ำรวจ  
ในกำรนี้หำก ก.ต.ช. ได้ก ำหนดระเบียบแบบแผนและนโยบำยไว้เป็นกำรทัว่ไป  
กำรก ำหนดในเรื่องดงักล่ำวของ ก.ตร. ต้องสอดคล้องกบัระเบยีบแบบแผนและนโยบำย
ของ ก.ต.ช. และให ้ก.ตร. แจง้กำรด ำเนินกำรนัน้ให ้ก.ต.ช. ทรำบดว้ย 

(๒) ออกกฎ ก.ตร. ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด ประกำศ หรอืมมีติเกี่ยวกบั
กำรบรหิำรงำนบุคคล เพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๓) ก ำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะน ำ เพื่อให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
บริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจออกระเบียบให้
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติรำยงำนเกี่ยวกับกำรสอบ กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้ กำรเลื่อน
เงนิเดอืน กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย กำรออกจำกรำชกำรและกำรปฏิบตัิกำรอื่นเกี่ยวกับ
กำรบรหิำรงำนบุคคลตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๔) รำยงำนคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำปรบัปรุงเงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่ง 
เงนิเพิ่มค่ำครองชีพ สวัสดิกำร หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นส ำหรบัข้ำรำชกำรต ำรวจให้
เหมำะสม 

(๕) ก ำหนดชัน้ยศทีค่วรบรรจุแต่งตัง้และอตัรำเงนิเดอืนที่ควรไดร้บัส ำหรบัวุฒิ
ปรญิญำหรอืประกำศนียบตัรต่ำง ๆ 

(๖) ก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมในกำรปฏิบตักิำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๗) พิจำรณำอนุมัติแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิด และกำร
ควบคุมเกษยีณอำยุของขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(๘) ในกรณีทีพ่จิำรณำเหน็ว่ำกำรปฏิบตักิำรเกีย่วกบักำรบรหิำรงำนบุคคลของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตไิม่เหมำะสมหรอืไม่เป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหม้มีตสิัง่กำร
ใหส้ ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติปฏบิตักิำรใหถู้กต้องเหมำะสม ถ้ำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ไม่ปฏบิตักิำรตำมมตดิงักลำ่ว ใหร้ำยงำนต่อนำยกรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำและสัง่กำรต่อไป 

(๙) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏบิตังิำนตำมที ่ก.ตร. มอบหมำย 

(๑๐) ปฏบิตักิำรตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำอื่นแห่งพระรำชบญัญตัิ
นี้และกฎหมำยอื่น 

กฎ ก.ตร. เมื่อประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๒ 

มำตรำ ๓๒๑๓  เพื่อรกัษำควำมเทีย่งธรรมในกำรแต่งตัง้และโยกยำ้ยขำ้รำชกำร
ต ำรวจ ให้ ก.ตร. ออกกฎ ก.ตร. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรแต่งตัง้และโยกย้ำย
ข้ำรำชกำรต ำรวจไว้ให้ชัดเจนแน่นอน กฎ ก.ตร. ดังกล่ำวให้มีผลใช้บังคับตัง้แต่ 
วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๓๑๔  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๔๑๕  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๕๑๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๖๑๗  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๗๑๘  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๘๑๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๓๙๒๐  (ยกเลกิ) 
 

 
๑๓ มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๔๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรแกไ้ขปัญหำกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจ 
๑๔ มำตรำ ๓๓ ยกเลกิโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๑๕ มำตรำ ๓๔ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๑๖ มำตรำ ๓๕ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๑๗ มำตรำ ๓๖ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๑๘ มำตรำ ๓๗ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๑๙ มำตรำ ๓๘ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๒๐ มำตรำ ๓๙ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๓ 

มำตรำ ๔๐๒๑  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๑๒๒  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๒  กำรประชุม ก.ตร. ต้องมีกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจมำประชุม 
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีทีป่ระธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจไม่อยู่หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้
ให้กรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจที่มำประชุมเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจคนหนึ่ง 
เป็นประธำนในทีป่ระชุม 

ใหป้ระธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจเป็นผูเ้รยีกประชุม แต่ในกรณีทีก่รรมกำร
ข้ำรำชกำรต ำรวจไม่น้อยกว่ำหกคนร้องขอให้เรียกประชุม ให้ประธำนกรรมกำร
ขำ้รำชกำรต ำรวจเรยีกประชุมภำยในเจด็วนันับแต่วนัไดร้บัรอ้งขอ 

ให้ ก.ตร. มีอ ำนำจออกข้อบงัคบัว่ำด้วยกำรประชุมและกำรลงมติของ ก.ตร. 
และของคณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๓๑ (๙) 

 

มำตรำ ๔๓  ในกรณีที่ ก.ตร. มีหน้ำที่ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  
ให้ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้เสนอเรื่องต่อ ก.ตร. แต่ทัง้นี้ไม่ตัดสทิธกิรรมกำร
ขำ้รำชกำรต ำรวจคนหนึ่งคนใดทีจ่ะเสนอ 

 

ลกัษณะ ๖ 

ระเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ 

   
 

หมวด ๑ 

ต ำแหน่งและกำรก ำหนดต ำแหน่ง 

   
 

มำตรำ ๔๔๒๓  ต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจมดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) จเรต ำรวจแห่งชำต ิและรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

 
๒๑ มำตรำ ๔๐ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๒๒ มำตรำ ๔๑ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๒๓ มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๔ 

(๓) ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

(๔) ผูบ้ญัชำกำร 

(๕) รองผูบ้ญัชำกำร 

(๖) ผูบ้งัคบักำร 

(๗) รองผูบ้งัคบักำร 

(๘) ผูก้ ำกบักำร 

(๙) รองผูก้ ำกบักำร 

(๑๐) สำรวตัร 

(๑๑) รองสำรวตัร 

(๑๒) ผูบ้งัคบัหมู่ 
(๑๓) รองผูบ้งัคบัหมู่ 
ก.ตร. จะก ำหนดให้มีต ำแหน่งที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่น โดยจะให้มีชื่อต ำแหน่งใด

เทยีบกบัต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่งกไ็ด ้โดยใหก้ ำหนดไวใ้นกฎ ก.ตร. 
 

มำตรำ ๔๕๒๔  ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จะให้มี
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งใด จ ำนวนเท่ำใด และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งอย่ำงใด และจะใหม้ยีศหรอืไม่ และถำ้ใหม้ยีศจะใหม้ยีศใด รวมตลอดถงึกำรตดัโอน
ต ำแหน่งจำกส่วนรำชกำรหนึ่งไปเพิ่มให้อีกส่วนรำชกำรหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ ก.ตร. 
ก ำหนด โดยใหค้ ำนึงถงึลกัษณะหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ ปรมิำณและคุณภำพของงำน 
รวมทัง้ควำมมปีระสทิธภิำพและกำรประหยดั 

กำรก ำหนดจ ำนวนต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจตัง้แต่ต ำแหน่งผู้บงัคบักำร หรอื
ต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไปในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ต้องได้รบัควำมเห็นชอบจำก ก.ต.ช. 
ก่อน๒๕ 

 

 
๒๔ กำรที่ ก.ตร. ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๔๕ อนัมผีลเป็นกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในขึ้นใหม ่

ซึ่งต้องแก้ไขเพิม่เตมิกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรเพื่อก ำหนดใหม้กีลุ่มต ำแหน่งประจ ำหน่วยงำน
หรอืส่วนรำชกำรเสยีก่อนนัน้ ในกรณีที่ไดม้กีำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจไปแล้ว กส็ำมำรถแกไ้ขเพิม่เตมิ
กฎกระทรวงดังกล่ำวให้มีผลใช้บังคบัย้อนหลังไปก่อนวนัที่มีค ำสัง่แต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจนัน้ได้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๖๓/๒๕๕๑) 

๒๕ มำตรำ ๔๕ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที ่ 
๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๕ 

มำตรำ ๔๖  ให้ขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๙) (๑๐) 
และ (๑๑) ทีม่อี ำนำจและหน้ำทีท่ ำกำรสอบสวนและอยู่ในสำยงำนสอบสวน ไดร้บัเงนิเพิม่
เป็นกรณีพเิศษตำมระเบยีบที ่ก.ตร. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั๒๖ 

ในกำรก ำหนดจ ำนวนเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตำมวรรคหนึ่ง ให้ค ำนึงถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำรงตนอยู่ในควำมยุติธรรมได้อย่ำงมีเกียรติ 
โดยเปรียบเทียบกับค่ ำตอบแทนที่ รัฐจ่ ำยให้แก่ข้ำรำชกำรฝ่ำยอื่นที่ เกี่ยวกับ 
กระบวนกำรยุตธิรรมประกอบดว้ย 

 

มำตรำ ๔๗๒๗  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๒ 

กำรบรรจุ กำรแต่งตัง้และกำรเลื่อนเงนิเดอืน 

   
 

มำตรำ ๔๘  ผูท้ี่จะไดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ ต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มดงัต่อไปนี้ 

(๑) มสีญัชำตไิทยโดยกำรเกดิ 

(๒) มอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีบรบิูรณ์ 

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

(๔) ไม่เป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืง ผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง สมำชกิสภำทอ้งถิน่
หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 

(๕) ไม่เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งใด ๆ ในพรรคกำรเมอืง 

(๖) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 
 

มำตรำ ๔๙  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจตำม
พระรำชบญัญัตินี้ ให้ผู้บงัคบับญัชำตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. เป็นผู้มีอ ำนำจสัง่
บรรจุและแต่งตัง้ 

 

 
๒๖ มำตรำ ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที ่ 

๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 
๒๗ มำตรำ ๔๗ ยกเลิกโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง  

กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๖ 

มำตรำ ๕๐  กำรบรรจุบุคคลเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้พลต ำรวจ 
ชัน้ประทวนและชัน้สญัญำบตัร ใหบ้รรจุจำกบุคคลผูไ้ดร้บัคดัเลอืกหรอืสอบแขง่ขนัได ้

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรคดัเลอืกหรอืกำรสอบแข่งขนัให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎ ก.ตร. และใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรอืผู้บงัคบับญัชำทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจจำก 

ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตเิป็นผูด้ ำเนินกำรคดัเลอืกหรอืสอบแขง่ขนั 

 

มำตรำ ๕๑  กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่ง ให้แต่งตัง้ตำม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

(๑) ต ำแหน่งผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
แต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจเอก 

(๒)๒๘ ต ำแหน่งจเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ จะได้
ทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจโทหรอืพลต ำรวจเอก 

(๓) ต ำแหน่งผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิจะไดท้รงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ 
แต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจโท 

(๔) ต ำแหน่งผู้บัญชำกำร จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้จำก
ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจตรหีรอืพลต ำรวจโท 

(๕) ต ำแหน่งรองผู้บัญชำกำร จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้จำก
ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจตร ี

(๖)๒๙ ต ำแหน่งผู้บังคับกำร จะได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ แต่งตัง้จำก
ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจเอกซึ่งได้รบัอตัรำเงนิเดอืนพนัต ำรวจเอก (พเิศษ) หรอื 
พลต ำรวจตร ี

(๗)๓๐ ต ำแหน่งรองผู้บงัคบักำร ให้แต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจเอก
หรอืพนัต ำรวจเอกซึง่ไดร้บัอตัรำเงนิเดอืนพนัต ำรวจเอก (พเิศษ) 

 
๒๘ กฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำตไิม่ได้บญัญัตไิว้ว่ำกำรคดัเลอืกแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจ 

ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรอืต ำแหน่งที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำจะต้อง
ด ำเนินกำรเมื่อใด รวมทัง้ไม่ได้บัญญัติห้ำมมิให้ด ำเนินกำรคัดเลือกแต่งตั ้งเป็นกำรย้อนหลัง  
กำรด ำเนินกำรคดัเลอืกโดยใหม้ผีลยอ้นหลงักรณีดงักล่ำวจงึสำมำรถกระท ำได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๓/๒๕๕๗) 

๒๙ มำตรำ ๕๑ (๖) แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 

๓๐ มำตรำ ๕๑ (๗) แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตทิี่ ๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๗ 

(๘)๓๑ ต ำแหน่งผูก้ ำกบักำร ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจโทหรอื
พนัต ำรวจเอก 

(๙)๓๒ ต ำแหน่งรองผูก้ ำกบักำร ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจโท 

(๑๐)๓๓ ต ำแหน่งสำรวตัร ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศรอ้ยต ำรวจเอกขึน้ไป
แต่ไม่สงูกว่ำพนัต ำรวจโท 

(๑๑)๓๔ ต ำแหน่งรองสำรวตัร ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศรอ้ยต ำรวจตรี
ขึน้ไปแต่ไม่สงูกว่ำรอ้ยต ำรวจเอก 

(๑๒) ต ำแหน่งผูบ้งัคบัหมู ่ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจยศสบิต ำรวจตรขีึน้ไป
แตไ่ม่สงูกว่ำดำบต ำรวจ 

(๑๓) ต ำแหน่งรองผูบ้งัคบัหมู่ ใหแ้ต่งตัง้จำกขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้พลต ำรวจ 

กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจใหด้ ำรงต ำแหน่งตำม (๒) ถงึ (๑๓) อำจแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำดว้ยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๕๒  ข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๑ (๑๒)  
หรอื (๑๓) อำจไดร้บักำรคดัเลอืกและแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งและมยีศตำมมำตรำ ๕๑ (๑๑) 
ไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

ขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๑ (๑๓) อำจไดร้บักำรคดัเลอืก
และแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งและมยีศตำมมำตรำ ๕๑ (๑๒) ไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มำตรำ ๕๓๓๕  กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

 
๓๑ มำตรำ ๕๑ (๘) แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 
๓๒ มำตรำ ๕๑ (๙) แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 
๓๓ มำตรำ ๕๑ (๑๐) แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำที่ในกำรสอบสวน 
๓๔ มำตรำ ๕๑ (๑๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตทิี่ ๗/๒๕๕๙ 

เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำที่ในกำรสอบสวน 
๓๕ มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๔๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรแกไ้ขปัญหำกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๘ 

(๑)๓๖ กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๑)  
ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติคัดเลือกรำยชื่ อข้ำรำชกำรต ำรวจที่ด ำรงต ำแหน่ง 
จเรต ำรวจแห่งชำตหิรอืรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพจิำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วให้นำยกรฐัมนตรนี ำควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำ
โปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

(๒)๓๗ กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ให้ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติคดัเลอืกรำยชื่อขำ้รำชกำรต ำรวจเสนอ 
ก.ตร. เพื่อพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบก่อน แลว้ใหน้ำยกรฐัมนตรนี ำควำมกรำบบงัคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ 

 

มำตรำ ๕๔๓๘  กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่มำตรำ ๔๔ (๗) 
ลงมำ ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำผู้บญัชำกำรเป็นผู้สัง่แต่งตัง้ โดยให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
วธิกีำร และขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนระดับกองบังคับกำร แต่งตัง้
คณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจระดบักองบงัคบักำร โดยอย่ำงน้อย
ตอ้งประกอบดว้ยรองหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนนัน้ทุกคนเป็นกรรมกำร เพื่อท ำ
หน้ำทีพ่จิำรณำกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ในส่วนรำชกำรหรอื
หน่วยงำนนัน้ แล้วเสนอต่อหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนระดบักองบญัชำกำรเพื่อ
ด ำเนินกำรตำม (๒) หรอืเสนอต่อผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมำย 
ให้เป็นผู้สัง่แต่งตัง้ในกรณีกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจในสงักัดส ำนักงำนผู้บญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำตเิพื่อด ำเนินกำรตำม (๓) ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(๒) ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนระดับกองบัญชำกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจระดบักองบญัชำกำร โดยอย่ำงน้อย

 
๓๖ มำตรำ ๕๓ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที ่ 

๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๓๗ แมว้่ำกำรด ำเนินกำรคดัเลอืกแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตหิรอื

ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีเ่ทยีบเท่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรโดยใหม้ผีลยอ้นหลงัก็ตำม  ทัง้นี้ ต้องไดร้บั
กำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรคดัเลือกตำมมำตรำ ๕๓ (๒) ประกอบกบัมำตรำ ๕๗ (คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๓/๒๕๕๗) 

๓๘ มำตรำ ๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปรบัปรุงระบบกำรพจิำรณำแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๘๙ 

ต้องประกอบด้วยรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนนั ้นทุกคนเป็นกรรมกำร  
เพื่อท ำหน้ำที่พจิำรณำกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ในส่วนรำชกำร
หรอืหน่วยงำนนัน้ และกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจทีไ่ดร้บักำรเสนอตำม (๑) แล้วเสนอ
ต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตหิรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูส้ัง่แต่งตัง้เพื่อด ำเนินกำร
ตำม (๓) หรอืด ำเนินกำรแต่งตัง้ต่อไป แลว้แต่กรณี 

(๓) ให้ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรแต่งตัง้
ขำ้รำชกำรต ำรวจโดยอย่ำงน้อยตอ้งประกอบดว้ยจเรต ำรวจแห่งชำตแิละรองผูบ้ญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำตทิุกคนเป็นกรรมกำรเพื่อท ำหน้ำที่พจิำรณำกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจ
ใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ ในสงักดัส ำนักงำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ และกำรแต่งตัง้
ขำ้รำชกำรต ำรวจทีไ่ดร้บักำรเสนอตำม (๑) หรอื (๒) แล้วเสนอต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็นผูส้ัง่แต่งตัง้เพื่อด ำเนินกำรแต่งตัง้ต่อไป 

กรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้เห็นว่ำรำยชื่อข้ำรำชกำรต ำรวจตำมวรรคหนึ่งผู้ใดมีควำม 
ไม่เหมำะสมหรอืมขีำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งเหน็สมควรด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์แก่
กำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจใหเ้กิดประสทิธิภำพ ให้ผูส้ ัง่แต่งตัง้มอี ำนำจ
แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมกำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ 
แลว้ด ำเนินกำรแต่งตัง้ หรอืสัง่ใหพ้จิำรณำทบทวนกำรเสนอแต่งตัง้ไดต้ำมควรแก่กรณี 

 

มำตรำ ๕๕๓๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๕๖๔๐  ในกรณีทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตเิหน็ว่ำกำรใชอ้ ำนำจในกำร
แต่งตัง้ของผู้บัญชำกำรไม่เป็นธรรม หรอืมีกรณีไม่ชอบด้วยหลกัเกณฑ์หรือวิธีกำรที่ 
ก.ตร. ก ำหนดตำมมำตรำ ๕๗ หรอืมเีหตุผลควำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้องใหข้ำ้รำชกำร
ต ำรวจซึ่งด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่มำตรำ ๔๔ (๗) ลงมำพน้จำกพืน้ที่หรอืหน้ำที่ หรอืเหน็ว่ำ
หำกด ำรงต ำแหน่งเดมิต่อไปจะก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่ทำงรำชกำรหรอืมเีหตุพเิศษ
ตำมที ่ก.ตร. ก ำหนด ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตมิอี ำนำจสัง่แต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจ
ใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๗) ลงมำ ไดต้ำมควรแก่กรณี 

 

 
๓๙ มำตรำ ๕๕ ยกเลิกโดยประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบบัที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง 

กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ
๔๐ มำตรำ ๕๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๔๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง กำรแกไ้ขปัญหำกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๐ 

มำตรำ ๕๗๔๑  กำรคัดเลือก กำรท ำควำมตกลงกัน กำรให้ควำมเห็นชอบ  
และกำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจตำมมำตรำ ๕๓ (๒) มำตรำ ๕๔ และมำตรำ ๕๕  
ใหพ้จิำรณำโดยค ำนึงถงึควำมอำวุโส ประวตักิำรรบัรำชกำร ผลกำรปฏบิตังิำน ควำมประพฤต ิ
และควำมรู้ควำมสำมำรถประกอบกัน  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ตร. 

วรรคสอง๔๒ (ยกเลกิ) 
วรรคสำม๔๓ (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๕๘  ภำยใต้บังคับมำตรำ ๖๘ ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดมีคุณวุฒิสูงขึ้น  
และมีสิทธิได้รบัเงินเดือนสูงขึ้นตำมที่ ก.ตร. ก ำหนด ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๖๔  
เป็นผูม้อี ำนำจสัง่เลื่อน 

 

มำตรำ ๕๙  กำรบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจหรือ 
กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจให้ด ำรงต ำแหน่งใด ผูไ้ด้รบักำรบรรจุหรอืได้รบักำรแต่งตัง้
ต้องมคีุณสมบตัิเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งตำมที่ ก.ตร. ก ำหนดตำมมำตรำ ๔๕ เว้นแต่มี
เหตุผลและควำมจ ำเป็น ก.ตร. อำจอนุมตัิให้บรรจุหรอืแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจที่ไม่มี
คุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งตำมทีก่ ำหนดไวก้ไ็ด ้

กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจไปด ำรงต ำแหน่งอื่นในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ต้องแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่ต ่ำกว่ำต ำแหน่งเดมิ เว้นแต่มเีหตุผลและควำมจ ำเป็น 
ก.ตร. อำจอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งทีต่ ่ำกว่ำต ำแหน่งเดมิเป็นพเิศษเฉพำะรำยได ้

 

มำตรำ ๖๐  ผูไ้ดร้บักำรบรรจุเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจตำมมำตรำ ๕๐ 
ใหท้ดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรในต ำแหน่งทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ โดยมกี ำหนดระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำหกเดอืน 

 
๔๑ แมว้่ำกำรด ำเนินกำรคดัเลอืกแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตหิรอื

ต ำแหน่งทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีเ่ทยีบเท่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรโดยใหม้ผีลยอ้นหลงัก็ตำม  ทัง้นี้ ต้องไดร้บั
กำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรคดัเลือกตำมมำตรำ ๕๓ (๒) ประกอบกับมำตรำ ๕๗ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๓/๒๕๕๗) 

๔๒ มำตรำ ๕๗ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที ่ 
๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ

๔๓ มำตรำ ๕๗ วรรคสำม ยกเลิกโดยประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที ่ 
๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต ิ



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๑ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรทดลอง กำรประเมินผลกำรทดลอง  
กำรรำยงำนผลกำรทดลองและกำรยกเวน้ไม่ตอ้งทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร รวมทัง้กำร
สัง่ให้ออกจำกรำชกำรอนัเนื่องมำจำกกำรทดลองปฏิบตัิหน้ำทีร่ำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ตร. 

ผูใ้ดถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำทีร่ำชกำร ไม่ให้ถอืว่ำ 

ผูน้ัน้เคยเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ แต่ทัง้นี้ ไม่กระทบกระเทอืนถงึกำรปฏบิตัิหน้ำทีร่ำชกำร 
หรอืกำรรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นทีไ่ดร้บัจำกทำงรำชกำรในระหว่ำงทีผู่น้ัน้ทดลอง
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

 

มำตรำ ๖๑๔๔  กำรสัง่ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจประจ ำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ 
หรอืส่วนรำชกำรใด หรอืส ำรองรำชกำรในส่วนรำชกำรใด โดยให้พ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่
เดิมและโดยจะให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนในต ำแหน่งเดิมหรือไม่ก็ได้ ให้ผู้มีอ ำนำจ
ดงัต่อไปนี้เป็นผูส้ ัง่ไดต้ำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

(๑) นำยกรฐัมนตรสี ำหรบัผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตสิ ำหรบัขำ้รำชกำรต ำรวจทุกต ำแหน่ง 

(๓) ผูบ้ญัชำกำรส ำหรบัขำ้รำชกำรต ำรวจในกองบญัชำกำรหรอืในส่วนรำชกำร
ทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่นทีม่ฐีำนะเทยีบเท่ำกองบญัชำกำร 

 

มำตรำ ๖๒  กำรโอนข้ำรำชกำรต ำรวจไปรับรำชกำรในส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนอื่นจะกระท ำไดเ้มื่อเจำ้ตวัสมคัรใจและส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนตอ้งกำรจะรบั
โอนผู้นัน้ โดยให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ขอรบัโอนท ำควำมตกลงกับส ำนั กงำน
ต ำรวจแห่งชำต ิ

 

มำตรำ ๖๓  ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๔๙ เป็นผูส้ัง่บรรจุในกรณีดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรโอนข้ำรำชกำรซึ่งไม่ใช่ข้ำรำชกำรต ำรวจหรือกำรโอนพนักงำนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำบรรจุเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ ยกเว้นขำ้รำชกำรกำรเมอืง 
ข้ำรำชกำรซึ่งอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และพนักงำนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึ่งอยู่ในระหว่ำงทดลองปฏบิตัิงำน ใหก้ระท ำได้เมื่อเจ้ำตวัสมคัรใจ
และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตติ้องกำรจะรบัโอนผูน้ัน้ โดยใหส้ ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตทิ ำ

 
๔๔ กำรให้ส ำรองรำชกำรนัน้ ผู้มอี ำนำจอำจสัง่กำรได้ส ำหรบัข้ำรำชกำรต ำรวจทุกคนถ้ำม ี

เหตุจ ำเป็นตำมที่ระบุไวใ้นกฎ ก.ตร. โดยไม่ต้องค ำนึงว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจนัน้จะด ำรงต ำแหน่งใดอยู่
หรอืไม่ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๒๔/๒๕๓๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๒ 

ควำมตกลงกับผู้มีอ ำนำจสัง่บรรจุของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนสงักัดเดิม ในกำรนี้  
ใหส้ ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตพิจิำรณำโดยค ำนึงถงึประโยชน์ทีท่ำงรำชกำรต ำรวจจะไดร้บั  
ทัง้นี้  ในกำรด ำเนินกำรรับโอนกำรก ำหนดต ำแหน่ง ชัน้ยศและอัตรำเงินเดือน  
และกำรนับเวลำรำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

(๒) กำรกลบัเขำ้รบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ 

(ก) ขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งได้รบัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตรใีห้ออกจำกรำชกำร
ไปปฏบิตังิำนใด ๆ ซึ่งใหน้ับเวลำระหว่ำงนัน้ส ำหรบักำรค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญเหมอืน
เต็มเวลำรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ถ้ำผู้นัน้ขอกลบัเข้ำ 
รบัรำชกำรภำยในก ำหนดเวลำที่คณะรฐัมนตรอีนุมตัิแต่ไม่เกินสี่ปีนับแต่วนัออกจำก
รำชกำรไปปฏบิตังิำนดงักล่ำว  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

(ข) ข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ว และไม่ใช่เป็นกรณี 
ออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ถ้ำสมัครเข้ำรับรำชกำร  
และส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตติอ้งกำรทีจ่ะรบัผูน้ัน้เขำ้รบัรำชกำร ใหส้ ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ด ำเนินกำรบรรจุและแต่งตัง้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

(ค) ขำ้รำชกำรซึ่งมิใช่ขำ้รำชกำรต ำรวจหรอืพนักงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ซึง่ออกจำกรำชกำรหรอืออกจำกงำนไปแลว้ แต่ไม่รวมถงึขำ้รำชกำรกำรเมอืง 
ขำ้รำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรในระหว่ำงทดลองปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรและพนักงำนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ซึ่งออกจำกงำนในระหว่ำงทดลองปฏบิตังิำน ถ้ำสมคัรเขำ้รบั
รำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ และเมื่อส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตเิหน็สมควรรบับุคคลนัน้
กลบัเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจ ในกำรนี้ ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
พิจำรณำโดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรต ำรวจจะได้รับ  ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำร 
ใหก้ลบัเขำ้รบัรำชกำร กำรก ำหนดต ำแหน่งชัน้ยศ และอตัรำเงนิเดอืน และกำรนับเวลำ
รำชกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มำตรำ ๖๔  ให้ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้สัง่เลื่อนเงนิเดอืนขำ้รำชกำร
ต ำรวจระดบั ส.๘ ระดบั ส.๗ และระดบั ส.๖ เมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.ตร. แล้ว 

กำรสัง่เลื่อนเงนิเดือนขำ้รำชกำรต ำรวจตัง้แต่ระดบั ส.๕ ลงมำให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร.๔๕ 

 
๔๕ กรณีกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจตัง้แต่ระดับ  ส.๕ ลงมำในกองบัญชำกำร  

หำก ก.ตร. เหน็ว่ำ สมควรใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตเิป็นผู้ส ัง่เลื่อนเงนิเดอืนกส็ำมำรถก ำหนดไวใ้น
ระเบยีบ ก.ตร. ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๗๘/๒๕๔๗) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๓ 

กำรพจิำรณำเลื่อนเงนิเดอืนขำ้รำชกำรต ำรวจ ใหค้ ำนึงถงึคุณภำพและปรมิำณงำน
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลของงำนที่ได้ปฏิบตัิมำ ควำมสำมำรถ และควำมอุตสำหะ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตลอดจนกำรรกัษำวินัยและกำรปฏิบัติตนเหมำะสมกับกำรเป็น
ขำ้รำชกำรต ำรวจตำมรำยงำนของผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

กำรเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเกินสองขัน้ ต้องได้รับอนุมัติจำก ก.ตร.  
เป็นพเิศษเฉพำะรำย 

 

มำตรำ ๖๕  ขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่
รำชกำร ก.ตร. จะพิจำรณำเลื่อนเงนิเดอืนให้ผู้นัน้เป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในกำร
ค ำนวณบ ำเหน็จบ ำนำญกไ็ด ้

 

มำตรำ ๖๖  ให้ผู้บงัคบับญัชำมหีน้ำที่พฒันำผูใ้ต้บงัคบับญัชำเพื่อเพิ่มควำมรู ้
ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่ อใช้ประกอบกำรพิจำรณำแต่งตัง้และเลื่อนเงินเดือน  ทัง้นี้  
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และระยะเวลำทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

หมวด ๓ 

เงนิเดอืน เงนิประจ ำต ำแหน่งและเงนิเพิม่อื่น 

   
 

มำตรำ ๖๗๔๖  อัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจให้เป็นไปตำมบัญชีท้ำย
พระรำชบญัญตันิี้ 

อตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งและกำรรบัเงนิประจ ำต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจ 
ใหเ้ป็นไปตำมบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ เงนิประจ ำต ำแหน่งไม่ถอืเป็นเงนิเดอืน 

ขำ้รำชกำรต ำรวจต ำแหน่งใด จะไดร้บัเงนิประจ ำต ำแหน่งทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้
ในอตัรำใดใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

ในกรณีที่สมควรปรบัอัตรำเงนิเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจให้สอดคล้องกับภำวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้ำกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนดงักล่ำวเป็นกำรปรบัเพิม่ร้อยละ
เท่ำกันทุกอัตรำ และไม่เกินร้อยละสิบของอัตรำที่ใช้บังคับอยู่ และเมื่อได้รบัอนุมัติ
งบประมำณรำยจ่ำยจำกรัฐสภำเพื่ อกำรนั ้นแล้ว  กำรปรับให้กระท ำโดยตรำเป็น 
พระรำชกฤษฎีกำ และให้ถือว่ำบญัชอีตัรำเงนิเดอืนท้ำยพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำวเป็น

 
๔๖ มำตรำ ๖๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๔ 

บญัชอีตัรำเงนิเดือนท้ำยพระรำชบญัญัตินี้  ทัง้นี้ ในกรณีที่กำรปรบัเป็นร้อยละเท่ำกัน 
ทกุอตัรำดงักล่ำว หำกท ำใหอ้ตัรำหนึ่งอตัรำใดมเีศษไมถ่งึสบิบำท ใหป้รบัตวัเลขเงนิเดอืน
ของอัตรำดังกล่ำวให้เพิ่มขึ้นเป็นสิบบำทและมิให้ถือว่ำเป็นกำรปรับอัตรำร้อยละที่
แตกต่ำงกนั 

กำรปรบัอตัรำเงนิเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจให้เข้ำอนัดับและขัน้ ระดบัและชัน้ 
ระดบัและขัน้ หรอืชัน้และขัน้ แล้วแต่กรณี ตำมบญัชอีตัรำเงินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ตำมวรรคหนึ่ งและวรรคสี่  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  ก.ตร. ก ำหนด  
และให้มีผลเป็นกำรแก้ไขขัน้หรอืชัน้เงนิเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจที่ก ำหนดไว้ในกฎหรือ 
มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มำตรำ ๖๘  ใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจไดร้บัเงนิเดอืนดงัต่อไปนี้ 
(๑)๔๗ ข้ำรำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจเอก ซึ่ งด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำร 

ต ำรวจแห่งชำติ ให้ได้รบัเงินเดือนขัน้สูงสุดของระดบั ส. ๙  

(๒) ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจเอก ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส. ๘ 

(๓) ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจโท ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส. ๗ 

(๔) ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพลต ำรวจตร ีใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส. ๖ 

(๕)๔๘ ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจเอก อตัรำเงนิเดอืนพนัต ำรวจเอก (พเิศษ) 
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส.๕ 

(๖)๔๙ ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจเอก ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส.๔ 

(๗)๕๐ ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจโท ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส.๓ 

(๘)๕๑ ขำ้รำชกำรต ำรวจยศพนัต ำรวจตร ีใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส.๒ 

(๙)๕๒ ข้ำรำชกำรต ำรวจยศร้อยต ำรวจเอก ร้อยต ำรวจโท และร้อยต ำรวจตร ี 
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ส.๑ 

 
๔๗ กำรที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติได้รบัเงินเดือนขัน้สูงสุด แสดงให้เห็นว่ำกฎหมำย

ประสงค์จะให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติได้รบัเงินเดือนเป็นจ ำนวนแน่นอนตำยตัวไม่อยู่ภำยใต ้
กำรเลื่อนเงนิเดือนตำมระบบกำรบรหิำรงำนบุคคลทัว่ไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๕๗๘/๒๕๔๗) 

๔๘ มำตรำ ๖๘ (๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔๙ มำตรำ ๖๘ (๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐ มำตรำ ๖๘ (๗) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๑ มำตรำ ๖๘ (๘) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๒ มำตรำ ๖๘ (๙) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๕ 

(๑๐)๕๓ ขำ้รำชกำรต ำรวจยศดำบต ำรวจ ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ป.๓ 

(๑๑)๕๔ ขำ้รำชกำรต ำรวจยศจ่ำสบิต ำรวจ อตัรำเงนิเดอืนจ่ำสบิต ำรวจ (พเิศษ) 
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ป.๒ 

(๑๒) ขำ้รำชกำรต ำรวจยศจ่ำสบิต ำรวจ สบิต ำรวจเอก สบิต ำรวจโท และสบิต ำรวจตร ี
ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั ป. ๑ 

(๑๓) ขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้พลต ำรวจส ำรอง ใหไ้ดร้บัเงนิเดอืนระดบั พ. ๑ 

ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจตำมวรรคหนึ่งได้รบัเงินเดือนในขัน้ต ่ำของระดับนัน้ ๆ  
ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่ำหรือต ่ำกว่ำขัน้ต ่ ำหรือสูงกว่ำขัน้สูงของระดับ  
ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

ขำ้รำชกำรต ำรวจตำม (๒) ถึง (๑๓) อำจได้รบัเงนิเดือนในระดบัสูงขึ้นกว่ำที่
ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ซึ่งในพระรำชกฤษฎีกำ
ดังกล่ำวให้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรได้รบัเงินเดือนในระดับสูงขึ้น
ดงักล่ำวและกำรรบัเงนิประจ ำต ำแหน่งไวด้ว้ย 

วรรคสี๕่๕ (ยกเลกิ) 
วรรคหำ้๕๖ (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๖๘/๑๕๗  ในกรณีที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็น เพื่อเป็นกำรเยียวยำ 
ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจได้รบัเงนิเดือนหรอืเงนิประจ ำต ำแหน่งที่เหมำะสมและเป็นธรรม 
ก.ตร. อำจก ำหนดให้ข้ำรำชกำรต ำรวจได้รบักำรเยียวยำโดยให้ได้รับ เงินเดือนหรือ 
เงนิประจ ำต ำแหน่งตำมทีเ่หน็สมควรเป็นกรณี ๆ ไปกไ็ด ้ ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๖๙  ขำ้รำชกำรต ำรวจอำจไดร้บัเงนิเพิม่ค่ำครองชพีชัว่ครำวตำมภำวะ
เศรษฐกจิ  ทัง้นี้ ตำมจ ำนวน หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๗๐  ข้ำรำชกำรต ำรวจอำจได้รบัเงนิเพิ่มพิเศษรำยเดือน เงนิเพิ่มอื่น 
หรอืเงนิช่วยเหลอืตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

 
๕๓ มำตรำ ๖๘ (๑๐) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๔ มำตรำ ๖๘ (๑๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๕ มำตรำ ๖๘ วรรคสี ่ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๖ มำตรำ ๖๘ วรรคหำ้ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๗ มำตรำ ๖๘/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๖ 

มำตรำ ๗๑  ขำ้รำชกำรต ำรวจอำจได้รบัเงนิเพิ่มส ำหรบัต ำแหน่งที่ประจ ำอยู่ 
ในต่ำงประเทศ หรอืต ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. โดยควำม
เหน็ชอบของกระทรวงกำรคลงั 

 

หมวด ๔ 

กำรรกัษำรำชกำรแทนและกำรปฏบิตัริำชกำรแทน 

   
 

มำตรำ ๗๒  ในกรณีทีต่ ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจในส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนใด
ในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตวิ่ำงลง หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งใดไม่สำมำรถปฏบิตัริำชกำรได้ 
ให้ผู้บงัคบับัญชำดงัต่อไปนี้  สัง่ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งเห็นสมควรรกัษำรำชกำรแทน 
ในต ำแหน่งนัน้ได ้

(๑) นำยกรฐัมนตร ีส ำหรบัต ำแหน่งผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ส ำหรบัต ำแหน่งตัง้แต่จเรต ำรวจแห่งชำต ิ 
รองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิหรอืต ำแหน่งเทยีบเท่ำลงมำ 

(๓) ผูบ้ญัชำกำรหรอืต ำแหน่งเทยีบเท่ำ ส ำหรบัต ำแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคบักำรหรอื
ต ำแหน่งเทยีบเท่ำลงมำในส่วนรำชกำรนัน้ 

(๔) ผูบ้งัคบักำรหรอืต ำแหน่งเทยีบเท่ำ ส ำหรบัต ำแหน่งตัง้แต่ผูก้ ำกบักำรหรอื
ต ำแหน่งเทยีบเท่ำลงมำในส่วนรำชกำรนัน้๕๘ 

ในกรณีที่ไม่มีกำรแต่งตัง้ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดรกัษำรำชกำรแทนและม ี

ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองของต ำแหน่งนัน้ ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน  
ถำ้ไม่มผีูด้ ำรงต ำแหน่งรองหรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัริำชกำรได ้และมผีู้ด ำรงต ำแหน่งผูช้่วย
ของต ำแหน่งดงักล่ำว ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทนในต ำแหน่งนัน้  
ถำ้มผีูด้ ำรงต ำแหน่งรองหรอืผูช้่วยหลำยคน ใหผู้ม้อีำวุโสตำมทีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. 
เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มทีัง้ผูด้ ำรงต ำแหน่งรองหรอืผูช้่วย หรอืมแีต่ไม่อำจปฏบิตัิ
รำชกำรได ้กใ็หข้ำ้รำชกำรต ำรวจชัน้สญัญำบตัรผูม้อีำวุโสตำมทีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. 
ในส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนนัน้เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ข้ำรำชกำรต ำรวจที่ได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๕๑ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เป็นกำรย้อนหลงั กำรปฏิบตัิหน้ำที่

 
๕๘ มำตรำ ๗๒ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที ่ 

๗/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรบัปรุงระบบกำรพจิำรณำแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๗ 

หรือกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งเดิมที่ได้กระท ำไปก่อนมีประกำศพระบรมรำชโองกำร 
โปรดเกลำ้ฯ แต่งตัง้ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด๕้๙ 

 

มำตรำ ๗๓  นอกจำกที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  อ ำนำจในกำรสัง่  
กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบตัิรำชกำร และกำรด ำเนินกำรด้ำนอื่นที่ผู้บญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำตจิะพงึปฏบิตัหิรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ใด  
หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใดในกจิกำรของแต่ละกองบญัชำกำร ใหผู้บ้ญัชำกำรของ
แต่ละกองบญัชำกำรนัน้ เป็นผูป้ฏบิตัริำชกำรแทนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

ในกำรปฏิบัติรำชกำรแทนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่ งชำติตำมวรรคหนึ่ ง  
ผูบ้ญัชำกำรจะมอบหมำยใหร้องผูบ้ญัชำกำรปฏบิตัริำชกำรแทนกไ็ด้ 

ให้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติมหีน้ำทีก่ ำกบัตดิตำมผลกำรปฏบิตัริำชกำรของ 

ผู้บัญชำกำรตำมวรรคหนึ่ง และให้มีอ ำนำจแนะน ำและแก้ไขกำรปฏิบัติรำชกำรของ  

ผูบ้ญัชำกำรตำมวรรคหนึ่ง 

ในกรณีจ ำเป็นเพื่อรกัษำประโยชน์ของทำงรำชกำรหรอืกำรระงบัควำมเสยีหำย
ทีอ่ำจเกิดขึน้จำกกำรใชอ้ ำนำจของผู้บญัชำกำรตำมวรรคหนึ่ง ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
จะระงบักำรใช้อ ำนำจของผู้บัญชำกำรดังกล่ำวไว้เป็นกำรชัว่ครำวและใช้อ ำนำจนัน้ 
ดว้ยตนเองกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่ก.ต.ช. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๗๔๖๐  เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรรำชกำรในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
อ ำนำจในกำรสัง่ กำรอนุญำต กำรอนุมตั ิกำรปฏิบตัริำชกำร หรอืกำรด ำเนินกำรอื่นใดที ่
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตหิรอืหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนจะพงึปฏบิตั ิ

 
๕๙ กฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำตไิม่ได้บญัญัติไวว้่ำกำรคดัเลอืกแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจ  

ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรอืต ำแหน่งที่เรยีกชื่ออย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำจะต้อง
ด ำเนินกำรเมื่อใด รวมทัง้ไม่ได้บัญญัติห้ำมมิให้ด ำเนินกำรคัดเลือกแต่งตัง้เป็นกำรย้อนหลัง  
กำรด ำเนินกำรคดัเลอืกโดยใหม้ผีลยอ้นหลงักรณีดงักล่ำวจงึสำมำรถกระท ำได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๒๔๓/๒๕๕๗) 

๖๐ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติอำจมอบอ ำนำจโดยก ำหนดให้ผู้บัญชำกำรหรอืต ำแหน่ง
เทยีบเท่ำผูร้บัมอบอ ำนำจ สำมำรถมอบอ ำนำจต่อไปใหแ้ก่ขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ 
ผูบ้งัคบักำรหรอืต ำแหน่งเทยีบเท่ำไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำได้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๖๑๘/๒๕๔๙) 

เมื่อพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติฯ ก ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นกำรเฉพำะ  
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติจึงอำจมอบอ ำนำจให้ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้ใช้อ ำนำจ  
ในกำรใชม้ำตรกำรบงัคบัทำงปกครองได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๗๒๖/๒๕๔๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๘ 

หรอืด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืมติคณะรฐัมนตรใีนเรื่องใด 
ถ้ำกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ค ำสัง่ หรอืมตคิณะรฐัมนตรีในเรื่องนัน้มไิดก้ ำหนดเรื่อง
กำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น หรือมิได้ห้ำมเรื่องกำรมอบอ ำนำจไว้ ผู้บัญชำกำร 
ต ำรวจแห่งชำติหรอืหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืหวัหน้ำหน่วยงำนอำจมอบอ ำนำจใหผู้ด้ ำรง
ต ำแหน่งรองหรอืผู้ช่วยหรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำส่วนรำชกำรหรือหวัหน้ำหน่วยงำน 
ถดัลงไปตำมล ำดบัหรอืผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำหรอืขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้สญัญำบตัร 
ในส่วนรำชกำรหรอืในหน่วยงำนนัน้ปฏบิตัริำชกำรแทนได ้

กำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งให้ท ำเป็นหนังสอื และให้ผู้มอบอ ำนำจมหีน้ำที่
แนะน ำ ก ำกบั และติดตำมกำรปฏิบตัิรำชกำรของผู้รบัมอบอ ำนำจ และในกรณีทีเ่ห็นว่ำ
ผู้รบัมอบอ ำนำจปฏิบตัิรำชกำรในเรื่องใดโดยไม่สมควร ให้มีอ ำนำจแก้ไขกำรปฏิบัติ
รำชกำรของผูร้บัมอบอ ำนำจนัน้ได ้

เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจแล้ว ผู้ร ับมอบอ ำนำจมีหน้ำที่ต้องรบัมอบอ ำนำจนั ้น  
และจะมอบอ ำนำจนัน้ใหแ้ก่ผูด้ ำรงต ำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได ้เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกผูม้อบอ ำนำจไวเ้ป็นกรณี ๆ ไป 

 

มำตรำ ๗๕  ใหผู้้รกัษำรำชกำรแทนตำมมำตรำ ๗๒ มอี ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบั
ผูซ้ึง่ตนแทน๖๑ 

ในกรณีที่กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือมติคณะรฐัมนตรี
แต่งตัง้ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงใด ให้ผู้รกัษำ
รำชกำรแทนมอี ำนำจและหน้ำทีเ่ป็นกรรมกำรหรอืมอี ำนำจและหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบัผูด้ ำรง
ต ำแหน่งนัน้ในระหว่ำงทีร่กัษำรำชกำรแทน 

กำรสัง่ให้รกัษำรำชกำรแทนให้มีผลนับแต่เวลำที่ผู้ได้รบัแต่งตัง้เขำ้รบัหน้ำที ่
และให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองหรือต ำแหน่งผู้ช่วยพ้นจำกควำมเป็นผู้รกัษำรำชกำรแทน 
นับแต่เวลำที่ผู้ได้รบัแต่งตัง้เขำ้รบัหน้ำที่  ทัง้นี้ ไม่เป็นกำรกระทบกระเทอืนถึงกำรใดที ่
ผูน้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปแลว้ในระหว่ำงเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน 

 

มำตรำ ๗๖  ในกรณีที่มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสัง่ หรือ 
มติคณะรฐัมนตรกี ำหนดให้อ ำนำจหรอืหน้ำที่ใดเป็นของปลดักระทรวง กำรใช้อ ำนำจ 

 
๖๑ เมื่อไม่ปรำกฏว่ำมีบทบัญญัติกฎหมำยใดบัญญัติไว้เป็นอย่ำงอื่น ผู้รกัษำรำชกำรแทน 

ย่อมมีอ ำนำจเช่นเดียวกบัผู้ซึ่งตนรกัษำรำชกำรแทน  ดงันัน้ กรณีที่รองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 
เป็นผูร้กัษำรำชกำรแทนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิจงึมอี ำนำจกำรพจิำรณำคดัเลอืกขำ้รำชกำรต ำรวจ
เพื่อเสนอแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๓๔๐/๒๕๔๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๖๙๙ 

หรือปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวส ำหรับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำต ิใหถ้อืเป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่องผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

 

หมวด ๕ 

วนิัยและกำรรกัษำวนิัย 

   
 

มำตรำ ๗๗  ขำ้รำชกำรต ำรวจต้องถือและปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบของ
ทำงรำชกำร มติคณะรฐัมนตร ีและจรรยำบรรณของต ำรวจตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร. 
และตอ้งรกัษำวนิัยตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้โดยเคร่งครดั 

กฎ ก.ตร. ตำมวรรคหนึ่ง ให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๗๘  กำรกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ไดแ้ก่ กำรไม่รกัษำวนัิยตำมที่
บญัญตัเิป็นขอ้ปฏบิตัแิละขอ้หำ้มในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) ต้องปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมซื่อสตัย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม เป็นไป
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบของทำงรำชกำร มติคณะรฐัมนตร ีจรรยำบรรณของต ำรวจ 
และนโยบำยของรฐับำลโดยไม่ใหเ้สยีหำยแก่รำชกำร 

(๒) ตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำซึง่สัง่ในหน้ำทีร่ำชกำรโดยชอบดว้ย
กฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้ำเห็นว่ำ 
กำรปฏบิตัติำมค ำสัง่นัน้จะท ำใหเ้สยีหำยแก่รำชกำร หรอืจะเป็นกำรไม่รกัษำประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร จะเสนอควำมเห็นเป็นหนังสอืทนัทเีพื่อให้ผูบ้งัคบับญัชำทบทวนค ำสัง่นัน้ก็ได ้
และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้ว ถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมค ำสัง่เดิม  
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำตอ้งปฏบิตัติำม 

(๓) ตอ้งรกัษำระเบยีบกำรเคำรพระหว่ำงผูใ้หญ่ ผูน้้อย 

(๔) ตอ้งอุทศิเวลำของตนใหแ้ก่รำชกำร จะละทิง้หรอืทอดทิง้หน้ำทีร่ำชกำรมไิด ้

(๕) ต้องปฏบิตัริำชกำรโดยมใิหเ้ป็นกำรกระท ำกำรขำ้มผูบ้งัคบับญัชำเหนือตน 
เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปเป็นผู้สัง่ให้กระท ำ หรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษ 
ชัว่ครัง้ครำว 

(๖) ตอ้งรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๐๐ 

(๗) ต้องสุภำพเรยีบรอ้ย รกัษำควำมสำมคัค ีและไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็น
กำรกลัน่แกล้งกนั และต้องช่วยเหลอืกนัในกำรปฏบิตัริำชกำรระหว่ำงข้ำรำชกำรดว้ยกนั
และผูร้่วมปฏบิตัริำชกำร 

(๘) ต้องต้อนรบั ให้ควำมสะดวก ให้ควำมเป็นธรรมและให้กำรสงเครำะห์แก่
ประชำชนผูต้ดิต่อรำชกำร หรอืในกำรปฏบิตัริำชกำรเกี่ยวกบัหน้ำทีข่องตนโดยไม่ชกัชำ้ 
และด้วยควำมสุภำพเรียบร้อยโดยห้ำมมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยำม กดขี่หรือข่มเหง
ประชำชนผูต้ดิต่อรำชกำรหรอืในกำรปฏบิตัริำชกำรเกีย่วกบัหน้ำทีข่องตน 

(๙) ต้องปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำมตัง้ใจ อุตสำหะ เพื่อให้ เกิดผลด ี

หรอืควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร เอำใจใส่ ระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร 
และตอ้งไม่ประมำทเลนิเล่อในหน้ำทีร่ำชกำร 

(๑๐) ต้องไม่กระท ำกำรอันเป็นเหตุให้แตกควำมสำมัคคีระหว่ำงข้ำรำชกำร
ต ำรวจ 

(๑๑) ต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ กำรรำยงำนโดยปกปิดข้อควำม 
ซึง่ควรตอ้งแจง้ถอืว่ำเป็นกำรรำยงำนเทจ็ดว้ย 

(๑๒) ตอ้งไม่ใชก้ริยิำวำจำหรอืประพฤตตินในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

(๑๓) ตอ้งไม่กระท ำกำรอนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่ 

(๑๔) ตอ้งไม่กระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรบงัคบัผูบ้งัคบับญัชำ
เป็นทำงใหเ้สยีระเบยีบแบบแผนวนิัยต ำรวจ 

(๑๕) ต้องไม่กระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่
รำชกำรหรอืท ำใหเ้สยีระเบยีบแบบแผนของต ำรวจ 

(๑๖) ตอ้งไม่กระท ำกำรหรอืยอมใหผู้อ้ื่นกระท ำกำรหำผลประโยชน์อนัอำจท ำให้
เสยีควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำรหรอืเสื่อมเสยีเกียรติศกัดิข์องต ำแหน่ง
หน้ำทีร่ำชกำรของตน 

(๑๗) ต้องไม่เป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืผูจ้ดักำร หรอืด ำรงต ำแหน่งอื่นใดที่มี
ลกัษณะงำนคลำ้ยคลงึกนันัน้ในหำ้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทั 

(๑๘) กระท ำกำรหรอืไม่กระท ำกำรตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๐๑ 

มำตรำ ๗๙  กำรกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ไดแ้ก่กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ 
(๑) ปฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรโดยมชิอบเพื่อใหต้นเองหรอืผูอ้ื่น

ไดร้บัประโยชน์ทีม่คิวรได ้

(๒) ละทิง้หรอืทอดทิ้งหน้ำทีร่ำชกำรโดยไม่มเีหตุอนัสมควร เป็นเหตุใหเ้สยีหำย
แก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หรอืละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกนัเป็นเวลำเกิน 
สบิห้ำวนัโดยไม่มเีหตุอันสมควร หรอืโดยมพีฤตกิำรณ์อนัแสดงถึงควำมจงใจไม่ปฏิบตัิ
ตำมระเบยีบของทำงรำชกำร 

(๓) เหยียดหยำม กดขี่ ข่มเหง หรือท ำร้ำยประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรหรือ 
ในระหว่ำงปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

(๔) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รบัโทษจ ำคุกหรอืโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก 
โดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหรอืให้รบัโทษที่หนักกว่ำโทษจ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๕) กระท ำกำรอนัไดช้ื่อว่ำเป็นผูป้ระพฤตชิัว่อย่ำงรำ้ยแรง 

(๖) กระท ำหรอืละเว้นกำรกระท ำใด ๆ รวมทัง้กำรกระท ำผดิตำมมำตรำ ๗๘ 
อนัเป็นเหตุใหเ้สยีหำยแก่รำชกำรอย่ำงรำ้ยแรง 

(๗) กระท ำกำรหรอืไม่กระท ำกำรตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 
 

มำตรำ ๘๐  ให้ผู้บงัคบับญัชำมีหน้ำที่เสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บญัชำมีวินัย ป้องกนัมิให้ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำกระท ำผิดวนิัย และด ำเนินกำรทำงวินัย 
แก่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำซึง่มกีรณีอนัมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัย 

วธิกีำรเสรมิสรำ้งและพฒันำใหผู้้อยู่ใต้บงัคบับญัชำมวีนิัย และกำรป้องกนัมใิห้ 
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำกระท ำผดิวนิัย ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. 

เมื่อปรำกฏกรณีมมีูลที่ควรจะกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดกระท ำผดิวนิัย 
ใหผู้บ้งัคบับญัชำด ำเนินกำรทำงวนัิยทนัทตีำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวด ๖ 

ผู้บงัคบับญัชำผู้ใดละเลยไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำนี้และตำมหมวด ๖ หรอืปฏิบัติ
หน้ำทีด่งักล่ำวโดยไม่สุจรติ ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัย 

 

มำตรำ ๘๑  เมื่อมีควำมจ ำเป็นอนัไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในกำร
รกัษำวนิัยและปรำบปรำมข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ก่อกำรก ำเริบ หรอืเพื่อบงัคบัข้ำรำชกำร
ต ำรวจผูล้ะทิง้หน้ำทีใ่หก้ลบัท ำหน้ำทีข่องตนผูบ้งัคบับญัชำอำจใชอ้ำวุธหรอืก ำลงับงัคบัได ้
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และถ้ำไดก้ระท ำโดยสุจรติตำมสมควรแก่เหตุแล้ว ผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูช้่วยเหลอืไม่ต้อง
รบัผดิทัง้ทำงแพ่งและทำงอำญำ 

เมื่อมเีหตุดงักล่ำว ผู้บงัคบับญัชำจะต้องรำยงำนไปยงัผู้บงัคบับญัชำเหนือตน
ตำมล ำดบัชัน้จนถงึผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตโิดยเรว็ 

 

มำตรำ ๘๒  โทษทำงวนิัยม ี๗ สถำน ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ภำคทณัฑ ์

(๒) ทณัฑกรรม 

(๓) กกัยำม 

(๔) กกัขงั 

(๕) ตดัเงนิเดอืน 

(๖) ปลดออก 

(๗) ไลอ่อก 

กำรลงโทษภำคทัณฑ์ ได้แก่ กำรลงโทษแก่ผู้กระท ำผิดอันควรต้องรบัโทษ 
สถำนหนึ่งสถำนใด แต่มเีหตุอนัควรปรำนีจงึเพยีงแค่แสดงควำมผดิผูน้ัน้ใหป้รำกฏไว ้

กำรลงโทษทณัฑกรรม ได้แก่ กำรให้ท ำงำนโยธำ กำรให้อยู่เวรยำม นอกจำก
หน้ำทีป่ระจ ำ หรอืกำรใหท้ ำงำนสำธำรณประโยชน์ซึง่ตอ้งไม่เกนิหกชัว่โมงต่อหนึ่งวนั 

กำรลงโทษกกัยำม ไดแ้ก่ กำรกกัตวัไวใ้นบรเิวณใดบรเิวณหนึ่งทีส่มควรตำมที่
จะก ำหนด 

กำรลงโทษกักขัง ได้แก่ กำรขังในที่จ ัดไว้เพื่อควบคุมแต่เฉพำะคนเดียว 
หรอืหลำยคนรวมกนัตำมทีจ่ะไดม้คี ำสัง่ 

กำรลงโทษกกัยำมหรอืกักขงัจะใช้งำนโยธำหรอืงำนอื่นของทำงรำชกำรด้วย 
กไ็ดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิหกชัว่โมงต่อหนึ่งวนั 

 

มำตรำ ๘๓  กำรลงโทษขำ้รำชกำรต ำรวจใหท้ ำเป็นค ำสัง่โดยระบุในค ำสัง่ดว้ยว่ำ
ผูถู้กลงโทษกระท ำผดิวนิัยในกรณีใดและมำตรำใด 

วธิกีำรออกค ำสัง่เกีย่วกบักำรลงโทษใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 
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หมวด ๖ 

กำรด ำเนินกำรทำงวนิัย 

   
 

มำตรำ ๘๔  เมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ด
กระท ำผดิวนิัยใหผู้บ้งัคบับญัชำรบีด ำเนินกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิหรอืพจิำรณำในเบือ้งต้นว่ำ
กรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยหรอืไม่ 

ในกำรสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกกล่ำวหำหรือถูกร้องเรียนให ้
ผูถู้กกล่ำวหำทรำบ และใหผู้ถู้กกล่ำวหำชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิภำยในเวลำทีก่ ำหนด ถำ้เหน็ว่ำ
กรณีไม่มมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวนิัยให้สัง่ยุติเรื่องได้ ถ้ำเห็นว่ำกรณีมมีูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย ให้ด ำ เนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๘๕ หรือมำตรำ ๘๖  
แลว้แต่กรณีทนัท ี

 

มำตรำ ๘๕  เมื่อขำ้รำชกำรต ำรวจถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง
ใหผู้บ้งัคบับญัชำน ำส ำนวนกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิตำมมำตรำ ๘๔ มำพจิำรณำสัง่กำรตำม
มำตรำ ๘๙ 

 

มำตรำ ๘๖  เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรง 
ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรขึน้ท ำกำรสอบสวน ในกำรสอบสวนต้องแจง้ขอ้กล่ำวหำและสรุป
พยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำเท่ำทีม่ใีหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบโดยจะระบุหรอืไม่ระบุ
ชื่อพยำนกไ็ด ้ ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถู้กกล่ำวหำชี้แจงและน ำสบืแกข้อ้กล่ำวหำ เมื่อด ำเนินกำรแล้ว 
ถ้ำฟังได้ว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวินัย ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมมำตรำ ๘๙ หรือ
มำตรำ ๙๐ แลว้แต่กรณี ถำ้ฟังไม่ไดว้่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัย ใหส้ัง่ยุตเิรื่อง 

ให้ผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ หรอืผู้บงัคบับญัชำอื่นตำมที่ก ำหนดในระเบยีบ 
ก.ตร. เป็นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ขำ้รำชกำรต ำรวจต ำแหน่งต่ำงกันถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำง
ร้ำยแรงร่วมกันให้ผู้มีอ ำนำจส ำหรบัผู้ถูกกล่ำวหำที่มีต ำแหน่งในระดบัสูงกว่ำเป็นผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรขึ้นท ำกำรสอบสวนผู้ถูก
กล่ำวหำตำมมำตรำ ๑๐๑ และผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวนิัย
อย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้บังคบับัญชำด ำเนินกำรสัง่กำรตำมผลกำรสอบสวนโดยไม่ต้องตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน หรือด ำเนินกำรสอบสวนใหม่ แต่ทัง้นี้  ต้องแจ้งข้อกล่ำวหำ 
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และสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำเท่ำที่มใีหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ โดยจะระบุ
หรอืไม่ระบุพยำนกไ็ด ้และตอ้งใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำชีแ้จงและน ำสบืแกข้อ้กล่ำวหำไดด้ว้ย 

 

มำตรำ ๘๗  หลกัเกณฑ์ วิธกีำรและระยะเวลำเกี่ยวกับกำรสืบสวน และกำร
สอบสวนที่ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๘๔ และมำตรำ ๘๖ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ตร. 

ในกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๘๕ มำตรำ ๘๖  
มำตรำ ๘๙ หรอืมำตรำ ๙๐ ใหพ้จิำรณำสัง่กำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสองรอ้ยสีส่ิบวนันับแต่
วันได้รับส ำนวน เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมที่ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. ซึ่งท ำให้กำร
พจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวกใ็หข้ยำยระยะเวลำไดอ้ีกไม่เกิน
สองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะต้องไม่เกินหกสิบวนั ในกำรนี้ หำกยงัพิจำรณำไม่แล้วเสร็จ  
ให้ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ถูกกล่ำวหำกลบัคืนสู่ฐำนะเดิมก่อน และให้ถือว่ำไม่เป็นผู้ที่อยู่
ระหว่ำงถูกสบืสวนหรอืสอบสวน แล้วแต่กรณี นับแต่วนัครบก ำหนดเวลำดงักล่ำวจนกว่ำ
กำรพจิำรณำสัง่กำรในเรื่องนัน้จะเสรจ็สิน้และมคี ำสัง่๖๒ 

ในกรณีทีเ่ป็นควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. จะด ำเนินกำร
ทำงวนิัยโดยไม่ตอ้งสบืสวนหรอืสอบสวนกไ็ด ้

 

มำตรำ ๘๘  เมื่อมเีหตุจ ำเป็นจะต้องกกัตวัขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งถูกกล่ำวหำไว้
เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวน เช่น จะหลบหนี หรือจะไปท ำร้ำย หรือข่มขู่ผู้เสียหำย 
หรือพยำน ให้ผู้บังคับบัญชำมีอ ำนำจกักตัวข้ำรำชกำรต ำรวจนัน้ระหว่ำงด ำเนินกำร
สอบสวนได้เท่ำที่จ ำเป็นแก่กำรสอบสวน แต่ต้องไม่เกินอ ำนำจลงโทษกักขงัของผู้สัง่ 
กกัตวัและตอ้งไม่เกนิสบิหำ้วนั 

ในกรณีที่ข้ำรำชกำรต ำรวจตำมวรรคหนึ่งถูกลงโทษกักยำมหรือกักขงัให้หัก
จ ำนวนวนัที่ถูกกกัตวัออกจำกระยะเวลำกกัยำมหรอืกกัขงัด้วย และในกรณีที่ถูกลงโทษ
ทณัฑกรรม ใหถ้อืว่ำกำรถูกกกัตวัเป็นกำรรบัโทษส ำหรบัควำมผดินัน้แล้ว 

 

มำตรำ ๘๙  ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง ใหผู้บ้งัคบับญัชำ
สัง่ลงโทษภำคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักยำม กักขัง หรือตัดเงินเดือนตำมควรแก่กรณี 

 
๖๒ กำรสอบสวนหรอืพจิำรณำสัง่กำรเกีย่วกบักำรกระท ำผดิวนิัยซึ่งไดเ้ริม่ด ำเนินกำรและเสรจ็สิ้น

ไปแลว้ก่อนทีพ่ระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ ใชบ้งัคบั ย่อมไม่อยู่ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๘๗ 
ที่ก ำหนดให้พิจำรณำสัง่กำรให้แล้วเสร็จภำยในสองร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัได้รบัส ำนวน  (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๑/๒๕๔๗) 
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ใหเ้หมำะสมกบัควำมผดิ ถ้ำมเีหตุอนัควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพจิำรณำลดโทษ
กไ็ด้ แต่ส ำหรบักำรลงโทษภำคทณัฑ์ใหใ้ช้เฉพำะกรณีกระท ำผดิวนิัยเลก็น้อยหรอืมเีหตุ
อนัควรลดหย่อน ซึง่ยงัไม่ถงึกบัจะตอ้งถูกลงโทษทณัฑกรรม 

ถ้ำผู้บงัคบับัญชำเห็นว่ำผู้กระท ำผิดวนิัยควรได้รบัโทษสูงกว่ำที่ตนมีอ ำนำจ 
สัง่ลงโทษ ใหร้ำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำของตนทีม่อี ำนำจ เพื่อใหพ้จิำรณำด ำเนินกำรเพื่อ
ลงโทษตำมควรแก่กรณี 

ในกรณีกระท ำผดิวนิัยเลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ จะงดโทษใหโ้ดยใหท้ ำ
ทณัฑบ์นเป็นหนังสอืหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนกไ็ด ้

กำรลงโทษตำมมำตรำนี้  ผู้บังคับบัญชำจะมีอ ำนำจสัง่ลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับ
บญัชำในสถำนโทษและอตัรำโทษไดเ้พยีงใด ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มำตรำ ๙๐  ขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ผู้มีอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๗๒ สัง่ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก ตำมควำมร้ำยแรงแห่งกรณี ถ้ำมเีหตุ 
อนัควรลดหย่อนจะน ำมำประกอบกำรพจิำรณำลงโทษก็ได้ แต่ห้ำมมใิห้ลดโทษต ่ำกว่ำ 
ปลดออก 

กำรพจิำรณำสัง่ลงโทษของผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) ใหผู้้มี
อ ำนำจดงักล่ำวตัง้คณะกรรมกำรเพื่อพจิำรณำกลัน่กรองเสนอ โดยคณะกรรมกำรดงักล่ำว
อย่ำงน้อยต้องประกอบดว้ยรองหวัหน้ำหน่วยงำนนัน้ทุกคน ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดใน
กฎ ก.ตร. 

ผู้ถูกลงโทษปลดออกตำมมำตรำนี้ ให้มีสทิธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเสมอืนว่ำ 

ผูน้ัน้ลำออกจำกรำชกำร 

 

มำตรำ ๙๑  เมื่อผูบ้งัคบับัญชำไดด้ ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ด
แล้ว ใหร้ำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยต่อผูบ้งัคบับญัชำทีม่ตี ำแหน่งเหนือผูด้ ำเนินกำร
ทำงวนิัยและผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำที่ได้รับรำยงำนตำมวรรคหนึ่งเห็นว่ำกำรยุติเรื่อง  
กำรงดโทษหรอืกำรลงโทษเป็นกำรไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม ก็ให้มีอ ำนำจสัง่ลงโทษ 
เพิม่โทษเป็นสถำนโทษหรอือตัรำโทษทีห่นักขึน้ ลดโทษลงเป็นสถำนโทษหรอือตัรำโทษ
ที่เบำลง งดโทษโดยให้ท ำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือว่ำกล่ำวตักเตือน หรือยกโทษ 
ให้ถูกต้องหรอืเหมำะสมตำมควรแก่กรณี ตลอดจนแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอ้ควำมในค ำสัง่เดมิ
ให้ถูกต้องเหมำะสมได้ด้วย และในกรณีที่เห็นว่ำควรด ำเนินกำรอย่ำงใดเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำให้ได้ควำมจริงและยุติธรรมก็ให้มีอ ำนำจด ำเนินกำรห รือ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๐๖ 

สัง่ด ำเนินกำรไดต้ำมควรแก่กรณี โดยกำรสัง่ลงโทษหรอืเพิม่โทษเป็นสถำนโทษทีห่นักขึน้ 
ต้องไม่เกินอ ำนำจของตนตำมมำตรำ ๘๙ และกำรเพิ่มอตัรำโทษเมื่อรวมกบัอตัรำโทษ
เดมิต้องไม่เกนิอ ำนำจนัน้ดว้ย ถ้ำเกินอ ำนำจของตน ก็ใหร้ำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำของ 
ผู้นัน้ตำมล ำดบัเพื่อให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี  ทัง้นี้ ถ้ำเห็นว่ำกำรจะสัง่
ลงโทษหรือเพิ่มโทษนั ้นกรณีเป็นกำรกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ก็ให้รำยงำนต่อ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำตเิพื่อใหพ้จิำรณำด ำเนินกำร 

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำสัง่ลงโทษตำมมำตรำ ๘๙ สัง่ยุติเรื่อง หรอืสัง่งดโทษ
ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดไปแล้ว แต่ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตเิหน็ว่ำกรณีเป็นกำรกระท ำ
ผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรง หรอืเมื่อได้รบัรำยงำนที่ผู้บงัคับบญัชำตำมวรรคสองเห็นว่ำกรณี
เป็นกำรกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง กใ็หผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตมิอี ำนำจด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๘๖ แต่ถ้ำเป็นกรณีทีไ่ดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๘๖ 
ไวแ้ลว้ กใ็หด้ ำเนินกำรตำมมำตรำ ๙๐ 

เมื่อมีกรณีเพิ่มโทษ ลดโทษ งดโทษ หรอืยกโทษ ให้ผู้สัง่มีค ำสัง่ใหม่ และใน
ค ำสัง่ดงักล่ำวให้สัง่ยกเลกิค ำสัง่ลงโทษเดมิด้วย พรอ้มทัง้ระบุวธิกีำรด ำเนินกำรให้ผู้ถูก
ลงโทษตำมค ำสัง่เดมิรบัโทษทีเ่พิม่ขึน้หรอืกลบัคนืสู่ฐำนะเดมิ แลว้แต่กรณี ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มำตรำ ๙๒  เมื่อผู้บงัคบับญัชำได้ด ำเนินกำรทำงวนิัยอย่ำงร้ำยแรงหรอืสัง่ให้
ข้ำรำชกำรต ำรวจออกจำกรำชกำรในเรื่องใดไปแล้ว ถ้ำ ก.ตร. พิจำรณำเห็นเป็นกำร
สมควรทีจ่ะต้องสอบสวนเพิม่เตมิหรอืสอบสวนใหม่ ให ้ก.ตร. มอี ำนำจสอบสวนเพิม่เตมิ
หรอืสอบสวนใหม่ในเรื่องนัน้ไดต้ำมควำมจ ำเป็นโดยจะสอบสวนเองหรอืตัง้อนุกรรมกำร
หรือให้คณะกรรมกำรสอบสวน สอบสวนเพิ่มเติมหรือสอบสวนใหม่แทนก็ได้ หรือ 
ก ำหนดประเด็นหรือข้อส ำคัญที่ต้องกำรทรำบส่งไป เพื่อให้คณะกรรมกำรสอบสวน 
ทีผู่บ้งัคบับญัชำไดแ้ต่งตัง้ไวเ้ดมิท ำกำรสอบสวนเพิม่เตมิไดด้ว้ย 

ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำนี้ใหน้ ำมำตรำ ๙๓ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๙๓  ใหผู้ส้บืสวน กรรมกำรสบืสวน และกรรมกำรสอบสวน เป็นเจำ้พนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และให้กรรมกำรสอบสวนมอี ำนำจเช่นเดียวกับพนักงำน
สอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวธิพีิจำรณำควำมอำญำเพียงเท่ำที่เกี่ยวกบัอ ำนำจและ
หน้ำที่ของกรรมกำรสอบสวน และโดยเฉพำะให้มอี ำนำจเรยีกให้กระทรวง ทบวง กรม 
หน่วยรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรฐั ห้ำงหุ้นส่วน บริษัท หรอืบุคคลใด ๆ  



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๐๗ 

มำให้ถ้อยค ำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลกัฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือ
บุคคล ในสงักดัมำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

 

มำตรำ ๙๔๖๓  ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดซึ่งออกจำกรำชกำรอนัมใิช่เพรำะเหตุตำย 
มกีรณีถูกกล่ำวหำเป็นหนังสือก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ ขณะรบัรำชกำรได้กระท ำหรือ 

ละเว้นกระท ำกำรใดอันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำเป็นกำรกล่ำวหำต่อ
ผู้บงัคบับญัชำของผู้นัน้หรอืต่อผู้มีหน้ำที่สบืสวนสอบสวนหรอืตรวจสอบตำมกฎหมำย
หรอืระเบยีบของทำงรำชกำร หรอืเป็นกำรกล่ำวหำของผูบ้งัคบับญัชำของผูน้ัน้หรอืมกีรณี
ถูกฟ้องคดีอำญำหรือต้องหำคดีอำญำก่อนออกจำกรำชกำรว่ำ  ในขณะรบัรำชกำรได้
กระท ำควำมผดิอำญำอนัมใิช่เป็นควำมผดิที่ไดก้ระท ำโดยประมำทที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำร
หรือควำมผิดลหุโทษ ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยมีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือ
พจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัย และสัง่ลงโทษตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ต่อไปไดเ้สมอืนว่ำ
ผู้นัน้ยงัมิได้ออกจำกรำชกำร แต่ต้องสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัที่ผู้นัน้ออกจำก
รำชกำร๖๔ 

กรณีตำมวรรคหนึ่ง ถำ้เป็นกำรกล่ำวหำ หรอืฟ้องคดอีำญำหรอืตอ้งหำคดอีำญำ 
หลงัจำกที่ขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดออกจำกรำชกำรแล้ว ใหผู้้มอี ำนำจด ำเนินกำรทำงวนิัย 

มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำ ด ำเนินกำรทำงวินัย และสัง่ลงโทษตำมที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่ำผู้นั ้นยังมิได้ออกจำกรำชกำร โดยต้องเริ่ม
ด ำเนินกำรสอบสวนภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรและต้องสัง่ลงโทษ
ภำยในสำมปีนับแต่วนัที่ผู้นัน้ออกจำกรำชกำร ส ำหรบักรณีที่เป็นควำมผิดที่ปรำกฏ 
ชดัแจง้ตำมมำตรำ ๘๗ วรรคสำม จะต้องสัง่ลงโทษภำยในสำมปีนับแต่วนัทีผู่น้ัน้ออกจำก
รำชกำร 

ในกรณีที่ศำลปกครองมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เพิกถอนค ำสัง่ลงโทษ หรือ
องค์กรพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวินัยหรือองค์กรตรวจสอบรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยมคี ำวนิิจฉัยถงึที่สุดหรอืมีมตใิห้เพกิถอนค ำสัง่ลงโทษตำมวรรคหนึ่ง
หรอืวรรคสอง เพรำะเหตุกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยไม่ชอบด้วยกฎหมำย ใหผู้้มี

 
๖๓ มำตรำ ๙๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๔ มำตรำ ๙๔ วรรคหนึ่ง มิได้บัญญัติว่ำในกรณีกำรสอบสวนกำรกระท ำควำมผิดวินัย 

อย่ำงรำ้ยแรงจะต้องเป็นกำรสอบสวนตำมพระรำชบญัญัตติ ำรวจแห่งชำตฯิ เท่ำนัน้  ดงันัน้ กำรด ำเนิน
ไต่สวนของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. จงึมผีลเช่นเดยีวกบักำรกำรด ำเนินกำรของผูบ้งัคบับญัชำ และอยู่ใน
ควำมหมำยของกำรสอบสวนตำมบทบญัญตัดิงักล่ำวด้วย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๑๓๓๖/๒๕๕๘) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๐๘ 

อ ำนำจด ำเนินกำรทำงวินัยด ำเนินกำรทำงวินัยให้แล้วเสร็จภำยในสองปีนับแต่วนัที่ม ี
ค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ด หรอืมคี ำวนิิจฉยัถงึทีสุ่ดหรอืมมีต ิแลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสำม ถ้ำผลกำร
สอบสวนพจิำรณำปรำกฏว่ำผูน้ัน้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

ควำมในมำตรำนี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่ถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
ไวก้่อนตำมมำตรำ ๙๕ 

 

มำตรำ ๙๔/๑๖๕  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ
หรือคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐมีมติชี้มู ลควำมผิด
ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดซึ่งออกจำกรำชกำรแล้ว กำรด ำเนินกำรทำงวนิัยและสัง่ลงโทษแก่
ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้นัน้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย
ประกอบรฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติหรอืกฎหมำยว่ำด้วย
มำตรกำรของฝ่ำยบรหิำรในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ แลว้แต่กรณี 

กำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำมวรรคหนึ่ง หำกปรำกฏว่ำผู้นัน้กระท ำผิดวินัย 
อย่ำงไม่รำ้ยแรงกใ็หง้ดโทษ 

 

มำตรำ ๙๕  ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดมีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำก ระท ำผิดวินัย 
อย่ำงร้ำยแรงจนถูกตัง้กรรมกำรสอบสวน หรือต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำหรือ 
ถูกฟ้องคดีอำญำ เว้นแต่เป็นควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ  
ผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ หรอืผูบ้งัคบับญัชำอื่นตำมทีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. มอี ำนำจ
สัง่พักรำชกำรหรือสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลกำรสอบสวนพิจำรณำ 
ทำงวนิัยได้ แต่ถ้ำภำยหลงัปรำกฏผลกำรสอบสวนพจิำรณำทำงวนิัยว่ำผูน้ัน้มไิด้กระท ำผดิ
หรอืกระท ำผดิไม่ถึงกบัถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจำก
รำชกำรดว้ยเหตุอื่นกใ็หผู้ม้อี ำนำจดงักล่ำวสัง่ใหผู้น้ัน้กลบัเขำ้รบัรำชกำรในต ำแหน่งเดิม
หรือต ำแหน่งในระดับเดียวกันที่ผู้นัน้มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับ
ต ำแหน่งนัน้ 

เมื่อไดม้กีำรสัง่ใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดพกัรำชกำรหรอืออกจำกรำชกำรไวก้่อน
ตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำผู้นัน้มีกรณีถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย 
อย่ำงร้ำยแรงในกรณีอื่นอีก ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชำอื่นตำมที่
ก ำหนดในระเบียบ ก.ตร. มีอ ำนำจด ำเนินกำรสืบสวนหรือพิจำรณำตำมมำตรำ ๘๔  

 
๖๕ มำตรำ ๙๔/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๐๙ 

และแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๘๖ ตลอดจนด ำเนินกำรทำงวนิัยตำมที่
บญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ต่อไปได ้

ในกรณีที่ผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนได้รบัค ำสัง่ให้กลบัเขำ้รบัรำชกำร
หรือได้รับค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรด้วยเหตุใด ๆ ที่มิใช่ เป็นกำรลงโทษ ให้ผู้นั ้น 
มสีถำนภำพเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจตลอดระยะเวลำระหว่ำงที่ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 
ไวก้่อน 

เงินเดือน เงินอื่นที่จ่ำยเป็นรำยเดือน และเงินช่วยเหลืออย่ำงอื่น และกำร
จ่ำยเงนิดงักล่ำวของผูถู้กสัง่พกัรำชกำรและผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไวก้่อน ให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยหรอืระเบยีบว่ำดว้ยกำรนัน้ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกี่ยวกบักำรสัง่พกัรำชกำร กำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไว้
ก่อน ระยะเวลำให้พกัรำชกำรและให้ออกจำกรำชกำรไวก้่อน และกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
เป็นไปตำมผลกำรสอบสวนพจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มำตรำ ๙๖๖๖  (ยกเลกิ) 
 

หมวด ๗ 

กำรออกจำกรำชกำร 

   
 

มำตรำ ๙๗  ขำ้รำชกำรต ำรวจออกจำกรำชกำรเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) พน้จำกรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

(๓) ไดร้บัอนุญำตใหล้ำออกหรอืกำรลำออกมผีลตำมมำตรำ ๙๙ 

(๔) ถูกสัง่ใหอ้อกตำมมำตรำ ๖๐ มำตรำ ๙๕ มำตรำ ๙๘ มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ 
มำตรำ ๑๐๒ หรอืมำตรำ ๑๐๓ 

(๕) ถูกสัง่ลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก 

วนัออกจำกรำชกำรตำม (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. 
กำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจเฉพำะผู้ที่ต้องรับรำชกำรตำม

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำร ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๙๘๖๗  ผูใ้ดไดร้บับรรจุเขำ้เป็นขำ้รำชกำรต ำรวจ หำกภำยหลงัปรำกฏว่ำ
ขำดคุณสมบตัิหรอืมลีกัษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ หรอืขำดคุณสมบตัเิฉพำะส ำหรบั

 
๖๖ มำตรำ ๙๖ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๐ 

ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๕ ตัง้แต่ก่อนไดร้บักำรบรรจุ ใหผู้้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ สัง่ให้
ออกจำกรำชกำร แต่ทัง้นี้ไม่กระทบกระเทอืนถงึกำรใดทีผู่น้ัน้ไดป้ฏบิตัไิปตำมอ ำนำจหน้ำที่
และกำรรบัเงนิเดอืนหรอืผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ดร้บัจำกทำงรำชกำรก่อนมคี ำสัง่ใหอ้อกนัน้ 
และถ้ำกำรเข้ำรับรำชกำรเป็นไปโดยสุจริตแล้ว ให้ถือว่ำเป็นกำรสัง่ให้ออกเพื่อรับ 
บ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 

 

มำตรำ ๙๙  ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดประสงค์จะลำออกจำกรำชกำร ใหย้ื่นหนังสอื
ขอลำออกต่อผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปชัน้หนึ่ง เพื่อให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒  

หรอืผูบ้งัคบับญัชำอื่นตำมทีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. เป็นผูพ้จิำรณำอนุญำต 

ในกรณีที่ข้ำรำชกำรต ำรวจขอลำออกเพื่ อด ำรงต ำแหน่งที่ก ำหนดโดย
รฐัธรรมนูญต ำแหน่งทำงกำรเมอืงหรอืเพื่อสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมำชกิรฐัสภำ สมำชกิ
สภำทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ ใหก้ำรลำออกมผีลนับตัง้แต่วนัทีผู่น้ัน้ขอลำออก 

นอกจำกกรณีตำมวรรคสอง ถ้ำผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ หรอืผูบ้งัคับบญัชำ
อื่นตำมที่ก ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. เหน็ว่ำจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่รำชกำร จะยบัยัง้กำร
ลำออกไวเ้ป็นเวลำไม่เกนิสำมเดอืนนับแต่วนัขอลำออกกไ็ด ้

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรลำออก กำรพิจำรณำอนุญำตให้ลำออก 

และกำรยบัยัง้กำรลำออกจำกรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในระเบยีบ ก.ตร. 
 

มำตรำ ๑๐๐  ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ มอี ำนำจสัง่ให้ขำ้รำชกำรต ำรวจออก
จำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรได ้
แต่ในกำรสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทน นอกจำกใหท้ ำไดใ้น
กรณีทีร่ะบุไวใ้นมำตรำอื่นแห่งพระรำชบญัญตันิี้หรอืในกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญ
ขำ้รำชกำรแลว้ ใหท้ ำไดใ้นกรณีต่อไปนี้ดว้ย คอื 

(๑) เมื่อขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดเจ็บป่วยไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของตนได้
โดยสม ่ำเสมอ 

(๒) เมื่อขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดสมคัรไปปฏบิัตงิำนใด ๆ ตำมควำมประสงค์ของ
ทำงรำชกำร 

 
๖๗ ค ำว่ำ “ผลประโยชน์อื่นใด” ไม่รวมถึงกำรได้มำซึ่งยศด้วย เมื่อกำรบรรจุไม่ชอบด้วย

กฎหมำยเพรำะขำดคุณสมบตัมิำตัง้แต่ก่อนบรรจุแลว้ จงึตอ้งถอืว่ำเหตุทีจ่ะแต่งตัง้ใหม้ยีศเป็นอนัหมดไป 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๖๙๘/๒๕๔๓) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๑ 

(๓)๖๘ เมื่อขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดขำดคุณสมบตัิทัว่ไปตำมมำตรำ ๔๘ (๑) (๔) 
(๕) หรอืขำดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

(๔) เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรให้มีประสิทธิภ ำพ  
และเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทำงรำชกำร  ทัง้นี้  ตำมหลักเกณฑ์ 
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มำตรำ ๑๐๑  ขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดมกีรณีถูกกล่ำวหำ หรอืมีเหตุอนัควรสงสยั
ว่ำหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรอื
ประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งในอนัที่จะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร และผูบ้งัคบับญัชำ
ต ำแหน่งตัง้แต่ผูก้ ำกบักำรหรอืเทยีบเท่ำผูก้ ำกบักำรขึน้ไปเหน็ว่ำกรณีมมีูล ถ้ำใหผู้น้ัน้รบั
รำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร ก็ให้ผู้มีอ ำนำจดังกล่ำวสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนโดยไม่ชักช้ำ ในกำรสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและ 
สรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่มีให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ โดยจะระบุ
หรอืไม่ระบุชื่อพยำนกไ็ด ้และต้องใหโ้อกำสผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงและน ำสืบแก้ขอ้กล่ำวหำ
ได้ด้วย เมื่อได้มีกำรสอบสวนแล้ว ถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้สั ง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
พจิำรณำเหน็ว่ำ สมควรใหอ้อกจำกรำชกำร ก็ใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรเสนอเรื่องต่อ 

ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ เพื่อพิจำรณำสัง่ให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำร เพื่อรบับ ำเหน็จ
บ ำนำญเหตุทดแทนได ้

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรเพื่อท ำกำรสอบสวนผู้ถูก
กล่ำวหำตำมมำตรำ ๘๖ ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตำมวรรคหนึ่ ง และคณะกรรมกำร
สอบสวนตำมมำตรำ ๘๖ ได้สอบสวนไว้แล้ว ผู้มอี ำนำจตำมวรรคหนึ่งจะใช้ส ำนวนกำร
สอบสวนนัน้มำพิจำรณำด ำเนินกำรโดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำม 
วรรคหนึ่งกไ็ด ้

หลกัเกณฑ์และวธิกีำรเกี่ยวกบักำรสอบสวนพิจำรณำ ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎ ก.ตร. 

 

 
๖๘ กำรพจิำรณำว่ำผูใ้ดมกีำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ได้ ตำมข้อ ๔ (๒) ของ

กฎ ก.ตร. ว่ำด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกำรเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ นัน้ 
จะตอ้งพจิำรณำจำกขอ้เทจ็จรงิว่ำเป็นกรณีทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีท่ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ได้หรอืไม่ ถำ้ขอ้เทจ็จรงิ
ปรำกฏว่ำมกีำยทุพพลภำพแต่ยงัสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ได้ ก็ไม่ขำดคุณสมบตัทิี่จะต้องให้
ออกจำกรำชกำร (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๔/๒๕๒๖) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๒ 

มำตรำ ๑๐๒  เมื่ อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินั ย 
อย่ำงรำ้ยแรง และไดม้กีำรสอบสวนตำมมำตรำ ๘๖ แต่ไม่ไดค้วำมแน่ชดัว่ำผู้นัน้กระท ำผดิ 
ที่จะถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกแต่มีมลทินหรอืมวัหมองในกรณีที่ถูกสอบสวนนัน้ 
หำกจะใหร้บัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร กใ็หผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ 
สัง่ใหผู้น้ัน้ออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนได ้

 

มำตรำ ๑๐๓  เมื่อข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดถูกจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด 
ใหจ้ ำคุกในควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ ซึ่งยงัไม่ถงึกบัจะต้อง
ถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก หำกจะใหร้บัรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสยีหำยแก่รำชกำร  
กใ็ห้ผู้มอี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ สัง่ให้ผู้นัน้ออกจำกรำชกำรเพื่อรบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุ
ทดแทนได ้

 

มำตรำ ๑๐๔  ในกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรต ำรวจต ำแหน่งตัง้แต่ 
ผู้บังคับกำรหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไป หำกเป็นกรณีกำรออกจำกรำชกำรตำม 
มำตรำ ๙๗ ใหน้ำยกรฐัมนตรนี ำควำมกรำบบงัคมทลูเพื่อทรงทรำบ๖๙ 

กำรพน้จำกต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจ ต ำแหน่งผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ
จเรต ำรวจแห่งชำติ และรองผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรอืต ำแหน่งเทียบเท่ำ ให้น ำ
ควำมกรำบบงัคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมรำชโองกำรให้พ้นจำกต ำแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ 
พน้จำกต ำแหน่งเพรำะควำมตำย 

 

หมวด ๘ 

กำรอุทธรณ์ 

   
 

มำตรำ ๑๐๕  ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหผู้น้ัน้มสีทิธอิุทธรณ์ไดด้งัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีถูกสัง่ลงโทษภำคทณัฑ์ ทณัฑกรรม กักยำม กกัขงั หรอืตดัเงนิเดอืน 
ให้อุทธรณ์ค ำสัง่ดงักล่ำวต่อผู้บงัคบับญัชำของผู้บงัคบับญัชำที่สัง่ลงโทษ แต่ในกรณีที ่
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตเิป็นผูส้ัง่ลงโทษ ใหอุ้ทธรณ์ต่อ ก.ตร. 

(๒) กรณีถูกสัง่ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก หรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 

ใหอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ดงักล่ำวต่อ ก.ตร. 
 

๖๙ มำตรำ ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที ่ 
๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๓ 

กำรอุทธรณ์ตำม (๑) และ (๒) ใหอุ้ทธรณ์ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบค ำสัง่ 

ระยะเวลำกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำม (๑) และ (๒) ให้พิจำรณำให้แล้วเสร็จ
ภำยในสองร้อยสี่สิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัอุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นตำมที่ก ำหนดใน
ระเบียบ ก.ตร. ที่ท ำให้กำรพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ก็ให้ขยำย
ระยะเวลำไดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรอุทธรณ์ และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ ให้เป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎ ก.ตร. 

 

มำตรำ ๑๐๕/๑๗๐  ในกรณีทีศ่ำลปกครองมคี ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดสัง่เพกิถอนหรอื
แก้ไขค ำสัง่ในเรื่องใด ให้เป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. 
แล้วแต่กรณี ในกำรสัง่กำรตำมสมควรเพื่อเยียวยำและแก้ไขหรือด ำเนินกำรตำมที่
เหน็สมควร 

 

หมวด ๙ 

กำรรอ้งทุกข ์

   
 

มำตรำ ๑๐๖  ขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดเหน็ว่ำผูบ้งัคบับญัชำใชอ้ ำนำจหน้ำทีป่ฏิบตัิ
ต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏบิตัติ่อตนให้ถูกต้องตำมระเบยีบ กฎหมำย หรอืเกดิจำก
กำรปฏิบัติโดยมิชอบของผู้บังคับบัญชำต่อตน ผู้นัน้อำจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำ 
หรอื ก.ตร. แลว้แต่กรณี เพื่อขอใหแ้กไ้ขได ้เวน้แต่เป็นกรณีทีม่สีทิธอิุทธรณ์ตำมหมวด ๘ 
ใหใ้ชส้ทิธอิุทธรณ์ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นหมวดนัน้ 

หลกัเกณฑ์และวิธกีำรร้องทุกข์ เหตุแห่งกำรร้องทุกข์ และกำรพิจำรณำเรื่อง 

รอ้งทุกขใ์หเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. 
 

หมวด ๑๐ 

เครื่องแบบต ำรวจ 

   
 

มำตรำ ๑๐๗  ลกัษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบต ำรวจ รวมทัง้กำรแต่ง
ว่ำจะสมควรอย่ำงไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประกำรใดนัน้ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

 
๗๐ มำตรำ ๑๐๕/๑ เพิม่โดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง 

กำรแกไ้ขปัญหำกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๔ 

มำตรำ ๑๐๘  ผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ำรวจโดยไม่มสีทิธ ิต้องระวำงโทษจ ำคุก
ตัง้แต่สำมเดอืนถงึหำ้ปี 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ได้กระท ำภำยในเขตซึ่งประกำศใช ้
กฎอยักำรศึก หรอืประกำศภำวะฉุกเฉิน หรอืเพื่อกระท ำควำมผิดอำญำ ผู้กระท ำต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี 

 

มำตรำ ๑๐๙  ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดแต่งเครื่องแบบต ำรวจในขณะกระท ำ
ควำมผดิอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่บญัญตัิไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำซึ่งมกี ำหนดโทษ
จ ำคุกอย่ำงสงูตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึเจด็ปี 

 

มำตรำ ๑๑๐  ผู้ใดแต่งกำยโดยใช้เครื่องแต่งกำยคล้ำยเครื่องแบบต ำรวจ 

และกระท ำกำรใด ๆ อนัท ำให้รำชกำรต ำรวจถูกดูหมิน่หรอืถูกเกลยีดชงั หรอืท ำให้เกิด
ควำมเสื่อมเสยีแก่รำชกำรต ำรวจ หรอืท ำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่ำตนเป็นต ำรวจ ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรบัตัง้แต่หนึ่งพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้จ ำ 
ทัง้ปรบั 

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ได้กระท ำภำยในเขตซึ่งประกำศใช้ 
กฎอยักำรศึก หรอืประกำศภำวะฉุกเฉิน หรอืเพื่อกระท ำควำมผิดอำญำ ผู้กระท ำต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึสบิปี 

 

มำตรำ ๑๑๑  ในกำรแสดงภำพยนตร์ ละคร หรือกำรแสดงอื่นใดท ำนอง
เดียวกันที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน หำกผู้แสดงประสงค์จะแต่งเครื่องแบบ
ต ำรวจ หรือแต่งกำยโดยใช้เครื่องแต่งกำยคล้ำยเครื่องแบบต ำรวจ ให้ผู้ซึ่งมีหน้ำที่
รบัผดิชอบกำรแสดงนัน้หรอืผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมำยแจง้ต่อหวัหน้ำสถำนีต ำรวจแห่งทอ้งที ่
ทีจ่ะท ำกำรแสดงเช่นว่ำนัน้ทรำบ  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

ลกัษณะ ๗ 

กองทุนเพื่อกำรสบืสวนและสอบสวนคดอีำญำ 

   
 

มำตรำ ๑๑๒  ให้จัดตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
เรยีกว่ำ “กองทุนเพื่อกำรสบืสวนและสอบสวนคดอีำญำ” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสนับสนุน
งำนสบืสวนและสอบสวนคดอีำญำ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๕ 

มำตรำ ๑๑๓  กองทุนประกอบดว้ย 

(๑) เงนิอุดหนุนจำกรฐับำล 

(๒) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำร 
ส่วนทอ้งถิน่หรอืมลูนิธ ิ

(๓) ดอกผลทีเ่กดิจำกกองทุน 

คณะรฐัมนตรจีะอนุมตัใิหน้ ำเงนิค่ำเปรยีบเทยีบปรบัคดอีำญำทีเ่ป็นอ ำนำจของ
ขำ้รำชกำรต ำรวจและเงนิค่ำปรบัตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก เฉพำะส่วนที่
จะตอ้งน ำส่งเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิ ให้เป็นของกองทุนโดยไม่ต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดนิ 
กไ็ด ้

เงิน ดอกผลและทรพัย์สินตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ส่งเข้ำกองทุนโดย 
ไม่ตอ้งน ำส่งเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิ 

 

มำตรำ ๑๑๔  เงนิ ดอกผลและทรพัย์สนิทีป่ระกอบขึน้เป็นกองทุนจะตอ้งจดักำร
เพื่อประโยชน์ภำยในขอบวตัถุประสงคข์องกองทุน 

 

มำตรำ ๑๑๕  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นประธำนกรรมกำร ผู้แทนส ำนักงำนปลัด ส ำนัก
นำยกรฐัมนตรี ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส ำนัก
งบประมำณ  ผู้แทนกรมบัญ ชีกล ำง ผู้แทนกรม ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่ น  
และรองผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติที่ ได้รับ
มอบหมำยจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตจิ ำนวนสองคน เป็นกรรมกำร 

ให้ประธำนกรรมกำรแต่งตั ้งข้ำรำชกำรต ำรวจเป็นเลขำนุกำรคนหนึ่ ง  
และผูช้่วยเลขำนุกำรไม่เกนิสองคน 

 

มำตรำ ๑๑๖  คณะกรรมกำรบรหิำรกองทุน มอี ำนำจหน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) บรหิำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค์ของกองทุน และตำมนโยบำยที ่

ก.ต.ช. ก ำหนด 

(๒) ออกระเบียบก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจในกำรท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรสืบสวนและสอบสวน
คดอีำญำ ระเบยีบดงักล่ำวเมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.ต.ช. แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 

(๓) จดัวำงระบบบญัชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตำมที่กรรมกำรซึ่งเป็นผู้แทน
ส ำนักงบประมำณและผูแ้ทนกรมบญัชกีลำงเสนอแนะ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๖ 

(๔) ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรรบั เกบ็รกัษำ และจ่ำยเงนิของกองทุน 

(๕) ออกระเบยีบก ำหนดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏบิตัิงำนตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรกองทุน
มอบหมำย 

(๗) ออกระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ และค ำสัง่ในกำรบรหิำรกองทุน 

(๘) รำยงำนสถำนะกำรเงนิและบรหิำรกองทุนต่อ ก.ต.ช. 
 

มำตรำ ๑๑๗  ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบกำรเงินและบัญช ี

ส่งผูส้อบบญัชตีรวจสอบภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัสิน้ปีปฏทินิทุกปี 

ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี  
แลว้ท ำรำยงำนผลกำรสอบบญัชขีองกองทุนเสนอต่อ ก.ต.ช. และกระทรวงกำรคลงั 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๑๑๘  ใหส่้วนรำชกำรทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำมพระรำชกฤษฎกีำแบ่งส่วนรำชกำร
กรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เป็นส่วนรำชกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำจะมพีระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ขึน้ใหม่ 

ทัง้นี้ โดยให้ส ำนักงำนก ำลงัพล ส ำนักงำนส่งก ำลงับ ำรุง ส ำนักงำนแผนงำน 

และงบประมำณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
กองกำรเงนิ กองกำรต่ำงประเทศ กองคดี และกองวิชำกำร ซึ่งเป็นส่วนรำชกำรตำม 

วรรคหนึ่ง เป็นส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนในสงักดัส ำนักงำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
ตำมมำตรำ ๑๐ (๑) ส ำหรบัส่วนรำชกำรนอกจำกนัน้ ใหเ้ป็นส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐ (๒) 
ตำมพระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำจะมพีระรำชกฤษฎีกำหรอืกฎกระทรวงซึ่งออกตำมมำตรำ ๑๐ 
ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น  ทัง้นี้  ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๑๙  ผูใ้ดเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำร
ต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ในวนัก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นขำ้รำชกำร
ต ำรวจตำมพระรำชบญัญตันิี้ต่อไป 

ผูซ้ึง่เคยรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้เป็นผูซ้ึง่เคยรบัรำชกำรเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๗ 

มำตรำ ๑๒๐  ผู้ใดมียศต ำรวจหรือว่ำที่ยศต ำรวจล ำดับใดตำมที่ระบุไว้ใน
กฎหมำยอื่นก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชย้ศต ำรวจหรอืว่ำทีย่ศต ำรวจล ำดบันัน้
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๒๑  ผู้ใดเป็นพลต ำรวจส ำรองพเิศษ พลต ำรวจพเิศษ และพลต ำรวจ
สมคัรต ำแหน่งลูกแถวหรอืเทยีบลูกแถวในส่วนรำชกำรใดของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ อยู่ ในวันก่อนวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหผู้น้ัน้เป็นขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้ประทวน และด ำรงต ำแหน่ง 
ผู้บงัคบัหมู่หรอืเทียบผู้บงัคบัหมู่ในส่วนรำชกำรนัน้ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๒๒  ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชำกำรหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชำกำรใน 
ส่วนรำชกำรใดของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตทิี่ได้รบักำรก ำหนดไวต้ำมพระรำชบญัญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้เป็นต ำแหน่งรองผู้บัญชำกำรหรือเทียบ 

รองผูบ้ญัชำกำรในส่วนรำชกำรนัน้ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตติำมพระรำชบญัญตันิี้ 
ผูใ้ดด ำรงต ำแหน่งผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรหรอืเทยีบผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรในส่วนรำชกำร

ใดของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติอยู่ในวนัก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ใช้บงัคบั ให้ถือว่ำ 

ผูน้ัน้เป็นผู้ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้บญัชำกำรหรอืเทยีบรองผูบ้ญัชำกำรใน
ส่วนรำชกำรนัน้ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตติำมพระรำชบญัญตันิี้ 

บรรดำต ำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชำกำรหรือเทียบผู้ช่วยผู้บัญชำกำรที่ปรับเป็น
ต ำแหน่งรองผู้บัญชำกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ ก.ตร. ด ำเนินกำรให้มีกำร 
ยุบเลิกให้เหลือจ ำนวนเท่ำที่จ ำเป็น และให้น ำต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนที่ยุบเลิก
ดงักล่ำวไปเพิม่เป็นต ำแหน่งและอตัรำเงนิเดอืนตำมมำตรำ ๔๔ (๖) ลงมำ 

 

มำตรำ ๑๒๓  ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดมีกรณีกระท ำผิดวินัยหรอืกรณีที่สมควร 
ให้ออกจำกรำชกำรอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ผู้บังคับบัญชำตำม
พระรำชบัญญัตินี้ มีอ ำนำจสัง่ลงโทษผู้นั ้นหรือสัง่ให้ผู้ นั ้นออกจำกรำชกำรตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ส่วนกำรสอบสวนกำรพิจำรณำ  
และกำรด ำเนินกำรเพื่อลงโทษหรอืใหอ้อกจำกรำชกำร ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
เวน้แต่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๘ 

(๑) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้สัง่ให้สอบสวนโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนัน้ไปแล้วก่อนวนัที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังสอบสวน 
ไม่เสรจ็กใ็หส้อบสวนตำมกฎหมำยนัน้ต่อไปจนกว่ำจะเสรจ็ 

(๒) ในกรณีที่ได้มีกำรสอบสวนหรือพิจำรณำโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในขณะนัน้เสรจ็ไปแล้วก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหก้ำรสอบสวน 

หรอืพจิำรณำ แลว้แต่กรณีนัน้ เป็นอนัใชไ้ด ้

กรณีทีไ่ดม้กีำรส่งเรื่องหรอืน ำส ำนวนสอบสวนเสนอหรอืส่งใหค้ณะอนุกรรมกำร
สำมัญประจ ำกระทรวง หรือ ก.ตร. พิจำรณำตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนัน้  
และคณะอนุกรรมกำรสำมญัประจ ำกระทรวง หรอื ก.ตร. พิจำรณำเรื่องนัน้ยงัไม่เสร็จ  
ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๒๔  ผูใ้ดถูกสัง่ลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรอืไล่ออก หรอืถูกสัง่ใหอ้อก
ตำมพระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ให้ผู้นัน้มีสทิธิอุทธรณ์ได ้
ตำมมำตรำ ๑๐๕ 

ผูใ้ดมสีทิธริ้องทุกขต์ำมพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยวินัยต ำรวจ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ ผู้นัน้อำจร้องทุกข์ได ้

ตำมมำตรำ ๑๐๖ 

 

มำตรำ ๑๒๕  ให้ด ำเนินกำรสรรหำกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ
ผูท้รงคุณวุฒใิหแ้ลว้เสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้กรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ 
โดยต ำแหน่งตำมมำตรำ ๑๗ (๑) ปฏิบตัหิน้ำที่ไปพลำงก่อน และให้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ 
และวิธกีำรสรรหำกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้บงัคบัในกำร 
สรรหำนัน้ ซึ่งหลกัเกณฑ์และวธิกีำรดงักล่ำวใหเ้ป็นอนัยกเลกิเมื่อคณะกรรมกำรนโยบำย
ต ำรวจแหง่ชำตติำมมำตรำ ๑๗ เขำ้รบัหน้ำที ่

 

มำตรำ ๑๒๖  ให้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตำมมำตรำ ๓๐ (๒) ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ 
ใชบ้งัคบั 

ในระหว่ำงด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจตำม
พระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ปพลำงก่อน 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๑๙ 

มำตรำ ๑๒๗   ในระหว่ำงที่ ยั งมิได้มีกำรตรำพ ระรำชกฤษฎีกำหรือ 
ออกกฎกระทรวง กฎ ก.ตร. ระเบียบ ขอ้บงัคับ ข้อก ำหนด ประกำศ หรอืยงัมิได้มีมติ 
เพื่อปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหน้ ำพระรำชกฤษฎกีำ กฎกระทรวง กฎ ก.พ. ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกำศ มต ิหรอืกรณีทีก่ ำหนดไวแ้ลว้ซึง่ใชอ้ยู่เดมิมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๒๘  กำรใดที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรหรือเคยด ำเนินกำรได้ตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ กฎหมำยว่ำดว้ยวนิัยต ำรวจ กฎหมำยว่ำดว้ย
ยศต ำรวจ และกฎหมำยว่ำด้วยเครื่องแบบต ำรวจ ที่ใช้อยู่ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้ 
ใช้บงัคบัและมิได้บญัญัติไว้ในพระรำชบญัญัตินี้ จะด ำเนินกำรได้ประกำรใด ให้เป็นไป
ตำมที ่ก.ตร. ก ำหนด ซึง่ตอ้งไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำย 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พนัต ำรวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๐ 

บญัชอีตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรต ำรวจ๗๑ 

 

 
๗๑ บญัชีอตัรำเงนิเดอืนขำ้รำชกำรต ำรวจ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ

(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๑ 

บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจ๗๒ 
 

๑. ประเภทบรหิำร 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
บรหิำรระดบัสงู 

พล.ต.อ., พล.ต.ท. 
พล.ต.ต. 
พ.ต.อ. อตัรำเงนิเดอืน พ.ต.อ. (พเิศษ) 
 

บรหิำรระดบักลำง 

พ.ต.อ. 

 

๒๑,๐๐๐ 

๑๔,๕๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๕,๖๐๐ 

 

๒. ประเภทวชิำชพีเฉพำะ (วช.) หรอืผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะ (ชช.) 
ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 

วช. และ ชช. 
พล.ต.อ., พล.ต.ท. 
พล.ต.ต. 
พ.ต.อ. อตัรำเงนิเดอืน พ.ต.อ. (พเิศษ) 
 

วช. 
พ.ต.อ. 
พ.ต.ท. 

 

๑๕,๖๐๐ 

๑๓,๐๐๐ 

๙,๙๐๐ 

 
 

๕,๖๐๐ 

๓,๕๐๐ 

 

๓. ประเภทวชิำกำรในโรงเรยีนต ำรวจ 

ต ำแหน่ง อตัรำ (บำท/เดอืน) 
ศำสตรำจำรย ์ชัน้ยศ พ.ต.อ. อตัรำเงนิเดอืน พ.ต.อ. (พเิศษ) 
ขึน้ไป 

 

รองศำสตรำจำรย ์ชัน้ยศ พ.ต.อ. อตัรำเงนิเดอืน พ.ต.อ. 
(พเิศษ) 
 

รองศำสตรำจำรย ์ชัน้ยศ พ.ต.อ. และ พ.ต.ท. 

๑๓,๐๐๐ 

 

๙,๙๐๐ 

 

๕,๖๐๐ 

 

๕,๖๐๐ 

 
๗๒ บญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๒ 

 

ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ชัน้ยศ พ.ต.อ. 
 

ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ชัน้ยศ พ.ต.ท. และ พ.ต.ต. 

 

๓,๕๐๐ 

 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยเกีย่วกบั
ขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งประกอบดว้ยพระรำชบญัญตัริะเบยีบขำ้รำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยวินัยต ำรวจ พุทธศักรำช ๒๔๗๗ พระรำชบัญญัติยศต ำรวจ 
พุทธศักรำช ๒๔๘๐ และพระรำชบัญญัติเครื่องแบบต ำรวจ พุทธศักรำช ๒๔๗๗  
(ฉบบัที ่๒) ไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำนแลว้ ท ำใหม้บีทบญัญตัหิลำยประกำรไม่เหมำะสม
แก่กำรพัฒนำระบบงำนของต ำรวจในสภำพกำรณ์ปัจจุบนั ดังนัน้ จึงสมควรปรบัปรุง
กฎหมำยดงักล่ำวโดยน ำมำบญัญตัริวมไวเ้ป็นกฎหมำยฉบบัเดยีวใหค้รอบคลุมทุกเรื่องที่
เกี่ยวกบัขำ้รำชกำรต ำรวจ โดยก ำหนดใหส้ ำนักงำนต ำรวจแห่งชำตแิบ่งส่วนรำชกำรเป็น
ส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติและกองบัญชำกำรเพื่อกระจำยอ ำนำจไปยัง
กองบัญชำกำรมำกขึ้น โดยให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยต ำรวจแห่งชำติ (ก.ต.ช.)  
ท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรรำชกำรต ำรวจ เพื่อเป็นแนวทำงกำรบรหิำร
รำชกำรและกำรด ำ เนินงำนของข้ำรำชกำรต ำรวจให้ เป็นไปตำมนโยบำยนั ้น  
และก ำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
ต ำรวจ (ก.ตร.) โดยเฉพำะ อนัมผีลใหก้ำรจดัระบบไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องกำรบรหิำรรำชกำร 
กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบังคับบัญชำ กำรแต่งตัง้และโยกย้ำยหรือกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยเกิดควำมเป็นธรรม ควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ 
ได้ก ำหนดให้มตี ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจประเภทไม่มยีศและก ำหนดต ำแหน่งพนักงำน
สอบสวนแยกต่ำงหำกจำกต ำแหน่งขำ้รำชกำรต ำรวจทีม่อียู่เดมิ เพื่อเป็นกำรพฒันำงำน
สอบสวนซึ่งถือเป็นกระบวนกำรยุติธรรมในเบื้องต้นที่ส ำคญั ตลอดจนจดัให้มีกองทุน  
เพื่อสนับสนุนและพฒันำงำนเกี่ยวกบักำรสบืสวนและสอบสวนคดอีำญำ อนัจะท ำให้กำร
ด ำเนินกระบวนกำรยุตธิรรมในส่วนซึง่ขำ้รำชกำรต ำรวจเป็นผูร้บัผดิชอบมศีกัยภำพยิง่ขึน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

ประกำศคณะปฏริูปกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ฉบบัที ่๑๗ เรื่อง มอบอ ำนำจบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ๗๓ 

[ยกเลิก โดยประกำศคณ ะปฏิรูปกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกำศคณะปฏิรูปกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗  

 
๗๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๙๘ ก/หน้ำ ๖/๒๔ กนัยำยน ๒๕๔๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๔ 

ลงวันที่ ๒๒ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๔๙] 
ประกำศคณะปฏริูปกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษตัรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ฉบบัที ่๑๘ เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต๗ิ๔ 

[ยกเลิก โดยประกำศคณ ะปฏิรูป กำรปกครองในระบอบประชำธิป ไตย  อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๘ เรื่อง ยกเลิกประกำศคณะปฏิรูปกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๗  
ลงวันที่ ๒๒ กันยำยน พุทธศักรำช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๑๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยำยน 
พุทธศกัรำช ๒๕๔๙] 
 

ประกำศคณะปฏริูปกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย อนัมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ฉบบัที ่๒๘ เรื่อง ยกเลกิประกำศคณะปฏริปูกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย 
อนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบบัที่ ๑๗ ลงวนัที่ ๒๒ กันยำยน พุทธศกัรำช 
๒๕๔๙ และฉบบัที ่๑๘ ลงวนัที ่๒๒ กนัยำยน พุทธศกัรำช ๒๕๔๙๗๕ 

 

พระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๗๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่  ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๖  ในระหว่ำงทีย่งัมไิดต้รำพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๖๗ วรรคสำม
แห่งพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 
ให้น ำพระรำชกฤษฎีกำเกี่ยวกบัเงนิประจ ำต ำแหน่งทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัเิงนิเดอืน
และเงนิประจ ำต ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ มำใช้บงัคบักบักำรได้รบัเงนิประจ ำต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรต ำรวจตำมพระรำชบญัญตันิี้โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๗  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีข่ำ้รำชกำรต ำรวจ
มภีำรกจิหลกัในดำ้นกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท ำ

 
๗๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๙๘ ก/หน้ำ ๗/๒๔ กนัยำยน ๒๕๔๙ 
๗๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๑๐๕ ก/หน้ำ ๑๓/๓ ตุลำคม ๒๕๔๙ 
๗๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๑๗ ก/หน้ำ ๑/๒๑ มนีำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๕ 

ควำมผิดทำงอำญำ และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะงำนทีต่อ้งปฏบิตั ิสมควรมบีญัชอีตัรำเงนิเดอืนและบญัชอีตัรำเงนิประจ ำต ำแหน่ง
เป็นกำรเฉพำะ รวมทัง้ปรบัปรุงโครงสร้ำงระบบเงินเดือนของข้ำรำชกำรต ำรวจบำง
ต ำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่
เปลีย่นแปลงไป  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชกฤษฎกีำกำรปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๔๗๗  
 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีม่ำตรำ ๖๗ วรรคสี ่
แห่งพระรำชบญัญตัิต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิ
ต ำรวจแห่งชำติ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ บญัญตัใิหใ้นกรณีทีส่มควรปรบัอตัรำเงนิเดอืน
ข้ำรำชกำรต ำรวจให้สอดคล้องกับภำวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปถ้ ำกำรปรบัอตัรำ
เงนิเดอืนดงักล่ำวเป็นกำรปรบัเพิม่เป็นรอ้ยละเท่ำกนัทุกอตัรำและไม่เกนิรอ้ยละสบิของ
อตัรำทีใ่ช้บงัคบัอยู่ และเมื่อไดร้บัอนุมตังิบประมำณรำยจ่ำยจำกรฐัสภำเพื่อกำรนัน้แล้ว 
กำรปรับให้กระท ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ประกอบกับบัญชีอัตรำเงินเดือน
ขำ้รำชกำรต ำรวจในปัจจุบนัไม่เหมำะสมกบัภำวะเศรษฐกจิและค่ำครองชพีที่เพิม่สูงขึ้น 
สมควรปรบัอตัรำเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรต ำรวจใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ โดยปรบัเพิม่ในอตัรำ
รอ้ยละหำ้เท่ำกนัทุกอตัรำ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๘๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต๗ิ๘ 

 

ข้อ ๗  ให้ ก.ต.ช. และ ก.ตร. ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวนัก่อนวนัที่ประกำศนี้ 
ใชบ้งัคบัพน้จำกต ำแหน่ง 

 

ข้อ ๘  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๗ (๔) ให ้ 
ก.ต.ช. ประกอบด้วย นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร รองนำยกรัฐมนตร ี
ซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นรองประธำนกรรมกำร ปลัดกระทรวงกลำโหม 

 
๗๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๑ ก/หน้ำ ๑/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 
๗๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๓๔ ง/หน้ำ ๒๐/๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๖ 

ปลดักระทรวงมหำดไทย ปลดักระทรวงยุติธรรม และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ  
เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็นกรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

 

ข้อ ๙  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตำม 
มำตรำ ๓๐ (๔) ให ้ก.ตร. ประกอบดว้ย นำยกรฐัมนตร ีเป็นประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิเป็นรองประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ เลขำธกิำร ก.พ. 
จเรต ำรวจแห่งชำต ิและรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ เป็นกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ
โดยต ำแหน่ง 

 

ขอ้ ๑๐  กำรใดอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวนัทีป่ระกำศนี้ใช้บงัคบั แต่กำรด ำเนินกำรยงัไม่แล้วเสรจ็ ให้ ก.ต.ช. 
ตำมขอ้ ๑ หรอื ก.ตร. ตำมขอ้ ๓ แลว้แต่กรณี พจิำรณำด ำเนินกำรตำมสมควร 

 

ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตฉิบบัที ่๑๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแกไ้ขเพิม่กฎหมำย
ว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต๗ิ๙ 

 

ประกำศคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติฉบับที่ ๑๑๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำต๘ิ๐ 

 

พระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๘๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๗  ในวำระเริม่แรก ให้ปรบัเงนิเดอืนของขำ้รำชกำรต ำรวจที่ได้รบัอยู่
เดมิเขำ้สู่อตัรำเงนิเดอืนในบญัชทีำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้ขำ้รำชกำรต ำรวจระดบั พ.๑ ระดบั พ.๒ ระดบั ป.๑ ระดบั ป.๒ ระดบั ป.๓ 
ระดบั ส.๑ ระดบั ส.๒ และระดบั ส.๓ ไดร้บัเงนิเดอืนในอตัรำทีส่งูกว่ำอตัรำทีไ่ดร้บัอยู่เดมิ
ตำมบญัชอีตัรำเงนิเดอืนทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้อกีหนึ่งข ัน้ 

 

 
๗๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๔๓ ง/หน้ำ ๒๔/๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
๘๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๔๓ ง/หน้ำ ๒๘/๓๐ กรกฎำคม ๒๕๕๗ 
๘๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๑๐/๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๗ 

มำตรำ ๘  ใหน้ำยกรฐัมนตรรีกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรับอัตรำเงินเดือนของข้ำรำชกำรต ำรวจให้เหมำะสม เป็นธรรม และได้มำตรฐำน  
โดยค ำนึงถงึค่ำครองชพีทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ค่ำตอบแทนในภำคเอกชน ฐำนะกำรคลงัของ
ประเทศ ควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้ของข้ำรำชกำรต่ำงประเภทกันและปัจจยัอื่นที่
จ ำเป็น  สมควรปรับบัญชีอัตรำเงิน เดือนข้ำรำชกำรต ำรวจให้ เหมำะสมยิ่งขึ้น   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๔๔/๒๕๕๘ เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำ 
กำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจ๘๒ 

 

ขอ้ ๕  ให ้ก.ตร. ด ำเนินกำรออกกฎ ก.ตร. เพื่อปฏบิตัติำมค ำสัง่นี้ ใหแ้ล้วเสรจ็
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๖  ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรออกกฎ ก.ตร. ตำมข้อ ๕ ให้น ำกฎ ก.ตร. 
ประกำศ มติหรือกรณีที่ก ำหนดไว้แล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้อยู่ เดิมมำใช้บังคับ 
โดยอนุโลมเท่ำที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำต ิ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค ำสัง่นี้ จนกว่ำจะม ีกฎ ก.ตร. ตำมขอ้ ๕ ขึน้ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๗  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำรก ำหนดต ำแหน่งของ
ขำ้รำชกำรต ำรวจซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรสอบสวน๘๓ 

 

ขอ้ ๙  ต ำแหน่งพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื 
(๑๑) ในส่วนรำชกำรใดของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ได้รับกำรก ำหนดไว้ตำม
พระรำชบญัญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) แลว้แต่กรณี ในส่วนรำชกำรนัน้ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

ผูใ้ดด ำรงต ำแหน่งพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื 
(๑๑) แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อยู่ในวันก่อนวันที่ค ำสัง่นี้ 
ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำผูน้ัน้เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) 

 
๘๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๓๒๒ ง/หน้ำ ๓๑/๔ ธนัวำคม ๒๕๕๘ 
๘๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๓๖ ง/หน้ำ ๗/๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๘ 

แล้วแต่กรณี และให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวยงัคงปฏิบตัิหน้ำที่ตำมอ ำนำจและหน้ำที่
เช่นเดมิไปพลำงก่อน จนกว่ำกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสำมจะแลว้เสรจ็ 

ให้ ก.ตร. ก ำหนดหรอืตัดโอนต ำแหน่งตำมวรรคหนึ่ง จำกส่วนรำชกำรหนึ่ง 
ไปเพิม่ให้อีกส่วนรำชกำรหนึ่งของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และให้ผู้บญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตเิป็นผูส้ัง่แต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจทีด่ ำรงต ำแหน่งพนักงำนสอบสวนนัน้ ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) ใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในเก้ำสบิวนั
นับแต่วนัทีค่ ำสัง่นี้ใชบ้งัคบั 

ใหผู้ด้ ำรงต ำแหน่งตำมวรรคสองยงัคงไดร้บัเงนิเพิม่เป็นกรณีพเิศษตำมมำตรำ ๔๖ 
แห่งพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จนกว่ำกำรด ำเนินกำรตำมวรรคสำม 
จะแลว้เสรจ็ 

 

ขอ้ ๑๐  บรรดำบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ 
หรอืมติของคณะรฐัมนตรีใด ที่อ้ำงถึงพนักงำนสอบสวนผู้ช ำนำญกำรพิเศษ พนักงำน
สอบสวนผู้ช ำนำญกำร และพนักงำนสอบสวนตำมมำตรำ ๔๔ (๙) (๑๐) และ (๑๑)  
แห่งพระรำชบญัญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ถือว่ำอ้ำงถึงขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่ง
ด ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๙) (๑๐) และ (๑๑) ทีม่อี ำนำจและหน้ำทีท่ ำกำรสอบสวน
และอยู่ในสำยงำนสอบสวน แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๑๑  ค ำสัง่นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสิบห้ำวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปรบัปรุงระบบกำร
พจิำรณำแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจ๘๔ 

 

ขอ้ ๒  กำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำรต ำรวจใหด้ ำรงต ำแหน่งตำมมำตรำ ๔๔ (๗) ถงึ (๑๐) 
ในวำระกำรแต่งตัง้ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหด้ ำเนินกำรตำมค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำม
สงบแห่งชำติ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ 
ลงวนัที ่๒๖ เมษำยน พุทธศกัรำช ๒๕๕๙ จนกว่ำจะแล้วเสรจ็ โดยใหน้ ำขอ้ ๑ มำใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๓  กำรแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจให้กระท ำโดยสุจริต  เป็นธรรม ตำม
หลกัเกณฑ์ทีก่ ำหนดหำกมเีรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้สงสยัว่ำมกีำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบ 

 
๘๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๕๓ ง/หน้ำ ๘/๒๐ กุมภำพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๒๙ 

หรอืมกีำรเรยีก รบั ใหห้รอืสญัญำว่ำจะใหป้ระโยชน์ตอบแทน แลกเปลีย่นหรอืจงูใจในกำร
แต่งตัง้ไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ ให้ผู้บงัคบับัญชำที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบหรือ
สอบสวนโดยเร็วและรำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำเหนือชัน้ขึ้นไปหรือผู้บัญชำกำร 
ต ำรวจแห่งชำต ิแลว้แต่กรณี ทรำบเพื่อด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีต่่อไป 

ให้ศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) กระทรวงยุติธรรม  
มหีน้ำที่รบัเรื่องร้องเรยีนเกี่ยวกบักำรทุจรติหรอืประพฤติมิชอบ กำรเรยีก รบั ให้ หรอื
สญัญำว่ำจะใหป้ระโยชน์ตอบแทนหรอืกำรแลกเปลีย่นหรอืจูงใจในกำรแต่งตัง้ขำ้รำชกำร
ต ำรวจ เพิม่ขึ้นอีกช่องทำงหนึ่ง เมื่อตรวจสอบแล้วให้ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจ
ต่อไปโดยก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองพยำนหรอืผู้แจ้งเบำะแสชี้ช่องด้วย ในกรณีจ ำเป็น 
จะเสนอหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติเพื่อสัง่ให้ขำ้รำชกำรต ำรวจทีถู่กรอ้งเรยีน
หรือเกี่ยวข้องไปปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนอื่นหรือนอกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
เป็นกำรชัว่ครำวระหว่ำงกำรตรวจสอบกไ็ด ้

 

ขอ้ ๔  ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติศกึษำแนวทำงกำรปฏิรูปต ำรวจทัง้ระบบ 
โดยอย่ำงน้อยให้ครอบคลุมถึงกำรปรบัปรุงกำรบรหิำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรต ำรวจ 
โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบผลดผีลเสยีและควำมเป็นไปไดข้องหลกัประกนัควำมเป็นธรรม
ในกำรแต่งตัง้ตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ กำรมีคณะกรรมกำรพิทักษ์ระบบคุณธรรม  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรจัดระเบียบเกี่ยวกับอ ำนำจในกำรสอบสวนคดีอำญำ  
กำรควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้ดุลยพินิจ กำรกระจำยอ ำนำจ กำรน ำวิทยำกำรต ำรวจ
สมยัใหม่ เทคโนโลย ีและกำรบรหิำรรำชกำรแนวใหม่มำใชใ้นกจิกำรต ำรวจ กำรปรบัปรุง
ประสทิธภิำพในกำรป้องกนัและปรำบปรำมอำชญำกรรม กำรให้บรกิำรที่อ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชนและกำรจดัระบบสวสัดกิำรของขำ้รำชกำรต ำรวจโดยอยู่บนพื้นฐำน
ของหลักนิติธรรม หลกัธรรมำภิบำล สิทธิมนุษยชน กำรรกัษำควำมมัน่คงแห่งชำติ  
กำรปฏริูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำต ิแล้วรำยงำนใหน้ำยกรฐัมนตรทีรำบภำยในหกสบิวนั
นับแต่วนัที่ค ำสัง่นี้มีผลใช้บังคับ เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรปฏิรูปกิจกำรต ำรวจที่จะ 
จดัตัง้ขึ้นตำมมำตรำ ๒๖๐ ของร่ำงรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย รบัไปพจิำรณำ
ตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจต่อไป 

 

ข้อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอำจเสนอให ้
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำสัง่นี้ได ้

 

ขอ้ ๖  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๓๐ 

พระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิ(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒๘๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยที่ปัจจุบนัปรำกฎ
ปัญหำควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงบทบัญญัติของกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินกำร 
ทำงวินัยของข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนประเภทต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม  
และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินกำรทำงวินัยแก่ข้ำรำชกำรซึ่งออกจำกรำชกำรไปแล้ว 
นอกจำกนี้ยงัมปัีญหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยของ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนกับกฎหมำยขององค์กรตรวจสอบกำรทุจริต ซึ่งท ำให้กำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัยเพื่อพจิำรณำลงโทษแก่ขำ้รำชกำรที่ถูกองค์กรตรวจสอบกำรทุจริต 
ชีม้ลูควำมผดิหลงัออกจำกรำชกำรไปแลว้ในบำงกรณีไม่อำจด ำเนินกำรตำมฐำนควำมผดิ
ทีช่ีม้ลูได ้ ดงันัน้ สมควรใหก้ำรด ำเนินกำรทำงวนิัยแก่ผูซ้ึง่ออกจำกรำชกำรเป็นมำตรฐำน
เดยีวกนัและสอดคลอ้งกบักฎหมำยขององคก์รตรวจสอบกำรทจุรติ อนัจะเป็นกลไกหนึ่งที่
ท ำให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติสัมฤทธิผ์ลมำกยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 

 
๘๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๔๓ ก/หน้ำ ๑๗/๕ เมษำยน ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๓๑ 

กฎกระทรวง 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑก์ำรแจง้ใหห้วัหน้ำสถำนีต ำรวจแห่งทอ้งทีท่รำบ 

ในกรณีทีจ่ะแต่งเครื่องแบบต ำรวจ หรอืแตง่กำยโดยใชเ้ครื่องแตง่กำย 

คลำ้ยเครื่องแบบต ำรวจเพื่อกำรแสดง 

พ.ศ. ๒๕๕๓๘๖ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๑๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ต ำรวจแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ นำยกรฐัมนตรอีอกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“กำรแสดง” หมำยควำมว่ำ กำรแสดงภำพยนตร์ ละคร หรือกำรแสดงอื่นใด

ท ำนองเดยีวกนัทีป่ระสงคจ์ะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน 

“หวัหน้ำสถำนีต ำรวจแห่งท้องที่” หมำยควำมว่ำ ผูบ้งัคบับญัชำสูงสุดในสถำนี
ต ำรวจนครบำล หรอืสถำนีต ำรวจภูธร หรอืผูบ้งัคบับญัชำสงูสุดของหน่วยงำนทีม่ลีกัษณะงำน
เช่นเดยีวกบัสถำนีต ำรวจ แลว้แต่กรณี 

“ผูซ้ึง่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบกำรแสดง” หมำยควำมว่ำ ผูม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบโดยเป็น
ผูค้วบคุมดูแลกำรถ่ำยท ำ หรอืก ำกบักำรแสดง ณ สถำนที่ทีจ่ะท ำกำรถ่ำยท ำหรอืมกีำร
แสดงแล้วแต่กรณี และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้ควบคุมดูแล 
กำรถ่ำยท ำ หรอืก ำกบักำรแสดงดว้ย 

 

ขอ้ ๒  ในกำรแสดงทีต่้องมผีูแ้สดงซึ่งมสีทิธแิต่งเครื่องแบบต ำรวจ หรอืผูแ้สดง
จะแต่งเครื่องแบบต ำรวจหรือแต่งกำยโดยใช้เครื่องแต่งกำยคล้ำยเครื่องแบบต ำรวจ  
ใหผู้ซ้ึง่มหีน้ำทีร่บัผดิชอบกำรแสดงนัน้ แจง้ต่อหวัหน้ำสถำนีต ำรวจแห่งทอ้งทีท่ีจ่ะท ำกำร
ถ่ำยท ำหรอืท ำกำรแสดงนัน้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำหำ้วนั ก่อนที่จะมกีำรถ่ำยท ำหรอื 
มกีำรแสดง  ทัง้นี้ ตำมแบบทีก่ ำหนดทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๓  กำรแจ้งต่อหัวหน้ำสถำนีต ำรวจแห่งท้องที่ตำมข้อ ๒ ให้ผู้ซึ่งมีหน้ำที่
รบัผดิชอบกำรแสดงแนบเอกสำรและหลกัฐำนประกอบ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 

(๒) บทขำ้รำชกำรต ำรวจที่ใช้แสดง และเนื้อหำของงำนต ำรวจที่เกี่ยวขอ้งกับ
เรื่องนัน้ ๆ โดยย่อ 

 
๘๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๔/๒๖ เมษำยน ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๓๒ 

(๓) รำยละเอียดของเครื่องแบบต ำรวจหรอืเครื่องแต่งกำยที่คล้ำยเครื่องแบบ
ต ำรวจทีใ่ชแ้สดง 

 

ขอ้ ๔  ให้หวัหน้ำสถำนีต ำรวจแห่งท้องที่ที่ได้รบัแจ้ง ดูแลและแนะน ำ โดยให ้
ผูซ้ึ่งมหีน้ำที่รบัผดิชอบกำรแสดง ด ำเนินกำรมใิหม้กีำรแต่งเครื่องแบบหรอืแต่งกำยโดย 
ใช้เครื่องแต่งกำยคล้ำยเครื่องแบบต ำรวจและบทบำทกำรแสดงที่ไม่เหมำะสมกับแบบ
ธรรมเนียมปฏบิตัิของต ำรวจหรอืท ำให้รำชกำรต ำรวจถูกดูหมิน่ หรอืถูกเกลยีดชงั หรอื 
ท ำใหเ้กดิควำมเสื่อมเสยีแก่รำชกำรต ำรวจ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อภสิทิธิ ์ เวชชำชวีะ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๓๓ 

กฎ ก.ตร. 
ว่ำดว้ยกำรรอ้งทุกข ์

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๒) และมำตรำ ๑๐๖ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มติ ก.ตร. ในกำรประชุมครัง้ที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวนัที่ ๒๐ 
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ และมตอินุกรรมกำร ก.ตร. เกี่ยวกบักำรร้องทุกข์ ในกำรประชุม
ครัง้ที่ ๑/๒๕๔๗ เมื่อวนัที่ ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ครัง้ที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวนัที่ ๑ 
มถิุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ ครัง้ที่ ๓/๒๕๔๗ เมื่อวนัที่ ๒๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ ก.ตร.  
จงึออกกฎ ก.ตร. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๘๗  กฎ ก.ตร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

บรรดำกำรร้องทุกข์ และกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ที่ ได้ร้องทุกข์ และ 
อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำก่อนวนัที ่กฎ ก.ตร. ฉบบันี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำเป็นกำรด ำเนินกำร
โดยชอบดว้ย กฎ ก.ตร. นี้ 

 

ขอ้ ๒  กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์ ในกรณีทีข่ำ้รำชกำรต ำรวจ
เห็นว่ำผู้บังคบับญัชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบตัิต่อตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏิบตัิต่อตน 
ให้ถูกต้องตำมระเบยีบ กฎหมำย หรอืเกิดจำกกำรปฏิบตัิโดยมชิอบของผู้บงัคบับญัชำ 
ต่อตน ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 

 

ขอ้ ๓  เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจและควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงผูบ้ ังคบับญัชำกบั 
ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชำเมื่อมกีรณีเป็นปัญหำขึ้นระหว่ำงกนัควรจะไดป้รกึษำหำรอืท ำควำม
เขำ้ใจกนั ฉะนัน้ เมื่อผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชำมปัีญหำเกี่ยวกบักำรที่ผู้บงัคบับญัชำใชอ้ ำนำจ
หน้ำที่ปฏบิตัติ่อตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏิบตัิต่อตนให้ถูกต้องตำมระเบยีบ กฎหมำย 
หรอืเกดิจำกกำรปฏบิตัโิดยมชิอบของผูบ้งัคบับญัชำต่อตน และแสดงควำมประสงค์ที่จะ
ปรกึษำหำรอืกบัผู้บงัคบับญัชำ ให้ผู้บงัคบับญัชำนัน้ให้โอกำสและรบัฟังหรอืสอบถำม
เกี่ยวกับปัญหำดังกล่ำวเพื่อเป็นทำงแห่งกำรท ำควำมเข้ำใจและแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น 
ในชัน้ตน้ 

 
๘๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๖๘ ก/หน้ำ ๙/๒๙ ตุลำคม ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๓๔ 

ถ้ำผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำไม่ประสงค์ที่จะปรึกษำหำรือ หรือปรึกษำหำรือแล้ว 
ไม่ไดร้บัค ำชีแ้จงหรอืไดร้บัค ำชีแ้จงไม่เป็นทีพ่อใจ กใ็หร้อ้งทุกขต์ำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ 

 

ข้อ ๔  ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ถูกผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติต่อตน 
โดยไม่ถูกตอ้งหรอืไมป่ฏบิตัติอ่ตนใหถู้กตอ้งตำมระเบยีบ กฎหมำย หรอืปฏบิตัโิดยมชิอบ 
ต่อตน มสีทิธริอ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชำหรอื ก.ตร. ไดภ้ำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีท่รำบ
เรื่องอนัเป็นเหตุใหร้อ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๕  กำรใชส้ทิธริอ้งทุกข ์ใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 
(๑) กรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่รองผู้ก ำกับกำรหรือ

เทียบเท่ำลงมำให้ร้องทุกข์ต่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ก ำกับกำรหรือเทียบเท่ำที่ เป็น
ผูบ้งัคบับญัชำของผูท้ีท่ ำใหเ้กดิเหตุรอ้งทุกข์ เวน้แต่กรณีเป็นหน่วยขึน้ตรงต่อกองบงัคบักำร 
ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับกำรหรือเทียบเท่ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำของผู้ที่ท ำให้เกิดเหตุ  
รอ้งทกุข ์

(๒) กรณีที่ เหตุร้องทุกข์เกิดจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่รองผู้บังคับกำร 
หรือเทียบเท่ำลงมำถึงผู้ก ำกับกำรหรือเทียบเท่ำ  ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผูบ้งัคบักำรหรอืเทยีบเท่ำทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชำของผูท้ีท่ ำใหเ้กดิเหตุรอ้งทุกข์ 

(๓) กรณีที่ เหตุร้องทุกข์เกิดจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่รองผู้บัญชำกำร 
หรือเทียบเท่ำลงมำถึงผู้บังคับกำรหรือเทียบเท่ำ ให้ร้องทุกข์ต่อผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ผูบ้ญัชำกำรหรอืเทยีบเท่ำทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชำของผูท้ีท่ ำใหเ้กดิเหตุรอ้งทุกข์ หรอื ก.ตร. 

(๔) กรณีที่เหตุรอ้งทุกขเ์กิดจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บงัคับกำรหรอืเทยีบเท่ำของ
กองบังคับกำรที่ขึ้นตรงต่อส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ให้ร้องทุกข์ต่อ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิหรอื ก.ตร. 

(๕) กรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่จเรต ำรวจแห่งชำติ  
หรอืรองผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรอืเทียบเท่ำลงมำถึงผู้บัญชำกำรหรอืเทียบเท่ำ 
ใหร้อ้งทุกขต์่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิหรอื ก.ตร. 

(๖) กรณีที่ เหตุร้องทุกข์เกิดจำกนำยกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด หรือ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิใหร้อ้งทุกขต์่อ ก.ตร. 

(๗) กรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจำกผู้บงัคบับญัชำอื่นนอกเหนือจำก (๑) ถึง (๖)  
ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชำที่เป็นหัวหน้ำสูงสุดของหน่วยงำนหรือกลุ่มต ำแหน่ง  
ทีผู่ร้อ้งทุกขน์ัน้สงักดัอยู่ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๓๕ 

กรณีทีเ่หตุรอ้งทุกขเ์กดิจำกผูบ้งัคบับญัชำทีอ่ยู่ในฐำนะเป็นผูร้กัษำรำชกำรแทน
หรือปฏิบตัิรำชกำรแทนในต ำแหน่งใด ให้ถือว่ำเหตุร้องทุกข์เกิดจำกผู้ด ำรงต ำแหน่ง 
ทีร่กัษำรำชกำรแทนหรอืปฏบิตัริำชกำรแทนนัน้ 

กำรใชส้ทิธริอ้งทุกขต์ำม (๓) (๔) และ (๕) ใหใ้ชส้ทิธริอ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชำ 
หรอื ก.ตร. ไดเ้ฉพำะทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนัน้ 

 

ข้อ ๖  ให้ผู้บังคับบัญชำหรือ ก.ตร. ตำมข้อ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  
และ (๗) เป็นผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขท์ีร่บัไวใ้นแต่ละกรณี 

ระยะเวลำกำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ให้พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๖  
ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็อย่ำงชำ้ไม่เกนิเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกขแ์ละเอกสำร
หลักฐำนตำมข้อ ๑๔ เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นที่ท ำให้กำรพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำย 
ในระยะเวลำดงักล่ำว ก็ให้ขยำยระยะเวลำได้อีกไม่เกินสองครัง้โดยแต่ละครัง้จะต้อง 
ไม่เกนิสำมสบิวนั 

 

ขอ้ ๗  กำรร้องทุกข์ต้องท ำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์
พร้อมทัง้แสดงขอ้เท็จจรงิและเหตุผลในกำรร้องทุกข์ให้เห็นว่ำผู้บงัคบับญัชำใช้อ ำนำจ
หน้ำที่ปฏบิตัติ่อตนโดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏิบตัิต่อตนให้ถูกต้องตำมระเบยีบ กฎหมำย 
หรอืปฏบิตัโิดยมชิอบต่อตนอย่ำงใด และควำมประสงคข์องกำรรอ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๘  ผูร้อ้งทุกขม์สีทิธคิดัคำ้นผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์
หรอืกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจผูพ้จิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์ถ้ำผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผูท้ีท่ ำใหเ้กดิเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข ์

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีร่อ้งทุกข ์

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงผูร้อ้งทุกข ์

(๔) เป็นคู่สมรส บุพกำร ีผู้สบืสนัดำน หรอืพี่น้องร่วมบดิำมำรดำหรอืร่วมบดิำ
หรอืมำรดำกบัผูบ้งัคบับญัชำผูซ้ึง่เป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข ์

(๕) มเีหตุอื่นซึง่อำจท ำใหก้ำรพจิำรณำเสยีควำมเป็นธรรม 

กำรคดัคำ้นตอ้งแสดงขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นเหตุแห่งกำรคดัคำ้นไวใ้นหนังสอืรอ้งทุกข์ 
หรือแจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่ องร้องทุกข ์ 
หรอืกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ แลว้แต่กรณี เริม่พจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๓๖ 

เมื่อผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์หรอืกรรมกำรข้ำรำชกำร
ต ำรวจ ซึ่งจะต้องพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์เห็นว่ำตนเองมีเหตุคัดค้ำนหรือถูกคัดค้ำน  
จะถอนตัวไม่พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์นั ้นก็ได้ ถ้ำมิได้ถอนตัว ให้ผู้นั ้นส่งค ำคัดค้ำน 
ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขท์ีอ่ยู่ล ำดบัเหนือขึ้นไปของผูถู้กคดัคำ้น 
ประธำนกรรมกำร หรอืประธำนอนุกรรมกำร แลว้แต่กรณี พจิำรณำเหตุทีค่ดัคำ้น ถ้ำเป็น
กำรคัดค้ำนประธำนก็ให้คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ เหลืออยู่ เป็น 
ผูพ้จิำรณำ หำกเหน็ว่ำเหตุนัน้น่ำเชื่อถอืใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) กรณีร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับัญชำให้ผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพิจำรณำเรื่อง 
รอ้งทุกขท์ีพ่จิำรณำค ำคดัคำ้นนัน้เป็นผูพ้จิำรณำเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้แทนผูท้ีถู่กคดัคำ้น 

(๒) กรณีรอ้งทุกข์ต่อ ก.ตร. ให้ประธำนกรรมกำร หรือประธำนอนุกรรมกำร 
คณะกรรมกำรซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่เหลอือยู่ แล้วแต่กรณี แจง้ผู้ถูกคดัคำ้นนัน้ทรำบ
และมใิหพ้จิำรณำเรื่องรอ้งทุกขน์ัน้ 

ในกรณีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้ถูกคัดค้ำน ก็ให้ด ำเนินกำรตำม 
วรรคสำมโดยอนุโลม  ทัง้นี้ โดยให้อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำ
เรื่องรอ้งทุกขท์ีอ่ยู่ในล ำดบัเหนือขึน้ไปเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ตร. 

 

ขอ้ ๙  เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำรอ้งทุกข ์

(๑) ในกรณีที่เหตุร้องทุกข์เกิดจำกกำรที่ผู้บงัคบับญัชำมคี ำสัง่เป็นหนังสอืต่อ 
ผูร้อ้งทกุขใ์หถ้อืวนัทีผู่ถู้กสัง่ไดร้บัแจง้ค ำสัง่เป็นวนัทรำบค ำสัง่ 

กำรแจง้ค ำสัง่ใหแ้จง้โดยเรว็โดยใชว้ธิกีำรใดวธิกีำรหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(ก) ให้บุคคลเป็นผู้แจ้งแก่ผู้ถูกสัง่ที่ที่ท ำงำน หรือตำมที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับ

เจ้ำหน้ำที่ หรอืภูมิล ำเนำของผู้ถูกสัง่ โดยให้ผู้ถูกสัง่ลงลำยมือชื่อและวนัที่รบัทรำบไว ้
เป็นหลกัฐำน และใหม้อบส ำเนำค ำสัง่แก่ผูถู้กสัง่ไวห้นึ่งฉบบั 

ในกรณีผู้ถูกสัง่ไม่ยอมรับ หำกได้วำงค ำสัง่นั ้นหรือปิดค ำสัง่นัน้ไว้ในที่ซึ่ง 
เห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่นั ้นต่อหน้ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจ ข้ำรำชกำรอื่น เจ้ำพนักงำน  
ผู้มีหน้ำที่ร ับผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ ก ำนัน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวัตรก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ขำ้รำชกำรประจ ำอ ำเภอหรอืจงัหวดัทีไ่ปเป็นพยำน กใ็หถ้อืว่ำไดร้บัแจง้แลว้ 

ในกรณีทีข่ณะไปส่งไม่พบผูถู้กสัง่ จะส่งค ำสัง่แก่บุคคลอื่นซึง่บรรลุนิตภิำวะทีอ่ยู่
หรอืท ำงำนในสถำนที่นัน้ก็ได้ และให้ถือว่ำผู้ถูกสัง่ได้รบัแจ้งในวนัที่ได้ส่งค ำสัง่ให้แก่
บุคคลนัน้ ยกเว้นกรณีผู้ถูกสัง่เป็นผู้ถูกสัง่พักรำชกำร หรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำร 
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ไวก้่อน หรอืเป็นผู้ถูกสัง่ลงโทษกรณีละทิ้งหน้ำที่รำชกำรไปแลว้ไม่กลบัมำปฏิบตัิหน้ำที ่
อกีเลย ใหด้ ำเนินกำรแจง้ค ำสัง่ตำม (ข) แทน 

(ข) ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปให้ผู้ถูกสัง่  ณ ภูมิล ำเนำของผู้นัน้ 
หรือตำมที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับเจ้ำหน้ำที่แล้ว  เมื่อปรำกฏในใบตอบรับทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนว่ำผู้นัน้ได้รบัค ำสัง่ดงักล่ำวหรือมีผู้รบัแทนแล้วให้ถือว่ำได้รบัแจ้งเมื่อครบ
ก ำหนดเจ็ดวันนับแต่วนัส่งส ำหรบักรณีภำยในประเทศหรอืเมื่อครบก ำหนดสิบห้ำวนั 
นับแต่วนัส่งส ำหรบักรณีส่งไปยงัต่ำงประเทศ เว้นแต่จะมกีำรพสิูจน์ได้ว่ำไม่มกีำรไดร้บั
หรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจำกวนันัน้ 

(ค) กรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนจะใช้วิธีส่งทำงเครื่องโทรสำรก็ได้ แต่ต้องมี
หลกัฐำนกำรได้ส่งจำกหน่วยงำนผู้จดับรกิำรโทรคมนำคมที่เป็นสื่อในกำรส่งโทรสำรนัน้ 
และต้องจัดส่งค ำสัง่ตัวจริงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตำมที่กล่ำวมำแล้วในข้อนี้ให้แก่ผู้ถูกสัง่
ในทนัททีี่อำจกระท ำได้ ในกรณีนี้ใหถ้ือว่ำผูถู้กสัง่ไดร้บัแจง้ค ำสัง่ตำมวนั เวลำ ทีป่รำกฏ
ในหลกัฐำนของหน่วยงำนผูจ้ดับรกิำรโทรคมนำคมดงักล่ำว เวน้แต่จะมกีำรพสิูจน์ไดว้่ำ 
ไม่มกีำรไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจำกวนันัน้ 

(๒) ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำไม่มคี ำสัง่เป็นหนังสอืต่อผู้ร้องทุกข์โดยตรงให้ถือ
วนัที่มหีลกัฐำนยนืยนัว่ำผู้รอ้งทุกข์รบัทรำบหรอืควรไดท้รำบค ำสัง่นัน้เป็นวนัทรำบเรื่อง
อนัเป็นเหตุใหร้อ้งทุกข ์

(๓) ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำใชอ้ ำนำจหน้ำทีป่ฏบิตัโิดยไม่ถูกต้องหรอืไม่ปฏบิตัิ
ให้ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย หรอืปฏิบัติโดยมิชอบต่อผู้ร้องทุกข์ โดยไม่มีค ำสัง่ 
อย่ำงใดให้ถือวนัที่ผู้ร้องทุกข์ควรได้ทรำบถึงกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ
ดงักล่ำวเป็นวนัทรำบเรื่องอนัเป็นเหตุใหร้อ้งทุกข ์

 

ขอ้ ๑๐  กำรร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชำที่มตี ำแหน่งเหนือผู้บงัคบับญัชำผู้เป็น
เหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์ให้ท ำหนังสอืรอ้งทุกข์ถึงผู้บงัคบับญัชำนั ้นพรอ้มกบัส ำเนำรบัรอง
ถูกตอ้งหนึ่งฉบบัและยื่นทีส่่วนรำชกำรของผูบ้งัคบับญัชำนัน้ 

กำรร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. ให้ท ำหนังสอืรอ้งทุกข์ถึงประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำร
ต ำรวจหรอืเลขำนุกำร ก.ตร. พรอ้มกบัส ำเนำรบัรองถูกต้องหนึ่งฉบบัและยื่นทีส่ ำนักงำน 
ก.ตร. 

กำรยื่นหรือส่งหนังสือร้องทุกข์ ผู้ร้องทุกข์จะยื่นหรือส่งผ่ำนผู้บังคับบัญชำ 
หรอืผู้บงัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์ก็ได้ และให้ผู้บงัคบับญัชำนัน้ด ำเนินกำร
ตำมขอ้ ๑๔  
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ในกรณีที่มีผู้น ำหนังสือร้องทุกข์มำยื่นเอง ให้ผู้รบัหนังสือออกใบรบัหนังสือ 
และลงทะเบยีนรบัหนังสอืไว้เป็นหลกัฐำนในวนัที่รบัหนังสอื และให้ถือวนัที่รบัหนังสือ 
ตำมหลกัฐำนดงักล่ำวเป็นวนัยื่นหนังสอืรอ้งทุกข ์

ในกรณีที่ส่งหนังสือร้องทุกข์ทำงไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
ตน้ทำงออกใบรบัฝำกเป็นหลกัฐำนฝำกส่งหรอืวนัทีท่ีท่ ำกำรไปรษณียต์้นทำงประทบัตรำ
รบัทีซ่องหนังสอืเป็นวนัส่งหนงัสอืรอ้งทุกข ์

เมื่อได้ยื่นหรอืส่งหนังสอืร้องทุกข์ไวแ้ล้ว หำกผูร้อ้งทุกข์จะยื่นหนังสอืรอ้งทุกข์
เพิ่มเติมหรอืส่งเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติมก่อนที่ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่อง 
ร้องทุกข์ หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณีพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขห์รอื ก.ตร. แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกนิระยะเวลำ
สำมสบิวนันับแต่วนัยื่นหนังสอืรอ้งทุกข์ เว้นแต่กรณีที่เป็นพยำนหลกัฐำนที่ปรำกฏขึ้น
ภำยหลงัจำกระยะเวลำดงักล่ำว 

 

ข้อ ๑๑  เรื่องร้องทุกข์ที่จะรบัไว้พิจำรณำได้ต้องเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นหรือ 
ส่งภำยในก ำหนดเวลำ 

เรื่องรอ้งทุกข์ที่ยื่นหรอืส่งเมื่อพ้นก ำหนดเวลำแล้ว ถ้ำผูบ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจ
พจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์ หรอื ก.ตร. แล้วแต่กรณี เหน็ว่ำกำรรบัพจิำรณำจะเป็นประโยชน์
แก่กำรบรหิำรรำชกำรหรอืกำรคุ้มครองและใหค้วำมเป็นธรรมแก่ขำ้รำชกำรต ำรวจจะรบั
ไวพ้จิำรณำกไ็ด ้

หนังสอืรอ้งทุกขใ์ดทีม่สีำระส ำคญัไม่ครบถ้วน ใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบ
หรอืส ำนักงำน ก.ตร. ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้ร้องทุกข์เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
ร้องทุกข์นัน้ให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และในกำรนี้ให้ถือวันที่ยื่นหนังสือ 
รอ้งทุกข์ครัง้แรกเป็นหลกัในกำรนับระยะเวลำกำรยื่นเรื่องรอ้งทุกข์ ในกรณีทีผู่้รอ้งทุกข์
ไม่แก้ไขเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่อง 
รอ้งทุกข ์หรอื ก.ตร. พจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขต์่อไปโดยไม่ตอ้งรอกำรแกไ้ขเพิม่เติมหนังสอื
รอ้งทุกข ์

ในกรณีที่มปัีญหำว่ำเรื่องร้องทุกข์รำยใดเป็นเรื่องร้องทุกข์ที่จะรบัไว้พิจำรณำ 
ได้หรอืไม่ ให้ผู้บังคบับัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์หรอื ก.ตร. แล้วแต่กรณี  
เป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉยั 

ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์หรอื ก.ตร. มีค ำสัง่ 
หรอืมตไิม่รบัเรื่องรอ้งทุกขไ์วพ้จิำรณำ ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์
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หรอืส ำนักงำน ก.ตร. แล้วแต่กรณี แจ้งค ำสัง่หรอืมตินัน้ให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบเป็นหนังสอื
โดยเรว็ ในหนังสอืแจง้ตอ้งประกอบดว้ยสำระส ำคญัดงันี้ 

(๑) เหตุผลในกำรไม่รบัพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขท์ัง้ในขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรรอ้งทุกข์ค ำสัง่ต่อผูบ้งัคบับญัชำหรอื ก.ตร. ในกรณีทีเ่ป็นค ำสัง่
ไม่รบัพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขข์องผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขห์รอืสทิธิ
ในกำรฟ้องคดตี่อศำลปกครองในกรณีทีเ่ป็นมตไิม่รบัพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขข์อง ก.ตร. 

ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข ์มคี ำสัง่ไม่รบัพจิำรณำ
เรื่องรอ้งทุกข์ตำมวรรคหำ้ ผูร้้องทุกข์อำจร้องทุกข์ค ำสัง่นัน้ต่อผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจ
พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ล ำดับเหนือขึ้นไปหรือร้องทุกข์ต่อ ก.ตร. ในกรณีที ่
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำตเิป็นผูม้คี ำสัง่ไมร่บัพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขไ์ดอ้กีชัน้หนึ่งภำยใน
สบิหำ้วนันับแต่วนัทรำบค ำสัง่ดงักล่ำวและใหน้ ำขอ้ ๑๐ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรร้องทุกข์ค ำสัง่ไม่รบัพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ตำมวรรคหก ผู้ร้องทุกข์จะยื่น
หรือส่งหนังสือร้องทุกข์ผ่ ำนผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ก็ได้  
ในกรณีเช่นนี้ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้ีอ ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขส่์งหนังสอืรอ้งทุกขค์ ำสัง่
ไม่รับพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์พร้อมทัง้เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  เช่น ควำมเห็น 
และค ำสัง่ตลอดจนหลกัฐำนกำรรบัทรำบค ำสัง่ไม่รบัพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขข์องผูร้อ้งทุกข ์
หนังสือร้องทุกข์เดิม หลกัฐำนกำรรบัทรำบค ำสัง่หรือหลักฐำนที่ยืนยันว่ำผู้ร้องทุกข์
รบัทรำบหรอืควรได้ทรำบค ำสัง่หรอืกำรกระท ำของผู้บงัคบับญัชำ อนัเป็นเหตุแห่งกำร
ร้องทุกข์และเอกสำรหลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งค ำสัง่ของผู้ร้องทุกข์ไปให้
ผู้บงัคบับัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ล ำดบัเหนือขึ้นไปหรือส ำนักงำน 
ก.ตร. โดยเรว็ 

ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขท์ีอ่ยู่ล ำดบัเหนือขึน้ไป
หรือ ก.ตร. มีค ำสัง่หรือมติยืนตำมค ำสัง่ของผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่อง 
รอ้งทุกข์ที่ไม่รบัเรื่องรอ้งทุกข์ไว้พจิำรณำหรอืกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพิจำรณำ
เรื่องรอ้งทุกข์ที่อยู่ล ำดบัเหนือขึ้นไปหรอื ก.ตร. มคี ำสัง่หรอืมติให้รบัเรื่องร้องทุกขค์ ำสัง่
ดงักล่ำวไวพ้จิำรณำ ให้ผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขท์ี่อยู่ล ำดบัเหนือ
ขึน้ไปหรอืส ำนักงำน ก.ตร. แจง้ใหผู้ร้อ้งทุกขแ์ละผูบ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำเรื่อง
รอ้งทุกข์ทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ และในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่อง
รอ้งทุกขท์ีอ่ยู่ล ำดบัเหนือขึน้ไปหรอื ก.ตร. มคี ำสัง่หรอืมตยินืตำมค ำสัง่ไม่รบัเรื่องรอ้งทกุข์
ไวพ้จิำรณำ ในหนังสอืแจง้ตอ้งประกอบดว้ยสำระส ำคญั ดงันี้ 
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๗๔๐ 

(๑) เหตุผลในกำรมคี ำสัง่หรอืมตยินืตำมค ำสัง่ไม่รบัพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขท์ัง้ใน
ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรฟ้องคดตี่อศำลปกครอง 

ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขท์ีอ่ยู่ล ำดบัเหนือขึน้ไป
หรอื ก.ตร. มีค ำสัง่หรอืมติให้รบัเรื่องร้องทุกข์ไว้พิจำรณำ ให้ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ด ำเนินกำรพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เพื่อมีมติตำมข้อ  ๑๖ 
ต่อไป 

 

ข้อ ๑๒  ผู้ร้องทุกข์จะขอถอนเรื่องร้องทุกข์ก่อนที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจ
พจิำรณำเรื่องร้องทุกข์หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี พิจำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์เสรจ็สิ้น 
กไ็ด ้โดยท ำเป็นหนังสอืยื่นหรอืส่งตรงต่อผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์
หรอื ก.ตร. เมื่อไดถ้อนเรื่องรอ้งทุกขแ์ลว้ กำรพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขใ์หเ้ป็นอนัระงบั 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง หำกผู้บังคบับัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข ์ 
หรือ ก.ตร. เห็นว่ำเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรรำชกำรหรือ 
เกดิควำมเสยีหำยแก่ทำงรำชกำรจะด ำเนินกำรต่อไป หรอืส่งใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจ
หน้ำทีด่ ำเนินกำรต่อไปได ้

 

ขอ้ ๑๓  ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ได้ย้ำยหรอืโอนไปสงักดัใหม่  ให้ยื่นร้องทุกข์ต่อ
ผูบ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำเรื่องร้องทุกขห์รอืองค์กรบรหิำรงำนบุคคลที่มอี ำนำจ
พจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขข์องหน่วยงำนทีผู่ร้อ้งทุกขไ์ดย้ำ้ยหรอืโอนไปสงักดันัน้ 

ในกรณีที่ผูร้อ้งทุกข์ไดย้ำ้ยหรอืโอนไปสงักดัใหม่หลงัจำกที่ไดย้ื่นเรื่องรอ้งทุกข์
ไวแ้ล้ว และผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขส์งักดัเดมิหรอื ก.ตร. ยงัมไิด้
สัง่กำรหรอืมีมติตำมขอ้ ๑๖ ให้ส่งเรื่องร้องทุกข์และเอกสำรหลกัฐำนตำมขอ้ ๑๕ ไปให้
ผูบ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำเรื่องร้องทุกข์หรอืองค์กรบรหิำรงำนบุคคลที่มอี ำนำจ
พจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขต์ำมวรรคหนึ่งเป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขต์่อไป 

 

ข้อ ๑๔  เมื่อได้รับหนังสือร้องทุกข์ตำมข้อ  ๑๐ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง  
ให้ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์หรือส ำนักงำน ก.ตร. แล้วแต่กรณี  
มีหนังสือแจ้งพร้อมทัง้ส่งส ำเนำหนังสือร้องทุกข์ให้ผู้บังคบับัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำร 
ร้องทุกข์ทรำบโดยเร็ว และให้ผู้บงัคบับญัชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์นัน้ส่งเอกสำร
หลกัฐำนที่เกี่ยวข้องและค ำชี้แจงของตน (ถ้ำมี) ไปเพื่อประกอบกำรพิจำรณำภำยใน 
เจด็วนัท ำกำรนับแต่วนัไดร้บัหนังสอื 
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๗๔๑ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำได้รับหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่นหรือส่งตำมข้อ ๑๐  
วรรคสำม ใหผู้บ้งัคบับญัชำนัน้ส่งหนังสอืรอ้งทุกขพ์รอ้มทัง้ส ำเนำต่อไปยงัผูบ้งัคบับญัชำ
ผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกขภ์ำยในสำมวนัท ำกำรนับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

เมื่อผู้บังคับบญัชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์ได้รบัหนังสือร้องทุกข์ที่ได้ยื่น 
หรอืส่งตำมวรรคสองหรอืขอ้ ๑๐ วรรคสำม ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์
นัน้จดัส่งหนังสอืร้องทุกข์พร้อมทัง้ส ำเนำและเอกสำรหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งและค ำชี้แจง 
ของตน (ถำ้ม)ี ไปยงัผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขห์รอืส ำนักงำน ก.ตร. 
แลว้แต่กรณี ภำยในเจด็วนัท ำกำรนับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืรอ้งทุกข ์

 

ข้อ ๑๕  กำรพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำ 
เรื่องร้องทุกข์พิจำรณำจำกเรื่องรำวกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ของ
ผูบ้งัคบับญัชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรรอ้งทุกข์และในกรณีจ ำเป็นและสมควรอำจขอเอกสำร
และหลักฐำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทัง้ค ำชี้แจงจำกหน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
หน่วยงำนอื่นของรฐั ห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท หรอืบุคคลใด ๆ หรอืขอให้ผู้ร้องทุกข์ ผู้แทน
หน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรฐั ห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ข้ำรำชกำร หรือ
บุคคลใด ๆ มำใหถ้อ้ยค ำหรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพื่อประกอบกำรพจิำรณำได้ 

 

ขอ้ ๑๖  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขไ์ดพ้จิำรณำวนิิจฉัย
เรื่องรอ้งทุกขต์ำมขอ้ ๕ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรอื (๗) แลว้ ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำกำรที่ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อ 
ผูร้อ้งทุกขน์ัน้ถูกตอ้งตำมระเบยีบ กฎหมำย และเป็นไปโดยชอบแลว้ใหส้ัง่ยกค ำรอ้งทุกข ์

(๒) ถ้ำเห็นว่ำกำรที่ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อ 
ผูร้อ้งทุกขน์ัน้ไม่ถูกต้องตำมระเบยีบ กฎหมำย หรอืมชิอบดว้ยประกำรอื่น ใหส้ัง่ใหแ้กไ้ข
โดยเพิกถอนหรอืยกเลกิกำรปฏิบตัิที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย หรือมิชอบนัน้ 
หรอืใหป้ฏบิตัติ่อผูร้อ้งทุกขใ์หถู้กตอ้งตำมระเบยีบ กฎหมำย หรอืเป็นไปโดยชอบ 

(๓) ถ้ำเห็นว่ำกำรที่ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจหน้ำที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อ 
ผู้ร้องทุกข์นั ้นถูกต้องตำมระเบียบ  กฎหมำย หรือเป็นไปโดยชอบแต่บำงส่วน  
และไม่ถูกต้องตำมระเบยีบ กฎหมำย หรอืมิชอบบำงส่วน ให้สัง่ให้แก้ไขหรอืให้ปฏิบตั ิ
ใหถู้กตอ้งตำมระเบยีบ กฎหมำย หรอืเป็นไปโดยชอบ 

(๔) ถ้ำเห็นว่ำสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใดเพื่อให้มีควำมถูกต้องตำม
กฎหมำยและมคีวำมเป็นธรรม ใหส้ัง่กำรไดต้ำมควรแก่กรณี 
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กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกข์
เป็นผู้สัง่กำรเว้นแต่ในกรณีที่ระเบียบ กฎหมำย ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจกำรสัง่กำรของ
ผู้บังคับบัญชำผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์โดยเฉพำะ หรือเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชำ 
ผู้เป็นเหตุแห่งกำรร้องทุกข์จะต้องสัง่หรือด ำเนินกำรด้วยตนเองเป็นกำรเฉพำะตัว  
กใ็หผู้บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขส์ัง่กำรใหผู้บ้งัคบับญัชำผูเ้ป็นเหตุแห่ง
กำรรอ้งทุกขด์ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมผลกำรพจิำรณำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

 

ข้อ ๑๗  ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำเรื่องร้องทุกข์ได้สัง่กำร 
เป็นประกำรใดแลว้ใหเ้ป็นทีสุ่ดจะรอ้งทุกขต์่อไปอกีมไิด ้

 

ขอ้ ๑๘  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขไ์ดด้ ำเนินกำรตำม
ขอ้ ๑๖ แลว้ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำเรื่องรอ้งทุกขแ์จง้ใหผู้ร้อ้งทุกขท์รำบเป็น
หนังสอืโดยเรว็ ในหนังสอืแจง้ตอ้งประกอบดว้ยสำระส ำคญั ดงันี้ 

(๑) เหตุผลในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขท์ัง้ในขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรฟ้องคดตี่อศำลปกครอง 

 

ขอ้ ๑๙  กำรพจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ในกรณีที่รอ้งทุกข์ต่อ ก.ตร. ให้น ำ 
ขอ้ ๑๕ และขอ้ ๑๖ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๐  เมื่อ ก.ตร. พจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกขแ์ละมมีตเิป็นประกำรใดแล้ว 
ใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมมต ิก.ตร. และจะรอ้งทุกขต์่อไปอกีมไิด ้

 

ขอ้ ๒๑  เมื่อ ก.ตร. ได้พจิำรณำวนิิจฉัยเรื่องรอ้งทุกข์และมมีติเป็นประกำรใด
แลว้ ใหส้ ำนักงำน ก.ตร. แจง้ใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบหรอืด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
มติ ก.ตร. และแจ้งให้ผู้รอ้งทุกข์ทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ ในหนังสอืแจ้งผู้รอ้งทุกข์ต้อง
ประกอบดว้ยสำระส ำคญั ดงันี้ 

(๑) เหตุผลในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัเรื่องรอ้งทุกขท์ัง้ในขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรฟ้องคดตี่อศำลปกครอง 

 

ขอ้ ๒๒  กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องทุกข์ทรำบตำมขอ้ ๑๘ และขอ้ ๒๑  
ใหน้ ำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในขอ้ ๙ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๓  กรณีรอ้งทุกขต์่อไปมไิดต้ำมขอ้ ๑๗ และขอ้ ๒๐ ผูร้อ้งทุกขอ์ำจใชส้ทิธิ
ทำงศำลได ้
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ขอ้ ๒๔  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.ตร. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ตน้ใหน้ับวนัถดัจำก
วนัแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริม่นับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิน้สุด ถำ้วนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ
ตรงกบัวนัหยุดรำชกำรใหน้ับวนัเริม่เปิดท ำกำรใหม่เป็นวนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

รองนำยกรฐัมนตร ีปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
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กฎ ก.ตร. 
ว่ำดว้ยกำรสอบสวนพจิำรณำ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๒) มำตรำ ๘๗ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๑๐๑ 
วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัติ ำรวจแหง่ชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ และมต ิก.ตร. ในกำรประชุม
ครัง้ที่ ๕/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติอนุกรรมกำร ก.ตร. 
เกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรทำงวนิัยในกำรประชุมครัง้ที่ ๑๐/๒๕๔๗ เมื่อวนัที่ ๓ มถิุนำยน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จงึออก กฎ ก.ตร. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๘๘  กฎ ก.ตร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  เพื่อใหไ้ดค้วำมจรงิและยุตธิรรม กำรสอบสวนพจิำรณำขำ้รำชกำรต ำรวจ
ซึ่งถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงตำมมำตรำ ๘๖ วรรคหนึ่ง หรือมีกรณี 
ถูกกล่ำวหำ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งในอนัที่ 
จะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร ตำมมำตรำ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำร
ทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 

 

หมวด ๑ 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

   
 

ขอ้ ๓  ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนและคณะกรรมกำรสอบสวนจะต้อง 
ไม่เป็นบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในเรื่องทีส่อบสวน 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีส่อบสวน 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูถู้กกล่ำวหำ 

(๔) เป็นผู้กล่ำวหำหรอืเป็นคู่สมรส บุพกำร ีผู้สบืสนัดำน หรอืพี่น้องร่วมบิดำ
มำรดำ หรอืร่วมบดิำหรอืมำรดำกบัผูก้ล่ำวหำ 

 
๘๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๗๕ ก/หน้ำ ๓๗/๑๔ ธนัวำคม ๒๕๔๗ 
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(๕) มเีหตุอื่นซึง่น่ำเชื่ออย่ำงยิง่ว่ำจะท ำใหก้ำรสอบสวนเสยีควำมเป็นธรรม 

ข้อควำมใน (๑) ให้ใช้บังคับกับผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเฉพำะ 
ในกรณีทีผู่น้ัน้รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในลกัษณะมส่ีวนร่วมกบักำรกระท ำควำมผดิ 

 

ขอ้ ๔  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนให้มคีณะกรรมกำรเป็นขำ้รำชกำร
ประจ ำอย่ำงน้อยสำมคน ประกอบดว้ยขำ้รำชกำรต ำรวจอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่ง โดยประธำน
กรรมกำรตอ้งด ำรงต ำแหน่งระดบัไม่ต ่ำกว่ำหรอืเทยีบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำผูถู้กกล่ำวหำ โดยใหม้ี
เลขำนุกำรหนึ่งคน เลขำนุกำรอำจจะแต่งตัง้จำกกรรมกำรสอบสวนคนใดคนหนึ่ งก็ได ้ 
ในกรณีจ ำเป็นจะใหม้ผีูช้่วยเลขำนุกำรดว้ยกไ็ด ้

ให้น ำข้อ ๗ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๓๗ มำใช้บงัคบักับเลขำนุกำร 
และผูช้่วยเลขำนุกำร โดยอนุโลม 

คณะกรรมกำรสอบสวนต้องมผีู้เป็นหรอืเคยเป็นพนักงำนสอบสวน หรอืนิติกร 
หรอืผูไ้ดร้บัปรญิญำทำงกฎหมำย หรอืผูไ้ดร้ับกำรฝึกอบรมตำมหลกัสูตรกำรด ำเนินกำร
ทำงวนิัย หรอืผูม้ปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยอย่ำงน้อยหนึ่งคน 

เมื่อมีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว แม้ภำยหลงัประธำนกรรมกำร 
จะด ำรงต ำแหน่งระดบัต ่ำกว่ำหรอืเทยีบไดต้ ่ำกว่ำผูถู้กกล่ำวหำกไ็ม่กระทบถงึกำรทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำร 

 

ข้อ ๕  ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนต้องระบุชื่อและต ำแหน่งของ 
ผู้ถูกกล่ำวหำเรื่องที่กล่ำวหำ ชื่อและต ำแหน่งของผู้ที่ได้รบัแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำร
สอบสวน เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำม)ี  ทัง้นี้ ให้มสีำระส ำคญัตำมแบบ สว.๑  
ที ่ก.ตร. ก ำหนด 

กำรเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งของผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ ไม่กระทบถงึกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้
ตำมวรรคหนึ่ง 

 

ข้อ ๖  เมื่ อมีค ำสัง่แต่ งตั ้งคณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว ให้ผู้ สัง่แต่ งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งค ำสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อ
และวนัทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน ในกำรนี้ให้มอบส ำเนำค ำสัง่ใหผู้้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบบั
ดว้ย ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่ยอมรบัทรำบค ำสัง่หรอืไม่อำจแจง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบได ้
ให้ส่งส ำเนำค ำสัง่ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของ 
ผูถู้กกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพน้สบิหำ้วนั
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นับแต่วันที่ส่งส ำเนำค ำสัง่ดังกล่ำว ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้รับทรำบค ำสัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนแลว้ 

(๒) ส่งส ำเนำค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ทรำบส ำหรบัประธำนกรรมกำรใหส่้งเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กี่ยวกบัเรื่องทีก่ล่ำวหำไปใหด้ว้ย
และใหป้ระธำนกรรมกำรสอบสวนลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ข้อ ๗  ภำยใต้บังคบัข้อ ๔ เมื่อได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนแล้ว  
ถำ้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำมเีหตุอนัสมควรหรอืจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งเปลี่ยน 
เพิม่ หรอืลดจ ำนวนผู้ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวน ให้ด ำเนินกำรไดโ้ดยให้แสดง
เหตุแห่งกำรสัง่นัน้ไวด้ว้ยและใหน้ ำขอ้ ๖ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรเปลีย่นแปลงผูไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวนตำมวรรคหนึ่ง ไม่กระทบ
ถงึกำรสอบสวนทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

 

หมวด ๒ 

หน้ำทีค่ณะกรรมกำรสอบสวน 

   
 

ข้อ ๘  คณะกรรมกำรสอบสวนมีหน้ำที่สอบสวนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และระยะเวลำทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ เพื่อแสวงหำควำมจรงิในเรื่องทีก่ล่ำวหำและดูแล
ใหบ้งัเกดิควำมยุตธิรรมตลอดกระบวนกำรสอบสวน 

 

ข้อ ๙  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนรวบรวมประวัติและควำมประพฤติของ 
ผูถู้กกล่ำวหำทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีก่ล่ำวหำเท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

 

ขอ้ ๑๐  ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนจดัท ำบนัทกึกำรปฏบิตังิำนทีม่กีำรสอบสวน
ไวทุ้กครัง้ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๑  ในกำรสอบสวนของคณะกรรมกำรสอบสวน หำ้มมใิหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วม
ท ำกำรสอบสวน 

 

ข้อ ๑๒  เมื่อประธำนกรรมกำรได้รบัเรื่องตำมข้อ ๖ (๒) แล้ว ให้ด ำเนินกำร
ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพจิำรณำวำงแนวทำงกำรสอบสวนต่อไป 

 

ขอ้ ๑๓  กำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนตอ้งมกีรรมกำรสอบสวนมำประชุม
ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ 
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กำรประชุมตำมข้อ ๑๘ และข้อ ๓๑ ต้องมีกรรมกำรสอบสวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 
สำมคนและไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมด 

กำรประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนต้องมปีระธำนกรรมกำรอยู่ ร่วมประชุมดว้ย 
แต่ในกรณีจ ำเป็นที่ประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถเขำ้ประชุมได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุม
เลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีแ่ทน 

กำรลงมตขิองที่ประชุมคณะกรรมกำรสอบสวนให้ถอืเสยีงข้ำงมำก ถ้ำคะแนน
เสยีงเท่ำกนัใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ขอ้ ๑๔  ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำตนมเีหตุอนัอำจ
ถูกคดัคำ้นตำมขอ้ ๓๗ วรรคหนึ่ง ใหผู้น้ัน้รำยงำนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
และใหน้ ำขอ้ ๓๗ วรรคสอง วรรคสำม วรรคสี ่และวรรคหำ้ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 

วธิกีำรสอบสวน 

   
 

ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนภำยในก ำหนด
ระยะเวลำดงันี้ 

(๑) กำรประชุมตำมขอ้ ๑๒ และกำรแจง้และอธบิำยขอ้กล่ำวหำใหผู้ถู้กกล่ำวหำ
ทรำบตำมขอ้ ๑๗ ใหด้ ำเนินกำรภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีป่ระธำนกรรมกำรไดร้บัทรำบ
ค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 

(๒) กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่ำวหำเท่ำที่ม ี 
ใหด้ ำเนินกำรภำยในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (๑) แลว้เสรจ็ 

(๓) กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้ อกล่ำวหำ 
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบตำมขอ้ ๑๘ ใหด้ ำเนินกำรภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำร
ตำม (๒) แลว้เสรจ็ 

(๔) กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่ผู้ถูกกล่ำวหำอ้ำง ให้ด ำเนินกำรภำยใน 
หกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (๓) แลว้เสรจ็ 

(๕) กำรประชุมพจิำรณำลงมตแิละท ำรำยงำนกำรสอบสวนเสนอต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน ใหด้ ำเนินกำรภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดด้ ำเนินกำรตำม (๔) 
แลว้เสรจ็ 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำตำม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) ได้ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนรำยงำน
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๗๔๘ 

เหตุทีท่ ำใหก้ำรสอบสวนไม่แล้วเสรจ็ต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อขอขยำย
ระยะเวลำกำรสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนสัง่ขยำย
ระยะเวลำด ำเนินกำรไดต้ำมควำมจ ำเป็นครัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั 

กำรสอบสวนเรื่องใดที่คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จภำยใน
สองรอ้ยเจด็สบิวนัใหป้ระธำนกรรมกำรรำยงำนเหตุใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ทรำบ และใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตดิตำมเร่งรดักำรสอบสวนต่อไป 

 

ข้อ ๑๖  กำรน ำเอกสำรหรือ วัตถุมำใช้ เป็นพยำนหลักฐำนในส ำนวน 
กำรสอบสวนใหก้รรมกำรสอบสวนบนัทกึไวด้ว้ยว่ำไดม้ำอย่ำงไร จำกผูใ้ด และเมื่อใด 

เอกสำรที่ใช้เป็นพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้ำ 
ไม่อำจน ำต้นฉบบัมำไดจ้ะใช้ส ำเนำทีก่รรมกำรสอบสวนหรอืผูม้หีน้ำที่รบัผดิชอบรบัรอง
ว่ำเป็นส ำเนำถูกตอ้งกไ็ด ้

ถำ้หำต้นฉบบัเอกสำรไม่ไดเ้พรำะสูญหำย หรอืถูกท ำลำย หรอืโดยเหตุประกำร
อื่น จะใหน้ ำส ำเนำหรอืพยำนบุคคลอื่นมำสบืกไ็ด ้

 

ข้อ ๑๗  เมื่อได้พิจำรณำเรื่องที่กล่ำวหำและวำงแนวทำงกำรสอบสวนตำม 
ข้อ ๑๒ แล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำเพื่อแจ้งและอธิบำย 
ขอ้กล่ำวหำใหท้รำบว่ำผู้ถูกกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร และให้แจง้ด้วยว่ำ 
ผู้ถูกกล่ำวหำมสีทิธทิี่จะได้รบัแจ้งสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำและจะให้
ถอ้ยค ำหรอืชีแ้จงแกข้อ้กล่ำวหำ ตลอดจนอำ้งพยำนหลกัฐำนหรอืน ำพยำนหลกัฐำนมำสบื
แกข้อ้กล่ำวหำไดต้ำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๘ 

กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่งให้ท ำบันทึกมีสำระส ำคัญตำมแบบ สว.๒ ที่ ก .ตร. 
ก ำหนดโดยท ำเป็นสองฉบับ เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบับ เก็บไว้ในส ำนวน 
กำรสอบสวนหนึ่งฉบบัและให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมือชื่อรบัทรำบไว้เป็นหลกัฐำนด้วย  
กำรแจง้และอธบิำยขอ้กล่ำวหำ ใหแ้จง้เฉพำะพฤตกิำรณ์เท่ำทีป่รำกฏตำมเรื่องทีก่ล่ำวหำ 
และตำมพยำนหลกัฐำนโดยไม่ตอ้งแจง้ฐำนและมำตรำควำมผดิ 

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ถำมผูถู้กกล่ำวหำว่ำไดก้ระท ำกำรตำมทีถู่กกล่ำวหำหรอืไม่ อย่ำงไร 

ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพว่ำไดก้ระท ำกำรตำมทีถู่กกล่ำวหำ 
ให้คณะกรรมกำรสอบสวนแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำกำรกระท ำตำมที่ถูกกล่ำวหำ
ดังกล่ำวเป็นควำมผิดวินัยกรณีใด หรือหย่อนควำมสำมำรถในอันที่จะปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งในอันที ่
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๗๔๙ 

จะปฏบิตัหิน้ำที่รำชกำร ตำมมำตรำ ๑๐๑ อย่ำงไร หำกผูถู้กกล่ำวหำยงัคงยนืยนัตำมที่ 
รับสำรภำพ ให้บันทึกถ้อยค ำรับสำรภำพรวมทัง้เหตุผลในกำรรับสำรภำพ (ถ้ำมี)  
และสำเหตุแห่งกำรกระท ำไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่ท ำ 
กำรสอบสวนต่อไปกไ็ดห้รอืถ้ำเหน็เป็นกำรสมควรทีจ่ะไดท้รำบขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิำรณ์
อนัเกี่ยวกับเรื่องที่กล่ำวหำโดยละเอียดจะท ำกำรสอบสวนต่อไปตำมควรแก่กรณีก็ได ้ 
แลว้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมิได้ให้ถ้อยค ำรับสำรภำพหรือรบัสำรภำพบำงส่วน  
ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนเพื่อรวบรวมพยำนหลกัฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ขอ้กล่ำวหำแลว้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๘ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมำแล้วแต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรบัทรำบข้อกล่ำวหำ 
หรอืไม่มำรบัทรำบขอ้กล่ำวหำ ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนส่งบนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ 
สว.๒ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำ  
ซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำรหรอืสถำนที่ติดต่อที่ผู้ถูกกล่ำวหำแจ้งให้ทรำบ 
พร้อมทัง้มีหนังสือสอบถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำหรือไม่  
กำรแจง้ขอ้กล่ำวหำในกรณีเช่นน้ีใหท้ ำบนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว.๒ เป็นสำมฉบบั
เพื่อเก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่ งฉบับ ส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำสองฉบับโดยให้ 
ผูถู้กกล่ำวหำเกบ็ไวห้นึ่งฉบบัและให้ผูถู้กกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบ
ส่งกลบัคืนมำรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่งฉบบั เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวนันับแต่วนัที ่
ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำว แม้จะไม่ได้รบัแบบ สว.๒ คืน ให้ถือว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้ทรำบ 
ขอ้กล่ำวหำแลว้ และใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรตำมวรรคหำ้ต่อไป 

 

ข้อ ๑๘  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๗ แล้ ว ให้คณะกรรมกำรสอบสวน
ด ำเนินกำรประชุมเพื่ อพิจำรณำว่ำมีพยำนหลักฐำนใดสนับสนุนข้อกล่ำวหำว่ำ 
ผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร และถ้ำเห็นว่ำยงัฟังไม่ได้ว่ำผู้ถูกกล่ำว
กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำ ก็ให้มีควำมเห็นควรยุติเรื่องแล้วด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๑  
และขอ้ ๓๒ โดยอนุโลม 

ถ้ำเห็นว่ำเป็นควำมผิดวินัยฐำนใด ตำมมำตรำใด หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
ในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำทีร่ำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรอืประพฤตตินไม่เหมำะสม
กบัต ำแหน่งในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร ตำมมำตรำ ๑๐๑ อย่ำงไร กใ็หค้ณะกรรมกำร
สอบสวนเรยีกผูถู้กกล่ำวหำมำพบเพื่อแจง้ขอ้กล่ำวหำดงักล่ำวและสรุปพยำนหลกัฐำนที่
สนับสนุนข้อกล่ำวหำเท่ำที่มีให้ทรำบ โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ และกำรกระท ำที่ 
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๗๕๐ 

มลีกัษณะเป็นกำรสนับสนุนขอ้กล่ำวหำ ส ำหรบัพยำนบุคคลจะระบุหรอืไม่ระบุชื่อพยำน 
ก็ได้ โดยให้ค ำนึงถึงหลักกำรคุ้มครองพยำน  ทัง้นี้  กำรแจ้งสรุปพยำนหลักฐำนที่
สนับสนุนข้อกล่ำวหำ ให้แจ้งพยำนหลักฐำนฝ่ำยกล่ำวหำเท่ำที่มีตำมที่ปรำกฏไว้ 
ในส ำนวนใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบแมพ้ยำนหลกัฐำนจะฟังไดเ้พยีงว่ำเป็นกำรกระท ำผดิวนิัย
อย่ำงไม่รำ้ยแรง 

กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำตำม 
วรรคสองใหท้ ำบนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว.๓ ที ่ก.ตร. ก ำหนด โดยท ำเป็นสองฉบบั 
เพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบับเก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่งฉบับ และให ้
ผูถู้กกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ย 

เมื่อด ำเนินกำรตำมวรรคสองและวรรคสำมแล้ว ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนถำม
ผูถู้กกล่ำวหำว่ำจะยื่นค ำชีแ้จงแก้ขอ้กล่ำวหำเป็นหนังสอืหรอืไม่ ถ้ำผูถู้กกล่ำวหำประสงค์
จะยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสอืให้คณะกรรมกำรสอบสวนให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำยื่นค ำชี้แจง
ภำยในเวลำอันสมควร แต่อย่ำงช้ำไม่เกินสิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้ทรำบข้อกล่ำวหำ 
และสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำ และต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะให้
ถอ้ยค ำเพิม่เตมิรวมทัง้น ำสบืแก้ข้อกล่ำวหำดว้ย ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่ประสงค์จะยื่น
ค ำชี้แจงเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรให้ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำ 
และน ำสบืแกข้อ้กล่ำวหำโดยเรว็ 

เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ เสร็จแล้ว  
ใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมำแล้วแต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบหรือไม่มำ
รบัทรำบข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำ ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนส่งบนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ สว.๓ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ 
ผู้ถูกกล่ำวหำ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมหลักฐำนของทำงรำชกำร  
หรอืสถำนทีต่ดิต่อทีผู่ถู้กกล่ำวหำแจง้ใหท้รำบ พรอ้มทัง้มหีนังสอืขอใหผู้ถู้กกล่ำวหำชีแ้จง 
นัดมำให้ถ้อยค ำและน ำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำ กำรแจ้งในกรณีนี้ ให้ท ำบันทกึมสีำระส ำคญั
ตำมแบบ สว.๓ เป็นสำมฉบับ เพื่อเก็บไว้ในส ำนวนกำรสอบสวนหนึ่งฉบับ ส่งให้ 
ผู้ถูกกล่ำวหำสองฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่ำวหำเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำ 
ลงลำยมือชื่อและวันเดือนปีที่ร ับทรำบส่งกลับคืนมำรวมไว้ในส ำนวนกำรสอบสวน 
หนึ่งฉบบั เมื่อล่วงพ้นสิบห้ำวนันับแต่วนัที่ได้ด ำเนินกำรดงักล่ำว แม้จะไม่ได้รบัแบบ  
สว.๓ คืน หรือไม่ได้รบัค ำชี้แจงจำกผู้ถูกกล่ำวหำ หรอืผู้ถูกกล่ำวหำไม่มำให้ถ้อยค ำ 
ตำมนัด ใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดร้บัทรำบขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนทีส่นับสนุน
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ขอ้กล่ำวหำแลว้ และไม่ประสงคท์ีจ่ะแกข้อ้กล่ำวหำ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำรสอบสวน
จะไม่สอบสวนต่อไปก็ได้ หรอืถ้ำเห็นเป็นกำรสมควรที่จะได้ทรำบข้อเท็จจรงิเพิ่มเติม 
จะสอบสวนต่อไปตำมควรแก่กรณีก็ได้ แล้วด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ต่อไป  
แต่ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำมำขอให้ถ้อยค ำหรือยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำ หรือขอน ำ สืบ 
แก้ข้อกล่ำวหำก่อนที่คณะกรรมกำรสอบสวนจะเสนอส ำนวนกำรสอบสวนตำมขอ้ ๓๒ 
โดยมีเหตุผลอันสมควรให้คณะกรรมกำรสอบสวนให้โอกำสแก่ผู้ถูกกล่ำวหำตำมที ่
ผูถู้กกล่ำวหำรอ้งขอ 

 

ข้อ ๑๙  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้รวบรวมพยำนหลักฐำนตำมข้อ ๑๘ 
เสร็จแล้วก่อนเสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำม 
ขอ้ ๓๒ ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำจ ำเป็นจะต้องรวบรวมพยำนหลกัฐำนเพิม่เติม 
กใ็ห้ด ำเนินกำรได้ ถ้ำพยำนหลกัฐำนที่ได้เพิม่เติมมำนัน้เป็นพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุน 
ขอ้กล่ำวหำใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนสรุปพยำนหลกัฐำนดงักล่ำวใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ 
และให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะให้ถ้อยค ำหรอืน ำสบืแก้เฉพำะพยำนหลกัฐำนเพิ่มเติม 
ทีส่นับสนุนขอ้กล่ำวหำนัน้  ทัง้นี้ ใหน้ ำขอ้ ๑๘ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๐  ในกำรสอบปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำและพยำน ต้องมกีรรมกำรสอบสวน 
ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสอบสวนทัง้หมดจงึจะสอบสวนได ้

 

ขอ้ ๒๑  ก่อนเริม่สอบปำกค ำพยำน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนแจ้งให้พยำน
ทรำบว่ำกรรมกำรสอบสวนมฐีำนะเป็นเจำ้พนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ กำรให้
ถอ้ยค ำอนัเป็นเทจ็ต่อกรรมกำรสอบสวนอำจเป็นควำมผดิตำมกฎหมำย 

 

ขอ้ ๒๒  ในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำน หำ้มมใิหก้รรมกำรสอบสวน
ผูใ้ดกระท ำกำรล่อลวง ขูเ่ขญ็ ใหส้ญัญำ หรอืกระท ำกำรใดเพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้ใหถ้อ้ยค ำ
อย่ำงใด ๆ 

 

ขอ้ ๒๓  ในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำน ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวน
เรยีกผูซ้ึง่จะถูกสอบปำกค ำเขำ้มำในทีส่อบสวนครำวละหนึ่งคน หำ้มมใิหบุ้คคลอื่นอยู่ในที่
สอบสวน เวน้แต่ทนำยควำมหรอืทีป่รกึษำของผูถู้กกล่ำวหำ หรอืบุคคลซึ่งคณะกรรมกำร
สอบสวนอนุญำตใหอ้ยู่ในทีส่อบสวนเพื่อประโยชน์แห่งกำรสอบสวน 

กำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำน ใหบ้นัทกึถอ้ยค ำมสีำระส ำคญัตำมแบบ 
สว.๔ หรือแบบ สว.๕ ที่ ก.ตร. ก ำหนด แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยค ำเสร็ จแล้ว  
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ใหอ้่ำนใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำฟังหรอืจะใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำอ่ำนเองกไ็ด ้เมื่อผูใ้หถ้อ้ยค ำรบัว่ำถูกตอ้งแล้ว 
ให้ผู้ให้ถ้อยค ำ ผู้ เข้ำร่วมฟังตำมวรรคหนึ่งที่อยู่ในที่สืบสวน และผู้บันทึกถ้อยค ำ 
ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน และให้คณะกรรมกำรสอบสวนทุกคนที่ร่วมสอบสวน 
ลงลำยมอืชื่อรบัรองไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำนัน้ดว้ย ถ้ำบนัทกึถ้อยค ำมหีลำยหน้ำใหก้รรมกำร
สอบสวนอย่ำงน้อยหนึ่งคนกบัผูใ้หถ้อ้ยค ำลงลำยมอืชื่อก ำกบัไวทุ้กหน้ำ 

ในกำรบนัทึกถ้อยค ำ ห้ำมมิให้ขูดลบหรือบนัทึกขอ้ควำมทบั ถ้ำจะต้องแก้ไข
ขอ้ควำมที่ได้บนัทึกไว้แล้วให้ใช้วธิีขดีฆ่ำหรอืตกเติม และให้กรรมกำรสอบสวนผู้ร่วม
สอบสวนอย่ำงน้อยหนึ่ งคนกับผู้ให้ถ้อยค ำลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่ำ 
หรอืตกเตมิ 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำหรอืผู้เข้ำร่วมฟังตำมวรรคหนึ่งที่อยู่ในที่สบืสวนไม่ยอม 
ลงลำยมอืชื่อให้บนัทึกเหตุนัน้ไว้ในบนัทึกถ้อยค ำนัน้ และให้กรรมกำรสอบสวนทุกคน 
ทีร่่วมสอบสวนลงลำยมอืชื่อรบัรองไวด้ว้ย 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได้ให้น ำมำตรำ ๙ แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชยม์ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๔  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนเรยีกบุคคลใดมำเป็นพยำน ใหบุ้คคลนัน้
มำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำตำมวนั เวลำ และสถำนทีท่ีค่ณะกรรมกำรสอบสวนก ำหนด 

ในกรณีที่พยำนมำแต่ไม่ให้ถ้อยค ำหรือไม่มำ หรือคณะกรรมกำรสอบสวน 
เรยีกพยำนไม่ไดภ้ำยในเวลำอนัควร คณะกรรมกำรสอบสวนจะไม่สอบสวนพยำนนัน้กไ็ด ้
แต่ต้องบนัทึกเหตุนัน้ไว้ในบันทึกประจ ำวนัที่มีกำรสอบสวนตำมข้อ ๑๐ และรำยงำน  
กำรสอบสวนตำมขอ้ ๓๒ 

 

ขอ้ ๒๕  ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสอบสวนเหน็ว่ำกำรสอบสวนพยำนหลกัฐำนใด
จะท ำให้กำรสอบสวนล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็น หรือมิใช่พยำนหลักฐำนในประเด็นส ำคัญ 
จะงดกำรสอบสวนพยำนหลกัฐำนนัน้ก็ได้ แต่ต้องบนัทึกเหตุนัน้ไว้ในบนัทึกประจ ำวนั 
ทีม่กีำรสอบสวนตำมขอ้ ๑๐ และรำยงำนกำรสอบสวนตำมขอ้ ๓๒ 

 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีจะต้องสอบสวนหรอืรวบรวมพยำนหลกัฐำนซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่
ประธำนกรรมกำรจะรำยงำนต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำร
มอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในท้องที่นั ้นสอบสวน 
หรือรวบรวมพยำนหลักฐำนแทนก็ได้ โดยก ำหนดประเด็นที่จะต้องสอบสวนไปให ้ 
ในกรณีเช่นนี้ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนเลือกข้ำรำชกำรต ำรวจ 
ทีเ่หน็สมควรอย่ำงน้อยอกีสองคนมำร่วมเป็นคณะท ำกำรสอบสวน 
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ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ ง ให้คณะท ำกำรสอบสวนมีฐำนะเป็น
คณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎ ก.ตร. นี้ และให้น ำข้อ ๑๑ ขอ้ ๑๓ วรรคหนึ่ง ข้อ ๒๐  
ขอ้ ๒๑ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ และขอ้ ๒๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกรณีมีมูลว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ
กระท ำผิดวนิัยอย่ำงร้ำยแรง หรือหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร 
บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรือประพฤติตนไม่เหมำะสมกับต ำแหน่งในอนัที่จะปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร ในเรื่องอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ในค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน  
ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนไปยงัผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนโดยเร็ว ถ้ำผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำ กรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำง
ร้ำยแรง หรือหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่
รำชกำรหรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร กใ็หส้ัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน โดยจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดมิเป็นผู้ท ำ
กำรสอบสวนหรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหม่ก็ได้  ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีทีก่ำรสอบสวนพำดพงิไปถงึขำ้รำชกำรต ำรวจผูอ้ื่นว่ำมส่ีวนร่วม
ในกำรกระท ำกำรในเรื่องทีท่ ำกำรสอบสวนนัน้ดว้ย ใหค้ณะกรรมกำรสอบสวนพจิำรณำ 
ในเบื้องต้นว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจผู้นั ้นมีส่วนร่วมกระท ำกำรในเรื่องที่สอบสวนนั ้น 
ดว้ยหรอืไม่ ถำ้เหน็ว่ำผูน้ัน้มส่ีวนร่วมกระท ำกำรในเรื่องทีส่อบสวนนัน้อยู่ดว้ย ใหป้ระธำน
กรรมกำรรำยงำนไปยงัผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพจิำรณำด ำเนินกำรตำม
ควรแก่กรณีโดยเรว็ 

ในกรณีที่ผู้มอี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควร
กล่ำวหำว่ำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำที่
รำชกำร บกพร่องในหน้ำที่รำชกำรหรอืประพฤติตนไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งในอนัที่จะ
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร กใ็หส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน โดยจะแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวนคณะเดิมเป็นผู้สอบสวนหรือจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหม่ก็ได ้  
ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ กรณีเช่นนี้ให้ 
ใชพ้ยำนหลกัฐำนทีไ่ดส้อบสวนมำแลว้ประกอบกำรพจิำรณำได ้

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรสอบสวนโดยแยกเป็นส ำนวน 
กำรสอบสวนใหม่ใหน้ ำส ำเนำพยำนหลกัฐำนทีเ่หน็ว่ำเกี่ยวขอ้งในส ำนวนกำรสอบสวนเดมิ
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๗๕๔ 

มำรวมในส ำนวนกำรสอบสวนใหม่และใหบ้นัทกึให้ปรำกฏด้วยว่ำน ำพยำนหลกัฐำนนัน้ 
มำจำกส ำนวนกำรสอบสวนเดมิ 

 

ข้อ ๒๙  ในกรณีที่มีค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดหรือต้อง 
รบัผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่กล่ำวหำ ถ้ำคณะกรรมกำรสอบสวนเห็นว่ำข้อเท็จจริงที่
ปรำกฏตำมค ำพิพำกษำได้ควำมประจักษ์ชัดอยู่แล้ว ให้ถือเอำค ำพิพำกษำนั ้น 
เป็นพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำโดยไม่ต้องสอบสวนพยำนหลักฐำนอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่ำวหำ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบและให้แจ้งข้อกล่ำวหำ 
พร้อมทัง้สรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำตำมที่ปรำกฏในค ำพิพำกษำ 
ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ  ทัง้นี้ ใหน้ ำขอ้ ๑๘ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๓๐  ในระหว่ำงกำรสอบสวน แม้จะมีกำรสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำไปอยู่นอก 
บงัคบับญัชำของผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำร
สอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วท ำรำยงำนกำรสอบสวนและเสนอส ำนวนกำรสอบสวนต่อ 
ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องตำมข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐  
ขอ้ ๔๑ และขอ้ ๔๒ และใหผู้้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนส่งเรื่องใหผู้้บงัคบับญัชำ
คนใหม่ของผู้ถูกกล่ำวหำเพื่อด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๓ ต่อไป  ทัง้นี้ ให้ผู้บังคับบัญชำ 
คนใหม่มอี ำนำจตรวจสอบควำมถูกตอ้งตำมขอ้ ๓๙ ขอ้ ๔๐ ขอ้ ๔๑ และขอ้ ๔๒ ดว้ย 

ในกรณีมีผู้ถูกกล่ำวหำบำงคนหรือทัง้หมดไปอยู่นอกบังคับบัญชำของผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ในกรณีเช่นนี้ เมื่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
ได้รบัส ำนวนกำรสอบสวนจำกคณะกรรมกำรสอบสวนและตรวจสอบควำมถูกต้องตำม 
ขอ้ ๓๙ ขอ้ ๔๐ ขอ้ ๔๑ และขอ้ ๔๒ แลว้ใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนส่งเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำสัง่กำรส ำหรบัผู้ถูกกล่ำวหำทุกคนด ำเนินกำรตำม 
ขอ้ ๓๓ ต่อไป 

 

หมวด ๔ 

กำรท ำรำยงำนกำรสอบสวน 

   
 

ขอ้ ๓๑  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนไดร้วบรวมพยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ เสรจ็แล้ว
ใหป้ระชุมพจิำรณำลงมตดิงันี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผิดวินัยหรือไม่ ถ้ำผิดเป็นควำมผิดวินัยกรณีใด  
ตำมมำตรำใด และควรไดร้บัโทษสถำนใด 
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๗๕๕ 

(๒) กรณีกระท ำผิดวินัยอันมิใช่ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ ำยแรง หรือหย่อน
ควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร บกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำรหรอืประพฤตติน
ไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่งในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร หรอืไม่ อย่ำงไร 

(๓) กรณีไม่ไดค้วำมแน่ชดัว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงทีจ่ะถูก
ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก แต่มมีลทนิหรอืมวัหมองในกรณีทีถ่กูสอบสวนนัน้ หำกจะให้
รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำรและควรให้ออกจำกรำชกำรตำม 
มำตรำ ๑๐๒ หรอืไม่ อย่ำงไร 

 

ข้อ ๓๒  เมื่อได้ประชุมพิจำรณำลงมติตำมข้อ ๓๑ แล้ว ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนท ำรำยงำนกำรสอบสวนโดยมีสำระส ำคัญตำมแบบ สว.๖ ที่ ก.ตร. ก ำหนด 
เสนอต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน กรรมกำรสอบสวนผู้ใดมีควำมเห็นแย้ง 
ให้ท ำควำมเห็นแย้งแนบไว้กับรำยงำนกำรสอบสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำน 
กำรสอบสวนดว้ย 

รำยงำนกำรสอบสวนอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
(๑) สรุปขอ้เทจ็จรงิและพยำนหลกัฐำนว่ำมอีย่ำงใดบ้ำง ในกรณีทีไ่ม่ไดส้อบสวน

พยำนหลกัฐำนตำมขอ้ ๒๔ และขอ้ ๒๕ ให้รำยงำนเหตุทีไ่ม่ได้สอบสวนนัน้ใหป้รำกฏไว ้
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพ ใหบ้นัทกึเหตุผลในกำรรบัสำรภำพ (ถ้ำม)ี 
ไวด้ว้ย 

(๒ ) วินิ จฉั ย เปรียบ เทียบพยำนหลักฐำนที่ สนั บสนุนข้อก ล่ำวหำกับ
พยำนหลกัฐำนทีห่กัลำ้งขอ้กล่ำวหำ 

(๓) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสอบสวนว่ำผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำผิดวนิัย
หรอืไม่ อย่ำงไร ถ้ำไม่ผิดให้เสนอควำมเห็นยุติเรื่อง ถ้ำผดิให้ระบุว่ำเป็นควำมผดิวนิัย 
กรณีใด ตำมมำตรำใด และควรได้รบัโทษสถำนใด หรอืหย่อนควำมสำมำรถในอนัที่จะ
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร บกพร่องในหน้ำทีร่ำชกำรหรอืประพฤตตินไม่เหมำะสมกบัต ำแหน่ง
ในอนัที่จะปฏิบตัิหน้ำที่รำชกำร หรอืไม่ อย่ำงไร หรอืไม่ได้ควำมแน่ชดัว่ำผูถู้กกล่ำวหำ
กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงทีจ่ะถูกลงโทษปลดออกหรอืไล่ออก แต่มมีลทนิหรอืมวัหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวนนั ้น หำกให้รับรำชกำรต่อไปจะเป็นกำรเสียหำยแก่รำชกำร 
และควรใหอ้อกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๒ หรอืไม่ อย่ำงไร 

เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้ท ำรำยงำนกำรสอบสวนแล้ว ให้ เสนอส ำนวน 
กำรสอบสวนพรอ้มทัง้สำรบำญต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อพจิำรณำสัง่กำร
ต่อไปและใหถ้อืว่ำกำรสอบสวนแลว้เสรจ็ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๕๖ 

หมวด ๕ 

กำรพจิำรณำสัง่ส ำนวนกำรสอบสวน 

   
 

ข้อ ๓๓  เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้เสนอส ำนวนกำรสอบสวนมำแล้ว  
ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตรวจสอบควำมถูกต้องของส ำนวนกำรสอบสวน
ตำมขอ้ ๓๙ ขอ้ ๔๐ ขอ้ ๔๑ และขอ้ ๔๒ 

 

ข้อ ๓๔  ในกรณีที่ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน หรือผู้มีอ ำนำจตำม
มำตรำ ๙๐ มำตรำ ๙๑ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๑๐๑ แล้วแต่กรณี เหน็สมควรใหส้อบสวน
เพิม่เตมิประกำรใดใหก้ ำหนดประเดน็พรอ้มทัง้ส่งเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งไปใหค้ณะกรรมกำร
สอบสวนคณะเดมิเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนเพิม่เตมิไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสอบสวนคณะเดมิไม่อำจท ำกำรสอบสวนได้หรอืผู้สัง่
สอบสวนเพิม่เติมเห็นเป็นกำรสมควรจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนคณะใหม่ขึ้นท ำ
กำรสอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้น ำข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ มำใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมกำรสอบสวนท ำกำรสอบสวนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่งพยำนหลักฐำนที่ได้จำกกำรสอบสวนเพิ่มเติมไปให้ผู้สัง่
สอบสวนเพิม่เตมิโดยท ำควำมเหน็ทีไ่ดจ้ำกกำรสอบสวนเพิม่เตมิประกอบไปดว้ย 

 

ขอ้ ๓๕  ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อท ำกำร
สอบสวนข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดตำมมำตรำ ๑๐๑ และผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำ 
ผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ ด ำเนินกำรสัง่กำร
ตำมผลกำรสอบสวนโดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืด ำเนินกำรสอบสวน
ใหม่ แต่ทัง้นี้ต้องแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำตำม 
ขอ้ ๑๘ ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบดว้ย 

 

ขอ้ ๓๖  กำรพจิำรณำด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๓ ขอ้ ๓๔ ขอ้ ๓๕ และกำรพจิำรณำ
สัง่กำรตำมผลกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำสัง่กำร 
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทัง้นี้ ต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบวนันับแต่วนัได้รบัส ำนวน เว้นแต่ 
มเีหตุจ ำเป็นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นระเบยีบ ก.ตร. ซึ่งท ำใหก้ำรพจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำว กใ็หข้ยำยระยะเวลำไดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้ง
ไม่เกนิหกสบิวนั ในกำรนี้หำกยงัพจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ใหข้ำ้รำชกำรต ำรวจ ผูถู้กกล่ำวหำ
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๗๕๗ 

กลับคืนสู่ฐำนะเดิมและให้ถือว่ำไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนนับแต่วันครบ
ก ำหนดเวลำดงักล่ำวจนกว่ำกำรพจิำรณำสัง่กำรในเรื่องนัน้จะเสรจ็สิน้และมคี ำสัง่ 

กรณีผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๗๒ (๒) (๓) และ (๔) จะสัง่ลงโทษปลดออก 
หรอืไล่ออกจำกรำชกำรแก่ผูถู้กกล่ำวหำ ให้ผูม้อี ำนำจดงักล่ำวส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำกลัน่กรองกำรพิจำรณำสัง่ลงโทษที่ได้แต่งตัง้ขึ้นตำมมำตรำ ๙๐ วรรคสอง  
เพื่อพจิำรณำกลัน่กรองเสนอ  ทัง้นี้ ผูม้อี ำนำจจะตอ้งสัง่กำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในระยะเวลำ
ตำมวรรคแรก 

กำรพจิำรณำพยำนหลกัฐำนว่ำผูถู้กกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไร หรอืไม่ นัน้ 
ให้ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำจำกพยำนหลักฐำนในส ำนวนกำรสอบสวนและต้องเป็น
พยำนหลกัฐำนที่ไดส้รุปแจ้งให้ผูถู้กกล่ำวหำทรำบและให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะชี้แจง
แก้ขอ้กล่ำวหำตำมขอ้ ๑๘ แล้วเท่ำนัน้ หำกผูม้อี ำนำจเหน็ว่ำพยำนหลกัฐำนทีป่รำกฏใน
ส ำนวนกำรสอบสวนนอกเหนือจำกที่ได้มกีำรสรุปใหผู้้ถูกกล่ำวหำทรำบไว้แล้วสำมำรถ 
รบัฟังลงโทษผูถู้กกล่ำวหำได ้จะต้องด ำเนินกำรใหม้กีำรแจง้สรุปพยำนหลกัฐำนในส่วนที่
เพิม่เตมิดงักล่ำวใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบและใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำชีแ้จงแกข้อ้กล่ำวหำดว้ย 

 

หมวด ๖ 

สทิธแิละหน้ำทีข่องผูถู้กกล่ำวหำ 

   
 

ข้อ ๓๗  ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิคัดค้ำนผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน 
และกรรมกำรสอบสวนถำ้ผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมขอ้ ๓ 

กำรคดัค้ำนให้ท ำเป็นหนังสอืแสดงขอ้เท็จจรงิที่เป็นเหตุแห่งกำรคดัค้ำนไว้ใน
หนังสือคดัค้ำนด้วยว่ำจะท ำให้กำรสอบสวนไม่ได้ควำมจรงิและควำมยุติธรรมอย่ำงไร 
กำรคดัคำ้นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน ใหย้ื่นต่อผูบ้งัคบับญัชำเหนือผูส้ ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนขึ้นไปหนึ่งชัน้ ถ้ำนำยกรฐัมนตรเีป็นผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สอบสวน ให้ยื่นต่อ ก.ตร. กำรคัดค้ำนกรรมกำรสอบสวนให้ยื่นต่อผู้สัง่แต่งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวน  ทั ้งนี้  ภำยในเจ็ดวันนับแต่วันรับทรำบค ำสั ง่แต่ งตั ้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนหรือทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน ในกำรนี้ให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ
คดัค้ำนส่งส ำเนำหนังสอืคดัค้ำนและแจ้งวนัที่ได้รบัหนังสอืคดัค้ำนให้ประธำนกรรมกำร
สอบสวนทรำบและรวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวนดว้ย 

กำรพจิำรณำกำรคดัคำ้น ผู้ที่ไดร้บัหนังสอืคดัคำ้นอำจตรวจสอบขอ้เท็จจรงิได้
ตำมควำมเหมำะสมและให้พจิำรณำสัง่กำรโดยไม่ชกัช้ำ  ทัง้นี้ ไม่เกนิสำมสบิวนันับแต่
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๗๕๘ 

วันที่ได้รับหนังสือคัดค้ำน หำกเห็นว่ำกำรคัดค้ำนมีเหตุผลรับฟังได้ กรณีคัดค้ำน 
ผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหส้ัง่ให้ผูน้ัน้พ้นจำกผู้มอี ำนำจพจิำรณำตำมขอ้ ๓๓  
ขอ้ ๓๔ ขอ้ ๓๕ และกำรพิจำรณำสัง่กำรตำมผลกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำรเสรจ็สิ้นแล้ว
และสัง่ใหผู้บ้งัคบับญัชำของผูถู้กกล่ำวหำทีม่อี ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
เป็นผู้พิจำรณำแทนหรอืจะเป็นผู้พิจำรณำเองก็ได้ กรณีนำยกรฐัมนตรเีป็นผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวน ให้ ก.ตร. พิจำรณำ เมื่อ ก.ตร. มีมติเป็นประกำรใดแล้ว  
ใหน้ำยกรฐัมนตรสีัง่ตำมนัน้กรณีคดัคำ้นกรรมกำรสอบสวน ใหส้ัง่ใหผู้ถู้กคดัคำ้น พน้จำก
กำรเป็นกรรมกำรสอบสวน ถ้ำเห็นว่ำกำรคัดค้ำนไม่มีเหตุผลที่จะรบัฟังได้ ให้สัง่ยก 
ค ำคัดค้ำนนัน้ กำรสัง่ยกค ำคัดค้ำนให้เป็นที่สุด ในกำรพิจำรณำกำรคัดค้ำนให้แสดง
เหตุผลในกำรพิจำรณำสัง่กำรไว้ด้วย พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้คัดค้ำนทรำบแล้วส่งเรื่องให้
คณะกรรมกำรสอบสวนรวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวน 

ในกรณีที่ผู้พิจำรณำกำรคดัค้ำนไม่พิจำรณำสัง่กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยใน
สำมสบิวนัตำมวรรคสำม ใหถ้อืว่ำผูท้ีถู่กคดัคำ้นพน้จำกกำรเป็นผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำม
ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ และกำรพิจำรณำสัง่กำรตำมผลกำรสอบสวนที่ด ำเนินกำร 
เสร็จสิ้นแล้วหรอืพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนแล้วแต่กรณี กำรพ้นจำกกำรเป็น
กรรมกำรสอบสวนใหป้ระธำนกรรมกำรรำยงำนไปยงัผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
เพื่อด ำเนินกำรตำมขอ้ ๗ ต่อไป 

กำรพ้นจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบสวนไม่กระทบถึงกำรสอบสวนที่ได้
ด ำเนินกำรไปแลว้ 

 

ข้อ ๓๘  กำรน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวหำจะน ำพยำนหลกัฐำนมำเอง 
หรอืจะอ้ำงพยำนหลกัฐำนแล้วขอให้คณะกรรมกำรสอบสวนเรยีกพยำนหลกัฐำนนัน้มำ 
กไ็ด ้

ผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งได้ยื่นค ำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำแก้ข้อกล่ำวหำไว้แล้ว อำจยื่น 
ค ำชี้แจง หรอืขอใหถ้้อยค ำ หรอืน ำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำเพิม่เตมิต่อคณะกรรมกำรสอบสวน
ก่อนกำรสอบสวนแลว้เสรจ็หำกคณะกรรมกำรเหน็ว่ำมเีหตุอนัสมควรกใ็หร้บัไวพ้จิำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

เมื่อกำรสอบสวนแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสอบสวนหรือผู้บงัคบับัญชำผู้มีอ ำนำจ ผู้ถูกกล่ำวหำจะยื่นค ำชี้แจงต่อ
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๗๕๙ 

บุคคลดงักล่ำวกไ็ด ้ในกรณีเช่นนี้ใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนหรอืผูบ้งัคบับญัชำ
ผูม้อี ำนำจรบัค ำชีแ้จงนัน้รวมไวใ้นส ำนวนกำรสอบสวนเพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ย 

ในกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวหำจะน ำทนำยควำมหรือที่ปรกึษำ 
ของตนจ ำนวนไม่เกินหนึ่งคนเข้ำร่วมฟังกำรสอบสวนก็ได้ ทนำยควำมหรอืที่ปรึกษำ 
ทีเ่ขำ้ร่วมฟังกำรสอบสวนนัน้จะใหถ้อ้ยค ำแทนผูถู้กกล่ำวหำไม่ได ้

 

หมวด ๗ 

กำรสอบสวนทีม่ชิอบและบกพรอ่ง 

   

 

ขอ้ ๓๙  ในกรณีปรำกฏว่ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนไม่ถูกต้องตำม 
ข้อ ๔ เว้นแต่กรณีไม่มีเลขำนุกำรให้กำรสอบสวนทัง้หมดเสียไป ในกรณีเช่นนี้ ให้ 
ผูม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๘๖ วรรคสอง มำตรำ ๙๑ วรรคสำม หรอืมำตรำ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง 
แลว้แต่กรณี แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนใหม่ใหถู้กตอ้ง 

 

ขอ้ ๔๐  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรสอบสวนตอนใดท ำไม่ถูกต้อง ใหก้ำรสอบสวน
ตอนนัน้เสยีไปเฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรประชุมของคณะกรรมกำรสอบสวนมีกรรมกำรสอบสวนมำประชุม 
ไม่ครบตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๓ วรรคหนึ่ง 

(๒) กำรสอบปำกค ำบุคคลด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๑๑  
ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ วรรคหนึ่ง ขอ้ ๒๖ หรอืขอ้ ๓๘ วรรคสี ่

ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๘๖ วรรคสอง มำตรำ ๙๑ วรรคสำม  
หรอืมำตรำ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สัง่ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรใหม่ 
ใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำคณะกรรมกำรสอบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ 
มำรบัทรำบขอ้กล่ำวหำและสรุปพยำนหลกัฐำนที่สนับสนุนขอ้กล่ำวหำ หรอืไม่ส่งบนัทกึ
กำรแจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรบัไปให้ผู้ถูกกล่ำวหำ หรอืไม่มีหนังสอืขอให้ผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจง หรือ 
นัดมำใหถ้้อยค ำหรอืน ำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำตำมขอ้ ๑๘ ใหผู้ม้อี ำนำจตำมมำตรำ ๘๖ วรรคสอง 
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๗๖๐ 

มำตรำ ๙๑ วรรคสำม หรือมำตรำ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สัง่ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนด ำเนินกำรให้ถูกต้องโดยเร็ว และต้องให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะชี้แจง 
ใหถ้อ้ยค ำและน ำสบืแกข้อ้กล่ำวหำตำมที่ก ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๘ ดว้ย 

ในกรณีทีผู่ม้อี ำนำจ สัง่ลงโทษผูถู้กกล่ำวหำไปตำมบทมำตรำหรือฐำนควำมผดิ
ที่แตกต่ำงจำกที่คณะกรรมกำรสอบสวนได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบ แต่กำรสอบสวน
ของคณะกรรมกำรสอบสวนผู้ถูกกล่ำวหำไม่ได้หลงข้อต่อสู้ หรือไม่ท ำให้เสียควำม 
เป็นธรรมใหถ้อืว่ำกำรสอบสวนและพจิำรณำนัน้ใชไ้ด ้

 

ขอ้ ๔๒  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำกำรสอบสวนตอนใดท ำไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.ตร. นี้ 
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ และข้อ ๔๑ ถ้ำกำรสอบสวนตอนนั ้นเป็น
สำระส ำคัญอันจะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม ให้ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๘๖ วรรคสอง  
มำตรำ ๙๑ วรรคสำม หรือมำตรำ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สัง่ให้คณะกรรมกำร
สอบสวนแก้ไขหรอืด ำเนินกำรตอนนัน้ให้ถูกต้องโดยเร็ว แต่ถ้ำกำรสอบสวนตอนนัน้ 
มิใช่สำระส ำคัญอันจะท ำให้เสียควำมเป็นธรรม ผู้มีอ ำนำจดังกล่ำวจะสัง่ให้แก้ไข 
หรอืด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งหรอืไม่กไ็ด ้

 

หมวด ๘ 

กำรนับระยะเวลำ 

   

 

ขอ้ ๔๓  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.ตร. น้ี ส ำหรบัเวลำเริม่ตน้ใหน้ับวนัถดัจำก
วนัแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริม่นับระยะเวลำ แต่ถ้ำเป็นกรณีขยำยเวลำให้นับวนัต่อจำก
วันสุดท้ำยแห่งระยะเวลำเดิมเป็นวันเริ่มระยะเวลำที่ขยำยออกไป ส่วนเวลำสิ้นสุด 
ถ้ำวนัสุดท้ำยแห่งระยะเวลำตรงกบัวนัหยุดรำชกำรให้นับวนัเริม่เปิดท ำกำรใหม่เป็นวนั
สุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ 
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๗๖๑ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ข้อ ๔๔  ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนก่อนที่กฎ ก.ตร. นี้ 
ใช้บังคับ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ใช้อยู่ 
ในขณะนัน้ จนกว่ำจะแล้วเสรจ็ ส่วนกำรพจิำรณำสัง่กำรของผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ ๘๖ 
วรรคสอง มำตรำ ๙๐ มำตรำ ๙๑ วรรคสำม หรอืมำตรำ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี  
ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.ตร. นี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รอ้ยต ำรวจเอก ปุระชยั  เป่ียมสมบูรณ์ 

รองนำยกรฐัมนตร ีปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
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๗๖๒ 

กฎ ก.ตร. 
วำ่ดว้ยกำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำอุทธรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๒) (๓) และ (๘) และมำตรำ ๑๐๕  
แห่งพระรำชบญัญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ มติ ก.ตร. ในกำรประชุมครัง้ที ่ 
๕/๒๕๔๗ เมื่อวนัที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๔๗ และมติอนุกรรมกำร ก.ตร. เกี่ยวกบัอุทธรณ์ 
ในกำรประชุมครัง้ที่ ๑๒/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่๑๗ พฤษภำคม ๒๕๔๗ จงึออกกฎ ก.ตร. ไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๘๙  กฎ ก.ตร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  กำรอุทธรณ์และกำรพจิำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษทำงวนิัยและค ำสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 

ในกรณีที่เป็นกำรลงโทษทำงวินัยหรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรตำมกฎหมำยอื่น 
ซึง่ก ำหนดเรื่องกำรอุทธรณ์ไวเ้ป็นกำรเฉพำะกใ็หเ้ป็นไปตำมกฎหมำยนัน้ หำกกฎหมำยนัน้
ไม่ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรพจิำรณำอุทธรณ์ไวเ้ป็นกำรเฉพำะกใ็ห้น ำหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรพจิำรณำอุทธรณ์ตำมกฎ ก.ตร. ฉบบันี้มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓  ขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ถูกสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 
มสีทิธอิุทธรณ์ค ำสัง่ไดภ้ำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทรำบค ำสัง่ 

ในกรณีทีผู่ถู้กสัง่ลงโทษทำงวนิัยหรอืผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรถงึแก่ควำมตำย
ไปก่อนที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ ทำยำทผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จตกทอดของผู้นัน้มีสิทธิที่จะ
อุทธรณ์ค ำสัง่แทนไดภ้ำยใตก้ ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 

ระยะเวลำกำรพจิำรณำอุทธรณ์ ใหพ้จิำรณำใหแ้ล้วเสรจ็และแจง้ผูอุ้ทธรณ์ทรำบ
ภำยในสองรอ้ยสีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้ับอุทธรณ์ เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็นตำมที่ก ำหนดไวใ้น
ระเบียบ ก.ตร. ที่ท ำให้กำรพิจำรณำไม่แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำดงักล่ำว ก็ให้ขยำย
ระยะเวลำไดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะตอ้งไม่เกนิหกสบิวนั 

 

 
๘๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๕๙ ก/หน้ำ ๒๒/๑๓ กนัยำยน ๒๕๔๗ 
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๗๖๓ 

ขอ้ ๔  กำรใช้สิทธอิุทธรณ์กรณีถูกสัง่ลงโทษภำคทณัฑ์ ทณัฑกรรม กักยำม 
กกัขงั หรอืตดัเงนิเดอืน ใหอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ต่อผูบ้งัคบับญัชำของผูบ้งัคบับญัชำทีส่ัง่ลงโทษ 
หรอื ก.ตร. แลว้แต่กรณีดงันี้ 

(๑) กรณีที่ผูด้ ำรงต ำแหน่งตัง้แต่รองผู้บงัคบักำรหรอืเทียบเท่ำลงมำเป็นผู้สัง่
ลงโทษ ใหอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ต่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้งัคบักำรหรอืเทยีบเท่ำทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชำ
ของผูส้ัง่ลงโทษ 

(๒) กรณีทีผู่ด้ ำรงต ำแหน่งตัง้แต่รองผูบ้ญัชำกำรหรอืเทยีบเท่ำลงมำถงึผูบ้งัคบั
กำรหรือเทียบเท่ำเป็นผู้สัง่ลงโทษ ให้อุทธรณ์ค ำสัง่ต่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บัญชำกำร 
หรอืเทยีบเท่ำทีเ่ป็นผูบ้งัคบับญัชำของผูส้ัง่ลงโทษ 

(๓) กรณีทีผู่ด้ ำรงต ำแหน่งตัง้แต่ผูบ้งัคบักำรหรอืเทียบเท่ำของกองบงัคบักำรที่
ขึ้นตรงต่อส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้สัง่ลงโทษ ให้อุทธรณ์ค ำสัง่ต่อ 
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

(๔) กรณีทีผู่ด้ ำรงต ำแหน่งตัง้แต่จเรต ำรวจแห่งชำติ หรอืรองผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติหรอืเทียบเท่ำลงมำถึงผู้บญัชำกำรหรอืเทียบเท่ำเป็นผู้สัง่ลงโทษ ให้อุทธรณ์
ค ำสัง่ต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

(๕) กรณีที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้สัง่ลงโทษ ให้อุทธรณ์ค ำสัง่ต่อ 
ก.ตร. 

(๖) กรณีที่ผู้บังคับบัญชำอื่นนอกเหนือจำก (๑) ถึง (๕) เป็นผู้สัง่ลงโทษ  
ให้อุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชำที่เป็นหัวหน้ำสูงสุดของหน่วยงำนหรือกลุ่มต ำแหน่ง  
ทีผู่อุ้ทธรณ์นัน้สงักดัอยู่ 

กรณีที่ผู้สัง่ลงโทษใช้อ ำนำจสัง่ลงโทษในฐำนะเป็นผู้ร ักษำรำชกำรแทน 
หรอืปฏิบตัิรำชกำรแทนในต ำแหน่งใด ให้ถอืว่ำเป็นกำรสัง่ลงโทษของผูด้ ำรงต ำแหน่งที่
รกัษำรำชกำรแทนหรอืปฏบิตัริำชกำรแทนนัน้ 

 

ขอ้ ๕  กำรใชส้ทิธอิุทธรณ์กรณีถูกสัง่ลงโทษปลดออก หรอืไล่ออก หรอืถูกสัง่ให้
ออกจำกรำชกำรใหอุ้ทธรณ์ค ำสัง่ต่อ ก.ตร. 

ในกำรใช้สิทธิตำมวรรคหนึ่ ง ผู้อุทธรณ์จะขอแถลงกำรณ์ด้วยวำจำเพื่ อ
ประกอบกำรพิจำรณำของ ก.ตร. ก็ได้ โดยแสดงควำมประสงค์ไว้ในหนังสืออุทธรณ์  
หรอืจะท ำเป็นหนังสอืต่ำงหำก แต่ต้องยื่นหนังสอืนัน้ต่อ ก.ตร. โดยตรงภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัที่ยื่นหนังสืออุทธรณ์ หำก ก.ตร. พิจำรณำเห็นว่ำกำรแถลงกำรณ์ด้วยวำจำ 
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๗๖๔ 

ไม่จ ำเป็นแก่กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์จะไม่อนุญำตให้ผูอุ้ทธรณ์เข้ำแถลงกำรณ์ดว้ย
วำจำกไ็ด ้

 

ข้อ ๖  ให้ผู้บังคับบัญชำหรือ ก.ตร. ตำมข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  
และขอ้ ๕ เป็นผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ทีร่บัไวใ้นแต่ละกรณี 

 

ขอ้ ๗  กำรอุทธรณ์ต้องท ำเป็นหนังสือโดยระบุข้อโต้แย้งประกอบข้อเท็จจรงิ 
หรอืขอ้กฎหมำยและเหตุผลในกำรอุทธรณ์ใหเ้หน็ว่ำไดถู้กลงโทษ หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำก
รำชกำรโดยไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสมหรอืไม่เป็นธรรมอย่ำงไร และลงลำยมอืชื่อและที่อยู่
ของผูอุ้ทธรณ์ 

 

ขอ้ ๘  เพื่อประโยชน์ในกำรอุทธรณ์ ผูจ้ะอุทธรณ์มสีทิธขิอตรวจหรอืคดัรำยงำน
กำรสบืสวนสอบสวนของคณะกรรมกำรสบืสวนสอบสวนหรอืของผู้สบืสวนสอบสวนได ้
ส่วนกำรขอตรวจหรอืคดับนัทึกถ้อยค ำบุคคล พยำนหลกัฐำนอื่น หรอืเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บงัคบับญัชำผู้สัง่ลงโทษหรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรที่จะอนุญำต
หรอืไม่ โดยให้พิจำรณำถึงประโยชน์ในกำรรกัษำวินัยและกำรปกครองบังคับบัญชำ
ขำ้รำชกำรต ำรวจตลอดจนเหตุผลและควำมจ ำเป็นเป็นเรื่อง ๆ ไป 

 

ข้อ ๙  ผู้อุทธรณ์มีสิทธิคัดค้ำนผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์  
หรือกรรมกำรข้ำรำชกำรต ำรวจผู้พิจำรณำอุทธรณ์ ถ้ำผู้นัน้มีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รู้เห็นเหตุกำรณ์ในเรื่องที่ผู้อุทธรณ์ถูกสัง่ลงโทษหรือถูกสัง่ให้ออกจำก
รำชกำร 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีผู่อุ้ทธรณ์ถูกสัง่ลงโทษหรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงผูอุ้ทธรณ์ 

(๔) เป็นผูก้ล่ำวหำหรอืเป็นผูบ้งัคบับญัชำผูส้ัง่ลงโทษหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 
หรอืเป็นคู่สมรส บุพกำร ีผูส้บืสนัดำน หรอืพีน้่องร่วมบดิำมำรดำหรอืร่วมบดิำหรอืมำรดำ 
กบัผูก้ล่ำวหำหรอืผูบ้งัคบับญัชำผูส้ัง่ลงโทษหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร 

(๕) มเีหตุอื่นซึง่อำจท ำใหก้ำรพจิำรณำเสยีควำมเป็นธรรม 

กำรคดัค้ำนผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ หรอื ก.ตร. ผู้พจิำรณำ
อุทธรณ์ต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งกำรคัดค้ำนไว้ในหนังสืออุทธรณ์หรือ 
แจ้งเพิ่มเติมเป็นหนังสือก่อนที่ผู้บังคบับัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์หรือ ก.ตร.  
แลว้แต่กรณี เริม่พจิำรณำอุทธรณ์ 
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๗๖๕ 

เมื่อมีเหตุหรือมีกำรคัดค้ำนตำมวรรคหนึ่ ง ผู้ถูกคัดค้ำนผู้นั ้นจะถอนตัว 
ไม่พิจำรณำอุทธรณ์นัน้ก็ได้ ถ้ำมิได้ถอนตัว ให้ผู้นัน้ส่งค ำคัดค้ำนให้ผู้บังคับบัญชำ 
ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ที่อยู่ล ำดบัเหนือขึ้นไปของผู้ถูกคดัค้ำน ประธำนกรรมกำร 
หรอืประธำนอนุกรรมกำร แลว้แต่กรณี พจิำรณำเหตุทีค่ดัคำ้นถ้ำเป็นกำรคดัคำ้นประธำน
กใ็หค้ณะกรรมกำรซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่หลอือยู่เป็นผูพ้จิำรณำหำกเหน็ว่ำเหตุนัน้
น่ำเชื่อถอืใหด้ ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) กรณีอุทธรณ์ต่อผูบ้งัคบับญัชำใหผู้บ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์
ทีพ่จิำรณำค ำคดัคำ้นนัน้เป็นผูพ้จิำรณำอุทธรณ์นัน้แทนผูท้ีถู่กคดัคำ้น 

(๒) กรณีอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ให้ประธำนกรรมกำร หรือประธำนอนุกรรมกำร 
คณะกรรมกำรซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรที่เหลอือยู่ แล้วแต่กรณี แจ้งผู้ถูกคดัคำ้นทรำบ
และมใิหพ้จิำรณำอุทธรณ์นัน้ 

ในกรณีผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติเป็นผู้ถูกคัดค้ำน ก็ให้ด ำเนินกำรตำม 
วรรคสำมโดยอนุโลม  ทัง้นี้ โดยให้อ ำนำจหน้ำที่ของผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพิจำรณำ
อุทธรณ์ทีอ่ยู่ในล ำดบัเหนือขึน้ไปเป็นอ ำนำจหน้ำทีข่อง ก.ตร. 

 

ขอ้ ๑๐  เพื่อประโยชน์ในกำรนับระยะเวลำอุทธรณ์ ให้ถือวนัที่ผู้ถูกสัง่ลงโทษ
หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไดร้บัแจง้ค ำสัง่เป็นวนัทรำบค ำสัง่ 

กำรแจ้งค ำสัง่ลงโทษหรือค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรให้แจ้งแก่ผู้ถูกสั ง่ลงโทษ 
หรอืถูกสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรทรำบโดยเรว็โดยใชว้ธิกีำรใดวธิกีำรหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้บุคคลเป็นผู้แจ้งแก่ผู้ถูกสัง่ลงโทษหรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรที่ 
ที่ท ำงำน หรอืตำมที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กบัเจ้ำหน้ำที่ หรอืภูมิล ำเนำของผู้นัน้ โดยให้ผู้ถูกสัง่
ลงโทษหรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรลงลำยมือชื่อและวนัที่ รบัทรำบไว้เป็นหลกัฐำน 
และใหม้อบส ำเนำค ำสัง่แก่ผูน้ัน้ไวห้นึ่งฉบบั 

ในกรณีผู้ถูกสัง่ลงโทษหรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไม่ยอมรับ หำกได้วำง 
ค ำสัง่นัน้หรอืปิดค ำสัง่นัน้ไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ำย ณ สถำนที่นัน้ต่อหน้ำเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 
ขำ้รำชกำรอื่น เจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่รบัผิดชอบในเขตพื้นที่ ได้แก่ ก ำนัน แพทย์ประจ ำ
ต ำบล สำรวตัรก ำนัน ผูใ้หญ่บ้ำน ผูช้่วยผูใ้หญ่บ้ำน ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่หรอืพนักงำน
ส่วนทอ้งถิน่ ขำ้รำชกำรประจ ำอ ำเภอหรอืจงัหวดั ทีไ่ปเป็นพยำนกใ็หถ้อืว่ำไดร้บัแจง้แลว้ 

ในกรณีที่ขณะไปส่งไม่พบผูถู้กสัง่ลงโทษหรอืผู้ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรจะส่ง
ค ำสัง่แก่บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภำวะที่อยู่หรือท ำงำนในสถำนที่นัน้ก็ได้ และให้ถือว่ำ 
ผูถู้กสัง่ลงโทษหรอืผูถู้กสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำรไดร้บัแจง้ในวนัทีไ่ดส่้งค ำสัง่ใหแ้ก่บุคคลนัน้ 
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ยกเวน้ผู้นัน้เป็นผู้ถูกสัง่พกัรำชกำร ถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรอืถูกสัง่ลงโทษ
กรณีละทิ้งหน้ำที่รำชกำรแล้วไม่กลบั แล้วแต่กรณี ก็ให้ด ำเนินกำรแจ้งค ำสัง่ตำม (๒) 
แทน 

(๒) ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผู้ถูกสัง่ลงโทษหรอืถูกสัง่ให้ออก
จำกรำชกำร ณ ภูมลิ ำเนำของผูน้ัน้หรอืตำมทีอ่ยู่ทีไ่ดใ้หไ้วก้บัเจำ้หน้ำทีแ่ล้ว เมื่อปรำกฏ
ในใบตอบรบัทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนว่ำผู้นัน้ได้รบัค ำสัง่ดงักล่ำวหรือมีผู้รบัแทนแล้ว 
ใหถ้อืว่ำไดร้บัแจง้เมื่อครบก ำหนดเจด็วนันับแต่วนัส่งส ำหรบักรณีภำยในประเทศหรอืเมื่อ
ครบก ำหนดสบิหำ้วนันับแต่วนัส่งส ำหรบักรณีส่งไปยงัต่ำงประเทศ เวน้แต่จะมกีำรพสิจูน์
ไดว้่ำไม่มกีำรไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจำกวนันัน้ 

(๓) กรณีมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วนจะใช้วิธีส่งทำงเครื่องโทรสำรก็ได้ แต่ต้องมี
หลกัฐำนกำรได้ส่งจำกหน่วยงำนผู้จดับรกิำรโทรคมนำคมที่เป็นสื่อในกำรส่งโทรสำรนัน้ 
และตอ้งจดัส่งค ำสัง่ตวัจรงิโดยวธิใีดวธิหีนึ่งตำมทีก่ล่ำวมำแล้วในขอ้น้ีใหแ้ก่ผูถู้กสัง่ลงโทษ
หรอืถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรในทนัททีี่อำจกระท ำได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่ำผู้นัน้ได้รบัแจ้ง
ค ำสัง่ตำมวนั เวลำ ทีป่รำกฏในหลกัฐำนของหน่วยงำนผูจ้ดับรกิำรโทรคมนำคมดงักล่ำว 
เวน้แต่จะมกีำรพสิจูน์ไดว้่ำไม่มกีำรไดร้บัหรอืไดร้บัก่อนหรอืหลงัจำกวนันัน้ 

 

ข้อ ๑๑  กำรอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบญัชำที่มีต ำแหน่งเหนือผู้บงัคบับัญชำที่สัง่
ลงโทษ ใหท้ ำหนังสอือุทธรณ์ถงึผูบ้งัคบับญัชำนัน้พรอ้มกบัส ำเนำรบัรองถูกตอ้งหนึ่งฉบบั 
และยื่นทีส่่วนรำชกำรของผูบ้งัคบับญัชำนัน้ 

กำรอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ให้ท ำหนังสืออุทธรณ์ถึงประธำนกรรมกำรข้ำรำชกำร
ต ำรวจหรอืเลขำนุกำร ก.ตร. พรอ้มกบัส ำเนำรบัรองถูกต้องหนึ่งฉบบัและยื่นทีส่ ำนักงำน 
ก.ตร. 

กำรยื่นหรอืส่งหนังสอือุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรอืส่งผ่ำนผู้บงัคบับญัชำก็ได้ 
และใหผู้บ้งัคบับญัชำนัน้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๕ 

ในกรณีที่มีผู้น ำหนังสืออุทธรณ์มำยื่นเอง ให้ผู้ร ับหนังสือออกใบรบัหนังสือ 
และลงทะเบยีนรบัหนังสอืไวเ้ป็นหลกัฐำน และใหถ้อืวนัทีร่บัหนังสอืตำมหลกัฐำนดงักล่ำว
เป็นวนัยื่นหนงัสอือุทธรณ์ 

ในกรณีที่ ส่งหนังสืออุทธรณ์ทำงไปรษณีย์  ให้ถือวันที่ที่ท ำกำรไปรษณีย์ 
ตน้ทำงออกใบรบัฝำกเป็นหลกัฐำนฝำกส่งหรอืวนัทีท่ีท่ ำกำรไปรษณียต์้นทำงประทบัตรำ
รบัทีซ่องหนังสอื เป็นวนัส่งหนังสอือุทธรณ์ 
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เมื่อได้ยื่นหรอืส่งหนังสืออุทธรณ์ไว้แล้ว หำกผู้อุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติม
หรือส่งเอกสำรหลักฐำนเพิ่มเติมก่อนที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ 
หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี พิจำรณำอุทธรณ์ก็ได้ โดยยื่นหรือส่งตรงต่อผู้บังคับบัญชำ 
ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์หรือ ก.ตร. แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกินระยะเวลำหกสิบวนันับแต่ 
วนัยื่นอุทธรณ์ เว้นแต่กรณีที่เป็นพยำนหลักฐำนที่ปรำกฏขึ้นภำยหลงัจำกระยะเวลำ
ดงักล่ำว 

 

ข้อ ๑๒  อุทธรณ์ที่จะรบัไว้พิจำรณำได้ต้องเป็นอุทธรณ์ที่ยื่นหรือส่งภำยใน
ก ำหนดเวลำ 

หนังสอือุทธรณ์ใดทีม่สีำระส ำคญัไม่ครบถ้วน ใหเ้จำ้หน้ำทีผู่ม้หีน้ำทีร่บัผดิชอบ
หรือส ำนักงำน ก.ตร. ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้อุทธรณ์เพื่อด ำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
อุทธรณ์นัน้ให้ถูกต้อง และในกำรนี้ให้ถือวนัที่ยื่นอุทธรณ์ครัง้แรกเป็นหลกัในกำรนับ
ระยะเวลำกำรยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขเพิ่มเติมภำยในเวลำที่ก ำหนด  
ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้หีน้ำทีพ่จิำรณำอุทธรณ์หรอื ก.ตร. พจิำรณำต่อไปโดยไม่ตอ้งรอกำร
แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอือุทธรณ์ 

ในกรณีที่มีปัญหำว่ำอุทธรณ์รำยใดเป็นอุทธรณ์ที่จะรบัไว้พิจำรณำได้หรอืไม่  
ให้ผู้บงัคบับัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์หรือ ก.ตร. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจำรณำ
วนิจิฉยั 

ในกรณีที่ผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์หรอื ก.ตร. มคี ำสัง่หรอืมติ
ไม่รบัอุทธรณ์ไว้พิจำรณำ ให้ผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์หรอืส ำนักงำน 
ก.ตร. แล้วแต่กรณี แจง้ค ำสัง่หรอืมตนิัน้ใหผู้อุ้ทธรณ์ทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ ในหนังสอื
แจง้ตอ้งประกอบดว้ยสำระส ำคญั ดงันี้ 

(๑) เหตุผลในกำรไม่รบัพจิำรณำอุทธรณ์ทัง้ในขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรอุทธรณ์ค ำสัง่ต่อผู้บงัคบับญัชำหรอื ก.ตร. ในกรณีที่เป็นค ำสัง่ 
ไม่รบัพจิำรณำอุทธรณ์ของผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์หรอืสทิธใินกำรฟ้อง
คดตี่อศำลปกครอง ในกรณีทีเ่ป็นมตไิม่รบัพจิำรณำอุทธรณ์ของ ก.ตร. 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์มีค ำสัง่ไม่รบัพิจำรณำ
อุทธรณ์ตำมวรรคสี่ ผูอุ้ทธรณ์อำจอุทธรณ์ค ำสัง่นัน้ต่อผู้บงัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำ
อุทธรณ์ที่อยู่ล ำดับเหนือขึ้นไปหรือ  ก.ตร. ในกรณีที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ
เป็นผู้มีค ำสัง่ไม่รบัพิจำรณำอุทธรณ์ตำมข้อ ๔ ได้อีกชัน้หนึ่งภำยในสิบห้ำวนันับแต่ 
วนัทรำบค ำสัง่ดงักล่ำว และใหน้ ำขอ้ ๑๑ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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กำรอุทธรณ์ค ำสัง่ไม่รบัพิจำรณำอุทธรณ์ตำมวรรคห้ำ ผู้อุทธรณ์จะยื่นหรือ 
ส่งหนังสืออุทธรณ์ผ่ำนผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้  
ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ส่งหนังสืออุทธรณ์ค ำสัง่ไม่รับพิจำรณำ
อุทธรณ์พรอ้มทัง้เอกสำรหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ควำมเหน็และค ำสัง่ตลอดจนหลกัฐำน
กำรรับทรำบค ำสัง่ไม่รับพิจำรณำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ หนังสืออุทธรณ์ค ำสัง่เดิม 
หลักฐำนกำรรับทรำบค ำสัง่ลงโทษหรือค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรของผู้อุทธรณ์  
และเอกสำรหลกัฐำนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้โตแ้ยง้ ค ำสัง่ของผูอุ้ทธรณ์ไปใหผู้บ้งัคบับญัชำ
ผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ทีอ่ยู่ล ำดบัเหนือขึน้ไปหรอืส ำนักงำน ก.ตร. โดยเรว็ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ที่อยู่ล ำดับเหนือขึ้นไป 
หรอื ก.ตร. มคี ำสัง่หรอืมตยินืตำมค ำสัง่ของผู้บงัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ที่
ไม่รบัอุทธรณ์ค ำสัง่ไวพ้จิำรณำหรอืกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ทีอ่ยู่
ล ำดับเหนือขึ้นไปหรือ ก.ตร. มีค ำสัง่หรือมติให้รบัอุทธรณ์ค ำสัง่ดงักล่ำวไว้พิจำรณำ  
ใหผู้บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ทีอ่ยู่ล ำดบัเหนือขึน้ไปหรอืส ำนักงำน ก.ตร. 
แจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์และผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ 
และในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ทีอ่ยู่ล ำดบัเหนือขึน้ไปหรอื ก.ตร. 
มีค ำสัง่หรือมติยืนตำมค ำสัง่ไม่รบัพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสัง่ไว้พิจำรณำ ในหนังสือแจ้ง 
ตอ้งประกอบดว้ยสำระส ำคญั ดงันี้ 

(๑) เหตุผลในกำรมีค ำสัง่หรือมติยืนตำมค ำสัง่ไม่รบัพิจำรณำอุทธรณ์ทัง้ใน
ขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรฟ้องคดตี่อศำลปกครอง 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ที่อยู่ล ำดับเหนือขึ้นไป 
หรอื ก.ตร. มคี ำสัง่หรอืมติให้รบัอุทธรณ์ค ำสัง่ไว้พิจำรณำ ให้ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจ
พจิำรณำอุทธรณ์ด ำเนินกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เพื่อมมีตติำมขอ้ ๑๘ ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๓  ผูอุ้ทธรณ์จะขอถอนอุทธรณ์ก่อนที่ผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำ
อุทธรณ์หรอื ก.ตร. แลว้แต่กรณี พจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์เสรจ็สิน้กไ็ด ้โดยท ำเป็นหนังสอื
ยื่นหรือส่งตรงต่อผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์หรือ ก.ตร. เมื่อได้ถอน
อุทธรณ์แลว้กำรพจิำรณำอุทธรณ์ใหเ้ป็นอนัระงบั 
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ข้อ ๑๔  ในกรณีที่ผู้ถูกสัง่ลงโทษหรือถูกสัง่ให้ออกจำกรำชกำรได้ย้ำยหรือ 
โอนไปสงักดัใหม่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บงัคบับญัชำผู้มอี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์หรอืองค์กร
บรหิำรงำนบุคคลทีม่อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ของหน่วยงำนทีผู่อุ้ทธรณ์ไดย้ำ้ยหรอืโอนไป
สงักดันัน้ 

ในกรณีที่ผูอุ้ทธรณ์ไดย้ำ้ยหรอืโอนไปสงักดัใหม่หลงัจำกทีไ่ดย้ื่นอุทธรณ์ไวแ้ล้ว 
และผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์สังกัดเดิมหรือ ก.ตร. ยังมิได้สัง่กำร 
หรือมีมติตำมข้อ ๑๘ ให้ส่งเรื่องอุทธรณ์และเอกสำรหลักฐำนตำมข้อ ๑๖ ไปให้
ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์หรือองค์กรบริหำรงำนบุคคลที่มีอ ำนำจ
พจิำรณำอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง เป็นผูพ้จิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๕  ในกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชำไดร้บัหนังสอือุทธรณ์ทีไ่ดย้ื่นหรอืส่งตำมขอ้ ๑๑ 
วรรคสำม ให้ผู้บังคบับัญชำนัน้ส่งหนังสืออุทธรณ์ต่อไปยงัผู้บังคับบัญชำผู้สัง่ลงโทษ 
หรอืสัง่ให้ออกจำกรำชกำรภำยในสำมวนัท ำกำรนับแต่วันได้รบัหนังสอือุทธรณ์ และให้
ผู้บังคับบัญชำผู้สัง่ลงโทษหรือสัง่ให้ออกจำกรำชกำรจัดส่งหนังสืออุทธรณ์ดังกล่ำว 
พร้อมทัง้ส ำเนำหลกัฐำนกำรรบัทรำบค ำสัง่ลงโทษหรือค ำสัง่ให้ออกจำกรำชกำรของ 
ผูอุ้ทธรณ์ ส ำนวนกำรสบืสวน หรอืกำรพิจำรณำในเบื้องต้นตำมมำตรำ ๘๔ และส ำนวน
กำรสอบสวนตำมมำตรำ ๘๖ และมำตรำ ๑๐๑ พรอ้มทัง้ค ำชี้แจงของผูบ้งัคบับญัชำผูส้ัง่
ลงโทษหรอืสัง่ใหอ้อกจำกรำชกำร (ถำ้ม)ี ไปยงัผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์
หรือส ำนักงำน ก.ตร. แล้วแต่กรณี ภำยในสิบห้ำวันท ำกำรนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
อุทธรณ์พรอ้มทัง้รำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวนิัยหรอืรำยงำนกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำร
ใหอ้อกจำกรำชกำรของผูอุ้ทธรณ์และของผูอ้ื่นทีเ่ป็นกรณีเกีย่วเน่ืองกนัไปดว้ย 

 

ข้อ ๑๖  กำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์
พจิำรณำจำกส ำนวนกำรสบืสวนหรอืกำรพจิำรณำในเบื้องตน้ตำมมำตรำ ๘๔ และส ำนวน
กำรสอบสวนตำมมำตรำ ๘๖ และมำตรำ ๑๐๑ และในกรณีจ ำเป็นและสมควรอำจขอ
เอกสำรและหลกัฐำนที่เกี่ยวขอ้งเพิม่เตมิ รวมทัง้ค ำชี้แจงจำกหน่วยรำชกำร รฐัวสิำหกิจ 
หน่วยงำนอื่นของรฐั ห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท หรอืบุคคลใด ๆ หรอืขอให้ผู้อุทธรณ์ ผู้แทน
หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ ห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ข้ำรำชกำร  
หรอืบุคคลใด ๆ มำใหถ้อ้ยค ำหรอืชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพื่อประกอบกำรพจิำรณำได ้

ในกำรพิจำรณำอุทธรณ์  ถ้ำผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์
เหน็สมควรทีจ่ะตอ้งสบืสวนสอบสวนใหม่หรอืสบืสวนสอบสวนเพิม่เตมิเพื่อประโยชน์แห่ง
ควำมถูกต้องและเหมำะสมตำมควำมเป็นธรรมให้มีอ ำนำจสืบสวนสอบสวนใหม่ 
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หรอืสบืสวนสอบสวนเพิม่เตมิในเรื่องนัน้ไดต้ำมควำมจ ำเป็น โดยจะสบืสวนสอบสวนเอง
หรือมอบหมำยให้ผู้ใดหรอืแต่งตัง้คณะกรรมกำรให้สบืสวนสอบสวนใหม่ หรอืสืบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมแทนก็ได้ หรือก ำหนดประเด็นที่ต้องกำรทรำบส่งไปให้ผู้สืบสวน
สอบสวนเดมิท ำกำรสบืสวนสอบสวนเพิม่เตมิได ้

ในกำรสืบสวนสอบสวนใหม่หรอืสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ถ้ำผู้บงัคบับญัชำ 
ผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์ หรอืผูส้บืสวนสอบสวน หรอืคณะกรรมกำรทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ตำม
วรรคสอง เห็นสมควรส่งประเด็นใดที่ต้องกำรทรำบไปสบืสวนสอบสวนพยำนหลกัฐำน 
ซึง่อยู่ต่ำงทอ้งที ่ใหม้อี ำนำจก ำหนดประเดน็ส่งไปใหห้วัหน้ำหน่วยงำนทีเ่หน็ว่ำเกีย่วขอ้ง
ด ำเนินกำรสบืสวนสอบสวนแทนได ้

กำรสืบสวนสอบสวนใหม่หรือสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งประเด็นไป
เพื่อให้ผู้สืบสวนสอบสวนเดิม หรอืหัวหน้ำหน่วยงำนซึ่งอยู่ต่ำงท้องที่ด ำเนินกำรตำม 
วรรคสองและวรรคสำม ให้น ำหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวน
พิจำรณำตำมมำตรำ ๘๔ หรือมำตรำ ๘๖ หรือมำตรำ ๑๐๑ แล้วแต่กรณี มำใช้บงัคบั 
โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๗  ในกำรพจิำรณำอุทธรณ์ ใหผู้้บงัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์
พิจำรณำอุทธรณ์พร้อมกับพิจำรณำรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัยหรือรำยงำนกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ออกจำกรำชกำรของผู้อุทธรณ์หรือของผู้อื่นที่เป็นกรณี 
เกีย่วเน่ืองกนัไปดว้ย 

 

ข้อ ๑๘  เมื่อผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ได้พิจำรณำวินิจฉัย
อุทธรณ์แลว้ ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถ้ำเห็นว่ำกำรสัง่ลงโทษถูกต้องและเหมำะสมกับควำมผิดแล้วให้สัง่ 
ยกอุทธรณ์ 

(๒ ) ถ้ำเห็นว่ ำกำรสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรือไม่ เหมำะสมกับควำมผิด 
ใหด้ ำเนินกำรตำมกรณีดงัต่อไปนี้ 

(ก) กรณีเห็นว่ำผู้อุทธรณ์ได้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงแต่ควรได้รบั
โทษหนักขึ้นให้สัง่เพิม่โทษเป็นสถำนโทษหรอือตัรำโทษที่หนักขึ้นแต่กำรเพิม่โทษเป็น
สถำนโทษที่หนักขึ้นต้องไม่เกินอ ำนำจของตนตำมมำตรำ ๘๙ และกำรเพิ่มอตัรำโทษ 
เมื่อรวมกบัอตัรำโทษเดมิต้องไม่เกินอ ำนำจนัน้ดว้ย ถ้ำเกินอ ำนำจของตน กใ็ห้รำยงำน
ต่อผูบ้งัคบับญัชำของผูน้ัน้ตำมล ำดบัเพื่อใหพ้จิำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี 
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(ข) กรณีเห็นว่ำผู้อุทธรณ์ได้กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงควรได้รบัโทษ
เบำลง ใหส้ัง่ลดโทษเป็นสถำนโทษหรอือตัรำโทษทีเ่บำลง 

(ค) กรณีเห็นว่ำผู้อุทธรณ์ได้กระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงซึ่งเป็นกำร
กระท ำผดิวนิัยเลก็น้อยและมเีหตุอนัควรงดโทษ ใหส้ัง่งดโทษโดยท ำทณัฑ์บนเป็นหนังสอื
หรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนกไ็ด ้

(ง ) ก รณี เห็ น ว่ ำก ำรกระท ำของผู้ อุ ท ธร ณ์ ไม่ เป็ นควำมผิด วินั ย 
หรือพยำนหลกัฐำนยงัฟังไม่ได้ว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดวินัย ให้สัง่ยกโทษ 

(จ) กรณีเห็นว่ำกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผิดวินัย 
อย่ำงร้ำยแรง ให้รำยงำนต่อผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ เพื่อให้
พจิำรณำด ำเนินกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมมำตรำ ๘๖ ในกรณีทีเ่หน็ว่ำเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร.  
หรอืเห็นว่ำผู้อุทธรณ์กระท ำผดิวนิัยอย่ำงร้ำยแรงและได้มีกำรด ำเนินกำรทำงวินัยตำม
มำตรำ ๘๖ และกฎ ก.ตร. ว่ำดว้ยกำรสอบสวนพจิำรณำแล้ว ใหร้ำยงำนต่อผู้บญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติหรอืผู้รบัมอบอ ำนำจ เพื่อให้พจิำรณำด ำเนินกำรเพิม่โทษเป็นปลดออก
หรอืไล่ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๙๐ หรอืให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจำกรำชกำร 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบขำ้รำชกำรพลเรอืนที่ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ต ำรวจแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ ใชบ้งัคบั แลว้แต่กรณี 

(ฉ) กรณีเห็นว่ำผู้อุทธรณ์มีกรณีที่สมควรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวน
หรอืให้ออกจำกรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ (๑) (๓) หรอื (๔) มำตรำ ๑๐๑ หรอืมำตรำ ๑๐๒ 
ใหน้ ำ (จ) มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(ช) กรณีเห็นว่ำขอ้ควำมในค ำสัง่ลงโทษไม่ถูกต้องหรอืไม่เหมำะสม ให้สัง่
แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้ควำมในค ำสัง่เดมิใหถู้กตอ้งเหมำะสม 

(๓) กรณีเห็นว่ำสมควรด ำเนินกำรโดยประกำรอื่นใดเพื่อให้มีควำมถูกต้อง 
ตำมกฎหมำยและมคีวำมเป็นธรรม ใหส้ัง่กำรไดต้ำมควรแก่กรณี 

กำรออกจำกรำชกำรของผู้อุทธรณ์ไม่เป็นเหตุที่จะยุติกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
แต่จะด ำเนินกำรตำม (๒) (ก) หรอื (๒) (ฉ) มไิด ้และถ้ำเป็นกำรออกจำกรำชกำรเพรำะตำย
จะด ำเนินกำรตำม (๒) (จ) มไิดด้ว้ย 

ในกรณีที่มีผู้ถูกสัง่ลงโทษทำงวินัยในควำมผิดหรือกรณีที่ได้กระท ำร่วมกัน  
และเป็นควำมผดิหรอืกรณีในเรื่องเดยีวกนั โดยมพีฤตกิำรณ์แห่งกำรกระท ำอยำ่งเดยีวกนั 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๗๒ 

เมื่อผูถู้กสัง่ลงโทษคนใดคนหนึ่งใชส้ทิธอิุทธรณ์ค ำสัง่ลงโทษดงักล่ำวและผลกำรพจิำรณำ
เป็นคุณแก่ผู้อุทธรณ์ แมผู้้ถูกลงโทษคนอื่นจะไม่ได้ใชส้ทิธิอุทธรณ์ หำกพฤติกำรณ์ของ 
ผูไ้ม่ได้ใชส้ทิธอิุทธรณ์เป็นเหตุในลกัษณะคดอีนัเป็นเหตุเดยีวกบักรณีของผูอุ้ทธรณ์แล้ว
ให้สัง่ใหผู้้ทีไ่ม่ได้ใช้สทิธอิุทธรณ์ไดร้บักำรพจิำรณำให้มผีลในทำงที่เป็นคุณเช่นเดยีวกบั 
ผูอุ้ทธรณ์ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๙  ในกรณีที่ผู้บงัคบับญัชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์หรอืผู้บัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติสัง่ยกอุทธรณ์ สัง่ลดโทษ หรอืสัง่งดโทษ ผู้อุทธรณ์จะอุทธรณ์ต่อไปมไิด้ 
แต่ถ้ำสัง่เพิ่มโทษหรือสัง่ให้ออกจำกรำชกำรในทำงที่เป็นโทษแก่ผู้อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ 
มสีทิธอิุทธรณ์ไดอ้กีชัน้หนึ่ง 

 

ขอ้ ๒๐  เมื่อผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจพจิำรณำอุทธรณ์หรอืผู้บญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติ แล้วแต่กรณี ได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจ
พจิำรณำอุทธรณ์แจง้ใหผู้้อุทธรณ์ทรำบเป็นหนังสอืโดยเรว็ ในหนังสอืแจง้ต้องประกอบดว้ย
สำระส ำคญั ดงันี้ 

(๑) เหตุผลในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ทัง้ในขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรอุทธรณ์ค ำสัง่ในกรณีที่อุทธรณ์ต่อไปไดห้รอืสทิธใินกำรฟ้องคดี
ต่อศำลปกครองในกรณีทีอุ่ทธรณ์ต่อไปไม่ได ้

 

ขอ้ ๒๑  กำรพจิำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีที่อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ใหน้ ำขอ้ ๑๖ 
ขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ในกรณีที่สัง่ให้ผู้อุทธรณ์กลับเข้ำรบัรำชกำร ให้น ำมำตรำ ๙๕ มำใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๒  เมื่อ ก.ตร. พิจำรณำวินิจฉัยอุทธรณ์และมีมติเป็นประกำรใดแล้ว 
จะอุทธรณ์ต่อไปอกีมไิด ้

ในกรณีที่ ก.ตร. มมีตใิหแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนตำมนัยขอ้ ๑๘ (๒) (จ) 
หรือ (๒) (ฉ) เมื่อคณะกรรมกำรสอบสวนได้สอบสวนพิจำรณำเสร็จแล้วให้พิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๘ (๒) (จ) ต่อไปโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๓  เมื่อ ก.ตร. ได้พิจำรณำวนิิจฉัยอุทธรณ์และมีมติเป็นประกำรใดแล้ว  
ให้ส ำนักงำน ก.ตร. แจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบหรอืด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๗๓ 

มติ ก.ตร. และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยเร็ว ในหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์  
ตอ้งประกอบดว้ยสำระส ำคญั ดงันี้ 

(๑) เหตุผลในกำรพจิำรณำวนิิจฉยัอุทธรณ์ทัง้ในขอ้เทจ็จรงิและขอ้กฎหมำย 

(๒) สทิธใินกำรฟ้องคดตี่อศำลปกครอง 

 

ขอ้ ๒๔  กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้อุทธรณ์ทรำบตำมขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๓  
ใหน้ ำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในขอ้ ๑๐ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๕  กรณีที่อุทธรณ์ต่อไปไม่ได้ตำมขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๒ ผู้อุทธรณ์อำจใช้
สทิธทิำงศำลได ้

 

ขอ้ ๒๖  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.ตร. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ต้น ให้นับวนัถัด
จำกวันแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริ่มนับระยะเวลำ ส่วนเวลำสิ้นสุด ถ้ำวนัสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็นวันสุดท้ำยแห่ง
ระยะเวลำ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

รองนำยกรฐัมนตร ีปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร ี

ประธำน ก.ตร. 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๗๔ 

กฎ ก.ตร. 
ว่ำดว้ยกรณีทีเ่ป็นควำมผดิทีป่รำกฏชดัแจง้ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๒) และมำตรำ ๘๗ วรรคสำม แห่ง
พระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในกำรประชุมครัง้ที ่ 
๕/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่๒๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ และมตอินุกรรมกำร ก.ตร. เกีย่วกบักำร
ด ำเนินกำรทำงวนิัย ในกำรประชุมครัง้ที ่๕/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จงึออกกฎ ก.ตร. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๙๐  กฎ ก.ตร. นี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ใดกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงในกรณีดงัต่อไปนี้ 
ถือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชำจะด ำเนินกำรทำงวินัยตำม 
มำตรำ ๘๙ หรอืมำตรำ ๙๑ โดยไม่ต้องสบืสวนขอ้เทจ็จรงิหรอืงดกำรสบืสวนขอ้เท็จจรงิ 
กไ็ด ้

(๑) กระท ำผดิต่อหน้ำผูบ้งัคบับญัชำผูม้อี ำนำจลงโทษ 

(๒) กระท ำควำมผิดอำญำจนต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำผู้นั ้นกระท ำผิด 
และผูบ้งัคบับญัชำเหน็ว่ำขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏตำมค ำพพิำกษำนัน้ไดค้วำมประจกัษ์ชดัแลว้ 

(๓) กระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรงและไดร้บัสำรภำพเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชำ 
หรอืให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนข้อเท็จจรงิ หรอืคณะกรรมกำรสบืสวน
ขอ้เท็จจรงิตำมกฎหมำยว่ำด้วยต ำรวจแห่งชำติ และได้มกีำรบนัทกึถ้อยค ำรบัสำรภำพ
เป็นหนังสอื 

 

ข้อ ๓  ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใดกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงในกรณีดงัต่อไปนี้  
ถือเป็นกรณีควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้บังคับบัญชำจะด ำเนินกำรทำงวินัยตำม 
มำตรำ ๙๐ หรอืมำตรำ ๙๑ โดยไม่ตอ้งสอบสวนหรอืงดกำรสอบสวนกไ็ด ้

(๑) กระท ำควำมผิดอำญำจนได้รับโทษจ ำคุกหรือโทษที่หนักกว่ำจ ำคุก  
โดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดให้จ ำคุกหรอืใหล้งโทษทีห่นักกว่ำจ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

 
๙๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๕๙ ก/หน้ำ ๑๘/๑๓ กนัยำยน ๒๕๔๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๗๕ 

(๒) ละทิ้งหน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำเกินกว่ำสิบห้ำวัน 
และผูบ้งัคบับญัชำไดด้ ำเนินกำรสบืสวนแลว้เหน็ว่ำไม่มเีหตุผลอนัสมควรหรอืมพีฤตกิำรณ์
อนัแสดงถงึควำมจงใจไม่ปฏบิตัติำมระเบยีบของทำงรำชกำร 

(๓) กระท ำผดิวนิัยอย่ำงรำ้ยแรงและไดร้บัสำรภำพเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชำ
หรือให้ถ้อยค ำรับสำรภำพต่อผู้มีหน้ำที่สืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมกำรสืบสวน
ขอ้เทจ็จรงิ หรอืคณะกรรมกำรสอบสวนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยต ำรวจแห่งชำติ และไดม้กีำร
บนัทกึถอ้ยค ำรบัสำรภำพเป็นหนังสอื 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๒ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

รองนำยกรฐัมนตร ีปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๗๖ 

กฎ ก.ตร. 
ว่ำดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรแตง่ตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๒) และมำตรำ ๒๗ วรรคสอง  
แห่งพระรำชบญัญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในกำรประชุม ครัง้ที ่ 
๕/๒๕๔๗ เมื่อวนัที่ ๒๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติอนุกรรมกำร ก.ตร. เกี่ยวกับ
ต ำแหน่ง ครัง้ที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวนัที ่๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จงึออกกฎ ก.ตร. ไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๙๑  กฎ ก.ตร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใน กฎ ก.ตร. นี้ 
“ยศต ำรวจชัน้ประทวน” ได้แก่ สิบต ำรวจตรี สิบต ำรวจโท สิบต ำรวจเอก  

จ่ำสบิต ำรวจ และดำบต ำรวจ 

 

ข้อ ๓  กำรแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพิเศษให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นกฎ ก.ตร. นี้ 

 

ขอ้ ๔  ผู้ที่จะได้รบักำรพจิำรณำแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพิเศษ
จะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑอ์ย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งได้รับอันตรำยหรือป่วยเจ็บถึงเสียชีวิต หรือ 
จนไม่สำมำรถรบัรำชกำรต่อไปได้ เนื่องจำกกำรปฏิบตักิำรตำมหน้ำที่หรอืจำกกำรไดร้บั
ค ำสัง่ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 

(๒) เป็นขำ้รำชกำรต ำรวจซึ่งไดก้ระท ำกำรจนก่อใหเ้กดิผลดยีิง่แก่ประเทศชำต ิ
หรอืในรำชกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๓) เป็นผูม้คีวำมประพฤตดิแีละเสยีสละช่วยเหลอืในงำนรำชกำรของส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำตจินไดร้บัอนัตรำยหรอืป่วยเจบ็ถงึเสยีชวีติ 

 

 
๙๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนที ่๕๖ ก/หน้ำ ๒๕/๒ กนัยำยน ๒๕๔๗ 
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๗๗๗ 

ข้อ ๕  กำรแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพิเศษ ตำมข้อ ๔ (๑)  
ใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีว่่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

ขอ้ ๖  กำรแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพเิศษ ตำมขอ้ ๔ (๒) และ (๓) 
ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรขึน้คณะหนึ่งเรยีกว่ำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำแต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพิเศษ มีหน้ำที่พิจำรณำ ตรวจสอบ 
ประสำนงำนหรอืด ำเนินกำรอื่นใดที่เห็นสมควรเพื่อมคีวำมเห็นเสนอผู้บญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำต ิพจิำรณำมคี ำสัง่แต่งตัง้ยศต ำรวจชัน้ประทวนเป็นกรณีพเิศษต่อไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

รองนำยกรฐัมนตร ีปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 
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๗๗๘ 

กฎ ก.ตร. 
ว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ 
และมำตรำ ๒๘๐ พระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๓๑ (๒ )  
และมำตรำ ๗๗ และมติ ก.ตร. ในกำรประชุมครัง้ที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวนัที่ ๙ กรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.ตร. จงึออกกฎ ก.ตร. ไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๙๒  กฎ ก.ตร. นี้ ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำ 

 

ขอ้ ๒๙๓  ใหใ้ชป้ระมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจทำ้ย กฎ ก.ตร. นี้ 
เป็นกรอบแห่งกำรประพฤตปิฏบิตัขิองขำ้รำชกำรต ำรวจ ซึง่ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่๑ มำตรฐำนคุณธรรม และอุดมคตขิองต ำรวจ 

ส่วนที ่๒ มำตรฐำนทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 

 

ขอ้ ๓  ใหถ้อืว่ำประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจทำ้ยกฎ ก.ตร. นี้
เป็นประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรต ำรวจตำมมำตรำ ๒๗๙ แห่ งรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นจรรยำบรรณของต ำรวจตำมมำตรำ ๗๗ 
แห่งพระรำชบญัญตัติ ำรวจแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ข้อ ๔  ในกำรพิจำรณำสรรหำ กลัน่กรอง หรือแต่งตัง้ข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ใด 
รวมทัง้กำรโยกย้ำย กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน และกำรลงโทษบุคคล  
ทัง้ในระดบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิกองบญัชำกำรหรอืหน่วยเทยีบเท่ำกองบญัชำกำร 
กองบงัคบักำร กองก ำกบักำร สถำนีต ำรวจและหน่วยงำนทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น ควรค ำนึงถงึ
พฤตกิรรม กำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของบุคคลดงักล่ำวดว้ย 

 

ขอ้ ๕  ใหก้องบญัชำกำรศกึษำท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ส่งเสรมิจรยิธรรมและพฒันำ
คุณธรรมของขำ้รำชกำรต ำรวจ มหีน้ำทีก่ ำหนดตวัชี้วดัและหลกัเกณฑ์กำรประเมนิเพื่อ

 
๙๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๐๐ ก/หน้ำ ๒๖/๑๙ กนัยำยน ๒๕๕๑ 
๙๓ ขอ้ ๒ แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๗๗๙ 

ประกำศเชิดชูเกียรติหน่วยงำนและข้ำรำชกำรต ำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตำม
ประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ รวมทัง้รณรงค์ ส่งเสรมิ ประชำสมัพนัธ์
เผยแพร่ ก ำหนดหลักสูตร พัฒนำและฝึกอบรมข้ำรำชกำรต ำรวจเกี่ยวกับจริยธรรม 
และจรรยำบรรณ รวมทัง้สรำ้งเครอืข่ำยทัง้ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
เพื่อส่งเสรมิจรยิธรรมและจรรยำบรรณของขำ้รำชกำรต ำรวจใหเ้ทยีบเท่ำระดบัสำกล 

ตัวชี้ว ัดและหลักเกณฑ์กำรประเมินเพื่ อประกำศ เชิดชูเกียรติหน่วยงำน 
และขำ้รำชกำรต ำรวจที่ประพฤติปฏิบตัิดเียี่ยมตำมประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณ
ของต ำรวจ รวมทัง้แผนด ำเนินงำนตำมควำมในวรรคแรกให้กองบญัชำกำรศกึษำเสนอ 
ขอควำมเหน็ชอบตำมล ำดบัชัน้ และตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก ก.ตร. ดว้ย 

 

ข้อ  ๖  ให้ส ำนั กงำนต ำรวจแห่ งชำติประกำศเชิดชู เกียรติห น่วยงำน 
และข้ำรำชกำรต ำรวจในระดบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ประพฤติปฏิบตัิดเียี่ยมตำม
ประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจประจ ำทุกปี ตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมนิ
ตำมขอ้ ๕ วรรคสอง 

ให้ส ำนักงำนผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่ งชำติ กองบัญชำกำร และหน่วยงำน
เทยีบเท่ำกองบญัชำกำร ประกำศเชดิชูเกียรติหน่วยงำนและขำ้รำชกำรต ำรวจในสงักดั
ตำมควำมในวรรคแรกโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๗  ให้สถำบันกำรฝึกอบรมของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติน ำประมวล
จริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจไปก ำหนดเป็นหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนที่อยู่ 
ในอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ และมีหน้ ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
กองบญัชำกำรศกึษำตำมขอ้ ๕ วรรคแรก 

 

ขอ้ ๘  ให้จเรต ำรวจแห่งชำติมอี ำนำจและหน้ำที่ให้ค ำปรกึษำแนะน ำเกี่ยวกับ
กำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ จดัท ำคู่มอืและค ำอธบิำย
แนวทำงกำรปฏิบตัิ และสอดส่องดูแลกำรรกัษำประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของ
ต ำรวจในภำพรวมระดบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

หำกจเรต ำรวจแห่งชำติ หรอืหน่วยงำนที่จเรต ำรวจแห่งชำติมอบหมำยพบว่ำ
หน่วยงำนต ำรวจหรือข้ำรำชกำรต ำรวจใดละเมิด ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมประมวล
จรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ โดยพฤตกิำรณ์ดงักล่ำวอำจเกดิผลกระทบในทำง
เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ หรือวชิำชีพต ำรวจ  
ใหจ้เรต ำรวจแห่งชำตริำยงำนผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตแิละแจง้ผูบ้งัคบับญัชำในระดบั
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๗๘๐ 

กองบญัชำกำรหรอืหน่วยงำนเทียบเท่ำกองบัญชำกำร สอบขอ้เท็จจรงิเพื่อด ำเนินกำร
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ หำกเห็นสมควรจเรต ำรวจแห่งชำตอิำจมอบหมำยให้ รองจเรต ำรวจ
แห่งชำติ จเรต ำรวจ หรอืรองจเรต ำรวจ ไปก ำกับและติดตำมกำรสอบขอ้เท็จจริง หรอื 
ตัง้คณะกรรมกำรสอบขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นอสิระจำกกองบญัชำกำร หรอืหน่วยงำนเทยีบเท่ำ
กองบญัชำกำร นัน้กไ็ด๙้๔ 

ใหจ้เรต ำรวจแห่งชำต ิจดัใหม้ศีูนยใ์หค้ ำปรกึษำแนะน ำเกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำม
วรรคหนึ่งในระดบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ รวมทัง้ประสำนกับกองบญัชำกำรต่ำง ๆ 
จดัตัง้ศูนย์ให้ค ำปรกึษำแนะน ำเกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมวรรคหนึ่ง  และส่งเสรมิจรยิธรรม
และพฒันำคุณธรรมของขำ้รำชกำรต ำรวจตำมขอ้ ๕ หรอืแต่งตัง้ทีป่รกึษำดำ้นจรยิธรรม
และจรรยำบรรณของต ำรวจระดบักองบญัชำกำรหรอืกองบงัคบักำรตำมควำมเหมำะสม 
แลว้แต่กรณี๙๕ 

 

ข้อ ๙  ให้ผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนทุกระดับมีอ ำนำจและหน้ำที่สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บงัคบับญัชำปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ
อย่ำงเคร่งครัด รวมทัง้สอดส่องดูแลมิให้มีกำรละเมิด ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำม  
หำกพบว่ำมีกำรละเมดิ ฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏิบตัิตำมและไม่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่   
ให้ถือว่ำผู้บังคับบัญชำนัน้จงใจละเมิด ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม  
และจรรยำบรรณของต ำรวจ 

ในกำรสอดส่องดูแลให้กองบัญชำกำร กองบังคับกำร สถำนีต ำรวจ ที่มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบริหำรงำนต ำรวจภำคประชำชน  จัดให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบและติดตำมกำรบรหิำรงำนต ำรวจภำคประชำชนเขำ้มำมส่ีวนร่วม 
ในกำรสอดส่องดแูลดว้ย๙๖ 

ในกรณีทีม่กีำรละเมดิ ฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนคุณธรรมและอุดมคติ
ของต ำรวจในส่วนทีไ่ม่เกี่ยวเน่ืองกบัมำตรฐำนทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ
รวมทัง้วินัยของต ำรวจ หำกเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมโดยไม่เจตนำ  
และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อหน่วยงำนหรือชื่อเสียงของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ 

 
๙๔ ขอ้ ๘ วรรคสอง แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณ

ของต ำรวจ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๙๕ ขอ้ ๘ วรรคสำม แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณ

ของต ำรวจ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๙๖ ขอ้ ๙ วรรคสอง เพิม่โดยกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๘๑ 

ให้ผู้บงัคบับญัชำพจิำรณำด ำเนินกำรทำงกำรปกครองโดยอบรมชี้แนะแนวทำงปฏิบัติ
ดว้ยหลกักำรและเหตุผลทีถู่กต้องตำมท ำนองคลองธรรม เพื่อใหโ้อกำสผูใ้ต้บงัคบับญัชำ
ไดส้ ำนึกและแกไ้ขปรบัปรุงตน เมื่อไดอ้บรมชีแ้นะแลว้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำผูน้ัน้ยงัหลกีเลีย่ง 
หรอืขดัขนืไม่ปฏบิตัติำม ใหว้่ำกล่ำวตกัเตอืน๙๗ 

กำรละเมดิ ฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิตำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณ
ของต ำรวจในข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นข้อห้ำมในกำรรักษำวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชำ
พจิำรณำด ำเนินกำรทำงวนิัยไปภำยในอ ำนำจหน้ำที๙่๘ 

ในกำรพจิำรณำว่ำกำรละเมดิ ฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรฐำนทำงจรยิธรรม
ตำมประมวลจริยธรรมนัน้ เป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรงหรือไม่ ให้พิจำรณำจำก
พฤตกิรรมของกำรฝ่ำฝืน อำย ุประวตัแิละควำมประพฤตใินอดตี สภำพแวดลอ้มแห่งกรณี 
ผลรำ้ยอนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน และเหตุอนัควรน ำมำประกอบกำรพจิำรณำ โดยพจิำรณำ
จำกแนวทำงขำ้งตน้เป็นรำย ๆ ไป๙๙ 

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ข้ำรำชกำรต ำรวจพบว่ำผู้บังคบับญัชำของตน ข้ำรำชกำร
ต ำรวจ หรือหน่วยงำนต ำรวจใดละเมิด ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
และจรรยำบรรณของต ำรวจ ให้สำมำรถรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเหนือหน่วยงำน 
ทีต่นสงักดัไดอ้ย่ำงน้อยสำมล ำดบัชัน้ และหำกผูบ้งัคบับญัชำทีต่นรำยงำนมไิดด้ ำเนินกำรใด 
ใหส้ำมำรถรำยงำนถงึจเรต ำรวจแห่งชำต ิหรอืผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตไิด ้

กำรรำยงำนตำมวรรคแรก ไม่ถอืว่ำเป็นกำรกระท ำขำ้มผูบ้งัคบับญัชำเหนือตน 

ให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติโดยกำรเสนอแนะของจเรต ำรวจแห่งชำต ิ 
วำงระเบยีบเกี่ยวกบักำรรำยงำนตำมวรรคแรกใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในสีส่บิห้ำวนันับแต่วนัที ่
กฎ ก.ตร. นี้ ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

ข้อ ๑๑  ให้จเรต ำรวจแห่งชำติมีหน้ำที่เสนอควำมเห็นต่อ ก.ตร. เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมหรือปรบัปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจให้เหมำะสมกับ
กำลเวลำและสถำนกำรณ์ 

 
๙๗ ขอ้ ๙ วรรคสำม เพิม่โดยกฎ ก.ตร. ว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๙๘ ขอ้ ๙ วรรคสี่ เพิม่โดยกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๙๙ ขอ้ ๙ วรรคห้ำ เพิม่โดยกฎ ก.ตร. ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๘๒ 

ขำ้รำชกำรต ำรวจหรอืหน่วยงำนต ำรวจทุกระดบัมสีทิธแิละเสรภีำพที่จะเสนอ
ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ  
หรอืเสนอควำมเห็นในกำรแก้ไขปรบัปรุงประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ 
โดยส่งขอ้เสนอหรอืควำมเหน็ดงักล่ำวไปยงัจเรต ำรวจแห่งชำติ 

 

ขอ้ ๑๒  ข้ำรำชกำรต ำรวจซึ่งต้องปฏิบตัิหน้ำที่โดยอำศยัวชิำชีพใดซึ่งมีกำร
ก ำหนดประมวลจริยธรรมหรือจรรยำบรรณของวิชำชีพนัน้ไว้เป็นกำรเฉพำะ ต้องถือ
ปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมหรอืจรรยำบรรณแห่งวชิำชพีนัน้ดว้ย 

ก.ตร. อำจให้มกีำรก ำหนดประมวลจรยิธรรมหรอืจรรยำบรรณของขำ้รำชกำร
ต ำรวจทีป่ฏบิตัหิน้ำทีใ่นสำยงำนใดไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สมคัร  สุนทรเวช 

นำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๘๓ 

ประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(แนบทำ้ยกฎ ก.ตร. ว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ (ฉบบัที ่๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓) 

   
 

ด้วยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติมีอ ำนำจและหน้ำที่ที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัส ำหรบัองค์พระมหำกษัตรยิ์ พระรำชนิี พระรชัทำยำท ผู้ส ำเรจ็รำชกำร
แทนพระองค ์พระบรมวงศำนุวงศ์ ผูแ้ทนพระองค์ และพระรำชอำคนัตุกะ และกำรรกัษำ
กฎหมำย คุม้ครองชวีติและทรพัย์สนิของประชำชน รกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยของสงัคม 
บริกำรชุมชนให้เกิดควำมร่มเย็น ป้องกันและปรำบปรำมผู้กระท ำผิดกฎหมำย  
และด ำเนินกำรเพื่อน ำผูก้ระท ำผดิกฎหมำยเขำ้สู่กระบวนกำรยุตธิรรม 

 

ดังนั ้น เพื่อให้กำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ
มปีระสทิธภิำพประสทิธผิล และประชำชนมคีวำมศรทัธำเชื่อมัน่ จงึจ ำเป็นต้องก ำหนด
ประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ เป็นกรอบกำรประพฤติปฏิบัติของ
ขำ้รำชกำรต ำรวจใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณทีด่แีละเป็นมำตรฐำน 

 

ขอ้ ๑  ประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ ประกอบดว้ย 

ส่วนที ่๒ มำตรฐำนทำงจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ ประกอบดว้ย 

(๑) มำตรฐำนทำงจรยิธรรม คือ คุณควำมดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้ำทีข่องขำ้รำชกำรต ำรวจเพื่อใหป้ระชำชนศรทัธำ เชื่อมัน่และยอมรบั 

(๒) จรรยำบรรณของต ำรวจ คอื ประมวลควำมประพฤติในกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของวิชำชีพต ำรวจที่ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อด ำรงไว้ซึ่งศักดิศ์รีและ
เกยีรตภิูมขิองขำ้รำชกำรต ำรวจและวชิำชพีต ำรวจ 

 

ขอ้ ๒  ในประมวลจรยิธรรมจรรยำบรรณของต ำรวจนี้ 
“กำรไม่เลือกปฏิบัติ” หมำยควำมว่ำ กำรไม่ใช้ควำมรู้สึกพึงพอใจไม่พอใจ

หรอืไม่พงึพอใจส่วนตวัต่อบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล อนัเน่ืองมำจำกชำติก ำเนิด เพศ ศำสนำ
หรอืควำมเชื่อ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิอำยุ กำรศกึษำ ควำมเหน็ทำงกำรเมอืงหรอืควำมเหน็อื่น 
ควำมนิยมทำงเพศส่วนบุคคล ควำมพกิำร สภำพร่ำงกำย จติใจหรอืสุขภำพ หรอืสถำนะ
ทำงเศรษฐกจิหรอืสงัคม 

“ประโยชน์” หมำยควำมว่ำ เงนิ ทรพัย์สนิ บรกิำร ต ำแหน่งหน้ำทีก่ำรงำน สทิธิ
ประโยชน์ หรอืประโยชน์อื่นใดหรอืค ำมัน่สญัญำทีจ่ะใหห้รอืจะไดร้บัสิง่ดงักล่ำวในอนำคตดว้ย 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๘๔ 

“กำรทำรุณหรือทำรุณกรรม” หมำยควำมว่ำ กำรปฏิบัติหรือกระท ำใด ๆ 
ร่ำงกำยหรอืจติใจของบุคคล ในลกัษณะที่โหดรำ้ย ไรม้นุษยธรรม ให้เกิดควำมเจบ็ปวด
อย่ำงแสนสำหสั หรอืดถููกศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์

 

ข้อ ๓  ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องเคำรพและปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมและ
จรรยำบรรณของต ำรวจอย่ำงเคร่งครัด เมื่อตนได้ละเมิด ฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำม
ประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ จะต้องรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเป็นหนังสอื
ทนัท ี

หำกไม่แน่ใจว่ำกำรที่ตนไดก้ระท ำหรอืตดัสนิใจ หรอืจะกระท ำหรอืจะตัดสนิใจ
เป็นหรอืจะเป็นกำรละเมดิ ข่มขนื หรอืไม่ปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณ
ของต ำรวจหรอืไม่ ให้ขำ้รำชกำรต ำรวจนัน้ปรกึษำหำรอืผู้บงัคบับญัชำ หรอืปรกึษำกบั
ศูนยใ์หค้ ำปรกึษำแนะน ำตำมกฎ ก.ตร. ขอ้ ๘ วรรคสำม 

 

ส่วนท่ี ๑ 

มาตรฐานคณุธรรม และอดุมคติของต ารวจ 

 

ขอ้ ๔  ขำ้รำชกำรต ำรวจพงึยดึถอืคุณธรรมสีป่ระกำรตำมพระบรมรำโชวำทเป็น
เครื่องเหนี่ยวรัง้ในกำรประพฤตตินและปฏบิตัหิน้ำทีด่งันี้ 

(๑) กำรรกัษำควำมสจั ควำมจรงิใจต่อตวัเองที่จะประพฤติปฏิบตัิแต่สิง่ที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรม 

(๒) กำรรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบตัิอยู่ในควำมสจั ควำมดี
เท่ำนัน้ 

(๓) กำรอดทน อดกลัน้ และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงควำมสัจสุจรติ ไม่ว่ำ
ดว้ยเหตุประกำรใด 

(๔) กำรรูจ้กัละวำงควำมชัว่ ควำมทจุรติ และรูจ้กัสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญข่องบำ้นเมอืง 

 

ขอ้ ๕  ขำ้รำชกำรต ำรวจพงึยดึถอือุดมคติของต ำรวจ ๙ ประกำร เป็นแนวทำง
ชีน้ ำกำรประพฤตตินและปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อบรรลุถงึปณิธำนของกำรเป็นผูพ้ทิกัษ์สนัตริำษฎร์
ดงันี้ 

(๑) เคำรพเอือ้เฟ้ือต่อหน้ำที ่
(๒) กรุณำปรำณีต่อประชำชน 
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๗๘๕ 

(๓) อดทนต่อควำมเจบ็ใจ 

(๔) ไม่หวัน่ไหวต่อควำมยำกล ำบำก 

(๕) ไม่มกัมำกในลำภผล 

(๖) มุ่งบ ำเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชำชน 

(๗) ด ำรงตนในยุตธิรรม 

(๘) กระท ำกำรดว้ยปัญญำ 

(๙) รกัษำควำมไม่ประมำทเสมอชวีติ 

 

ข้อ ๖  ข้ำรำชกำรต ำรวจพึงหมัน่ศึกษำหำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ เพื่อพัฒนำ
ตนเองให้ทนัโลกทนัเหตุกำรณ์ และมคีวำมช ำนำญกำรในงำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
รวมทัง้ต้องศกึษำหำควำมรู้เกี่ยวกบักฎหมำย ระเบยีบ ธรรมเนียมกำรปฏิบตัิของส่วน
รำชกำรในกระบวนกำรยุติธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดของตน  
เพื่อสำมำรถประสำนงำนไดอ้ย่ำงกลมกลนืแนบเนียน และเป็นประโยชน์ต่อรำชกำรของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

 

ส่วนท่ี ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ 

 

(๑) มาตรฐานทางจริยธรรมของต ารวจ 

 

ข้อ ๗  ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องเคำรพ ศรทัธำ และยึดมัน่กำรปกครองระบอบ
ประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) จงรกัภกัดแีละเทดิทูนพระมหำกษัตรยิ์ พระรำชนิี พระรชัทำยำท และไม่ยอม
ใหผู้ใ้ดล่วงละเมดิ 

(๒) สนับสนุนกำรเมอืงประชำธปิไตยดว้ยศรทัธำ มคีวำมเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
ไม่เป็นผู้บรหิำรหรอืกรรมกำรพรรคกำรเมือง และไม่กระท ำกำรใด ๆ อนัเป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่พรรคกำรเมอืง หรอืผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้ในระดบัชำตแิละทอ้งถิน่ 

 

ข้อ ๘  ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องเคำรพสิทธิและเสรีภำพของประชำชนตำม
บทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ และตำมกฎหมำยอื่นโดยเคร่งครดั โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
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๗๘๖ 

ขอ้ ๙  ขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิลและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร ประชำชน ชุมชน และ
ประเทศชำตเิป็นส ำคญั ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ปฏบิตัิหน้ำทีด่้วยควำมรวดเรว็ กระตอืรอืรน้ รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบ
ไดแ้ละเป็นธรรม 

(๒) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมวริยิะอุตสำหะ ขยนัหมัน่เพยีร เสยีสละ ใชป้ฏภิำณ
ไหวพรบิ กลำ้หำญและอดทน 

(๓) ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมเตม็ใจ ไม่ละทิง้หน้ำที ่ไม่หลกีเลีย่ง
หรอืปัดควำมรบัผดิชอบ 

(๔) ดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัดคุ้มค่ำโดย
ระมดัระวงัมใิหเ้สยีหำยหรอืสิน้เปลอืงเยีย่งวญิญชูนจะพงึปฏบิตัติ่อทรพัยส์นิของตนเอง 

(๕) รกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร และควำมลบัที่ไดม้ำจำกกำรปฏิบตัหิน้ำที่
หรอืประชำชนผูม้ำตดิต่อรำชกำร เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในกระบวนกำร
ยุตธิรรม หรอืกำรตรวจสอบตำมทีก่ฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบั ก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๐  ขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งมจีติส ำนึกของควำมเป็นผูพ้ทิกัษส์นัตริำษฎร์
เพื่อใหป้ระชำชนศรทัธำและเชื่อมัน่ ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) มที่ำทเีป็นมติรมมีนุษยส์มัพนัธอ์นัดแีละมคีวำมสุภำพอ่อนโยนต่อประชำชน
ผูร้บับรกิำร รวมทัง้ใหบ้รกิำรประชำชนดว้ยควำมเตม็ใจ รวดเรว็ และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

(๒) ปฏิบตัิตนให้เป็นที่เชื่อถอืไวว้ำงใจของประชำชน ไม่เบยีดเบยีน ไม่แสดง
กรยิำหรือท่ำทำงไม่สุภำพหรือไม่ให้เกียรติ รวมทัง้ไม่ใช้ถ้อยค ำ กริยำ หรือท่ำทำง  
ทีม่ลีกัษณะหยำบคำย ดหูมิน่ หรอืเหยยีดหยำมประชำชน 

(๓) เอื้อเฟ้ือ สงเครำะห์ และช่วยเหลอืประชำชนเมื่ออยู่ในฐำนะที่จ ำเป็นต้อง
ไดร้บัควำมช่วยเหลอื หรอืประสบกำรณ์จำกอุบตัเิหตุ กำรละเมดิกฎหมำย หรอืภยัอื่น ๆ 
ไมว่่ำบุคคลนัน้จะเป็นผูต้อ้งสงสยัหรอืผูก้ระท ำผดิกฎหมำยหรอืไม่ 

(๔) ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบว่ำดว้ยขอ้มลูขำ่วสำรของทำงรำชกำรอยำ่ง
เคร่งครดั กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ประชำชนที่รอ้งขอ ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมรวดเร็ว 
ไม่ถ่วงเวลำใหเ้น่ินชำ้ และไม่ใหข้อ้มลูขำ่วสำรอนัเป็นเทจ็แก่ประชำชน 
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๗๘๗ 

ข้อ ๑๑ ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริตและยึดมัน่ในศีลธรรม  
โดยยดึประโยชน์ส่วนรวมหนือประโยชน์ส่วนตน ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรอืหน้ำที่ หรอืไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจ
หรอืหน้ำทีข่องตนแสวงหำประโยชน์ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

(๒) ไม่ใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจหรอืหน้ำที่ หรอืไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ต ำแหน่ง อ ำนำจ
หรอืหน้ำทีข่องตนไปในทำงจูงใจหรอืมอีิทธพิลต่อกำรตดัสนิใจ กำรใชดุ้ลพนิิจ หรอืกำร
กระท ำของขำ้รำชกำรต ำรวจหรอืเจ้ำหน้ำที่ของรฐัอื่น ท ำเป็นผลให้กำรตัดสนิใจ กำรใช้
ดุลพนิิจ หรอืกำรกระท ำของผูน้ัน้สญูเสยีควำมเทีย่งธรรมและยุตธิรรม 

(๓) ไม่รับของขวัญนอกเหนือจำกโอกำสและกำรตำมประเพณีนิยม และ
ของขวญันัน้ต้องมมีูลค่ำตำมทีค่ณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ
ประกำศก ำหนด เวน้แต่ญำตซิึ่งใหโ้ดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูปหรอื
กำรใหโ้ดยธรรมจรรยำ 

(๔) ไม่ใชเ้วลำรำชกำรหรอืทรพัยข์องรำชกำลเพื่อธุรกจิหรอืประโยชน์ส่วนตน 

(๕) ไม่ประกอบอำชพีเสรมิซึง่มลีกัษณะเป็นผลประโยชน์ทบัซอ้น หรอืเป็นกำร
ขดักนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวม 

(๖) ด ำรงชวีติส่วนตวัไมใ่หเ้กดิมลทนิมวัหมองต่อต ำแหน่งหน้ำที ่ไม่ท ำผดิ
กฎหมำยไม่เหน็ว่ำเป็นเรื่องเลก็น้อย ไมห่มกมุ่นในอบำยมขุทัง้หลำย ไมฟุ้่งเฟ้อหรหูรำ 
และใชจ้่ำยประหยดัตำมฐำนะแห่งตน 

 

ขอ้ ๑๒  ขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งภำคภูมใิจในวชิำชพี กลำ้ยนืหยดักระท ำในสิง่ที่
ถูกตอ้งดงีำมเพื่อเกยีรตศิกัดิแ์ละศกัดิศ์รขีองควำมเป็นต ำรวจ ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงตรงไปตรงมำตำมครรลองของกำรปกครองระบอบ
ประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุขตำมรฐัธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำง
เคร่งครดั 

(๒) ไม่สัง่ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏบิตักิำรในสิง่ทีไ่มช่อบดว้ยกฎหมำยหรอืขดัต่อ
คุณธรรมและศลีธรรม 

(๓) ไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ทีต่นรูห้รอืควรจะรูว้่ำไมช่อบดว้ยกฎหมำย ในกำรนี้ 
ใหท้กัทว้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อผูบ้งัคบับญัชำผูส้ัง่ 

(๔) ไม่เลีย่งกฎหมำย ใชห้รอืแนะน ำใหใ้ชช้่องโหวข่องกฎหมำยเพื่อประโยชน์
ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืท ำใหส้ญูเสยีควำมเป็นธรรมในกระบวนกำรยุตธิรรม 
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๗๘๘ 

ขอ้ ๑๓  ในฐำนะเป็นผูบ้งัคบับญัชำ ขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 
(๑) ประพฤตปิฏบิตัตินเป็นผูน้ ำและเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีรวมทัง้เป็นทีป่รกึษำและ

ทีพ่ึง่ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

(๒) มนัอบรมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำยดึถอืปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมและ
จรรยำบรรณ ว่ำกล่ำวตกัเตอืนดว้ยจติเมตตำ และใหค้วำมรูเ้กีย่วกบังำนในหน้ำที ่

(๓) ปกครองบงัคบับญัชำดว้ยหลกักำรและเหตุผลทีถู่กตอ้งตำมท ำนองคลองธรรม 
ยอมรบัฟังควำมคดิเหน็ และไมผ่กัควำมรบัผดิชอบใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

(๔) ใชห้ลกัคุณธรรมในกำรบรหิำรงำนบุคคลทีอ่ยูใ่นควำมรบัผดิชอบของตน
อย่ำงเคร่งครดั และปรำศจำกควำมล ำเอยีง 

 

ข้อ ๑๔ ในฐำนะผู้ใต้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำน ข้ำรำชกำรต ำรวจต้อง
ประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) เคำรพเชื่อฟัง และปฏบิตัติำมค ำสัง่ผูบ้งัคบับญัชำทีช่อบดว้ยกฎหมำย 

(๒) รกัษำวนิัยและควำมสำมคัคใีนหมู่คณะ 

(๓) ปฏิบตัิต่อผูบ้งัคบับญัชำและเพื่อนร่วมงำนด้วยควำมสุภำพมนี ้ำใจ รกัใคร่
สมำนฉนัท ์และมมีนุษยส์มัพนัธ ์รวมทัง้รบัฟังควำมคดิเหน็ของเพื่อนร่วมงำน 

(๔) อุทศิตนเอง ไม่หลกีเลี่ยงหรอืเกี่ยงงำน ร่วมมอืร่วมใจปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยยึด
ควำมส ำเรจ็ของงำนและชื่อเสยีงของหน่วยงำนเป็นทีต่ัง้ 

 

ขอ้ ๑๕ ขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งปฏบิตัติำมค่ำนิยมหลกัของมำตรฐำนจรยิธรรม
ส ำหรบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐั ตำมทีผู่ต้รวจกำรแผ่นดนิก ำหนดดงันี้ 

(๑) กำรยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 

(๒) กำรมจีติส ำนึกทีด่ ีซื่อสตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบ 

(๓) กำรยึดถือปฏิบัติของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(๔) กำรยนืหยดัท ำในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 

(๕) กำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชนดว้ยควำมรวดเรว็ มอีธัยำศยั และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

(๖) กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ 

(๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิข์องงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได ้

(๙) กำรยดึมัน่ในหลกัจรรยำวชิำชพีขององคก์ำร 
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๗๘๙ 

(๒) จรรยาบรรณของต ารวจ 

 

ขอ้ ๑๖ ขำ้รำชกำรต ำรวจจะต้องส ำนึกในกำรให้บรกิำรประชำชนด้ำนอ ำนวย
ควำมยุตธิรรม และควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ใหส้อดคล้องกบัรฐัธรรมนูญและ
สทิธมินุษยชน เพื่อใหป้ระชำชนมคีวำมเลื่อมใส เชื่อมัน่และศรทัธำ จงึต้องประพฤตปิฏบิตัิ
ดงันี้ 

(๑) อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรร้องทุกข์ กล่ำวโทษ ขออนุญำต  
ขอขอ้มูลข่ำวสำร หรอืติดต่อรำชกำรอื่น ดว้ยควำมเต็มใจ เป็นมติร ไม่เลอืกปฏิบตั ิและ
รวดเรว็ เพื่อไม่ใหป้ระชำชนเสยีสทิธหิรอืเสรภีำพตำมกฎหมำย 

(๒) สุภำพร อ่อนน้อม และให้เกียรติประชำชนเพื่อให้เกิดควำมน่ำเคำรพ 
ย ำเกรง ไม่ใชถ้้อยค ำ กรยิำ หรอืท่ำทำง ทีม่ลีกัษณะหยำบคำย ดหูมิน่ หรอืเหยยีดหยำม
ประชำชน 

(๓) ในขณะปฏิบตัิหน้ำที ่ต้องด ำรงตนให้อยู่ในสภำพที่พรอ้มและเหมำะสมแก่
กำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมน่ำเชื่อถอืและน่ำไวว้ำงใจ 

(๔) พกพำอำวุธตำมระเบยีบแบบแผน ไม่จบัหรอืถืออำวุธ หรอืเลง็อำวุธไปยงั
บุคคลโดยปรำศจำกเหตุอนัสมควร 

(๕) พกพำเอกสำรหรือตรำประจ ำตัว และแสดงเอกสำรหรือตรำประจ ำตัว 
เมื่อมบีุคคลรอ้งขอ 

 

ขอ้ ๑๗ เมื่อเขำ้จบักุมหรอืระงบักำรกระท ำผดิ ขำ้รำชกำรต ำรวจต้องยดึถอืและ
ปฏบิตัติำมรฐัธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) แสดงถึงกำรอุทิศตนและจติใจให้แก่กำรปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงกล้ำหำญและ 
มสีตปัิญญำ 

(๒) ยืนยันเจตนำรมณ์ในกำรรกัษำกฎหมำยให้ถึงที่สุด แม่ด ำเนินกำรตำม
กฎหมำยต่อผูก้ระท ำควำมผดิ  ทัง้นี้ ใหร้ะลกึเสมอว่ำกำรใชก้ฎหมำยจะตอ้งค ำนึงถงึหลกั
มนุษยธรรมดว้ย 

(๓) ไม่ใช้มำตรกำรรุนแรง เว้นแต่กำรใช้มำตรกำรปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะ
หยุดยัง้ผูก้ระท ำควำมผดิหรอืผูต้อ้งสงสยัได ้

 

ขอ้ ๑๘ ขำ้รำชกำรต ำรวจต้องตระหนักว่ำ กำรใชอ้ำวุธ ก ำลงั หรอืควำมรุนแรง 
เป็นมำตรกำรที่รุนแรงที่สุด ข้ำรำชกำรต ำรวจอำจใช้อำวุธ ก ำลัง หรือควำมรุนแรง  
ได้ต่อเมื่อมีควำมจ ำเป็นภำยใต้กรอบของกฎหมำยและระเบียบแบบแผน หรือเมื่อ
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๗๙๐ 

ผูก้ระท ำควำมผดิดู หรอืผู้ต้องสงสยัใชอ้ำวุธต่อสู้ขดัขวำงกำรจบักุม หรอืเพื่อช่วยเหลอื
บุคคลอื่นทีอ่ยู่ในอนัตรำยต่อชวีติ 

เมื่อมีกำรใช้อำวุธ ก ำลงั หรอืควำมรุนแรง ไม่ว่ำจะมีผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิต
หรอืไม่ ขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งรำยงำนเป็นหนังสอืต่อผูบ้งัคบับญัชำตำมระเบยีบแบบแผน
ทนัท ี

 

ขอ้ ๑๙ ในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน กำรสบืสวนสอบสวน กำรสอบปำกค ำ 
หรือกำรซักถำมผู้กระท ำควำมผิด ผู้ต้องหำ ผู้ที่อยู่ในควำมควบคุมตำมกฎหมำย 
ผู้เสียหำย ผู้รู้เห็นเหตุกำรณ์ หรอืบุคคลอื่น ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องแสดงควำมเป็นมือ
อำชพีโดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถทำงวชิำกำรต ำรวจรวม รวมทัง้ใชป้ฏภิำณไหวพรบิและ
สตปัิญญำ เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิและด ำรงไวซ้ึง่ควำมยุตธิรรม ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ไม่ท ำกำรทำรุณหรือทำรุณกรรมต่อบุคคล หรือต่อมคนอื่นที่เกี่ยวข้อง
สมัพนัธก์บับุคคลนัน้ 

(๒) ไม่ใช ้จำ้ง วำน หรอืยุยงส่งเสรมิ หรอืปล่อยปละละเลยใหม้กีำรทำรุณหรอื
ทำรุณกรรมต่อบุคคล หรอืต่อบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์บับุคคลนัน้ 

(๓) ไม่กระท ำกำรข่มขูห่รอืรงัควำน หรอืไม่ใชอ้ ำนำจทีม่ชิอบ หรอืแนะน ำเสีย้ม
สอนบุคคลใหถ้อ้ยค ำอนัเป็นเทจ็หรอืปรกัปร ำผูอ้ื่น 

(๔) ไม่กกัขงัหรอืหนำวงเหนี่ยงบุคคลทีย่งัไม่ไดถ้กูจบักุมตำมกฎหมำย เพื่อกำร
สอบปำกค ำ 

(๕) ไม่ใชอ้ ำนำจทีม่ชิอบเพื่อใหไ้ดม้ำซึง่พยำนหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๒๐ ข้ำรำชกำรต ำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในกำรควบคุมของตน
อย่ำงเคร่งครดัตำมกฎหมำยและมมีนุษยธรรม ซึง่ตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ไม่ผ่อนโอนให้บุคคลนัน้มสีทิธิหรอืได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย
และระเบยีบแบบแผน 

(๒) ไม่รบกวนกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงบุคคลกับทนำยควำมตำมสิทธิแห่ง
กฎหมำย 

(๓) จดัใหบุ้คคลไดร้บักำรรกัษำพยำบำลหรอืกำรดแูลทำงกำรแพทยต์ำมสมควร
แกก่รณี เมื่อบุคคลนัน้มอีำกำรเจบ็ป่วยหรอืรอ้งขอ 

(๔) ไม่ควบคุมเดก็และเยำวชนร่วมกบัผูก้ระท ำควำมผดิทีเ่ป็นผูใ้หญ่ หรอืไม่คุมขงั
ผูห้ญงิร่วมกบัผูช้ำย แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมำยและระเบยีบแบบแผนอนุญำต 
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๗๙๑ 

ขอ้ ๒๑ ขอ้มลูของสำรทีข่ำ้รำชกำรต ำรวจไดม้ำจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอ้ ๑๙ 
หรอืจำกกำรปฏิบตัหิน้ำทีอ่ื่น ขำ้รำชกำรต ำรวจจะต้องรกัษำขอ้มูลข่ำวสำรนัน้เป็นควำมลบั
อย่ำงเคร่งครดั เพรำะอำจเป็นอันตรำยต่อผลประโยชน์หรือชื่อเสียงของบุคคล หรือ 
อำจเป็นคุณหรอืเป็นโทษทัง้ต่อผูเ้สยีหำยหรอืผูก้ระท ำควำมผดิ 

ข้ำรำชกำรต ำรวจจะเปิดเผยข้อมูลนัน้ได้ต่อเมื่อมีควำมจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำทีห่รอืเพื่อประโยชน์ในรำชกำรต ำรวจที่ชอบดว้ยกฎหมำย หรอืเพื่อกำรด ำเนินกำร
ตำมกระบวนกำรยุตธิรรมเท่ำนัน้ 

 

กฎ ก.ตร. ว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมและจรรยำบรรณของต ำรวจ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๑๐๐ 

 

ขอ้ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎ ก.ตร. ฉบบันี้ คอื โดยที่ขำ้รำชกำรต ำรวจที่มี
กำรกระท ำหรอืควำมประพฤตทิีย่งัไม่ถงึขัน้ท ำผดิวนิัย ประกอบกบัส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
มีข้ำรำชกำรต ำรวจจ ำนวนมำกจ ำเป็นต้องกระจำยอ ำนำจ โดยให้จเรต ำรวจแห่งชำติ
สำมำรถมอบหมำยหน่วยงำนอื่นสำมำรถสอดส่องดูแลแทนจเรต ำรวจแห่งชำตไิด้ โดยให้
มศีูนย์รบัผิดชอบงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้ำนจรยิธรรมเป็นศูนย์เดยีว เป็นเอกภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำน และต้องกำรกระจำยอ ำนำจให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
สอดส่องดแูลขำ้รำชกำรต ำรวจ  จงึจ ำเป็นตอ้งออก กฎ ก.ตร. นี้ 

 
๑๐๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๑๕ ก/หน้ำ ๑๔/๑๑ มนีำคม ๒๕๕๔ 
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๗๙๒ 

กฎ ก.ตร. 
ว่ำดว้ยกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๒) และมำตรำ ๘๗ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติ ก.ตร. ในกำรประชุมครัง้ที่  
๒/๒๕๕๖ เมื่อวนัที ่๒๗ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๕๖ จงึออกกฎ ก.ตร. ไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้ อ  ๑ ๑๐๑  กฎ  ก .ต ร. นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั ้งแต่ วัน ถั ดจำกวัน ป ระก ำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิกฎ ก.ตร. ว่ำดว้ยกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ขอ้ ๓  เมื่อมกีำรกล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจผูใ้ดกระท ำ
ผิดวินัยหำกผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำในเบื้องต้นแล้วไม่มีมูลหรือมีมูลเพียงพอที่จะ
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือมีพยำนหลกัฐำนฟังได้ว่ำผู้ถูก
กล่ำวหำกระท ำผิดวินัยและสำมำรถสัง่กำรได้ในกรณีเป็นควำมผิดที่ปรำกฏชัดแจ้ง  
ก็ให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจพิจำรณำสัง่กำรไปภำยในอ ำนำจโดยไม่ต้องสืบสวน
ขอ้เท็จจรงิ แต่ถ้ำจะต้องสืบสวนข้อเท็จจรงิก็ให้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำร
สบืสวนขอ้เทจ็จรงิทีก่ ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้ 

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

ข้อ ๔  กำรสืบสวนข้อเท็จจริง  หมำยถึง กำรแสวงหำข้อเท็จจริงและ
พยำนหลกัฐำนซึ่งผูม้หีน้ำทีส่บืสวนขอ้เทจ็จรงิไดป้ฏบิตัไิปตำมอ ำนำจและหน้ำทีเ่พื่อทีจ่ะ
ทรำบรำยละเอียดแห่งพฤติกำรณ์และกำรกระท ำของข้ำรำชกำรต ำรวจผู้ถูกร้องเรยีน
กล่ำวหำหรอืมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่ำกระท ำผดิวนิัยวำ่กรณีมมีลูทีค่วรกล่ำวหำว่ำผูน้ัน้กระท ำ
ผดิวนิัยหรอืไม่ หรอืผูน้ัน้ไดก้ระท ำผดิวนิัยตำมทีถู่กกล่ำวหำหรอืไม่อย่ำงไร 

 

 
๑๐๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๔๘ ก/หน้ำ ๑/๕ มถิุนำยน ๒๕๕๖ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๙๓ 

ขอ้ ๕  ภำยใตบ้งัคบัขอ้ ๓ กรณีทีค่วรท ำกำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ ไดแ้ก่ 
(๑) ผู้บงัคบับญัชำมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจในบงัคบับญัชำผู้ใด

กระท ำผดิวนิัย 

(๒) มผีูร้อ้งเรยีนกล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจในบงัคบับญัชำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัย
โดยผูร้อ้งเรยีนนัน้ได้แจ้งชื่อและที่อยู่ของตนเองเป็นที่แน่นอน พรอ้มทัง้ระบุพฤติกำรณ์
แห่งกรณีทีก่ล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจกระท ำผดิวนิัยนัน้ 

(๓) ส่วนรำชกำรอื่นหรอืหน่วยงำนอื่นแจ้งมำให้ทรำบว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจใน
บงัคบับญัชำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยหรอืสงสยัว่ำกระท ำผดิวนิัย 

(๔) มบีตัรสนเท่ห์กล่ำวหำว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจในบงัคบับญัชำผู้ใดกระท ำผดิวนิัย 
ตำมปกติกำรรอ้งเรยีนกล่ำวหำข้ำรำชกำรต ำรวจว่ำกระท ำผิดวนิัยในลกัษณะเป็นบตัร
สนเท่หห์ำ้มมใิหร้บัฟัง เวน้แต่บตัรสนเท่หน์ัน้ระบุขอ้เทจ็จรงิ พยำนหลกัฐำนกรณีแวดลอ้ม 
และหรือระบุพยำนบุคคล พยำนวัตถุ หรือพยำนเอกสำรชี้แนะแนวทำงเพียงพอที่จะ
ด ำเนินกำรสบืสวนได ้

(๕) กรณีปรำกฏเป็นข่ำวในสื่อสำรมวลชนใด ๆ ว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจในบงัคบั
บญัชำผูใ้ดกระท ำผดิวนิัยตำมปกตหิำกไม่มชีื่อและทีอ่ยู่ของผูร้อ้งเรยีนกล่ำวหำหำ้มมใิห้
รบัฟัง เวน้แต่ขำ่วในสื่อมวลชนนัน้ระบุขอ้เทจ็จรงิ พยำนหลกัฐำน กรณีแวดลอ้ม และหรอื
ระบุพยำนบุคคล พยำนวตัถุ หรอืพยำนเอกสำรชี้แนะแนวทำงเพียงพอที่จะด ำเนินกำร
สบืสวนได ้

(๖) กรณีอื่น ๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชำเหน็ควรใหม้กีำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิ 

 

ขอ้ ๖  เมื่อมกีรณีตำมขอ้ ๕ เกิดขึ้น ให้ผู้บงัคบับญัชำตัง้แต่ระดบัสำรวตัรหรอื
เทยีบเท่ำขึ้นไปด ำเนินกำรสบืสวนด้วยตนเองหรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอื 
จะสัง่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดท ำกำรสบืสวนหรอือำจส่งประเด็นไปให้เจ้ำพนักงำนอื่นช่วยสบืสวน 
กไ็ด ้

 

ข้อ ๗  เมื่อผู้บงัคับบัญชำผู้มีอ ำนำจได้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือ 
สัง่ให้ผู้ใดด ำเนินกำรสืบสวนเรื่องหนึ่ งเรื่องใดไปแล้ว ห้ำมมิให้สัง่ให้สืบสวนในเรื่อง
เดยีวกนันัน้อกี 

 

ขอ้ ๘  กรณีผูร้อ้งเรยีนหรอืส่วนรำชกำรอื่นหรอืหน่วยงำนอื่นแจง้มำตำมขอ้ ๕ (๒) 
และ (๓) ให้ผู้บังคับบัญชำที่รับเรื่องดังกล่ำวแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ร้องหรือ 
ส่วนรำชกำรหรอืหน่วยงำนนัน้ ๆ ทรำบทุกกรณีโดยมชิกัชำ้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๙๔ 

หมวด ๒ 

กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวน 

   
 

ข้อ  ๙   ผู้สั ง่แต่ งตั ้งคณะกรรมกำรสืบ สวนหรือผู้ สัง่ ให้สืบสวนยกเว้น
นำยกรฐัมนตร ีและคณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวน จะตอ้งไม่เป็นบุคคลดงัต่อไปนี้ 

(๑) รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในเรื่องทีส่บืสวน 

(๒) มส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีส่บืสวน 

(๓) มสีำเหตุโกรธเคอืงกบัผูถู้กสบืสวน 

(๔) เป็นผู้ร้องเรยีนกล่ำวหำหรอืเป็นคู่สมรส บุพกำร ีผู้สบืสนัดำน หรอืพี่น้อง
ร่วมบดิำมำรดำหรอืร่วมบดิำหรอืมำรดำกบัผูร้อ้งเรยีนกล่ำวหำ 

(๕) มเีหตุอย่ำงอื่นซึง่น่ำเชื่ออย่ำงยิง่ว่ำจะท ำใหก้ำรสบืสวนเสยีควำมเป็นธรรม 

ขอ้ควำมใน (๑) ให้ใช้บงัคบักับผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สัง่ให้
สบืสวนเฉพำะในกรณีทีผู่น้ัน้รูเ้หน็เหตุกำรณ์ในลกัษณะมส่ีวนร่วมกบักำรกระท ำควำมผดิ 

 

ขอ้ ๑๐  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ใหผู้ใ้ดท ำกำรสบืสวน ประธำน
กรรมกำรหรอืผูส้บืสวนตอ้งเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้สญัญำบตัรมตี ำแหน่งและยศไม่ต ่ำกว่ำ
ผู้ถูกกล่ำวหำ กรณีผู้ถูกกล่ำวหำเป็นข้ำรำชกำรต ำรวจชัน้สญัญำบตัร คณะกรรมกำร
สบืสวนซึง่เป็นขำ้รำชกำรต ำรวจตอ้งเป็นขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้สญัญำบตัรเท่ำนัน้ 

ในกรณีแต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวน ให้มีคณะกรรมกำรซึ่งเป็นข้ำรำชกำร
ประจ ำอย่ำงน้อยสำมคน ประกอบด้วยข้ำรำชกำรต ำรวจอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่ ง โดยให้มี
เลขำนุกำรหนึ่งคน เลขำนุกำรอำจจะแต่งตัง้จำกกรรมกำรสืบสวนคนใดคนหนึ่งก็ได้  
ในกรณีจ ำเป็นจะใหม้ผีูช้่วยเลขำนุกำรกไ็ด ้

ใหน้ ำขอ้ ๑๓ ขอ้ ๒๒ และขอ้ ๒๓ มำใชบ้งัคบักบัเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๑  กำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ให้ผู้ใดท ำกำรสบืสวนให้ท ำ
เป็นค ำสัง่โดยระบุชื่อและต ำแหน่งของผู้ถูกกล่ำวหำหรอืถูกร้องเรยีน เรื่องที่กล่ำวหำ  
ชื่อและต ำแหน่งของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรสืบสวน เลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร (ถ้ำมี) หรอืชื่อและต ำแหน่งของผู้สบืสวน  ทัง้นี้ ให้มสีำระส ำคญัตำม
แบบ สส.๑ ที ่ก.ตร. ก ำหนด 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๙๕ 

กำรเปลีย่นแปลงต ำแหน่งของกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนไม่กระทบถงึกำรที่
ไดร้บักำรแต่งตัง้หรอืสัง่ใหท้ ำกำรสบืสวนตำมวรรคหนึ่ง 

 

ขอ้ ๑๒  เมื่อมคี ำสัง่ตำมขอ้ ๑๑ แล้ว ใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอื 
ผูส้ัง่ใหส้บืสวนด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) แจ้งค ำสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบโดยเร็ว โดยให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อ
และวนัทีร่บัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน ในกำรนี้ใหม้อบส ำเนำค ำสัง่ใหผู้ถู้กกล่ำวหำหนึ่งฉบบัดว้ย 
ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่ยอมรบัทรำบค ำสัง่หรอืไม่อำจแจง้ใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบไดใ้หส่้ง
ส ำเนำค ำสัง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัไปใหผู้ถู้กกล่ำวหำ ณ ทีอ่ยู่ของผูถู้กกล่ำวหำ
ซึง่ปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำร ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพน้สบิหำ้วนันับแต่วนัทีส่่ง
ส ำเนำค ำสัง่ดงักล่ำวใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำได้รบัทรำบค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวน
หรอืค ำสัง่ใหส้บืสวนแลว้ 

กำรแจง้ค ำสัง่ตำมวรรคหนึ่ง ใหแ้จง้ใหผู้ถ้กูกล่ำวหำชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิในเรื่องทีถ่กู
กล่ำวหำต่อประธำนกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่รบัทรำบ
ค ำสัง่ไปดว้ย 

(๒) ส่งส ำเนำค ำสัง่ใหค้ณะกรรมกำรสบืสวนทรำบ ส่วนประธำนกรรมกำรหรอื 
ผู้สืบสวนนอกจำกส่งส ำเนำค ำสัง่ให้แล้วให้ส่งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
กล่ำวหำไปให้ด้วยและให้ประธำนกรรมกำรหรอืผู้สืบสวนลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีที่
รบัทรำบไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

ขอ้ ๑๓  เมื่อมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ให้ผู้ใดท ำกำรสบืสวน
แล้ว ถ้ำผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวนเหน็ว่ำมเีหตุอนัสมควรหรอื
จ ำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน เพิม่หรอืลดจ ำนวนผู้ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสบืสวนหรอื
เปลีย่นผูส้บืสวน ใหด้ ำเนินกำรไดโ้ดยใหแ้สดงเหตุแห่งกำรสัง่นัน้ไว้ดว้ย และใหน้ ำขอ้ ๑๐ 
และขอ้ ๑๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

กำรเปลีย่นแปลงตำมวรรคหนึ่งไม่กระทบถงึกำรสบืสวนทีไ่ดด้ ำเนินกำรไปแลว้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๗๙๖ 

หมวด ๓ 

หน้ำทีค่ณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวน 

   
 

ขอ้ ๑๔  คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนมหีน้ำที ่
(๑) สืบสวนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและระยะเวลำที่ก ำหนดในกฎ ก.ตร. นี้  

เพื่อแสวงหำควำมจริงในเรื่องที่กล่ำวหำและดูแลให้บังเกิดควำมยุติธรรมตลอดกำร
สบืสวน 

(๒) รวบรวมประวตัขิองผูถู้กกล่ำวหำทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่กล่ำวหำเท่ำทีจ่ ำเป็น
เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ 

(๓) จดัท ำบนัทกึกำรปฏบิตังิำนทีม่กีำรสบืสวนไวทุ้กครัง้ 

(๔) หำ้มมใิหบุ้คคลอื่นเขำ้ร่วมท ำกำรสบืสวน 

 

ขอ้ ๑๕  กรณีแต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวน นอกจำกด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๔ 
แลว้ ใหด้ ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) เมื่อประธำนกรรมกำรได้รบัเรื่องตำมข้อ ๑๒ แล้ว ให้ด ำเนินกำรประชุม
คณะกรรมกำรสบืสวนเพื่อพจิำรณำวำงแนวทำงกำรสบืสวนต่อไป 

(๒) กำรประชุมคณะกรรมกำรสบืสวนตำมขอ้ ๑๙ และขอ้ ๓๑ ต้องมกีรรมกำร
สบืสวนมำประชุมไม่น้อยกว่ำสำมคนและไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรสบืสวน
ทัง้หมด 

(๓) กำรประชุมคณะกรรมกำรสืบสวนต้องมปีระธำนกรรมกำรอยู่ร่วมประชุม
ด้วย แต่ในกรณีจ ำเป็นที่ประธำนกรรมกำรไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ให้กรรมกำรที่ 
มำประชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำทีแ่ทน 

(๔) กำรลงมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสบืสวนใหถ้อืเสยีงขำ้งมำก ถำ้คะแนน
เสยีงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้ำด 

กำรประชุมตำมวรรคหนึ่ง ให้จัดท ำบันทึกกำรประชุมเป็นหนังสือไว้เป็น
หลกัฐำนดว้ย 

 

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่ผู้ได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ำ
ตนเองมีเหตุอนัอำจถูกคดัค้ำนตำมข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง ให้ผู้นัน้รำยงำนต่อผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สัง่ให้สบืสวนและให้น ำขอ้ ๓๓ วรรคสอง วรรคสำม วรรคสี ่
และวรรคหำ้ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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หมวด ๔ 

วธิกีำรสบืสวน 

   
 

ข้อ ๑๗  กำรสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนต้อง
ด ำเนินกำรตำมก ำหนดเวลำดงันี้ 

(๑) สืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ทัง้นี้ต้องไม่เกินหกสิบวนันับแต่วนัที่
ประธำนกรรมกำรหรอืผูส้บืสวนไดร้บัทรำบค ำสัง่ หำกครบก ำหนดหกสบิวนัแลว้ยงัไมแ่ลว้
เสรจ็ใหข้ออนุมตัขิยำยระยะเวลำต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวน 
ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สัง่ให้สืบสวนพิจำรณำอนุมตัิได้ตำมควำม
จ ำเป็น แต่ทัง้นี้ห้ำมมใิห้ขยำยระยะเวลำสบืสวนต่อไปอีกเกนิหกสบิวนั หำกมกีำรขยำย
ระยะเวลำแลว้กำรสบืสวนไม่แล้วเสรจ็ภำยในหกสบิวนัใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืผูส้บืสวน
รำยงำนเหตุให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สัง่ให้สบืสวนทรำบและให้เป็น
หน้ำทีข่องผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวนตดิตำมเร่งรดักำรสบืสวน
ต่อไป 

(๒) ในกำรสบืสวนเพิ่มเติมตำมขอ้ ๓๖ (๒) ให้ด ำเนินกำรสบืสวนให้แล้วเสร็จ
ภำยในสำมสิบวนันับแต่วนัรบัทรำบค ำสัง่ หำกครบก ำหนดสำมสิบวนัแล้วยงัสืบสวน 
ไม่แล้วเสรจ็ใหข้ออนุมตัขิยำยระยะเวลำต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ให้
สบืสวน ให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ให้สบืสวนพจิำรณำอนุมตัไิดต้ำม
ควำมจ ำเป็น แต่ทัง้นี้หำ้มมใิหข้ยำยระยะเวลำสบืสวนต่อไปอกีเกนิกว่ำสำมสบิวนั หำกมี
กำรขยำยระยะเวลำแล้วกำรสบืสวนไม่แล้วเสร็จภำยในสำมสบิวนัให้ประธำนกรรมกำร
หรอืผู้สบืสวนรำยงำนเหตุให้ผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ให้สบืสวนทรำบ
และใหเ้ป็นหน้ำทีข่องผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ให้สบืสวนตดิตำมเร่งรดั
กำรสบืสวนต่อไป 

 

ขอ้ ๑๘  กำรน ำเอกสำรหรอืวตัถุมำใชเ้ป็นพยำนหลกัฐำนในส ำนวนกำรสบืสวน
ใหบ้นัทกึไวด้ว้ยว่ำไดม้ำอย่ำงไร จำกผูใ้ด และเมื่อใด 

เอกสำรที่ใช้เป็นพยำนหลักฐำนในส ำนวนกำรสืบสวนให้ใช้ต้นฉบับ  แต่ถ้ำ 
ไม่อำจน ำต้นฉบับมำได้จะใช้ส ำเนำที่กรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนหรือผู้มีหน้ำที่
รบัผดิชอบรบัรองว่ำเป็นส ำเนำถูกตอ้งกไ็ด ้

ถ้ำหำต้นฉบบัไม่ได้เพรำะสูญหำยหรอืถูกท ำลำยหรอืโดยเหตุประกำรอื่นจะให้
น ำส ำเนำหรอืพยำนบุคคลอื่นมำสบืกไ็ด ้
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ข้อ ๑๙  เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำนที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้กล่ำวหำแล้วใหพ้จิำรณำว่ำผูถู้กกล่ำวหำไดก้ระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร 
และถ้ำเห็นว่ำกรณีไม่มมีูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวนิัยก็ให้มคีวำมเห็นควรยุติเรื่อง 
แล้วท ำรำยงำนกำรสบืสวนเสนอผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สัง่ให้สืบสวน  
ถ้ำกรรมกำรสืบสวนผู้ใดมีควำมเห็นแย้งให้ท ำควำมเห็นแย้งแนบไว้กับรำยงำนกำร
สบืสวนโดยถอืเป็นส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรสบืสวนดว้ย 

ในกรณีมีมูลที่ควรกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัย ให้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือ 
ผู้สืบสวนเรียกผู้ถูกกล่ำวหำมำพบเพื่อแจ้งเรื่องที่ถูกกล่ำวหำหรือถูกร้องเรียนให ้
ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำได้กระท ำกำรใด เมื่อใด อย่ำงไร และเป็นควำมผิดวินัยกรณีใด  
และใหส้รุปพยำนหลกัฐำนเท่ำที่มใีห้ทรำบ โดยระบุวนั เวลำ สถำนที ่และกำรกระท ำที่มี
ลกัษณะเป็นกำรสนับสนุนขอ้กล่ำวหำ ส ำหรบัพยำนบุคคลจะระบุหรอืไม่ระบุชื่อพยำนกไ็ด้
โดยใหค้ ำนึงถงึหลกักำรคุม้ครองพยำน 

กำรแจ้งตำมวรรคสองให้ท ำบันทึกมีสำระส ำคัญตำมแบบ สส.๒ ที่ ก.ตร. 
ก ำหนด โดยท ำเป็นสองฉบบัเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่ำวหำหนึ่งฉบบั เก็บไว้ในส ำนวนกำร
สืบสวนหนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมือชื่อและวนัเดือนปีที่รบัทรำบไว้เป็น
หลกัฐำนดว้ย 

เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนได้ด ำเนินกำรตำมวรรคสองและ 
วรรคสำมแล้ว ให้สอบถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำกำรตำมที่ถูกกล่ำวหำหรือไม่ 
อย่ำงไร 

ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำใหถ้้อยค ำรบัสำรภำพว่ำไดก้ระท ำกำรตำมทีถู่กกล่ำวหำ
ให้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนแจ้งผู้ถูกกล่ำวหำทรำบว่ำกำรกระท ำ ของ 
ผูถู้กกล่ำวหำเป็นควำมผดิวนิัยกรณีใดตำมมำตรำใด หำกผูถู้กกล่ำวหำยงัคงรบัสำรภำพ
ให้บนัทึกถ้อยค ำรบัสำรภำพรวมทัง้เหตุผลในกำรรบัสำรภำพ (ถ้ำมี) และสำเหตุแห่ง 
กำรกระท ำไวด้ว้ย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนจะไม่ท ำกำรสบืสวน
ต่อไปกไ็ด ้หรอืถำ้เหน็เป็นกำรสมควรทีจ่ะไดท้รำบขอ้เทจ็จรงิและพฤตกิำรณ์อนัเกี่ยวกบั
เรื่องที่ถูกกล่ำวหำหรอืถูกร้องเรียนโดยละเอียดจะท ำกำรสืบสวนต่อไปตำมสมควรแก่
กรณีกไ็ด ้แลว้ด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมิได้ให้ถ้อยค ำรับสำรภำพหรือรบัสำรภำพบำงส่วน  
ให้สอบถำมผู้ถูกกล่ำวหำว่ำจะยื่นค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้ำผู้ถูก
กล่ำวหำประสงค์จะยื่นค ำชี้แจงเป็นหนังสือให้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวน 
ใหโ้อกำสผูถู้กกล่ำวหำยื่นค ำชี้แจงภำยในเวลำอนัควร แต่อย่ำงชำ้ไม่เกนิสบิหำ้วนันับแต่
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วนัที่ได้รบัแจ้งเรื่องที่ถูกกล่ำวหำหรือถูกร้องเรียน และให้โอกำสผู้ถูกกล่ำวหำที่จะให้
ถอ้ยค ำเพิม่เตมิรวมทัง้น ำสบืแก้ขอ้กล่ำวหำดว้ย ในกรณีทีผู่ถู้กกล่ำวหำไม่ประสงค์จะยื่น
ค ำชี้แจงเป็นหนังสอืให้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สบืสวนด ำเนินกำรให้ผูถู้กกล่ำวหำ 
ให้ถ้อยค ำและน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำโดยเร็ว  เมื่อคณะกรรมกำรสืบสวนได้รวบรวม
พยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ เสรจ็แลว้ใหด้ ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำมำแล้วแต่ไม่ยอมลงลำยมือชื่อรับทรำบหรือไม่มำ
รบัทรำบเรื่องที่ถูกกล่ำวหำหรอืถูกร้องเรยีน ให้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สบืสวนส่ง
บนัทกึมสีำระส ำคญัตำมแบบ สส.๒ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัไปให้ผูถู้กกล่ำวหำ 
ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่ำวหำซึ่งปรำกฏตำมหลกัฐำนของทำงรำชกำรหรอืสถำนที่ติดต่อที ่
ผู้ถูกกล่ำวหำแจ้งให้ทรำบ พรอ้มทัง้มีหนังสอืขอให้ผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงนัดมำใหถ้้อยค ำ
และน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำ กำรแจ้งในกรณีนี้ให้ท ำบันทึกมีสำระส ำคญัตำมแบบ สส.๒  
เป็นสำมฉบบั เพื่อเก็บไว้ในส ำนวนกำรสบืสวนหนึ่งฉบบั ส่งให้ผู้ถูกกล่ำวหำสองฉบบั 
โดยให้ผูถู้กกล่ำวหำเก็บไวห้นึ่งฉบบั และให้ผู้ถูกกล่ำวหำลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีที่
รบัทรำบส่งกลบัคนืมำรวมไวใ้นส ำนวนกำรสบืสวนหนึ่งฉบบั เมื่อล่วงพน้สบิหำ้วนันับแต่
วันที่ได้ด ำเนินกำรดังกล่ำว แม้จะไม่ได้รับบันทึกตำมแบบ สส.๒ คืน หรือไม่ได้รับ 
ค ำชี้แจงจำกผูถู้กกล่ำวหำหรอืผูถู้กกล่ำวหำไม่มำใหถ้อ้ยค ำตำมนัดใหถ้อืว่ำผูถู้กกล่ำวหำ
ได้รบัทรำบเรื่องที่ถูกกล่ำวหำหรือถูกร้องเรยีนแล้วและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่ำวหำ  
ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สืบสวนจะไม่ท ำกำรสืบสวนต่อไปก็ได้หรือ 
ถำ้เหน็เป็นกำรสมควรทีจ่ะไดท้รำบขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิจะสบืสวนต่อไปตำมควรแก่กรณีกไ็ด ้
แล้วด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๑ และขอ้ ๓๒ ต่อไป แต่ถ้ำผู้ถูกกล่ำวหำมำให้ถ้อยค ำหรอืยื่น 
ค ำชี้แจงแก้ข้อกล่ำวหำหรอืขอน ำสืบแก้ข้อกล่ำวหำก่อนที่คณะกรรมกำรสืบสวนหรือ 
ผู้สืบสวนจะเสนอส ำนวนกำรสืบสวนตำมข้อ  ๓๒ โดยมีเหตุผลอันสมควรให้
คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนใหโ้อกำสแก่ผูถู้กกล่ำวหำตำมทีผู่ถู้กกล่ำวหำรอ้งขอ 

 

ขอ้ ๒๐  กำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำนของคณะกรรมกำรสบืสวนตอ้ง
มกีรรมกำรสบืสวนไม่น้อยกว่ำสองคนจงึจะสบืสวนได ้

 

ขอ้ ๒๑  ก่อนเริม่สอบปำกค ำพยำนใหค้ณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนแจง้
ให้พยำนทรำบว่ำกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สบืสวนมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวล
กฎหมำยอำญำ กำรใหถ้อ้ยค ำอนัเป็นเทจ็ต่อคณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนอำจเป็น
ควำมผดิตำมกฎหมำย 
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๘๐๐ 

ขอ้ ๒๒  ในกำรสอบปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำและพยำน ห้ำมมิให้คณะกรรมกำร
สบืสวนหรอืผูส้บืสวนท ำกำรล่อลวง ขูเ่ขญ็ ใหส้ญัญำหรอืกระท ำกำรใดเพื่อจงูใจให้บุคคล
นัน้ใหถ้อ้ยค ำอย่ำงใด ๆ 

 

ขอ้ ๒๓  ในกำรสอบปำกค ำผู้ถูกกล่ำวหำและพยำน ให้คณะกรรมกำรสบืสวน
หรอืผูส้บืสวนเรยีกผูซ้ึ่งจะถูกสอบปำกค ำมำในทีส่บืสวนครำวละหนึ่งคน หำ้มมใิหบุ้คคลอื่น
อยู่ ในที่สืบสวนเว้นแต่ทนำยควำมหรือที่ปรึกษำของผู้ถู กกล่ำวหำหรือบุคคลซึ่ ง
คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนอนุญำตให้อยู่ในที่สืบสวนเพื่อประโยชน์แห่งกำร
สบืสวน 

กำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำและพยำนใหบ้นัทกึถอ้ยค ำมสีำระส ำคญัตำมแบบ 
สส.๓ หรือแบบ สส.๔ ที่ ก.ตร. ก ำหนด แล้วแต่กรณี เมื่อได้บันทึกถ้อยค ำเสร็จแล้ว 
ใหอ้่ำนใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำฟังหรอืจะใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำอ่ำนเองกไ็ด ้เมื่อผูใ้หถ้อ้ยค ำรบัว่ำถูกตอ้งแล้ว
ใหผู้ใ้หถ้อ้ยค ำ ผูร้่วมเขำ้ฟังตำมวรรคหนึ่งทีอ่ยู่ในทีส่บืสวนและผูบ้นัทกึถ้อยค ำลงลำยมอืชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐำน และใหค้ณะกรรมกำรสบืสวนทุกคนทีร่่วมสบืสวนหรอืผูส้บืสวนลงลำยมอืชื่อ
รับรองไว้ในบันทึกถ้อยค ำนั ้นด้วย ถ้ำบันทึกถ้อยค ำมีหลำยหน้ำให้กรรมกำรสืบสวน 
อย่ำงน้อยหนึ่งคนหรอืผูส้บืสวนกบัผูใ้หถ้อ้ยค ำลงลำยมอืชื่อก ำกบัไวทุ้กหน้ำ 

ในกำรบนัทึกถ้อยค ำ ห้ำมมิให้ขูดลบหรอืบนัทึกข้อควำมทบั ถ้ำจะต้องแก้ไข
ข้อควำมที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่ำหรือตกเติมและให้กรรมกำรสืบสวนผู้ร่วม
สบืสวนอย่ำงน้อยหนึ่งคนหรอืผู้สบืสวนกับผู้ให้ถ้อยค ำลงลำยมือชื่อก ำกับไว้ทุกแห่งที ่
ขดีฆำ่หรอืตกเตมิ 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค ำหรอืผู้ร่วมเขำ้ฟังตำมวรรคหนึ่งที่อยู่ในที่สบืสวนไม่ยอม 
ลงลำยมอืชื่อ ใหบ้นัทกึเหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึถอ้ยค ำนัน้และใหก้รรมกำรสบืสวนทุกคนทีร่่วม
สบืสวนหรอืผูส้บืสวนลงลำยมอืชื่อรบัรองไวด้ว้ย 

ในกรณีที่ผู้ใหถ้้อยค ำไม่สำมำรถลงลำยมอืชื่อได้ ให้น ำมำตรำ ๙ แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชยม์ำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๔  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สบืสวนแจ้งให้บุคคลใดมำเป็น
พยำน ให้บุคคลนัน้มำชี้แจงหรอืให้ถ้อยค ำตำมวนั เวลำ และสถำนที่ที่คณะกรรมกำร
สบืสวนหรอืผูส้บืสวนก ำหนด 

ในกรณีที่พยำนมำแต่ไม่ให้ถ้อยค ำหรอืไม่มำ หรอืติดตำมพยำนไม่ได้ภำยใน
เวลำอนัควร คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สบืสวนจะไม่สบืพยำนนัน้ก็ได้ แต่ต้องบนัทึก
เหตุนัน้ไวใ้นบนัทกึประจ ำวนัที่มกีำรสบืสวนตำมขอ้ ๑๔ (๓) และรำยงำนกำรสบืสวนตำม
ขอ้ ๓๒ 
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๘๐๑ 

ข้อ ๒๕  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ำกำรสืบสวน
พยำนหลักฐำนใดจะท ำให้กำรสืบสวนล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็นหรือไม่ใช่พยำนหลักฐำน 
ในประเด็นส ำคญัจะงดกำรสบืสวนพยำนหลกัฐำนนัน้ก็ได้ แต่ต้องบนัทึกเหตุนัน้ไว้ใน
บนัทกึประจ ำวนัทีม่กีำรสบืสวนตำมขอ้ ๑๔ (๓) และรำยงำนกำรสบืสวนตำมขอ้ ๓๒ 

 

ขอ้ ๒๖  ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นประธำนกรรมกำรหรอืผู้สบืสวนจะส่งประเด็นไป 
ใหห้วัหน้ำหน่วยงำนทีเ่หน็ว่ำเกี่ยวขอ้งด ำเนินกำรสบืสวนแทนกไ็ด้ ในกรณีเช่นน้ีหวัหน้ำ
หน่วยงำนดงักล่ำวจะด ำเนินกำรสบืสวนเองหรอืจะสัง่ผู้ใต้บงัคบับญัชำที่เห็นสมควรท ำ
กำรสบืสวนกไ็ด ้

ในกำรปฏบิตัิหน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่ง ใหผู้ท้ี่ไดร้บัมอบหมำยมฐีำนะเป็นผูส้บืสวน
หรือคณะกรรมกำรสืบสวนตำมกฎ ก.ตร. นี้  และให้น ำข้อ ๑๔ (๔) ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒  
ขอ้ ๒๓ และขอ้ ๒๔ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นเป็นที่สงสัยว่ำ 
ผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิวนิัยในเรื่องอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ในค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำร
สบืสวนหรอืค ำสัง่ใหส้บืสวน ใหป้ระธำนกรรมกำรหรอืผู้สบืสวนรำยงำนไปยงัผูส้ ัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สัง่ให้สบืสวนโดยเร็ว ถ้ำผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวน
หรือผู้สัง่ให้สืบสวนเห็นว่ำมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำมีกำรกระท ำผิดวินั ยก็ให้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ใหผู้ใ้ดท ำกำรสบืสวน โดยจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวน
คณะเดมิหรอืผู้สบืสวนคนเดมิเป็นผู้ท ำกำรสบืสวนหรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวน
หรอืผู้สืบสวนใหม่ก็ได้  ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธกีำรที่ก ำหนดในกฎ 
ก.ตร. นี้ 

 

ขอ้ ๒๘  ในกรณีทีก่ำรสบืสวนพำดพงิไปถงึขำ้รำชกำรต ำรวจผู้อื่นว่ำมส่ีวนร่วม
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกำรกระท ำในเรื่องที่ท ำกำรสืบสวนนัน้ด้วย ให้คณะกรรมกำร
สืบสวนหรือผู้สืบสวนพิจำรณำในเบื้องต้นว่ำข้ำรำชกำรต ำรวจผู้นัน้มีส่วนร่วมหรือ 
มส่ีวนเกี่ยวขอ้งในกำรกระท ำในเรื่องที่สบืสวนนัน้ดว้ยหรอืไม่ ถ้ำเห็นว่ำผู้นัน้มส่ีวนร่วม
หรอืมส่ีวนเกี่ยวขอ้งในกำรกระท ำในเรื่องที่สบืสวนนัน้อยู่ด้วยให้ประธำนกรรมกำรหรอื 
ผูส้บืสวนรำยงำนไปยงัผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวนเพื่อพจิำรณำ
ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีโดยเรว็ 

เมื่อผู้มอี ำนำจสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ให้สบืสวนไดร้ับรำยงำน
ตำมวรรคหนึ่ง แล้วเห็นว่ำมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ำมีกำรกระท ำผิดวินัยก็ให้สัง่แต่งตัง้
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คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ใหผู้ใ้ดท ำกำรสบืสวน โดยจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวน
คณะเดมิหรอืผู้สบืสวนคนเดมิเป็นผู้ท ำกำรสบืสวนหรอืจะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวน
หรือผู้สืบสวนใหม่ก็ได้  ทัง้นี้  ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน 
กฎ ก.ตร. นี้ กรณีเช่นนี้ใหใ้ชพ้ยำนหลกัฐำนทีไ่ดส้บืสวนมำแลว้ประกอบกำรพจิำรณำได ้

ในกรณีที่คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สบืสวนด ำเนินกำรสบืสวนโดยแยกเป็น
ส ำนวนกำรสืบสวนใหม่ ให้น ำส ำเนำพยำนหลักฐำนที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องในส ำนวนกำร
สืบสวนเดิมมำรวมในส ำนวนกำรสืบสวนใหม่และให้บันทึกให้ปรำกฏด้วยว่ำน ำ
พยำนหลกัฐำนนัน้มำจำกส ำนวนกำรสบืสวนเดมิ 

 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีที่มคี ำพพิำกษำถึงทีสุ่ดว่ำผู้ถูกกล่ำวหำกระท ำผดิหรอืต้องรบั
ผิดในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องที่สืบสวน ถ้ำคณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนเห็นว่ำ
ขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฏตำมค ำพพิำกษำไดค้วำมประจกัษ์ชดัอยู่แลว้ใหถ้อืเอำค ำพพิำกษำนัน้
เป็นพยำนหลกัฐำนโดยไม่ต้องสบืสวนต่อไปก็ได ้แต่ต้องแจง้ให้ผู้ถูกกล่ำวหำทรำบและ
แจ้งข้อกล่ำวหำและสรุปพยำนหลักฐำนที่สนับสนุนข้อกล่ำวหำตำมที่ปรำกฏใน 
ค ำพพิำกษำใหผู้ถู้กกล่ำวหำทรำบ  ทัง้นี้ ใหน้ ำขอ้ ๑๙ วรรคสอง วรรคสำม วรรคสี ่วรรคหำ้ 
วรรคหก และวรรคเจด็ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

ข้อ ๓๐  ในระหว่ำงสืบสวนแม้จะมีกำรสัง่ให้ผู้ถูกกล่ำวหำไปอยู่นอกบังคับ
บญัชำของผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวน ใหค้ณะกรรมกำรสบืสวน
หรอืผูส้บืสวนท ำกำรสบืสวนต่อไปจนเสรจ็ แล้วท ำรำยงำนกำรสบืสวนและเสนอส ำนวน
กำรสบืสวนต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวนเพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้องตำมขอ้ ๓๗ ขอ้ ๓๘ และขอ้ ๓๙ และให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอื 
ผู้สัง่ให้สืบสวนส่งเรื่องให้ผู้บงัคบับัญชำคนใหม่ของผู้ถูกกล่ำวหำเพื่อด ำเนินกำรตำม 
ขอ้ ๓๖ ต่อไป 

ในกรณีมีผู้ถูกกล่ำวหำบำงคนหรือทัง้หมดไปอยู่นอกบังคับบัญชำของผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สัง่ให้สืบสวน  ในกรณี เช่นนี้ เมื่อผู้สัง่แต่งตัง้
คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ให้สบืสวนไดร้บัส ำนวนกำรสบืสวนจำกคณะกรรมกำรสบืสวน
หรอืผู้สบืสวนและตรวจสอบควำมถูกต้องตำมขอ้ ๓๗ ขอ้ ๓๘ และขอ้ ๓๙ แล้ว ใหผู้้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สัง่ให้สืบสวนส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำผู้มีอ ำนำจ
พจิำรณำสัง่กำรส ำหรบัผูถู้กกล่ำวหำทุกคนด ำเนินกำรตำมขอ้ ๓๖ ต่อไป 
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๘๐๓ 

หมวด ๕ 

กำรท ำรำยงำนสบืสวน 

   
 

ขอ้ ๓๑  เมื่อคณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนไดร้วบรวมพยำนหลกัฐำนต่ำง ๆ 
เสรจ็แลว้ใหค้ณะกรรมกำรสบืสวนประชุมพจิำรณำลงมตหิรอืผูส้บืสวนพจิำรณำ ดงันี้ 

(๑) กรณีมีมูลกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือไม่  ถ้ำมีมูลกระท ำผิดวินัย 
อย่ำงรำ้ยแรง ใหเ้สนอแต่งตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนวนิัยอย่ำงรำ้ยแรง 

(๒) กรณีมมีูลกระท ำผดิวนิัยอย่ำงไม่รำ้ยแรง เป็นควำมผดิกรณีใด ตำมมำตรำใด 
และควรไดร้บัโทษสถำนใด 

(๓) กำรสบืสวนมมีลูอนัเป็นกำรกระท ำควำมผดิอำญำหรอืมกีรณีตอ้งรบัผดิชอบ
ทำงแพ่งอยู่ดว้ยหรอืไม่ 

 

ข้อ ๓๒  เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๑ แล้ว ให้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือ 
ผู้สืบสวนท ำรำยงำนกำรสืบสวนโดยมีสำระส ำคัญตำมแบบ สส.๕ ที่ ก.ตร. ก ำหนด  
เสนอผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สัง่ให้สืบสวน ถ้ำกรรมกำรสืบสวนผู้ใด 
มคีวำมเห็นแยง้ให้ท ำควำมเห็นแย้งแนบไวก้บัรำยงำนกำรสบืสวนโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของรำยงำนกำรสบืสวนดว้ย 

รำยงำนกำรสบืสวนอย่ำงน้อยตอ้งมสีำระส ำคญั ดงันี้ 
(๑) สรุปขอ้เท็จจรงิและพยำนหลกัฐำนว่ำมอีย่ำงไรบ้ำง ในกรณีทีไ่ม่ได้สบืสวน

พยำนหลกัฐำนตำมขอ้ ๒๔ และขอ้ ๒๕ ให้รำยงำนเหตุที่ไม่ได้สบืสวนนัน้ให้ปรำกฏไว้  
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่ำวหำให้ถ้อยค ำรบัสำรภำพให้บันทึกเหตุผลในกำรรบัสำรภำพ (ถ้ำมี)  
ไวด้ว้ย 

(๒ ) วินิ จฉัย เปรียบ เทียบพยำนหลักฐำนที่ สนั บสนุนข้อก ล่ำวหำกับ
พยำนหลกัฐำนทีห่กัลำ้งขอ้กล่ำวหำ 

(๓) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนว่ำกำรกระท ำของ 
ผู้ถูกกล่ำวหำมีมูลควำมผิดวินัยหรือไม่  ถ้ำมีมูลกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรงให้เสนอ
ควำมเห็นให้ตัง้คณะกรรมกำรสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรง ถ้ำมมีูลกระท ำผดิวนิัยอย่ำง 
ไม่รำ้ยแรงเป็นควำมผดิกรณีใด ตำมมำตรำใดและควรไดร้บัโทษสถำนใด ถำ้กำรสบืสวน
เรื่องนัน้มมีูลอนัเป็นกำรกระท ำควำมผดิอำญำหรอืมกีรณีต้องรบัผดิชอบทำงแพ่งอยู่ดว้ย
กใ็หเ้สนอควำมเหน็มำในครำวเดยีวกนั 
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๘๐๔ 

เมื่อคณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สบืสวนไดท้ ำรำยงำนกำรสบืสวนแล้ว ใหเ้สนอ
ส ำนวนกำรสบืสวนพรอ้มทัง้บญัชเีอกสำรต่อผูส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สัง่ 
ใหส้บืสวนเพื่อพจิำรณำสัง่กำรต่อไปและใหถ้อืว่ำกำรสบืสวนแลว้เสรจ็ 

 

หมวด ๖ 

สทิธแิละหน้ำทีข่องผูถู้กกล่ำวหำ 

   
 

ขอ้ ๓๓  ผู้ถูกกล่ำวหำมีสิทธิคัดค้ำนผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือ 
ผูส้ัง่ใหส้บืสวนและกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวน ถำ้ผูน้ัน้มเีหตุอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมขอ้ ๙ 

กำรคดัค้ำนให้ท ำเป็นหนังสอืแสดงขอ้เท็จจรงิที่เป็นเหตุแห่งกำรคดัค้ำนไว้ใน
หนังสือคดัค้ำนด้วยว่ำจะท ำให้กำรสืบสวนไม่ได้ควำมจริงและควำมยุติธรรมอย่ำงไร  
กำรคดัคำ้นผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวนให้ยื่นต่อผูบ้งัคบับญัชำ
เหนือผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สัง่ให้สืบสวนขึ้นไปชัน้หนึ่ง  กำรคดัค้ำน
กรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนให้ยื่นต่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สัง่ 
ให้สบืสวนภำยในเจด็วนันับแต่วนัรบัทรำบค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืค ำสัง่
ให้สืบสวนหรือทรำบเหตุแห่งกำรคัดค้ำน ในกำรนี้ให้ผู้ที่รบัหนังสือคัดค้ำนส่งส ำเนำ
หนังสือคัดค้ำนและแจ้งวันที่ได้รับหนังสือคัดค้ำนให้ประธำนกรรมกำรสืบสวนหรือ 
ผูส้บืสวนทรำบและรวมไวใ้นส ำนวนกำรสบืสวนดว้ย 

กำรพจิำรณำกำรคดัคำ้น ผู้ที่ไดร้บัหนังสอืคดัคำ้นอำจตรวจสอบขอ้เท็จจรงิได้
ตำมควำมเหมำะสมและให้พจิำรณำสัง่กำรโดยไม่ชกัช้ำ  ทัง้นี้ ไม่เกนิสำมสบิวนันับแต่
วนัที่ได้รบัหนังสือคดัค้ำน หำกเห็นว่ำกำรคดัค้ำนมีเหตุผลรับฟังได้ กรณีคดัค้ำนผู้สัง่
แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวน ใหส้ัง่ใหผู้น้ัน้พน้จำกผูม้อี ำนำจพจิำรณำ
ตำมข้อ ๓๖ และสัง่ให้ผู้บังคับบัญชำของผู้ถูกกล่ำวหำที่มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ให้สบืสวนเป็นผูพ้จิำรณำแทนหรอืจะเป็นผูพ้จิำรณำเองกไ็ด ้
กรณีคดัคำ้นกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนใหส้ัง่ใหผู้ถู้กคดัคำ้นพน้จำกกำรเป็นกรรมกำร
สบืสวนหรอืผูส้บืสวน ถ้ำเหน็ว่ำกำรคดัคำ้นไม่มเีหตุผลทีจ่ะรบัฟังได้ใหส้ัง่ยกค ำคดัคำ้นนัน้ 
กำรสัง่ยกค ำคัดค้ำนให้เป็นที่สุดในกำรพิจำรณำกำรคัดค้ำนให้แสดงเหตุผลในกำร
พิจำรณำสัง่กำรไว้ด้วยพร้อมทัง้แจ้งให้ผู้คัดค้ำนทรำบแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร
สบืสวนหรอืผูส้บืสวนรวมไวใ้นส ำนวนกำรสบืสวน 

ในกรณีผูพ้จิำรณำคดัคำ้นไม่พจิำรณำสัง่กำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัหนังสอืคดัคำ้นใหถ้อืว่ำผูท้ีถู่กคดัคำ้นพน้จำกกำรเป็นผูม้อี ำนำจพจิำรณำ
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๘๐๕ 

ตำมขอ้ ๓๖ หรอืพน้จำกกำรเป็นกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนแล้วแต่กรณี กำรพน้จำก
กำรเป็นกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนให้ประธำนกรรมกำรหรอืผู้สบืสวนรำยงำนไปยงั 
ผูส้ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวนเพื่อด ำเนินกำรตำมขอ้ ๑๓ ต่อไป 

กำรพน้จำกกำรเป็นกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนไม่กระทบถงึกำรสบืสวนทีไ่ด้
ด ำเนินกำรไปแลว้ 

 

ขอ้ ๓๔  ผูถู้กกล่ำวหำมสีทิธทิี่จะได้รบัแจ้งเรื่องที่ถูกกล่ำวหำหรอืถูกรอ้งเรยีน
ตำมขอ้ ๑๙ วรรคสอง 

 

ขอ้ ๓๕  ในกำรสอบปำกค ำผูถู้กกล่ำวหำ ผู้ถูกกล่ำวหำจะน ำทนำยควำมหรอื 
ที่ปรึกษำของตนจ ำนวนไม่ เกินหนึ่ งคนเข้ำร่วมฟังก็ได้  ทนำยควำมหรือที่ปรึกษำ 
ทีเ่ขำ้ร่วมฟังจะใหถ้อ้ยค ำแทนผูถู้กกล่ำวหำไม่ได ้

 

หมวด ๗ 

กำรพจิำรณำสัง่ส ำนวนกำรสบืสวน 

   
 

ข้อ ๓๖  เมื่อผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สัง่ให้สืบสวนได้รับ
ควำมเห็นและผลกำรสืบสวนข้อเท็จจรงิจำกคณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนแล้ว  
ใหพ้จิำรณำด ำเนินกำร ดงันี้ 

(๑) ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของส ำนวนกำรสบืสวนตำมขอ้ ๓๗ ขอ้ ๓๘ และขอ้ ๓๙ 

(๒) สัง่ให้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สืบสวนด ำเนินกำรสืบสวนเพิ่มเติมได้ 
หำกปรำกฏว่ำกำรสบืสวนเรื่องนัน้ ๆ ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์เพยีงพอทีจ่ะพจิำรณำสัง่กำรได ้

(๓) สัง่ยุตเิรื่องถำ้เหน็ว่ำผลกำรสบืสวนไม่มมีลู 

(๔) สัง่ลงโทษไปภำยในอ ำนำจ ในกรณีที่พยำนหลักฐำนรับฟังได้ว่ำผู้ถูก
กล่ำวหำกระท ำผิดวินัยอย่ำงไม่ร้ำยแรงและผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผู้สัง่ 
ใหส้บืสวนเป็นผูบ้งัคบับญัชำผูถู้กกล่ำวหำทีม่อี ำนำจสัง่ลงโทษตำมมำตรำ ๘๙ แต่ถ้ำเหน็ว่ำ
ผูถู้กกล่ำวหำควรไดร้บัโทษเกนิอ ำนำจทีจ่ะสัง่ลงโทษไดใ้หร้ำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำเหนือ
ขึน้ไปเพื่อพจิำรณำสัง่กำรตำมควรแก่กรณี 

(๕) ด ำเนินกำรไปภำยในอ ำนำจหรอืมคีวำมเหน็เสนอผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้
จนถึงผู้มีอ ำนำจเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปในกรณีมีมูลอนัเป็นกำรกระท ำผิดวนิัย
อย่ำงรำ้ยแรง 
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๘๐๖ 

(๖) ส่งเรื่องใหพ้นักงำนสอบสวนด ำเนินคดตีำมกฎหมำยต่อไปในกรณีทีเ่ห็นว่ำ 
มมีลูเป็นกำรกระท ำผดิอำญำ 

กำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและกำรพิจำรณำสัง่กำรตำมผลกำร
สบืสวนทีด่ ำเนินกำรเสรจ็สิน้แล้ว ใหผู้ม้อี ำนำจพจิำรณำสัง่กำรใหแ้ล้วเสรจ็โดยเร็ว  ทัง้นี้ 
ตอ้งไม่เกนิสองรอ้ยสีส่บิวนันับแต่วนัไดร้บัส ำนวน เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็นตำมทีก่ ำหนดไวใ้น
ระเบยีบ ก.ตร. ซึ่งท ำให้กำรพจิำรณำไม่แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวก็ให้
ขยำยระยะเวลำได้อีกไม่เกินสองครัง้ โดยแต่ละครัง้จะต้องไม่เกินหกสิบวัน ในกำรนี้ 
หำกยงัพิจำรณำไม่แล้วเสร็จให้ขำ้รำชกำรต ำรวจผู้ถูกกล่ำวหำกลบัคืนสู่ฐำนะเดิมและ 
ให้ถือว่ำไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงถูกสืบสวนนับแต่วันครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวจนกว่ำ 
กำรพจิำรณำสัง่กำรในเรื่องนัน้จะเสรจ็สิน้และมคี ำสัง่ 

 

หมวด ๘ 

กำรสบืสวนทีม่ชิอบและบกพร่อง 

   
 

ขอ้ ๓๗  ในกรณีปรำกฏว่ำกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืสัง่ให้ผู้ใดท ำ
กำรสืบสวนไม่ถูกต้องตำมข้อ ๑๐ เว้นแต่กรณีไม่มีเลขำนุกำร ให้ผู้มีอ ำนำจสัง่แก้ไข 
ใหถู้กตอ้ง 

กำรแกไ้ขตำมวรรคหนึ่งไม่ท ำใหก้ำรสบืสวนทีด่ ำเนินกำรไปแล้วเสยีไป 

 

ขอ้ ๓๘  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรสืบสวนตอนใดท ำไม่ถูกต้อง ให้กำรสบืสวน
ตอนนัน้เสยีไปเฉพำะในกรณีดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรประชุมของคณะกรรมกำรสบืสวนมกีรรมกำรสบืสวนมำประชุมไม่ครบ
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๕ (๒) 

(๒) กำรสอบปำกค ำบุคคลด ำเนินกำรไม่ถูกต้องตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๔ (๔) 
ขอ้ ๒๐ ขอ้ ๒๒ ขอ้ ๒๓ วรรคหนึ่ง และขอ้ ๒๖ 

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสืบสวนหรือผู้สืบสวนไม่เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ 
มำรับทรำบข้อกล่ำวหำและให้ผู้ถูกกล่ำวหำชี้แจงข้อเท็จจริงตำมข้อ ๑๙ วรรคสอง  
วรรคสำม วรรคสี ่วรรคหำ้ วรรคหก และวรรคเจด็ 

ในกรณีเช่นน้ีใหผู้ส้ ัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้ ัง่ใหส้บืสวนผูม้อี ำนำจ
ตำมมำตรำ ๘๖ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สัง่ให้คณะกรรมกำร
สบืสวนหรอืผูส้บืสวนด ำเนินกำรใหม่ใหถู้กตอ้งโดยเรว็ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๐๗ 

ขอ้ ๓๙  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรสบืสวนตอนใดท ำไม่ถูกต้องตำมกฎ ก.ตร. นี้ 
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๓๘ ถ้ำกำรสืบสวนตอนนัน้เป็นสำระส ำคญัอนัจะท ำให้เสีย
ควำมเป็นธรรมให้ผู้สัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรอืผู้สัง่ให้สบืสวนผู้มีอ ำนำจตำม
มำตรำ ๘๖ วรรคสอง หรือมำตรำ ๙๑ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี สัง่ให้คณะกรรมกำร
สบืสวนหรอืผู้สบืสวนแก้ไขหรอืด ำเนินกำรตอนนัน้ให้ถูกต้องโดยเรว็ แต่ถ้ำกำรสบืสวน
ตอนนัน้มใิช่สำระส ำคญัอนัจะท ำใหเ้สยีควำมเป็นธรรม ผูม้อี ำนำจดงักล่ำวจะสัง่ใหแ้ก้ไข
หรอืด ำเนินกำรใหถู้กตอ้งหรอืไม่กไ็ด ้

 

หมวด ๙ 

กำรนับระยะเวลำ 

   
 

ขอ้ ๔๐  กำรนับระยะเวลำตำมกฎ ก.ตร. นี้ ส ำหรบัเวลำเริม่ต้นให้นับถดัจำก 
วนัแรกแห่งเวลำนัน้เป็นวนัเริม่ต้นนับระยะเวลำ แต่ถ้ำเป็นกรณีขยำยเวลำใหน้ับต่อจำก
วนัสุดท้ำยแห่งระยะเวลำเดิมเป็นวนัเริม่ระยะเวลำที่ขยำยออกไป ส่วนเวลำสิ้นสุดถ้ำ 
วันสุดท้ำยแห่งระยะเวลำตรงกับวันหยุดรำชกำรให้นับวันเริ่มเปิดท ำกำรใหม่เป็น 
วนัสุดทำ้ยแห่งระยะเวลำ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ข้อ ๔๑  ในกรณีที่มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรสืบสวนหรือสัง่ให้ผู้ใดท ำกำร
สบืสวนอยู่ก่อนที ่กฎ ก.ตร. นี้ใชบ้งัคบั ใหค้ณะกรรมกำรสบืสวนหรอืผูส้บืสวนด ำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ใช้อยู่ในขณะนัน้จนกว่ำจะแล้วเสร็จ ในกรณีมีมูลที่จะ
พจิำรณำสัง่กำรตำมมำตรำ ๘๙ ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎ ก.ตร. นี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รอ้ยต ำรวจเอก เฉลมิ  อยูบ่ ำรุง 

รองนำยกรฐัมนตร ีปฏบิตัริำชกำรแทนนำยกรฐัมนตร ี

ประธำนกรรมกำรขำ้รำชกำรต ำรวจ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๐๘ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๐๙ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๐ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๑ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๒ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๓ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๔ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๕ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๖ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๗ 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
 

๘๑๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎ ก.ตร. ฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎ ก.ตร. ว่ำดว้ย
กำรสืบสวนข้อเท็จจรงิ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีขอ้ขดัข้องบำงประกำรอนัอำจท ำให้เกิดปัญหำ
ในทำงปฏบิตัิ เช่น ประเดน็กำรสบืสวนขอ้เทจ็จรงิกรณีไม่รูต้วัผูถู้กสบืสวน กำรขอขยำย
เวลำกำรสบืสวน หรอืกรณีเมื่อมกีำรกล่ำวหำ หรอืมกีรณีเป็นทีส่งสยัว่ำขำ้รำชกำรต ำรวจ
ผูใ้ดกระท ำผดิวนิัย ซึ่งผูบ้งัคบับญัชำไดพ้จิำรณำในเบือ้งต้นแล้วไม่มมีูลทีค่วรจะกล่ำวหำ
ว่ำกระท ำผิดวินัย จึงสัง่ยุติเรื่อง จะถือว่ำเป็นกำรสืบสวนข้อเท็จจริงหรือไม่  เป็นต้น 
เพื่อให้กำรสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สัมฤทธิผ์ล และเป็นธรรม   
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎ ก.ตร. นี้ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

๘๑๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

นำยต ำรวจรำชส ำนัก 

พ.ศ. ๒๔๙๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ กนัยำยน พ.ศ. ๒๔๙๕ 

เป็นปีที ่๗ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรมกีฎหมำยว่ำดว้ยนำยต ำรวจรำชส ำนัก 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 

และยนิยอมของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัตินำยต ำรวจรำชส ำนัก 
พ.ศ. ๒๔๙๕” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน  

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหม้นีำยต ำรวจรำชส ำนักแห่งพระมหำกษตัรยิท์ ำหน้ำทีพ่ทิกัษ์รกัษำ
ให้ควำมปลอดภยัในรำชส ำนัก และปฏิบตัิตำมพระรำชประสงค์ นอกจำกหน้ำที่อื่นที่มี 
อยู่แลว้ตำมกฎหมำย 

ในกำรปฏิบตัหิน้ำที่ตำมควำมในวรรคก่อน นำยต ำรวจรำชส ำนักต้องฟังค ำสัง่
ของสมุหรำชองครกัษ์ 

 

มำตรำ ๔  นำยต ำรวจรำชส ำนัก ม ี๓ ประเภท 

(๑) นำยต ำรวจรำชส ำนักพเิศษ 

(๒) นำยต ำรวจรำชส ำนักเวร 

(๓) นำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๖๙/ตอนที ่๖๒/หน้ำ ๑๒๒๖/๗ ตุลำคม ๒๔๙๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

๘๒๐ 

มำตรำ ๕  กำรแต่งตัง้นำยต ำรวจรำชส ำนักทุกประเภทให้เป็นไปโดย  

พระบรมรำชโองกำร 

 

มำตรำ ๖  นำยต ำรวจรำชส ำนักพิเศษ เป็นต ำแหน่งที่พระรำชทำนเกียรต ิ
ให้เป็นพิเศษ แต่งตัง้จำกนำยต ำรวจชัน้สัญญำบัตร ท ำหน้ำที่นำยต ำรวจรำชส ำนัก 
บำงโอกำส 

 

มำตรำ ๗  นำยต ำรวจรำชส ำนักเวร แต่งตัง้จำกนำยต ำรวจชัน้สัญญำบัตร
ประจ ำกำร ท ำหน้ำทีน่ำยต ำรวจเวรประจ ำรำชส ำนัก และคงรบัรำชกำรตำมต ำแหน่งเดมิ 

 

มำตรำ ๘  นำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ แต่งตัง้จำกนำยต ำรวจชัน้สญัญำบตัร
ประจ ำกำร ท ำหน้ำทีน่ำยต ำรวจประจ ำรำชส ำนักเป็นประจ ำ 

 

มำตรำ ๙  นำยต ำรวจรำชส ำนักพเิศษ และนำยต ำรวจรำชส ำนักประจ ำ พน้จำก
ต ำแหน่งโดยพระบรมรำชโองกำร 

 

มำตรำ ๑๐  นำยต ำรวจรำชส ำนักเวร พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) พน้จำกต ำแหน่งในกรมต ำรวจ หรอื 

(๒) เป็นนำยต ำรวจรำชส ำนักเวรครบ ๓ ปีบรบิูรณ์ 

 

มำตรำ ๑๑  นำยต ำรวจรำชส ำนักทุกประเภท เมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว  อำจ
ได้รับพระรำชทำนเข็มอักษรพระปรมำภิไธยย่อ ประกอบด้วยแพรแถบสีตำมวัน 
พระรำชสมภพในรชักำลนัน้ ๆ เป็นเกยีรตยิศ 

 

มำตรำ ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป.  พบิูลสงครำม 

นำยกรฐัมนตร ี

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

๘๒๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

รำชองครกัษ ์

พุทธศกัรำช ๒๔๘๐ 

   
 

ในพระปรมำภไิธยสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวัอำนันทมหดิล 

คณะผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค ์

(ตำมประกำศประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 

ลงวนัที ่๔ สงิหำคม พทุธศกัรำช ๒๔๘๐) 
อำทติยท์พิอำภำ 

เจำ้พระยำยมรำช 

พล.อ. เจำ้พระยำพชิเยนทร  โยธนิ 

ตรำไว ้ณ วนัที ่๑ กุมภำพนัธ ์พทุธศกัรำช ๒๔๘๐ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

โดยที่สภำผู้แทนรำษฎรลงมตวิ่ำ สมควรปรบัปรุงพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์
เพื่อใหเ้หมำะแก่กำลสมยั 

 

จงึมพีระบรมรำชโองกำรใหต้รำพระรำชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค ำแนะน ำและยนิยอม
ของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติรำชองครักษ์ 
พุทธศกัรำช ๒๔๘๐” 

 

มำตรำ ๒๑  ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้ตัง้แตว่นัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติรำชองครักษ์  พุทธศักรำช ๒๔๖๙ 
พระรำชบญัญตัิรำชองครกัษ์แก้ไขเพิม่เติม พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ กบัทัง้บรรดำกฎหมำย 
กฎ และขอ้บงัคบัอื่น ๆ ในส่วนที่มบีญัญตัิไว้แล้วในพระรำชบญัญตัินี้หรอืซึ่งขดัแยง้กบั
บทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๔/-/หน้ำ ๑๕๔๗/๗ กุมภำพนัธ ์๒๔๘๐ 
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๘๒๒ 

มำตรำ ๔๒  ใหม้รีำชองครกัษ์สงักดักรมรำชองครกัษ์ซึ่งอยู่ในควำมรบัผดิชอบ
ของสมุหรำชองครักษ์ มีหน้ำที่ร ักษำควำมปลอดภัยส ำหรับองค์พระมหำกษัตริย ์  

พระรำชินี พระรชัทำยำท ผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทน
พระองค ์และพระรำชอำคนัตุกะ  ทัง้นี้ โดยตอ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมพระรำชประสงค ์

 

มำตรำ ๕  สมุหรำชองครกัษ์ ตอ้งเป็นนำยทหำรสญัญำบตัรประจ ำกำร และตอ้ง
ปฏบิตัหิน้ำทีส่่วนพระองคพ์ระมหำกษตัรยิใ์หต้อ้งตำมพระรำชประสงค์ 

 

มำตรำ ๖  รำชองครกัษ์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คอื 

๑. รำชองครกัษ์พเิศษ 

๒. รำชองครกัษ์เวร 

๓. รำชองครกัษ์ประจ ำ 

 

มำตรำ ๗  รำชองครกัษ์พเิศษ เป็นต ำแหน่งกติติมศกัดิ ์แต่งตัง้จำกนำยทหำร
สญัญำบตัร และตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชองครกัษ์ในบำงโอกำสตำมรำชประเพณี 

 

มำตรำ ๘๓  รำชองครักษ์เวร แต่งตัง้จำกนำยทหำรสัญญำบัตรประจ ำกำร  

และคงรบัรำชกำรตำมต ำแหน่งเดมิ มหีน้ำทีป่ระจ ำตำมเสดจ็ รกัษำกำร และปฏบิตักิจิกำร
อย่ำงอื่นในส่วนพระองคพ์ระมหำกษตัรยิ์ 

 

มำตรำ ๙๔  รำชองครกัษ์ประจ ำ แต่งตัง้จำกนำยทหำรสญัญำบตัรประจ ำกำร 
และเข้ำรบัรำชกำรประจ ำในกรมรำชองครกัษ์ มีหน้ำที่ปฏิบัติกิจกำรในส่วนพระองค์
พระมหำกษตัรยิ ์แลว้แต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ ฯ 

 

 
๒ มำตรำ ๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓ มำตรำ ๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๔ มำตรำ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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๘๒๓ 

มำตรำ ๑๐๕  กำรแต่งตัง้สมุหรำชองครักษ์และรำชองครักษ์ทุกประเภท 
ใหเ้ป็นไปโดยประกำศพระบรมรำชโองกำร 

 

มำตรำ ๑๐ ทว๖ิ  ใหส้มุหรำชองครกัษ์มอี ำนำจแต่งตัง้ขำ้รำชกำรทหำร ขำ้รำชกำร
ต ำรวจ และขำ้รำชกำรพลเรอืนทีส่่วนรำชกำรต่ำง ๆ จดัมำ ขึน้สมทบกรมรำชองครกัษ์เป็น
เจำ้พนักงำน มหีน้ำทีช่่วยรำชองครกัษ์ในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่

ในกำรแต่งตัง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหส้มุหรำชองครกัษ์ออกบตัรประจ ำตวัให้ แต่สมุ
หรำชองครกัษ์จะแต่งตัง้เป็นหนังสอืเพื่อใหป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นครัง้ครำวกไ็ด้ 

บตัรประจ ำตวัเจำ้พนักงำนใหเ้ป็นไปตำมแบบทีร่ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๐ ตร๗ี  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหส้มุหรำชองครกัษ์ 
รำชองครักษ์และเจ้ำพนักงำนตำมมำตรำ ๑๐ ทวิ มีอ ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับ
พนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ โดยอยู่
ในควำมควบคุมดแูลและรบัผดิชอบของสมุหรำชองครกัษ์ 

 

มำตรำ ๑๑  สมุหรำชองครกัษ์และรำชองครกัษ์พเิศษนัน้พ้นจำกต ำแหน่งโดย
ประกำศพระบรมรำชโองกำร 

 

มำตรำ ๑๒๘  รำชองครกัษ์เวรพน้จำกต ำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
๑. ออกจำกประจ ำกำร 

๒. ไปรบัรำชกำรฝ่ำยพลเรอืน และพน้จำกต ำแหน่งในกระทรวงกลำโหม 

๓. ไดเ้ป็นรำชองครกัษ์เวรครบ ๓ ปีบรบิูรณ์ 

 

 
๕ เมื่อพระรำชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติถึงต ำแหน่งรองสมุหรำชองครกัษ์ รวมถึงคุณสมบัต ิ

และกำรพ้นจำกต ำแหน่งเอำไว้ กำรตัง้ต ำแหน่งรองสมุหรำชองครักษ์ จึงไม่สำมำรถกระท ำได ้ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๓๑/๒๔๙๒ โปรดดู เรื่องเสรจ็ที ่๑๕๐/๒๔๙๓ เพิม่) 

รฐัมนตรี (ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) เป็นผู้ลงนำมสนองพระบรมรำชโองกำรแต่งตัง้ 
สมุหรำชองครกัษ์และรำชองค์รกัษ์ทุกประเภท (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที ่ 
๑๓๑/๒๔๙๒) 

๖ มำตรำ ๑๐ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๗ มำตรำ ๑๐ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๘ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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๘๒๔ 

มำตรำ ๑๓๙  รำชองครกัษ์ประจ ำพน้จำกต ำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ 
๑. ออกจำกประจ ำกำร 

๒. ไปรบัรำชกำรทีอ่ื่น และขำดจำกต ำแหน่งหน้ำทีใ่นกรมรำชองครกัษ์ 
 

มำตรำ ๑๔  รำชองครกัษ์เวรและรำชองครกัษ์ประจ ำเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว
อำจได้รบัพระรำชทำนเข็มอกัษรพระปรมำภิไธยย่อประกอบด้วยแพรแถบสีตำมวัน  

พระรำชสมภพในรชักำลนัน้ ๆ เป็นเกยีรตยิศ 

 

มำตรำ ๑๕  ผู้ที่เป็นรำชองครกัษ์อยู่ก่อนวนัใช้พระรำชบัญญัตินี้ ให้คงเป็น  

รำชองครกัษ์ต่อไป 

 

มำตรำ ๑๖  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมมหีน้ำที่รกัษำกำรให้เป็นไป
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พ.อ. พหลพลพยหุเสนำ 

นำยกรฐัมนตร ี

 
๙ มำตรำ ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
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๘๒๕ 

พระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๖๑๐ 

 

มำตรำ  ๒ ให้ใช้พระรำชบญัญัตินี้ตัง้แต่วนัถัดจำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื เพื่อให้สอดคล้องกับ
ขอ้บงัคบักระทรวงกลำโหมว่ำด้วยเหล่ำทหำร พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งมไิด้แบ่งทหำรออกเป็น 

พลรบและผูช้่วยพลรบเหมอืนแต่ก่อน 

 

พระรำชบญัญตัริำชองครกัษ์ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๑๑ 

 

มำตรำ  ๒ ให้ใช้พระรำชบญัญัตินี้ตัง้แต่วนัถัดจำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

เป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันมี
ขำ้รำชกำรทีม่ใิช่รำชองครกัษ์ปฏบิตัหิน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัส ำหรบัองค์พระมหำกษตัรยิ์
อยู่ดว้ย สมควรก ำหนดใหข้ำ้รำชกำรเหล่ำนัน้มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำย 
และโดยที่สมควรให้รำชองครักษ์และเจ้ำพนักงำนที่แต่งตัง้จำกข้ำรำชกำรดังกล่ำว  
มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจับกุมปรำบปรำมผู้กระท ำควำมผิดต่อองค์พระมหำกษัตริย ์ 
พระรำชนิี พระรชัทำยำท ผูส้ ำเรจ็รำชกำรแทนพระองค์ พระบรมวงศำนุวงศ์ ผู้แทนพระองค ์
และพระรำชอำคนัตุกะได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๐/ตอนที ่๕๕/หน้ำ ๙๕๙/๒๕ สงิหำคม ๒๔๙๖ 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๕/ตอนที ่๘๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๗ สงิหำคม ๒๕๒๑ 
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 ๘๒๖ 

พระรำชบญัญตั ิ

รบัรำชกำรทหำร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   

 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๕ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที ่๙ ในรชักำลปัจจุบนั 
 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำร  

โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 
 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำรเสยีใหม่ 
 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 

และยนิยอมของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 
 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติรับรำชกำรทหำร  
พ.ศ. ๒๔๙๗” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 
 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 
 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑) วธิีนับอำยุ ถ้ำเกิดพุทธศกัรำชใดให้ถือว่ำมีอำยุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น

พุทธศักรำชที่เกิดนั ้น ส่วนกำรนับอำยุต่อไปให้นับแต่เฉพำะปีที่สิ้นพุทธศักรำชแล้ว  

ถำ้ไม่ปรำกฏปีเกดิใหน้ำยอ ำเภอทอ้งทีเ่ป็นผูก้ ำหนด ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๒)๒ “ทหำรกองเกิน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งมอีำยุตัง้แต่สบิแปดปีบรบิูรณ์และยงั 

ไม่ถึงสำมสบิปีบรบิูรณ์ ซึ่งได้ลงบญัชทีหำรกองเกินตำมมำตรำ ๑๖ หรอืผู้ซึ่งได้ลงบญัชี
ทหำรกองเกนิตำมมำตรำ ๑๘ แลว้ 

 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๑/ตอนที ่๑๓/หน้ำ ๑๙๕/๑๖ กุมภำพนัธ ์๒๔๙๗ 
๒ มำตรำ ๔ (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๒๗ 

(๓)๓ “ทหำรกองประจ ำกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำร  
และไดเ้ขำ้รบัรำชกำรในกองประจ ำกำรจนกว่ำจะไดป้ลด 

(๔) “ทหำรกองหนุนประเภทที ่๑” หมำยควำมว่ำ ทหำรทีป่ลดจำกกองประจ ำกำร 
โดยรบัรำชกำรในกองประจ ำกำรจนครบก ำหนด หรอืทหำรกองเกินซึ่งส ำเรจ็กำรฝึกวชิำ
ทหำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรส่งเสรมิกำรฝึกวชิำทหำร และไดข้ึน้ทะเบยีนกองประจ ำกำร
แลว้ปลดเป็นกองหนุนตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๕) “ทหำรกองหนุนประเภทที ่๒” หมำยควำมว่ำ ทหำรทีป่ลดจำกกองเกนิตำม
มำตรำ ๓๙ หรอืปลดจำกกองประจ ำกำรตำมมำตรำ ๔๐ 

(๖) “พน้รำชกำรทหำรประเภทที ่๑” หมำยควำมว่ำ ทหำรซึ่งถูกปลดโดยทีไ่ดร้บั
รำชกำรในชัน้ต่ำง ๆ จนครบก ำหนดหรอืโดยที่พกิำรทุพพลภำพ หรอืมโีรคซึ่งไม่สำมำรถ
จะรบัรำชกำรทหำรไดใ้นระหว่ำงรบัรำชกำรทหำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๗) “พน้รำชกำรทหำรประเภทที ่๒” หมำยควำมว่ำ ทหำรกองหนุนประเภทที ่๒ 
ที่มีอำยุสี่สิบหกปีบริบูรณ์แล้วหรือทหำรกองเกิน หรือทหำรกองหนุนประเภทที่ ๒  
ซึ่งพกิำรทุพพลภำพ หรอืมโีรคอนัไม่สำมำรถจะรบัรำชกำรทหำรไดใ้นระหว่ำงรบัรำชกำร
ทหำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  หรือนำยทหำรสัญญำบัตรที่ถูกปลดโดยถูกถอดหรือ 
ออกจำกยศ 

(๘) “ทหำรประจ ำกำร” หมำยควำมว่ำ ทหำรซึ่งรบัรำชกำรตำมที่กระทรวงกลำโหม
ก ำหนดซึง่ไม่ใช่ทหำรกองประจ ำกำร 

(๙)๔ “อ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึกิง่อ ำเภอดว้ย 

(๑๐)๕ “ทีว่่ำกำรอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถงึทีว่่ำกำรกิง่อ ำเภอดว้ย 

(๑๑)๖ “นำยอ ำเภอ” หมำยควำมรวมถึงปลัดอ ำเภอผู้ เป็นหัวหน้ำประจ ำ 

กิง่อ ำเภอดว้ย 
 

 
๓ ผูซ้ึ่งขึน้ทะเบยีนทหำรกองประจ ำกำรที่จะได้รบัสทิธนิับเวลำรำชกำรส ำหรบัค ำนวณบ ำเหน็จ

บ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรนัน้ ต้องเป็นผู้เขำ้รบัรำชกำรในกองประจ ำกำร
ด้วย มไิด้หมำยควำมแต่เพยีงว่ำได้ขึน้ทะเบียนทหำรกองประจ ำกำรเท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๕/๒๕๑๑) 

๔ มำตรำ ๔ (๙) เพิม่โดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที ่๑๕ ตุลำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๑๕ 

๕ มำตรำ ๔ (๑๐) เพิม่โดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๒๖ ลงวนัที ่๑๕ ตุลำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๑๕ 

๖ มำตรำ ๔ (๑๑) เพิม่โดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๑๕ 
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 ๘๒๘ 

มำตรำ ๕๗  บุคคลซึง่ตอ้งลงบญัชทีหำรกองเกนิ ใหล้งบญัชทีีอ่ ำเภอดงัต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลซึ่งบิดำยงัมีชวีิตอยู่ หรือถ้ำบิดำถึงแก่กรรมแล้วมำรดำยงัมีชีวิตอยู่ 

หรอืถ้ำทัง้บิดำและมำรดำถึงแก่กรรมแล้วมผีู้ปกครอง ให้ลงบญัชทีหำรกองเกินที่อ ำเภอ
ทอ้งทีท่ีบ่ดิำหรอืมำรดำหรอืผูป้กครองมภีูมลิ ำเนำ แลว้แต่กรณี 

(๒) บุคคลซึ่งเกิดนอกสมรสและบดิำมไิดจ้ดทะเบยีนรบัรองบุตร หรอืถ้ำมำรดำ
ถึงแก่กรรมแล้วมีผู้ปกครอง ให้ลงบัญชีทหำรกองเกินที่อ ำเภอท้องที่ที่มำรดำหรือ
ผูป้กครองมภีูมลิ ำเนำ แลว้แต่กรณี 

(๓) บุคคลนอกจำกที่กล่ำวใน (๑) และ (๒) หรอืบุคคลที่ไม่อำจลงบัญชีทหำร
กองเกินตำม (๑) หรอื (๒) ได้ไม่ว่ำด้วยกรณีใดก็ตำม ให้ลงบญัชทีหำรกองเกินที่อ ำเภอ
ทอ้งทีท่ีบุ่คคลนัน้มภีูมลิ ำเนำ ถำ้บุคคลนัน้ไม่ปรำกฏภูมลิ ำเนำกใ็หล้งบญัชทีหำรกองเกนิที่
อ ำเภอทอ้งทีท่ีพ่บตวับุคคลนัน้ 

เมื่อได้ลงบัญชีทหำรกองเกินแล้วให้ถือว่ำผู้นัน้มีภูมิล ำเนำทหำรอยู่ในท้องที่
อ ำเภอทีไ่ดล้งบญัชทีหำรกองเกนิ 

ภูมลิ ำเนำทหำรใหม้ไีดเ้พยีงแห่งเดยีว 
 

มำตรำ ๖  กำรเรยีกและกำรตรวจเลอืกคนเขำ้เป็นต ำรวจกองประจ ำกำรตลอดถงึ
กำรยกเวน้และกำรปลดต ำรวจซึ่งอยู่ในกองประจ ำกำร ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกนักบักำรเรียก
และกำรตรวจเลอืกคนเขำ้เป็นทหำรกองประจ ำกำร กำรยกเวน้ และกำรปลดทหำร 

กำรเรียกคนเข้ำกองประจ ำกำรเป็นต ำรวจ ให้กระทรวงมหำดไทยท ำได้โดย 

ตกลงกบักระทรวงกลำโหม 
 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มำตรำ ๗  ชำยที่มีสัญชำติเป็นไทยตำมกฎหมำย มีหน้ำที่ร ับรำชกำรทหำร  
ดว้ยตนเองทุกคน 

 

มำตรำ ๘  กำรรบับุคคลเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำร ให้กระท ำด้วยวิธีเรียก 
มำตรวจเลือก หรือจะรับเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำรโดยวิธีอื่นตำมที่ก ำหนด 
 ในกฎกระทรวงกไ็ด ้

ถ้ำมีควำมจ ำเป็น กำรรับบุคคลเข้ำเป็นทหำรกองประจ ำกำรจะไม่กระท ำ  
ในบำงทอ้งทีก่ไ็ด ้

 

 
๗ มำตรำ ๕ แก้ไขเพิม่เติมโดยประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 
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 ๘๒๙ 

มำตรำ ๙๘  ทหำรกองเกนิซึ่งมอีำยุตัง้แต่สบิแปดปีบรบิูรณ์และยงัไม่ถงึสำมสบิปี
บรบิูรณ์ เป็นผูท้ีอ่ยู่ในระหว่ำงที่จะต้องเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร และเมื่อตอ้งเขำ้
กองประจ ำกำรจะต้องเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรมีก ำหนดสองปี  ส่วนผู้ซึ่งมี
คุณวุฒิพิเศษหรอืเมื่อมกีรณีพิเศษ จะให้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรน้อยกว่ำสองปี
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงกไ็ด ้แต่ส ำหรบัผูซ้ึง่มคีุณวุฒพิเิศษนัน้ จะอำ้งสทิธดิงักล่ำวได้
ต่อเมื่อไดแ้สดงหลกัฐำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืก หรอืต่อหน่วยทหำร
ทีต่นรอ้งขอเขำ้รบัรำชกำรในวนัรอ้งขอ 

วันเริ่มเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ให้นับแต่วันขึ้นทะเบียนกอง
ประจ ำกำร ในกรณีที่ทหำรกองเกินเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรแล้ว แต่ยังขึ้น
ทะเบยีนกองประจ ำกำรใหไ้ม่ไดใ้นวนัทีท่หำรกองเกินเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร
นัน้ จะขึน้ทะเบยีนกองประจ ำกำรภำยหลงัจำกวนัเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรกไ็ด้ 
และให้ถือว่ำผู้นัน้ได้ขึ้นทะเบียนกองประจ ำกำรตัง้แต่วันที่เข้ำรับรำชกำรทหำรกอง
ประจ ำกำร เมื่ออยู่ในกองประจ ำกำรจนครบก ำหนดแลว้ใหป้ลดเป็นทหำรกองหนุนประเภท
ที ่๑ ดงันี้ 

กองหนุนชัน้ที ่๑ เจด็ปี 

กองหนุนชัน้ที ่๒ สบิปี 

กองหนุนชัน้ที ่๓ หกปี 

ตำมล ำดบัชัน้ไปจนปลดพน้รำชกำรทหำรประเภทที ่๑ 

บุคคลซึ่งส ำเรจ็กำรฝึกวชิำทหำรตำมหลกัสูตรที่กระทรวงกลำโหมก ำหนดตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรฝึกวชิำทหำรและมลีกัษณะตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

จะใหร้บัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรน้อยกว่ำสองปี หรอืใหข้ึน้ทะเบยีนกองประจ ำกำรแล้ว
ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่  ๑ โดยมิต้องเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 

ก็ได้  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ์และวธิีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง แต่จะอ้ำงสทิธดิงักล่ำว 

ได้ต่อเมื่อได้แสดงหลกัฐำนต่อคณะกรรมกำรตรวจเลือกในวนัตรวจเลอืก หรอืต่อหน่วย
ทหำรที่ตนรอ้งขอเขำ้รบัรำชกำรในวนัรอ้งขอ หรอืต่อหน่วยที่ขึ้นทะเบยีนกองประจ ำกำร 
แลว้แต่กรณี ส่วนทีจ่ะใหอ้ยู่ในกองหนุนชัน้ใดและเป็นเวลำเท่ำใดนัน้ ใหป้ฏบิตัเิช่นเดยีวกบั
กำรปลดทหำรกองเกนิทีต่อ้งเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรตำมวรรคสอง 

 
๘ มำตรำ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิว ัติ ฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 
ขำ้รำชกำรทหำรทีจ่ะมสีทิธไิด้รบับ ำเหน็จบ ำนำญเหตุทดแทนตำมพระรำชบญัญตับิ ำเหน็จ

บ ำนำญข้ำรำชกำรฯ ต้องเป็นทหำรที่ “ออกจำกกองหนุนเบี้ยหวดั” ไปโดยชอบด้วยกฎหมำย ซึ่งต้อง
พจิำรณำตำมมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบญัญัตริบัรำชกำรทหำรฯ ประกอบกบัขอ้บงัคบักระทรวงกลำโหม
ว่ำดว้ยเงนิเบีย้หวดั พุทธศกัรำช ๒๔๙๕ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔/๒๕๑๓) 
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 ๘๓๐ 

ให้ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัและสสัดจีงัหวดัออกหนังสอืส ำคญัให้แก่ทหำรที่ถูกปลด
เป็นทหำรกองหนุนไวเ้ป็นหลกัฐำน หำกหนังสอืส ำคญัช ำรุดหรอืสูญหำย ให้ผู้ถือแจ้งต่อ
นำยอ ำเภอท้องที่เพื่อขอรบัหนังสือส ำคญัใหม่ โดยเสียค่ำธรรมเนียมฉบับละหนึ่ งบำท  
แต่ถำ้กำรช ำรุดหรอืสญูหำยนัน้เป็นเพรำะเหตุสุดวสิยักไ็ม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

 

มำตรำ ๑๐  นักเรียนทหำร เมื่อมีอำยุสิบแปดปีบริบู รณ์ ให้ ขึ้นทะเบียน 

กองประจ ำกำร ถ้ำต้องออกจำกนักเรยีนในขณะที่อยู่ในกองประจ ำกำรยงัไม่ครบก ำหนด 
ใหส่้งตวัไปรบัรำชกำรในกรมกองทหำรจนกว่ำจะครบก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑  กำรรบัรำชกำรทหำรประจ ำกำร กำรแบ่งประเภท และกำรปลดทหำร
ประจ ำกำร ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบแบบแผนของกระทรวงกลำโหม 

ทหำรประจ ำกำรนัน้ ถ้ำยงัมไิดข้ึน้ทะเบยีนกองประจ ำกำร กต็อ้งขึน้ทะเบยีนกอง
ประจ ำกำร และรบัรำชกำรในกองประจ ำกำรจนครบก ำหนดตำมพระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่
กระทรวงกลำโหมจะสัง่ปลดเป็นทหำรประเภทอื่น 

 

มำตรำ ๑๒๙  บุคคลซึ่งได้ลงบัญชีทหำรกองเกินตำมมำตรำ ๑๖ หรือทหำร
กองเกนิหรอืทหำรกองหนุนผูใ้ดประสงคจ์ะไปอยู่ต่ำงทอ้งทีใ่นอ ำเภอเดยีวกนัหรอืต่ำงอ ำเภอ
เป็นกำรชัว่ครำวเกินสำมสิบวัน ให้แจ้งต่อนำยอ ำเภอท้องที่ที่ตนเข้ำมำอยู่  และให้
นำยอ ำเภอที่ได้รบัแจ้งท ำกำรสอบสวนและออกใบรบัให้  แล้วแจ้งให้นำยอ ำเภอท้องที่ 
ทีผู่น้ัน้มภีูมลิ ำเนำทหำรทรำบ 

ถ้ำบุคคลตำมวรรคหนึ่งประสงค์จะย้ำยภูมิล ำเนำทหำร ให้แจ้งต่อนำยอ ำเภอ
ท้องที่ที่ตนเข้ำมำอยู่นัน้ ให้นำยอ ำเภอที่ได้รบัแจ้งท ำกำรสอบสวน เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำ 

ผู้ขอย้ำยได้มำตัง้ท ำมำหำเลี้ยงชพีเป็นประจ ำหรอืมทีี่อยู่เป็นหลกัฐำนและไม่ประสงค์จะ
หลกีเลี่ยงกำรรบัรำชกำรทหำร ก็ใหแ้จง้ไปยงันำยอ ำเภอท้องทีท่ี่เป็นภูมลิ ำเนำทหำรเดมิ
ทรำบ เมื่อไดร้บัตอบยนืยนัเป็นกำรถูกตอ้งจงึใหร้บัแจง้กำรยำ้ยภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคล
นัน้และออกใบรบัให ้แลว้ใหน้ำยอ ำเภอทีเ่กีย่วขอ้งแจง้ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัของตนทรำบ 

กำรแจง้ย้ำยตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้กระท ำภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่
ยำ้ยเขำ้มำอยู่ในทอ้งที ่

 

มำตรำ ๑๒ ทว๑ิ๐  บุคคลซึ่งได้ลงบญัชทีหำรกองเกนิตำมมำตรำ ๑๖ หรอืทหำร
กองเกินหรือทหำรกองหนุนผู้ใดได้รบัอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  ให้ผู้นัน้น ำ
หลกัฐำนไปแจง้ต่อนำยอ ำเภอท้องที่ที่เป็นภูมลิ ำเนำทหำรทรำบภำยในสำมสบิวนันับแต่
วันที่ได้รับอนุญำต ให้นำยอ ำเภอออกใบรับให้และแก้ใบส ำคัญและบัญชีให้ถู กต้อง  

 
๙ มำตรำ ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๐ มำตรำ ๑๒ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๑ 

ในกรณีหนังสอืส ำคญัหรอืใบส ำคญัทีจ่งัหวดัเป็นผู้ออก ใหส่้งผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัและสสัดี
จงัหวดัจดักำรแก ้

 

หมวด ๒ 

กำรยกเวน้ 
   

 

มำตรำ ๑๓  บุคคลดงัต่อไปนี้ ยกเว้นไม่ต้องเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร 
คอื 

(๑) พระภิกษุที่มสีมณศกัดิ ์หรอืที่เป็นเปรยีญ และนักบวชในพระพุทธศำสนำ
แห่งนกิำยจนีหรอืญวนทีม่สีมณศกัดิ ์

(๒) คนพกิำรทุพพลภำพ ซึง่ไม่สำมำรถเป็นทหำรได ้

(๓) บุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหำรได้เฉพำะบำงท้องที่ ตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๔๑๑  บุคคลดงัต่อไปนี้ เมื่อลงบญัชทีหำรกองเกนิแล้วไม่เรยีกมำตรวจ
เลอืกเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรในยำมปกต ิคอื 

(๑) พระภิกษุ สำมเณร และนักบวชในพระพุทธศำสนำแห่งนิกำยจนีหรอืญวน  
ซึง่เป็นนักธรรมตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรบัรอง 

(๒) นักบวชศำสนำอื่นซึ่งมีหน้ำที่ประจ ำในกิจของศำสนำตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง และผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัออกใบส ำคญัใหไ้ว ้

(๓) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรฝึกวิชำทหำรตำมหลกัสูตรที่กระทรวงกลำโหม
ก ำหนด ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรส่งเสรมิกำรฝึกวชิำทหำร 

(๔) นักเรยีนโรงเรยีนเตรยีมทหำรของกระทรวงกลำโหม 

(๕) ครซูึง่ประจ ำท ำกำรสอนหนังสอืหรอืวชิำกำรต่ำง ๆ ทีอ่ยู่ในควำมควบคุมของ
กระทรวง ทบวง กรม หรอืรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ทัง้นี้ ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง และ
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัออกใบส ำคญัใหไ้ว ้

(๖) นักศกึษำของศูนยก์ลำงอบรมกำรศกึษำผูใ้หญ่ของกระทรวงศกึษำธกิำร 

(๗) นักศกึษำของศูนยฝึ์กกำรบนิพลเรอืนของกระทรวงคมนำคม 

(๘) บุคคลซึง่ไดส้ญัชำตไิทยโดยกำรแปลงสญัชำต ิ

(๙) บุคคลซึ่งได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกครัง้เดียวตัง้แต่ 
สบิปีขึ้นไป หรอืเคยได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกหลำยครัง้รวมกัน
ตัง้แต่สบิปีขึน้ไปหรอืเคยถูกศำลพพิำกษำใหก้กักนั 

 
๑๑ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๒ 

กำรไม่เรียกมำตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรในยำมปกต ิ  

และกำรออกใบส ำคัญตำม (๒) และ (๕) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๕๑๒  บุคคลซึ่งพ้นจำกฐำนะตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๓ (๑)  
มำตรำ ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) (๖) หรอื (๗) มำตรำ ๒๗ (๒) หรอืมำตรำ ๒๙ (๓) ใหแ้จง้ดว้ย
ตนเองต่อนำยอ ำเภอทอ้งทีท่ีต่นอยู่หรอืท ำกำรประจ ำ ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีพ่น้จำก
ฐำนะเช่นนัน้ และใหน้ำยอ ำเภอออกใบรบัให้ ถ้ำผูน้ัน้มภีูมลิ ำเนำทหำรอยู่ในทอ้งทีอ่ ำเภอ
อื่น ใหน้ำยอ ำเภอทีไ่ดร้บัแจง้แจง้ต่อไปยงันำยอ ำเภอทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของผูน้ัน้ 

 

หมวด ๓ 

กำรลงบญัชทีหำรกองเกนิทีอ่ ำเภอ 

   
 

มำตรำ ๑๖๑๓  บรรดำชำยซึ่งมีสัญชำติไทย เมื่อมีอำยุย่ำงเข้ำสิบแปดปีใน
พุทธศกัรำชใด ใหไ้ปแสดงตนเพื่อลงบญัชทีหำรกองเกนิภำยในพุทธศกัรำชนัน้ 

ผู้ใดไม่สำมำรถไปลงบญัชีทหำรกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุ 

นิตภิำวะและเชื่อถือไดไ้ปแจง้แทน ให้นำยอ ำเภอสอบสวน เมื่อเห็นว่ำถูกต้อง ใหล้งบญัชี
ทหำรกองเกินไว้ ถ้ำไม่มผีูม้ำแจ้งแทน ให้ถือว่ำผู้นัน้หลกีเลี่ยงขดัขนืไม่มำลงบญัชทีหำร
กองเกนิ 

เมื่อไดร้บักำรขอลงบญัชทีหำรกองเกนิตำมมำตรำนี้ ใหน้ำยอ ำเภอออกใบส ำคญั
หรอืใบรบัให้ผู้ขอลงบญัชีทหำรกองเกินไวเ้ป็นหลกัฐำน หำกใบส ำคญัช ำรุดหรอืสูญหำย 
ให้ผู้ถือแจ้งต่อนำยอ ำเภอท้องที่เพื่อขอรบัใบส ำคญัใหม่โดยเสียค่ำธรรมเนียมฉบับละ 

หนึ่งบำท แต่ถำ้กำรช ำรุดหรอืสญูหำยนัน้เป็นเพรำะเหตุสุดวสิยักไ็ม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

ผูซ้ึ่งไดล้งบญัชทีหำรกองเกนิตำมมำตรำนี้แล้วใหถ้ือว่ำเป็นทหำรกองเกนิตัง้แต่
วนัที ่๑ มกรำคม ของพุทธศกัรำชถดัไป 

กำรลงบัญชีทหำรกองเกินตำมมำตรำนี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๑๗  ในเดอืนกนัยำยนทุกปี ใหน้ำยอ ำเภอจดักำรประกำศใหผู้ท้ีม่อีำยุถงึ
เขตทีจ่ะตอ้งลงบญัชทีหำรกองเกนิไปลงบญัชทีหำรกองเกนิตำมทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๑๖  

 
๑๒ มำตรำ ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๓ มำตรำ ๑๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๓ 

ประกำศเช่นว่ำนี้ ให้นำยอ ำเภอปิดไว ้ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอและ ณ ที่เปิดเผยตำม
ชุมนุมชนในท้องที่นัน้ กบัให้นำยอ ำเภอส่งประกำศให้ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเพื่อน ำไปแจ้งให้
รำษฎรในทอ้งทีข่องตนทรำบดว้ย 

 

มำตรำ ๑๘๑๔  บุคคลซึ่งยงัมไิด้ลงบญัชทีหำรกองเกินทีอ่ ำเภอพรอ้มกบัคนชัน้ปี
เดยีวกนัเพรำะเหตุใด ๆ กด็ ีถ้ำอำยุยงัไม่ถงึสี่สบิหกปีบรบิูรณ์ ให้ปฏิบตัิท ำนองเดยีวกบั
มำตรำ ๑๖ ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีส่ำมำรถจะปฏบิตัไิด้ แต่จะใหผู้อ้ื่นแจง้แทนไม่ได ้
ถ้ำนำยอ ำเภอจะเรียกตัวลงบัญชีทหำรกองเกินก็ย่อมท ำได้โดยไม่ต้องค ำนึงถึง
ก ำหนดเวลำดงักล่ำวแลว้ 

เมื่อได้รบักำรลงบัญชีทหำรกองเกินตำมมำตรำนี้  ให้นำยอ ำเภอออกใบส ำคญั
หรอืใบรบัให้ไว้เป็นหลกัฐำน หำกใบส ำคญัช ำรุดหรอืสูญหำย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนำยอ ำเภอ
ท้องที่เพื่อขอรบัใบส ำคัญใหม่โดยเสียค่ำธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบำท แต่ถ้ำกำรช ำรุด 

หรอืสญูหำยนัน้เป็นเพรำะเหตุสุดวสิยักไ็ม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

ผูซ้ึ่งไดล้งบญัชทีหำรกองเกนิตำมมำตรำนี้แล้วใหถ้ือว่ำเป็นทหำรกองเกนิตัง้แต่
วนัลงบญัชทีหำรกองเกิน แต่ถ้ำมีอำยุครบก ำหนดปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๒ 
ตำมมำตรำ ๓๙ เมื่อไดล้งบญัชทีหำรกองเกินแล้วให้ปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที่ ๒ 
ทนัท ี

กำรลงบัญชีทหำรกองเกินตำมมำตรำนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

และแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๑๙  เมื่อจ ำเป็น นำยอ ำเภอมีอ ำนำจประกำศเรยีกบุคคลที่ได้ลงบญัชี
ทหำรกองเกินไว้ที่อ ำเภอตำมมำตรำ ๑๖ หรอืมำตรำ ๑๘ แล้ว ไปแสดงตนเพื่อลงบญัชี
ทหำรกองเกนิใหม่ได ้ภำยในก ำหนดเกำ้สบิวนันับตัง้แต่วนัประกำศ 

ประกำศเช่นว่ำนี้ ให้นำยอ ำเภอปิดไว ้ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอและ ณ ที่เปิดเผยตำม
ชุมนุมชนในท้องที่นัน้ กบัให้นำยอ ำเภอส่งประกำศให้ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเพื่อน ำไปแจ้งให้
รำษฎรในทอ้งทีข่องตนทรำบดว้ย 

ผูใ้ดไม่สำมำรถจะไปลงบญัชทีหำรกองเกนิดว้ยตนเองได ้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุ
นิตภิำวะและพอจะเชื่อถอืไดไ้ปแจง้แทน ถำ้ไม่มผีูแ้ทนใหถ้อืว่ำผูน้ัน้หลกีเลีย่งขดัขนื 

เมื่อไดร้บักำรขอลงบญัชทีหำรกองเกนิตำมมำตรำนี้ ใหน้ำยอ ำเภอออกใบส ำคญั
หรือใบรบัให้ผู้ขอลงบัญชีทหำรกองเกินไว้เป็นหลกัฐำน ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  

หำกใบส ำคญัช ำรุดหรอืสญูหำยใหผู้ถ้อืแจง้ตอ่นำยอ ำเภอทอ้งทีเ่พื่อขอรบัใบส ำคญัใหมโ่ดย
เสยีค่ำธรรมเนียมฉบบัละหนึ่งบำท แต่ถ้ำกำรช ำรุดหรอืสูญหำยนัน้เป็นเพรำะเหตุสุดวสิยั  
กไ็ม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

 

 
๑๔ มำตรำ ๑๘  แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๔ 

มำตรำ ๒๐  บุคคลตำมมำตรำ ๑๓ (๑) และ (๓) ให้ยกเว้นไม่ต้องลงบญัชทีหำร
กองเกนิ 

 

มำตรำ ๒๑๑๕  บุคคลดงัต่อไปนี้ไม่ต้องไปแสดงตนต่อนำยอ ำเภอ ตำมมำตรำ ๑๖ 
มำตรำ ๑๘ หรอืมำตรำ ๑๙ คอื 

(๑) สำมเณรเปรยีญ 

(๒) ผูซ้ึง่อยู่ในระหว่ำงควบคุมหรอืคุมขงัของเจำ้พนักงำน 

แต่ให้ลงบัญชีทหำรกองเกินไว้ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำรและแบบที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

กำรเรยีกคนเขำ้กองประจ ำกำร 

   
 

มำตรำ ๒๒  บุคคลที่อยู่ในก ำหนดออกหมำยเรยีกมำตรวจเลือกเข้ำเป็นทหำร
กองประจ ำกำรนัน้ คอื ผูท้ีเ่ป็นทหำรกองเกนิ 

 

มำตรำ ๒๓  กำรที่จะเรยีกทหำรกองเกินเข้ำรบัรำชกำรกองประจ ำกำรเมื่ อใด 
อำยุใดบำ้ง และกีค่รัง้นัน้ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๔๑๖  กำรเรยีกทหำรกองเกินเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรนัน้  
ให้นำยอ ำเภอออกหมำยเรยีกทหำรกองเกินซึ่งลงบญัชีทหำรกองเกินไว้ตำมมำตรำ ๑๖ 
มำตรำ ๑๘ และมำตรำ ๑๙ มำตรวจเลือก  ทัง้นี้  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร  
และแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๕๑๗  ทหำรกองเกินเมื่อมีอำยุย่ำงเข้ำยี่สิบเอ็ดปีในพุทธศักรำชใด  
ต้องไปแสดงตนเพื่อรบัหมำยเรยีกที่อ ำเภอท้องที่ซึ่งเป็นภูมลิ ำเนำทหำรของตน ภำยใน
พุทธศกัรำชนัน้ 

ทหำรกองเกินที่พ้นจำกฐำนะกำรยกเว้นตำมมำตรำ ๑๔ (๓) หรอืกำรผ่อนผนั
ตำมมำตรำ ๒๗ (๒) และมำตรำ ๒๙ (๓) ในพุทธศักรำชใด ต้องไปแสดงตนเพื่ อ 

 
๑๕ มำตรำ ๒๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๑๖ มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบับที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 
๑๗ มำตรำ ๒๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๐๐ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๕ 

รบัหมำยเรยีกหรอืเพื่อจ ำหน่ำยบญัชเีรยีกทหำรกองเกนิตำมแต่กรณีทีอ่ ำเภอทอ้งทีซ่ึ่งเป็น
ภูมลิ ำเนำทหำรของตน ภำยในพุทธศกัรำชนัน้ 

ผูใ้ดไม่สำมำรถจะไปรบัหมำยเรยีกดว้ยตนเองได้ ต้องใหบุ้คคลซึ่งบรรลุนิตภิำวะ 
และพอจะเชื่อถอืไดไ้ปรบัหมำยเรยีกแทน ถำ้ไม่มผีูแ้ทนใหถ้อืว่ำผูน้ัน้หลกีเลีย่งขดัขนื 

 

มำตรำ ๒๖  ในเดอืนตุลำคมทุกปี ใหน้ำยอ ำเภอจดักำรประกำศใหท้หำรกองเกนิ
ทีม่อีำยุย่ำงเขำ้ยีส่บิเอด็ปีในพุทธศกัรำชนัน้ ไปแสดงตนเพื่อรบัหมำยเรยีกทีอ่ ำเภอตำมที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ ๒๕ 

ประกำศเช่นว่ำนี้ให้นำยอ ำเภอปิดไว้ ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอและ ณ ที่เปิดเผยตำม
ชุมนุมชนในท้องที่นัน้ กบัให้นำยอ ำเภอส่งประกำศให้ก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนเพื่อน ำไปแจ้งให้
รำษฎรในทอ้งทีข่องตนทรำบดว้ย 

 

มำตรำ ๒๗๑๘  ทหำรกองเกินซึ่งถูกเรยีกต้องมำให้คณะกรรมกำรตรวจเลอืกท ำ
กำรตรวจเลือกตำมก ำหนดหมำยนั ้นโดยน ำใบส ำคัญทหำรกองเกิน บัตรประจ ำตัว
ประชำชนและประกำศนียบตัรหรอืหลกัฐำนกำรศกึษำมำแสดงดว้ย ถ้ำไม่มำหรอืมำแต่ไม่
เขำ้รบักำรตรวจเลอืก หรอืไม่อยู่จนกว่ำกำรตรวจเลอืกแลว้เสรจ็ ใหถ้อืว่ำทหำรกองเกนินัน้
หลกีเลีย่งขดัขนืไม่มำใหค้ณะกรรมกำรตรวจเลอืกท ำกำรตรวจเลอืก เวน้แต่ 

(๑) ขำ้รำชกำรซึง่ไดร้บัค ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำโดยปัจจุบนัทนัด่วนใหไ้ปรำชกำร
อนัส ำคญัยิง่ หรอืไปรำชกำรต่ำงประเทศโดยค ำสัง่ของเจำ้กระทรวง 

(๒) นักเรยีนซึง่ออกไปศกึษำวชิำ ณ ต่ำงประเทศ ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ขำ้รำชกำรหรอืผูป้ฏบิตัิงำนในสถำนทีร่ำชกำร หรอืโรงงำนอื่นใด ในระหว่ำง
ที่มีกำรรบหรือกำรสงครำม อันเป็นอุปกรณ์ในกำรรบหรือกำรสงครำมและอยู่ในควำม
ควบคุมของกระทรวงกลำโหม 

(๔) บุคคลซึง่ก ำลงัปฏบิตังิำนร่วมกบัหน่วยทหำรในรำชกำรสนำม 

(๕) เกดิเหตุสุดวสิยั 

(๖) ไปเขำ้ตรวจเลอืกทีอ่ื่น 

(๗) ป่วยไม่สำมำรถจะมำได ้โดยใหบุ้คคลซึ่งบรรลุนิตภิำวะและเชื่อถอืไดม้ำแจง้
ต่อคณะกรรมกำรตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืก 

กรณีตำม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องได้รับกำรผ่อนผันเฉพำะครำวจำก
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย หรอืผูซ้ึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยมอบหมำย 

 

 
๑๘ มำตรำ ๒๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๖ 

หมวด ๕ 

กำรตรวจเลอืกคนเขำ้กองประจ ำกำร 

   
 

มำตรำ ๒๘๑๙  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมก ำหนดผูด้ ำรงต ำแหน่งเทยีบ
ได้ไม่ต ่ำกว่ำผู้บัญชำกำรกองพล เป็นผู้มีอ ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจเลือกและ
คณะกรรมกำรชัน้สงู 

 

มำตรำ ๒๘ ทวิ๒๐  ให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมก ำหนดตำม 

มำตรำ ๒๘ แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจเลอืกขึ้นในท้องที่แต่ละจงัหวดั เพื่อท ำกำรตรวจ
เลอืกทหำรกองเกินเขำ้รบัรำชกำรทหำรประจ ำกำร โดยให้ประกอบด้วยนำยทหำรสญัญำ
บตัรซึ่งมยีศไม่ต ่ำกว่ำพนัโทหนึ่งคน เป็นประธำนกรรมกำร นำยทหำรสญัญำบตัรซึ่งมยีศ
หรอืเทียบเท่ำไม่สูงกว่ำประธำนกรรมกำรไม่เกินสองคน สสัดจีงัหวดัหรอืผู้แทนหนึ่งคน  
ซึ่งมิได้ประจ ำอยู่ในท้องที่จ ังหวัดที่ตรวจเลือกนั ้น  และนำยทหำรสัญญำบัตรซึ่งเป็น 

ผูป้ระกอบโรคศลิปะ แผนปัจจุบนัชัน้ ๑ สำขำเวชกรรม หนึ่งคนหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำร 
ถำ้ไม่อำจแต่งตัง้นำยทหำรสญัญำบตัรซึง่เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะดงักล่ำวเป็นกรรมกำรได ้
กใ็หแ้ต่งตัง้ผูอ้ื่นซึง่เป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนปัจจุบนัชัน้ ๑ สำขำเวชกรรม แทน 

หน้ำทีข่องกรรมกำรตรวจเลอืก และวธิกีำรตรวจเลอืกใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๘ ตรี๒๑  ให้ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมก ำหนดตำม 

มำตรำ ๒๘ แต่งตัง้คณะกรรมกำรชัน้สูงขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัด  ประกอบด้วย 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคน เป็นประธำนกรรมกำร เจ้ำหน้ำที่สัสดีซึ่งด ำรง

 
๑๙ มำตรำ ๒๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 
๒๐ มำตรำ ๒๘ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวนัที่ ๑๓ 

ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 
มำตรำ ๒๘ ทว ิประสงค์ให้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจเลือกขึ้นท ำกำรตรวจเลือก

ทหำรกองเกินในท้องที่ต่ำง ๆ เพื่อให้ได้ผลส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำยของรำชกำร  ดงันัน้ กำรแต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจเลอืกขึน้หลำยชุดจงึย่อมกระท ำได ้โดยกรรมกำรทีแ่ต่งตัง้แต่ละชุดตอ้งประกอบดว้ย
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรตำมที่ก ำหนดไว้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที ่ 
๕๓/๒๕๑๖) 

๒๑ มำตรำ ๒๘ ตรี เพิ่มโดยประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 
พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๗ 

ต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำสัสดีจังหวดัหนึ่งคน และข้ำรำชกำรอื่นซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำ
หวัหน้ำแผนกหรอืเทยีบเท่ำอกีหนึ่งคน เป็นกรรมกำร 

กรรมกำรชัน้สงูตอ้งไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกบักรรมกำรตรวจเลอืก 

คณะกรรมกำรชัน้สูงมอี ำนำจพจิำรณำตดัสนิกรณีทีม่คี ำรอ้งตำมมำตรำ ๓๑ หรอื
กรณีทีม่ขีอ้ขดัแยง้ระหว่ำงกรรมกำรตรวจเลอืกซึง่ท ำค ำชีแ้จงเสนอขึน้มำ 

ค ำตดัสนิของคณะกรรมกำรชัน้สงูใหเ้ป็นทีสุ่ด 
 

มำตรำ ๒๘ จตัวำ๒๒  ใหน้ำยอ ำเภอทอ้งทีท่ีม่กีำรตรวจเลอืกมหีน้ำทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) จดัสถำนทีท่ ำกำรตรวจเลอืก 

(๒) จดัเจำ้หน้ำที่และเอกสำรเกี่ยวกบักำรตรวจเลอืกเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจ
เลอืกตรวจสอบไดใ้นวนัตรวจเลอืก 

(๓) จดัคนซึง่มำตรวจเลอืกใหร้วมอยู่เป็นต ำบลเพื่อฟังเรยีกชื่อ 

(๔) สอบสวนบุคคลซึ่งรอ้งขอในเหตุต่ำง ๆ แล้วมอบเรื่องใหค้ณะกรรมกำรตรวจ
เลอืกพจิำรณำ 

(๕) ตรวจทำนและบนัทกึบญัชเีรยีกของอ ำเภอตำมผลกำรตรวจเลอืก 

(๖) ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
 

มำตรำ ๒๙  เมื่อได้คดัคนที่ยกเว้นด้วยเหตุต่ำง ๆ ออกแล้ว ถ้ำมีจ ำนวนทหำร
กองเกนิทีจ่ะรบัรำชกำรเป็นทหำรกองประจ ำกำรไดม้ำกกว่ำจ ำนวนทีฝ่่ำยทหำรตอ้งกำร ให้
ผ่อนผนัแก่ประเภทบุคคล ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลที่จ ำเป็นต้องหำเลี้ยงบดิำหรอืมำรดำซึ่งไร้ควำมสำมำรถ หรอืพิกำร
ทุพพลภำพ หรอืชรำจนหำเลี้ยงชพีไม่ไดแ้ละไม่มผีูอ้ื่นเลี้ยงดู แต่ถำ้มบีุตรหลำยคนจะต้อง
เขำ้กองประจ ำกำรพรอ้มกนั คงผ่อนผนัใหค้นเดยีวตำมแต่บดิำหรอืมำรดำจะเลอืก ถำ้บดิำ
หรอืมำรดำไม่สำมำรถจะเลอืกไดก้ใ็หค้ณะกรรมกำรตรวจเลอืกพจิำรณำผ่อนผนัใหห้นึ่งคน 

(๒) บุคคลที่จ ำเป็นต้องหำเลี้ยงบุตรซึ่งมำรดำตำยหรือไร้ควำมสำมำรถ  

หรอืพกิำรทุพพลภำพ และบุคคลทีจ่ ำเป็นต้องหำเลี้ยงพีห่รอืน้องร่วมบดิำมำรดำ หรอืร่วม
แต่บดิำหรอืมำรดำซึ่งบดิำมำรดำตำย  ทัง้นี้ เมื่อบุตรหรอืพี่หรอืน้องนัน้หำเลี้ยงชพีไม่ได ้
และไม่มผีูอ้ื่นเลีย้งดู 

(๓) บุคคลทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรศกึษำตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ผู้อ้ำงสิทธิตำม (๑) หรือ (๒) แห่งมำตรำนี้ ต้องร้องขอผ่อนผนัต่อนำยอ ำเภอ
ท้องที่ก่อนวนัตรวจเลอืกเขำ้กองประจ ำกำรไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั เว้นแต่ในกรณีพิเศษ 

ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิของผูร้อ้ง และผูร้อ้งตอ้งรอ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจเลอืกในวนัตรวจเลอืก
ตำมมำตรำ ๓๐ อีกครัง้หนึ่ง นำยอ ำเภอต้องสอบสวนหลกัฐำนไว้เสยีก่อนวนัตรวจเลอืก 

 
๒๒ มำตรำ ๒๘ จตัวำ เพิ่มโดยประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๘ 

เพื่อคณะกรรมกำรตรวจเลอืกจะไดต้ดัสนิไดท้นัท ีกำรขอผ่อนผนัตำม (๓) ใหป้ฏบิตัติำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ถ้ำไม่สำมำรถจะผ่อนผนัพร้อมกันทัง้สำมประเภทได้ เพรำะจะท ำให้คนไม่พอ
จ ำนวนที่ฝ่ำยทหำรต้องกำร ให้ผ่อนผนัคนประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ รวมกันก่อน  
ถ้ำคนยงัเหลือจึงผ่อนผนัคนประเภทที่ ๓ ถ้ำจ ำนวนคนในประเภทใดจะผ่อนผนัไม่ได้
ทัง้หมดตอ้งใหค้นประเภทนัน้จบัสลำก 

 

มำตรำ ๓๐  ถ้ำผู้ที่ถูกเรียกมำตรวจเลือกเห็นว่ำ ตนควรจะได้รับกำรยกเว้น  

หรือผ่อนผัน ต้องน ำหลักฐำนมำแสดงต่อคณะกรรมกำรตรวจเลือกก่อนจับสลำก  
หรือก่อนก ำหนดให้เข้ำกองประจ ำกำร ในกรณีที่ไม่มีกำรจับสลำก มิฉะนั ้นให้ถือว่ำ 

หมดสทิธทิีจ่ะไดร้บักำรยกเวน้หรอืผ่อนผนั 
 

มำตรำ ๓๑  ในกำรตรวจเลือกคนเข้ำกองประจ ำกำรนัน้ ถ้ำผู้ที่ต้องเข้ำกอง
ประจ ำกำรเหน็ว่ำ คณะกรรมกำรตรวจเลอืกตดัสนิไม่ถูกหรอืไม่ยุตธิรรม กใ็หย้ื่นค ำรอ้งต่อ
คณะกรรมกำรชัน้สูงได ้แต่ใหส่้งผูน้ัน้เขำ้กองประจ ำกำรก่อนจนกว่ำจะไดร้บัค ำตดัสนิของ
คณะกรรมกำรชัน้สงู 

 

มำตรำ ๓๒๒๓  ถ้ำปรำกฏว่ำทหำรกองเกินซึ่งมีอำยุเกินยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์  
และยงัไม่ถึงสำมสิบปีบรบิูรณ์ในปีที่จะเข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ไปท ำมำหำ
เลีย้งชพีในทอ้งทีอ่ ำเภออื่น และนำยอ ำเภอทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรไดส่้งหมำยเรยีกไป
ยงันำยอ ำเภอท้องทีท่ี่ผูน้ัน้ไปอยู่มอบแทนให้ เมื่อไดร้บัหมำยเรยีกแล้ว แต่ไม่สำมำรถจะ
ไปตำมหมำยนัน้ได ้เพรำะไม่มคี่ำพำหนะหรอืจะไปไม่ทนั ผูน้ัน้ตอ้งรบีชีแ้จงต่อนำยอ ำเภอ
ท้องที่ที่ไปอยู่ เมื่อนำยอ ำเภอท้องที่นัน้สอบสวนได้ควำมจริงก็ให้เข้ำรบักำรตรวจเลือก
พร้อมกับคนในอ ำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ แต่ถ้ำไม่สำมำรถส่งเข้ำรับกำรตรวจเลอืกในอ ำเภอ
ท้องที่นัน้ได้ ก็ให้นำยอ ำเภอรบีจดัส่งผู้นัน้ไปรบักำรตรวจเลอืกยงัอ ำเภอท้องที่ใกล้เคียง
ตำมทีเ่หน็สมควร 

ใหน้ำยอ ำเภอทอ้งทีท่ีร่บัเขำ้ตรวจเลอืกแจง้ต่อนำยอ ำเภอทอ้งทีท่ีอ่อกหมำยเรยีก 
 

มำตรำ ๓๓๒๔  ทหำรกองเกินที่หลีกเลี่ยงขดัขืนตำมมำตรำ ๒๗ ถ้ำไม่ขดัต่อ 

กำรเป็นทหำรกองประจ ำกำร ก็ให้ส่งผู้นัน้เข้ำรบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรในปีนัน้ 

หรอืปีถดัไปโดยไม่ใหจ้บัสลำก 
 

มำตรำ ๓๔  ทหำรกองเกนิทีถู่กเขำ้กองประจ ำกำรผูใ้ด จกัตอ้งเริม่เขำ้รบัรำชกำร
ทหำรกองประจ ำกำรเมื่อใด ให้นำยอ ำเภอท้องที่ที่รบัเขำ้ตรวจเลอืกเป็นผู้ก ำหนด และให้

 
๒๓ มำตรำ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๔ มำตรำ ๓๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๓๙ 

นำยอ ำเภอออกหมำยนัดเพื่อใหท้หำรกองเกนิผูน้ัน้มำ ณ ที่อ ำเภอทอ้งทีต่ำมทีไ่ดก้ ำหนด
ไวน้ัน้ เพื่อเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ถ้ำทหำรกองเกนิผูน้ัน้ไม่มำตำมนัด ให้ถอืว่ำ
หลกีเลีย่งขดัขนื 

 

มำตรำ ๓๕  ทหำรกองเกนิทีถู่กเขำ้กองประจ ำกำร เมื่อเริม่เขำ้รบัรำชกำรทหำร
กองประจ ำกำรเมื่อใด ใหร้บีขึน้ทะเบยีนกองประจ ำกำรโดยไม่ชกัชำ้ 

ทหำรกองประจ ำกำรต้องรบัรำชกำรประจ ำอยู่ในหน่วยทหำรตำมทีเ่จำ้หน้ำทีฝ่่ำย
ทหำรจะก ำหนดให ้

 

มำตรำ ๓๖๒๕  ทหำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุนมหีน้ำทีเ่ขำ้รบัรำชกำรทหำรใน
กำรเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิำทหำร หรอืเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้ม และในกำร
ระดมพล 

กระทรวงกลำโหมมีอ ำนำจก ำหนดให้ท ำกำรเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก 
วชิำทหำร หรอืเพื่อทดลองควำมพรัง่พร้อมตำมทีเ่ห็นสมควร ส่วนกำรระดมพลใหก้ระท ำ
โดยพระรำชกฤษฎกีำ 

กำรเรียกเข้ำรับรำชกำรทหำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้กระทรวงกลำโหมเป็น 

ผูจ้ดัเตรยีมและอ ำนวยกำร และให้กระทรวงมหำดไทยเป็นผูด้ ำเนินกำรเรยีกและส่งทหำร
เขำ้รบัรำชกำรตำมควำมประสงคข์องกระทรวงกลำโหม 

กำรผ่อนผนัไม่ต้องเรยีกหรอืไม่ต้องเขำ้รบัรำชกำรทหำรตำมมำตรำนี้ ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๓๗  ทหำรกองเกินและทหำรกองหนุนที่ถูกเรียกเข้ำรบัรำชกำรตำม
มำตรำ ๓๖ และทหำรประจ ำกำร ตอ้งอยู่ในวนิัยทหำรเหมอืนทหำรกองประจ ำกำร 

 

หมวด ๖ 

กำรปลด 

   
 

มำตรำ ๓๘  กำรปลดทหำรกองประจ ำกำรเป็นทหำรกองหนุนชัน้ที่ ๑ นั ้น  
ถ้ำกระทรวงกลำโหมเห็นว่ำมีเหตุจ ำเป็นจะเลื่อนก ำหนดเวลำปลดไป ก็ให้สัง่เลื่อนไปได้
ตำมควำมจ ำเป็น 

 

 
๒๕ มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๐ 

มำตรำ ๓๙๒๖  ทหำรกองเกินเมื่อมอีำยุครบก ำหนดปลดแล้ว ให้ปลดเป็นทหำร
กองหนุนประเภทที ่๒ ตำมล ำดบั คอื 

อำยุสำมสบิปีบรบิูรณ์ เป็น ทหำรกองหนุนชัน้ที ่๒ 

อำยสุีส่บิปีบรบิูรณ์  เป็น ทหำรกองหนุนชัน้ที ่๓ 

อำยุสีส่บิหกปีบรบิูรณ์ เป็น พน้รำชกำรทหำรประเภทที ่๒ 
 

มำตรำ ๔๐  ทหำรกองประจ ำกำร ถ้ำต้องจ ำขงัหรอืจ ำคุกครัง้เดยีว หรอืหลำยครัง้ 
เมื่อมกี ำหนดวนัที่จะต้องทณัฑ์หรอืต้องโทษรวมได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีก็ด ีหรอืทหำรกอง
ประจ ำกำรผู้ใดซึ่งกระทรวงกลำโหมเห็นว่ำจะกระท ำให้เสื่อมเสียแก่รำชกำรทหำรด้วย
ประกำรใด ๆ กด็ ีจะปลดเป็นทหำรกองหนุนประเภทที ่๒ กไ็ด ้

ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัพรอ้มดว้ยสสัดจีงัหวดัออกใบส ำคญัใหแ้ก่ทหำรทีถู่กปลดน้ี
ไวเ้ป็นหลกัฐำน 

ใบส ำคญันี้ หำกช ำรุดหรอืสูญหำย ให้ผู้ถือแจ้งต่อนำยอ ำเภอท้องที่เพื่อรบัใหม่
โดยเสียค่ำธรรมเนียมฉบับละหนึ่งบำท แต่ถ้ำกำรช ำรุดหรือสูญหำยนัน้เป็นเพรำะเหตุ
สุดวสิยั กไ็ม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียม 

 

มำตรำ ๔๑  ทหำรกองประจ ำกำร ทหำรกองเกิน หรือทหำรกองหนุน ซึ่งยัง  

ไม่ครบก ำหนดปลดพน้รำชกำรทหำร ถ้ำพกิำรทุพพลภำพ หรอืมโีรคซึ่งไม่สำมำรถจะรบั
รำชกำรทหำรไดต้ำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง กใ็หป้ลดพน้รำชกำรทหำรประเภทที ่๑ หรอื
ที ่๒ แลว้แต่กรณี 

ถ้ำเป็นนำยทหำรสญัญำบตัรถูกถอดหรอืออกจำกยศ ก็ให้ปลดเป็นพ้นรำชกำร
ทหำรประเภทที ่๒ 

ทัง้นี้  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดออกหนังสือส ำคัญหรือ
ใบส ำคญัใหแ้ก่ทหำรตำมประเภททีถู่กปลดไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

หมวด ๗ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๔๒๒๗  หนังสอืซึง่เจำ้หน้ำทีไ่ดใ้หไ้วแ้ก่บุคคลใดถ้ำช ำรุดหรอืสญูหำยแล้ว 
บุคคลนั ้นไม่แจ้งด้วยตนเองต่อนำยอ ำเภอท้องที่  เพื่อรับใหม่ตำมควำมในมำตรำ ๙  
มำตรำ ๑๖ มำตรำ ๑๘ มำตรำ ๑๙ หรอืมำตรำ ๔๐ ภำยในก ำหนดสำมสบิวนันับตัง้แต่
วนัทีส่ำมำรถแจง้ได ้มคีวำมผดิตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสบิสองบำท 

 

 
๒๖ มำตรำ ๓๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 
๒๗ มำตรำ ๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๑ 

มำตรำ ๔๓๒๘  ทหำรกองเกินหรอืทหำรกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบตัิตำมมำตรำ ๑๒ 
มำตรำ ๑๒ ทว ิหรอืมำตรำ ๑๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสอง
รอ้ยบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

บุคคลใดได้ลงบัญชีทหำรกองเกินตำมมำตรำ ๑๖ แล้ว แต่ยังไม่เป็นทหำร
กองเกิน ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๒ หรือมำตรำ ๑๒ ทวิ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 

หนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 
 

มำตรำ ๔๔๒๙  บุคคลใดไม่มำลงบญัชทีหำรกองเกนิตำมมำตรำ ๑๖ หรอืมำตรำ ๑๘ 
หรอืไม่มำลงบญัชีทหำรกองเกินใหม่ตำมมำตรำ ๑๙ หรอืไม่ยอมลงบญัชทีหำรกองเกิน
ตำมมำตรำ ๒๑ หรอืไม่มำรบัหมำยเรยีกที่อ ำเภอตำมมำตรำ ๒๕ ต้องระวำงโทษจ ำคุก 

ไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสำมรอ้ยบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถำ้ก่อนทีเ่จำ้หน้ำทีย่กเรื่องขึน้พจิำรณำควำมผดิ บุคคลนัน้ไดม้ำขอลงบญัชทีหำร
กองเกินหรอืขอลงบญัชทีหำรกองเกินใหม่ หรอืมำขอรบัหมำยเรยีกที่อ ำเภอด้วยตนเอง 
หรอืใหบุ้คคลซึง่บรรลุนิตภิำวะและเชื่อถอืไดม้ำแทนตน แล้วแต่กรณี ตอ้งระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๔๕๓๐  บุคคลใดหลกีเลีย่งหรอืขดัขนืไม่มำใหค้ณะกรรมกำรตรวจเลอืกท ำ
กำรตรวจเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรตำมหมำยเรียกของนำยอ ำเภอ  
หรือมำแต่ไม่เข้ำรับกำรตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่ำกำรตรวจเลือกแล้วเสร็จ  หรือ
หลกีเลี่ยง หรอืขดัขนืดว้ยประกำรใด ๆ เพื่อจะไม่ใหเ้ขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรตำม
พระรำชบญัญัตินี้ หรอืบุคคลใดเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรแทนผู้อื่น หรอืเรยีก  
รบัหรือยอมจะรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส ำหรบัตนเองหรอืผู้อื่น  โดยสญัญำว่ำ 

จะช่วยเหลอืผูห้นึ่งผู้ใดมิให้ต้องเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิสำมปี 

 

มำตรำ ๔๖๓๑  ทหำรกองเกินหรือทหำรกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืน 

ไม่เขำ้รบัรำชกำรทหำรในกำรเรยีกพลเพื่อฝึกวชิำทหำร หรอืเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้ม 
หรอืในกำรระดมพลตำมมำตรำ ๓๖ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สำมเดอืนถงึสีปี่ 

 

 
๒๘ มำตรำ ๔๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๒๙ มำตรำ ๔๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๐ มำตรำ ๔๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๓๑ มำตรำ ๔๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๒ 

มำตรำ ๔๗๓๒  ทหำรกองเกินหรือทหำรกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืน 

ไม่เขำ้รบัรำชกำรทหำรในกำรเรยีกพลเพื่อตรวจสอบตำมมำตรำ ๓๖ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสำมรอ้ยบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๔๘  บุคคลใดท ำรำ้ยร่ำงกำยตนเอง หรอืใหผู้อ้ื่นท ำเพื่อจะใหพ้น้จำกกำร
รบัรำชกำรทหำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ มคีวำมผดิต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป
จนถงึแปดปี 

ผูส้มรู้เป็นใจในกำรท ำรำ้ยร่ำงกำยเพื่อควำมมุ่งหมำยดงักล่ำวนี้ มคีวำมผดิต้อง
ระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หกเดอืนขึน้ไปจนถงึสีปี่ 

 

มำตรำ ๔๙  บุคคลใดใช้อุบำยหลอกลวงให้เจ้ำหน้ำที่หลงเชื่ อโดยเจตนำ
หลกีเลี่ยงให้พ้นจำกกำรเขำ้รบัรำชกำรทหำรตำมพระรำชบญัญตัินี้จนเป็นผลส ำเรจ็ หรือ 

ยุยงเสีย้มสอนจนเกดิควำมผดิตำมมำตรำนี้ มคีวำมผดิตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมปี 
 

หมวด ๘ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๕๐  ตัง้แต่วนัใชพ้ระรำชบญัญตันิี้ 
ก. กำรลงบญัชทีหำรกองเกนิทีอ่ ำเภอก่อนวนัใชพ้ระรำชบญัญตันิี้เป็นอนัใชไ้ด ้

ข. หมำยเรียกคนเข้ำรับรำชกำรในกองประจ ำกำร ซึ่งได้ออกไว้ก่อนวันใช้
พระรำชบญัญัตินี้ เป็นอนัใช้ได้ เว้นแต่บุคคลซึ่งได้รบักำรยกเว้นตำมพระรำชบญัญัตินี้  
ไม่ตอ้งปฏบิตัติำมหมำยเรยีกนัน้ 

ค. ผูท้ีย่งัอยู่ในกองประจ ำกำรตำมพระรำชบญัญตัเิดมิตอ้งรบัรำชกำรทหำรต่อไป
จนกว่ำจะครบก ำหนดปลด 

ง. ผูท้ี่อยู่ในกองหนุนชัน้ที่ ๑ ชัน้ที่ ๒ หรอืชัน้ที ่๓ ตำมพระรำชบญัญตัเิดมิต้อง
อยู่ในกองหนุนชัน้นัน้ ๆ ต่อไปจนกว่ำจะครบก ำหนดตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

จ. ผูท้ีถู่กปลดพน้รำชกำรทหำรตำมพระรำชบญัญตัเิดมิ ใหเ้ป็นอนัพน้ตลอดไป 

ฉ. ผู้ที่เป็นทหำรกองเกินอยู่ตำมพระรำชบญัญัติเดิมให้เป็นทหำรกองเกินตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

 

 
๓๒ มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ ตุลำคม 

พุทธศกัรำช ๒๕๑๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๓ 

หมวด ๙ 

กำรรกัษำพระรำชบญัญตั ิ

   
 

มำตรำ ๕๑  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทย รกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง
ร่วมกนัเพื่อปฏบิตักิำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

จอมพล ป.  พบิูลสงครำม 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื กำรจดักองทพัประจ ำกำร
ตำมแผนกกำรทหำรปัจจุบัน ท ำให้วิธีกำรเรียกบุคคลเข้ำรับรำชกำรทหำรในกอง
ประจ ำกำรต้องเปลี่ยนแปลงตำมไปเป็นอนัมำก  จงึจ ำต้องปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
รบัรำชกำรทหำรเสยีใหม่ เพื่อใหเ้ป็นกำรเหมำะสม 

 

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๓๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 

รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื เนื่องจำกสถำนกำรณ์ 

ในขณะน้ีมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใหช้ำยทีม่สีญัชำตไิทยไดเ้ขำ้รบัรำชกำรทหำรเพื่อป้องกนั
ประเทศชำต ิโดยเปลีย่นแปลงประเภทบุคคลทีค่วรยกเวน้ใหน้้อยลง จงึจ ำเป็นตอ้งแก้ไข
พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นดงักล่ำวแลว้ 

 

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ  :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
กระทรวงกลำโหมได้รวมโรงเรยีนเตรยีมทหำรทัง้ ๓ กองทพัเขำ้เป็นโรงเรยีนเดยีวกัน 
เรยีกว่ำโรงเรยีนเตรยีมทหำร และไดม้กีฎหมำยว่ำดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิให้
ยุบเลกิภำค เป็นเหตุให้ผูม้อี ำนำจตัง้คณะกรรมกำรตรวจเลอืกเปลี่ยนแปลงไป กบัเห็น
ควรยกเว้นกำรเรยีกเข้ำกองประจ ำกำรในยำมปกติแก่นักศึกษำของศูนย์กลำงอบรม
กำรศกึษำผูใ้หญ่ของกระทรวงศกึษำธกิำร และนักศกึษำของศูนย์ฝึกกำรบนิพลเรอืนของ
กระทรวงคมนำคมด้วย  จงึสมควรแก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรบัรำชกำรทหำร  
ใหส้อดคลอ้งและเหมำะสมยิง่ขึน้ 

 

 
๓๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๒/ตอนที ่๖๖/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๖ สงิหำคม ๒๔๙๘ 
๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๑/ตอนที ่๗/หน้ำ ๔๘/๒๑ มกรำคม ๒๕๐๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๕ 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๒๖ ลงวนัที ่๑๕ ตุลำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๓๕ 

 

โดยทีค่ณะปฏวิตัิพจิำรณำเห็นว่ำ สมควรใหเ้จำ้หน้ำที่ฝ่ำยทหำรเป็นผูม้อี ำนำจ
และหน้ำทีใ่นกำรตรวจเลอืกทหำรกองเกนิเขำ้รบัรำชกำรกองประจ ำกำร และสมควรแกไ้ข
เพิม่เตมิกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำรใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้ 
 

ขอ้ ๑๑  ประกำศของคณะปฏวิตัิฉบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 
 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๐๐ ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๕๑๕๓๖ 

 

โดยทีค่ณะปฏิวตัิพจิำรณำเหน็ว่ำ เพื่อทีจ่ะป้องกนักำรทุจรติในกำรตรวจเลอืก
ทหำรกองเกินเข้ำกองประจ ำกำร และสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับ
รำชกำรทหำรใหเ้หมำะสมรดักุมยิง่ขึน้ 

 

ขอ้ ๓  ประกำศของคณะปฏวิตัฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๖๓๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้  คอื เนื่องด้วยบทบญัญัติ
ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำรบำงมำตรำยังไม่เหมำะสม สมควรแก้ไข
เพิม่เตมิใหเ้หมำะสม  จงึจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 
๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๕๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๘ ตุลำคม ๒๕๑๕ 
๓๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๙/ตอนที ่๑๙๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๓ ธนัวำคม ๒๕๑๕ 
๓๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๐/ตอนที ่๗๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๘ มถิุนำยน ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๖ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร 

พ.ศ. ๒๔๙๗๓๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบญัญัติรบั รำชกำรทหำร  
พ.ศ. ๒๔๙๗ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงร่วมกนัไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

วิธีนับอำยุตำมมำตรำ ๔ (๑) คือ คนเกิดในพุทธศักรำชใดก็ตำม เมื่อสิ้น
พุทธศกัรำชที่เกิดนัน้ ให้นับอำยุครบหนึ่งปีบรบิูรณ์ และนับอำยุครบ สอง สำม สี่  ฯลฯ  
ปีบริบูรณ์เรียงตำมล ำดับเมื่อสิ้นพุทธศักรำชต่อ ๆ ไป อำยุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ 
ในพุทธศักรำชใด ให้เรยีกว่ำคนชัน้ปีนัน้ เช่น คนเกิดในพุทธศักรำช ๒๔๗๙ จะเป็น 
วนัเดือนใดก็ตำม ให้นับอำยุครบหนึ่งปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นพุทธศกัรำช ๒๔๗๙ อำยุครบ 
สบิแปดปีบรบิูรณ์ในพุทธศกัรำช ๒๔๙๗ และเรยีกว่ำคนชัน้ปี ๒๔๙๗ เป็นตน้ 

ถ้ำไม่ปรำกฏปีเกิด ให้นำยอ ำเภอท้องที่ถือเอำตำมที่เพื่อนบ้ำนเชื่อกนัว่ำอำยุ
เท่ำใด ประกอบกบักำรสงัเกตร่ำงกำยเป็นเกณฑส์ ำหรบัก ำหนดอำยุ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๙๘ 

พลเอก ส.  ธนะรชัต ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ รกัษำรำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

พลเรอืโท สุนำวนิววิฒั 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 
๓๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๒/ตอนที ่๔๔/หน้ำ ๗๗๓/๑๔ มถิุนำยน ๒๔๙๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ มำตรำ ๔ (๑) แห่ ง
พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๙๗ ให้ก ำหนดวธินีับอำยุตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรรบัรำชกำรทหำรในกฎกระทรวง วธินีับอำยุตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรรบัรำชกำรทหำรนี้ 
เดิม ได้ก ำหนดขึ้น เป็นระเบียบ  และข้อตกลงระหว่ ำงกระท รวงกลำโหมกับ
กระทรวงมหำดไทย เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย จงึไดร้วบรวมวธินีับอำยุจำกของเดมิขึน้
ก ำหนดเป็นกฎกระทรวงฉบบันี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๘ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร 

พ.ศ. ๒๔๙๗๓๙ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัต ิ
รบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๓๐๐ 
ลงวนัที ่๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม และรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

ขอ้ ๒  ให้คณะกรรมกำรตรวจเลอืกมหีน้ำที่รบัผิดชอบด ำเนินกำรตรวจเลือก
โดยแยกหน้ำทีก่นักระท ำดงัต่อไปนี้ 

(๑) ประธำนกรรมกำรตรวจเลอืก มหีน้ำทีอ่ ำนวยกำรและควบคุมกำรตรวจเลอืก
ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรยีบร้อย และออกเสยีงชี้ขำดในกรณีที่เป็นปัญหำในทำงปฏิบัติ
เมื่อคณะกรรมกำรตรวจเลือกไม่อำจตกลงกันโดยเสียงข้ำงมำกได้ กับให้มีหน้ำที่
ตรวจสอบกำรปล่อยทหำรกองเกิน พร้อมกับมอบใบรบัรองผลกำรตรวจเลือกทหำร
กองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรตำมแบบ สด. ๔๓ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  
ใหท้หำรกองเกนิรบัไปเป็นหลกัฐำน 

(๒) กรรมกำรนำยทหำรสญัญำบตัร มหีน้ำที ่
(ก) เรยีกชื่อทหำรกองเกนิซึ่งถูกเรยีกมำตรวจเลอืก จดัดูแลทหำรกองเกิน

ซึ่งตรวจเลือกแล้วให้รวมอยู่เป็นจ ำพวก ป้องกันมิให้ทหำรกองเกินซึ่งตรวจเลอืกแล้ว
ปะปนกบัทหำรกองเกินซึ่งยงัไม่ได้ตรวจเลอืก และรบัทหำรกองเกินซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจเลอืกก ำหนดใหเ้ขำ้กองประจ ำกำรเพื่อน ำขึ้นทะเบยีนหรอืน ำตวัส่งนำยอ ำเภอเพื่อ
ออกหมำยนัด 

 
๓๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๐/ตอนที ่๓๐ /ฉบบัพเิศษ  หน้ำ ๙/๒๙ มนีำคม ๒๕๑๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๔๙ 

(ข) วดัขนำด เกบ็ยอดเป็นจ ำพวก ตรวจสอบจ ำนวนสลำก ควบคุมกำรท ำ
สลำกและอ่ำนสลำกในระหว่ำงกำรจบัสลำก 

(๓) กรรมกำรสสัดีจงัหวดั มีหน้ำที่บันทึกผลกำรตรวจเลือกในบญัชีเรยีกรบั
เรื่องรำวร้องขอในเหตุต่ำง ๆ ซึ่งนำยอ ำเภอได้สอบสวนแล้ว เตรยีมท ำสลำกบนัทกึผล
กำรจับสลำก และรวบรวมสลำกที่จบัแล้วไว้เป็นหลักฐำนตรวจสอบขึ้นทะเบียนและ 
ท ำบญัชคีนทีส่่งเขำ้กองประจ ำกำร 

(๔) กรรมกำรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชัน้  ๑ สำขำเวชกรรม 
มหีน้ำที่ตรวจร่ำงกำยผู้ที่ถูกเรยีกมำตรวจเลอืกและออกใบส ำคญัให้แก่คนจ ำพวกที่ ๓ 
และคนจ ำพวกที ่๔ รวมทัง้ควบคุมกำรจบัสลำก 

 

ขอ้ ๓๔๐  ในกำรตรวจร่ำงกำย ใหค้ณะกรรมกำรแบ่งคนทีไ่ดต้รวจเลอืกออกเป็น 
๔ จ ำพวก 

จ ำพวกที่ ๑ ได้แก่คนซึ่งมีร่ำงกำยสมบูรณ์ดีไม่มอีวยัวะพิกำรหรอืผิดส่วนแต่
อย่ำงใด 

จ ำพวกที ่๒ ไดแ้ก่คนซึ่งมรี่ำงกำยทีเ่หน็ไดช้ดัว่ำไม่สมบูรณ์ดเีหมอืนคนจ ำพวก
ที ่๑ แต่ไม่ถงึทุพพลภำพ คอื 

(๑) ตำหรอืหนังตำผดิปกติจนปรำกฏชดัอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้แม้เพยีง
ขำ้งเดยีว 

(ก) ตำเหล ่(Squint) 

(ข) ลูกตำสัน่ (Nystagmus) 

(ค) แกว้ตำขุน่ (Cataract) 
(ง) กระจกตำขุน่ (Opacity of Cornea) 

(จ) หนังตำตก (Ptosis) 

(ฉ) หนังตำมว้นเขำ้ (Entropion) 

(ช) หนังตำมว้นออก (Ectropion) 

(ซ) ช่องหนังตำ (Palpebral Fissure) ทัง้สองข้ำงกว้ำงไม่เท่ำกันจนดูน่ำ
เกลยีด 

(๒) หผูดิปกตอิย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้แมเ้พยีงขำ้งเดยีว 

 
๔๐ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

  
  

 ๘๕๐ 

(ก) ใบหผูดิรูปหรอืผดิขนำดปรำกฏชดัเจนจนดูน่ำเกลยีด เช่น ลบี หรอืเลก็ 
หรอืใหญ่ หรอืบี ้

(ข) ช่องหมูหีนองเรือ้รงัและทัง้แกว้หูทะล ุ

(๓) จมกูผดิรปูจนดนู่ำเกลยีดเช่นบี้ หรอืแหว่ง 

(๔) ปำกผดิรปูจนดนู่ำเกลยีด เช่น แหว่ง หรอืผดิรปูจนพดูไม่ชดั 

(๕) ช่องปำกผดิรปู หรอืผดิปกตจินพดูไม่ชดั 

(๖) หน้ำผดิปกตจินดนู่ำเกลยีดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้ 
(ก) อมัพำต (Facial Paralysis) 

(ข) เน้ือกระตุก (Tics) 
(ค) แผลเป็นหรอืปำนทีห่น้ำ มเีน้ือทีต่ัง้แต่ ๑/๔ ของหน้ำขึน้ไปหรอืยำวมำก 

(ง) เน้ืองอก (Benign Tumour) 

(๗) คอพอก (Simple Goitre) 

(๘) ซอกคอหรอืซอกรกัแรต้ดิกนั 

(๙) อวยัวะเคลื่อนไหวผดิปกตอิย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้แมเ้พยีงขำ้งเดยีว 

(ก) ข้อติด (Ankylosis) หรือหลวมหลุดง่ำยหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก  
จนท ำงำนไม่ถนัด 

(ข) นิ้วมอืหรอืน้ิวเทำ้มจี ำนวนหรอืขนำดของนิ้วผดิปกตจินดนู่ำเกลยีด หรอื
นิ้วบดิเกจนดูน่ำเกลยีดหรอืจนท ำงำนไม่ถนัด หรอืช่องนิ้วติดกนั หรอืนิ้วมอืดว้นถงึโคน
เลบ็ 

(ค) มอืหรอืแขนลบีหรอืบดิเก 

(ง) เทำ้หรอืขำลบีหรอืบดิเก 

(๑๐) กระดกูชิน้ใหญ่ผดิรปูจนท ำใหอ้วยัวะนัน้ท ำงำนไม่สะดวกหรอืจนดนู่ำเกลยีด 

(๑๑) ไสเ้ลื่อนลงถุง 

จ ำพวกที่ ๓ ได้แก่คนซึ่งมีร่ำงกำยยังไม่แข็งแรงพอที่จะรบัรำชกำรทหำรใน
ขณะนัน้ได ้เพรำะป่วยซึง่จะบ ำบดัใหห้ำยภำยในก ำหนด ๓๐ วนัไม่ได ้

จ ำพวกที่ ๔ ได้แก่คนพกิำรทุพพลภำพ หรอืมโีรคที่ไม่สำมำรถจะรบัรำชกำร
ทหำรไดต้ำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๔๑ 

กำรวินิจฉัยลกัษณะพิกำรและโรคต่ำง ๆ นัน้ ถ้ำผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
ผูต้รวจยงัมคีวำมสงสยั กใ็หค้ณะกรรมกำรตรวจเลอืกจดัเขำ้ไวใ้นคนจ ำพวกที ่๑ ก่อน 
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 ๘๕๑ 

ใบส ำคญัทีจ่ะออกใหแ้ก่คนจ ำพวกที่ ๓ และคนจ ำพวกที ่๔ ใหเ้ป็นไปตำมแบบ 
สด. ๔ และแบบ สด. ๕ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ เมื่อคณะกรรมกำรตรวจเลอืกลงชื่อแล้วมอบ
ใหก้รรมกำรสสัดจีงัหวดัไวเ้ป็นหลกัฐำนเพื่อด ำเนินกำรตำมระเบยีบต่อไป 

บุคคลซึง่กรรมกำรซึง่เป็นผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรมเหน็ว่ำเขำ้อยู่ในคนจ ำพวก
ที่ ๒ จ ำพวกที่ ๓ หรือจ ำพวกที่ ๔ ถ้ำกรรมกำรซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
มคีวำมเห็นแย้งรวมกันสองคน ให้ส่งตัวบุคคลนัน้เขำ้ตรวจเลอืกร่วมกับคนในจ ำพวก
เดยีวกนัตำมควำมเหน็แยง้ของกรรมกำรซึ่งมใิช่ผูป้ระกอบวชิำชพีเวชกรรม ถ้ำบุคคลนัน้
ตอ้งเขำ้กองประจ ำกำรกใ็หก้รรมกำรซึง่มคีวำมเหน็แยง้กนันัน้ต่ำงฝ่ำยต่ำงท ำค ำชี้แจงยื่น
ต่อกรรมกำรชัน้สงูภำยในเจด็วนันับแต่วนัเสรจ็กำรตรวจเลอืกในจงัหวดันัน้ 

 

ขอ้ ๔  บุคคลซึ่งจะเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำรนัน้ต้องมขีนำดรอบตวั
ตัง้แต่เจ็ดสิบหกเซนติเมตรขึ้นไปในเวลำหำยใจออกและสูงตัง้แต่หนึ่งเมตรสี่สิบหก
เซนตเิมตรขึน้ไป 

วธิวีดัขนำดนัน้ ใหก้ระท ำดงันี้ คอื ใหย้นืตัง้ตวัตรงส้นเทำ้ชดิกนั ขนำดสูงใหว้ดั
ตัง้แต่ส้นเท้ำจนสุดศรีษะ ขนำดรอบตวัให้คล้องแถบเมตรรอบตวัให้รมิล่ำงของแถบได้
ระดบัรำวนมโดยรอบ วดัเมื่อหำยใจออกเตม็ทีห่นึ่งครัง้และหำยใจเขำ้เตม็ทีห่นึ่งครัง้ 

 

ขอ้ ๕  วธิคีดัเลอืกนัน้ใหเ้ลอืกคนจ ำพวกที่ ๑ ซึ่งมขีนำดสูงตัง้แต่หนึ่งเมตรหก
สบิเซนตเิมตรขึน้ไปก่อน ถำ้มจี ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนทีต่อ้งกำรกใ็หจ้บัสลำก 

ถำ้คนจ ำพวกที่ ๑ ซึ่งมขีนำดสูงตัง้แต่หนึ่งเมตรหกสบิเซนตเิมตรขึน้ไปมไีม่พอ
กบัจ ำนวนที่ต้องกำร ให้เลือกขนำดสูงถัดรองลงมำตำมล ำดบัจนพอกับควำมต้องกำร  
ถำ้เลอืกถงึขนำดใดเกนิจ ำนวนตอ้งกำร ใหจ้บัสลำกเฉพำะขนำดนัน้ 

ถ้ำคนจ ำพวกที่ ๑ มีไม่พอกับจ ำนวนที่ต้องกำร ให้เลือกจำกคนจ ำพวกที่ ๒  
ถ้ำยงัไม่พออกี ก็ให้เลอืกจำกคนที่จะไดร้บักำรผ่อนผนัโดยวธิเีดยีวกบัที่กล่ำวในวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง 

คนจ ำพวกที่ ๓ ให้เรยีกมำตรวจเลอืกในครำวถัดไป เมื่อคณะกรรมกำรตรวจ
เลอืกไดต้รวจเลอืกแลว้ยงัคงเป็นคนจ ำพวกที ่๓ อยู่ รวม ๓ ครัง้ ใหง้ดเรยีก 

 

ข้อ ๖  กำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรบัรำชกำรกองประจ ำกำรนัน้ ถ้ำมี
จ ำนวนมำกกว่ำจ ำนวนที่ต้องกำรก็ให้จบัสลำก ผู้ใดจับได้สลำกเป็นแผนกทหำรบก 
ทหำรเรอื ทหำรอำกำศ หรอืต ำรวจ ให้ส่งเขำ้กองประจ ำกำรแผนกนัน้ สลำกนัน้ใหม้เีท่ำ
จ ำนวนทหำรกองเกนิทีจ่ะต้องจบัสลำกแบ่งเป็นเครื่องหมำยสแีดงอย่ำงหนึ่ง สดี ำอย่ำงหนึ่ง 
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 ๘๕๒ 

สแีดงใหม้เีท่ำจ ำนวนทีต่้องกำรรบัเขำ้กองประจ ำกำร นอกนัน้เป็นสดี ำ ถำ้ในแห่งเดยีวกนั
นัน้จะต้องส่งทหำรกองเกินเข้ำกองประจ ำกำรหลำยแผนก ให้เขียนนำมแผนกนั ้น ๆ  
ในสลำกเครื่องหมำยสแีดง ตำมจ ำนวนทีต่อ้งกำร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

จอมพล ถ.  กติตขิจร 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

พลเอก ป.  จำรุเสถยีร 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรตรวจเลือกและวิธีกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับรำชกำรทหำร 
กองประจ ำกำรในปัจจุบนัยงัไม่เหมำะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมเสยีใหม่ จงึจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงฉบบันี้ 

 

กฎกระทรวงฉบบัที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติรบัรำชกำร
ทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗๔๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คอื โดยที่หลกัเกณฑ์ควำม 
ไม่สมบูรณ์ในร่ำงกำยของคนจ ำพวกที่ ๒ ของคนทีไ่ดต้รวจเลอืก ๔ จ ำพวกในกำรตรวจ
เลอืกทหำรกองเกินเขำ้รบัรำชกำรทหำรกองประจ ำกำร ได้ก ำหนดไว้เป็นเวลำนำนแล้ว 
ไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ปัจจุบัน สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเสียใหม่ให้
เหมำะสมยิง่ขึน้ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 

๔๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๒/ตอนที ่๒๓๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๘/๑๙ พฤศจกิำยน ๒๕๑๘ 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓๙ ( พ.ศ. ๒๕๑๖ ) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร 

พ.ศ. ๒๔๙๗๔๒ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๖ แห่งพระรำชบญัญัติรบัรำชกำรทหำร  
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที่ ๑๕ 
ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และมำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมและรัฐมนตรีว่ำก ำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 

ขอ้ ๒  ทหำรกองเกินหรอืทหำรกองหนุนซึ่งไดร้บักำรผ่อนผนัไม่ต้องเรยีกเขำ้
รบัรำชกำรทหำรในกำรเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิำทหำร หรอืเพื่อทดลองควำม
พรัง่พรอ้มคอื 

(๑) พระภกิษุ สำมเณร 

(๒) นักบวชในพระพุทธศำสนำแห่งนิกำยจนีหรอืญวน 

(๓) นักบวชศำสนำอื่นซึ่งมีหน้ำที่ประจ ำในกิจของศำสนำและไม่เรียกเข้ำรบั
รำชกำรทหำรกองประจ ำกำรในยำมปกตติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๔ (๒) 

(๔) สมำชกิสภำนิตบิญัญตัแิห่งรฐั 

(๕) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรฝึกวชิำทหำรตำมหลกัสูตรที่กระทรวงกลำโหม
ก ำหนด ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรส่งเสรมิกำรฝึกวชิำทหำร 

(๖) นักเรยีนโรงเรยีนเตรยีมทหำรของกระทรวงกลำโหม 

(๗) นักศกึษำของศูนยก์ลำงอบรมกำรศกึษำผูใ้หญ่ของกระทรวงศกึษำธกิำร 

(๘) นักศกึษำของศูนยฝึ์กกำรบนิพลเรอืนของกระทรวงคมนำคม 

 
๔๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๐/ตอนที ่๓๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๗/๒๙ มนีำคม ๒๕๑๖ 
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(๙) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษำวชิำ ณ ต่ำงประเทศและได้รบักำรผ่อนผนัตำม
กฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๒๗ (๒) 

(๑๐) ครูซึ่งประจ ำท ำกำรสอนหนังสือหรอืวชิำกำรต่ำง ๆ ทีอ่ยู่ในควำมควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรอื รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ และซึง่ไม่เรยีกเขำ้รบัรำชกำรทหำร
กองประจ ำกำรในยำมปกตติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๔ (๕) 

(๑๑) พนักงำนวทิยุของกระทรวง ทบวง กรม หรอื องคก์ำรของรฐับำล 

(๑๒) ขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรอืน ลูกจำ้ง หรอืคนงำน ในสงักดักระทรวงกลำโหม 
ทัง้นี้เฉพำะผูซ้ึง่ท ำงำนโดยใชว้ชิำหรอืฝีมอื 

(๑๓)๔๓ ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรอืน ขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำร ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ขำ้รำชกำร
ส่วนทอ้งถิน่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิน่ ซึ่งรบัเงนิเดอืน
ประจ ำและเป็นขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนตัง้แต่ระดบั ๕ หรอืเทยีบเท่ำขึน้ไป แลว้แต่กรณี 

(๑๔) ข้ำรำชกำรซึ่งได้รบัค ำสัง่ของผู้บังคบับัญชำโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไป
รำชกำรอนัส ำคญัยิง่ หรอืไปรำชกำรต่ำงประเทศโดยค ำสัง่ของเจำ้กระทรวง 

(๑๕) หวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ 

(๑๖) ปลดัอ ำเภอ 

(๑๗) ต ำรวจประจ ำกำร 

(๑๘) ก ำนัน 

(๑๙) ผูใ้หญ่บำ้น 

(๒๐) สำรวตัรก ำนัน 

(๒๑) แพทยป์ระจ ำต ำบลซึง่มใิช่ทหำรกองหนุน 

(๒๒) นำยกเทศมนตรหีรอืเทศมนตร ี

(๒๓) ผูซ้ึ่งท ำงำนประจ ำในต ำแหน่งหน้ำที่ส ำคญัในรำชกำร เทศบำล องค์กำร
ของรัฐบำล หรือในกิจกำรเกี่ยวกับกำรอุตสำหกรรม เกษตรกรรม พำณิชยกรรม  
กำรขนส่ง กำรธนำคำร หำกขำดไปจะท ำให้กิจกำรเสียหำยและจะหำผู้อื่นแทนไม่ได้
ตำมทีก่ระทรวงกลำโหมกบักระทรวง ทบวง กรม เจำ้หน้ำทีจ่ะไดต้กลงกนั 

(๒๔) บุคคลทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรศกึษำตำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๒๙ (๓) 
(๒๕) บุคคลซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมเหน็สมควรผ่อนผนัเป็นพเิศษ 

 

 
๔๓ ขอ้ ๒ (๑๓) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๘๖๐ 

 

ขอ้ ๓  ทหำรกองเกินหรอืทหำรกองหนุนซึ่งถูกเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก
วิชำทหำร หรือเพื่อทดลองควำมพรัง่พร้อม แต่ได้รบักำรผ่อนผันไม่ต้องเข้ำรับกำร
ตรวจสอบกำรฝึกวชิำทหำรหรอืกำรทดลองควำมพรัง่พรอ้ม คอื 

(๑) บุคคลซึง่จ ำเป็นต้องหำเลี้ยงบดิำหรอืมำรดำ ซึ่งไรค้วำมสำมำรถ หรอืพกิำร
ทุพพลภำพ หรือชรำ จนหำเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู  แต่ถ้ำมีบุตรหลำยคน
จะต้องเขำ้รบัรำชกำรทหำรในกำรเรยีกพลพร้อมกนั คงผ่อนผนัให้คนเดยีวตำมแต่บดิำ
หรอืมำรดำจะเลอืก 

(๒) บุคคลซึง่จ ำเป็นตอ้งหำเลีย้งบุตรซึง่มำรดำตำย ไรค้วำมสำมำรถ หรอืพกิำร
ทุพพลภำพ และบุคคลซึ่งจ ำเป็นตอ้งหำเลี้ยงพีห่รอืน้องร่วมบดิำมำรดำ หรอืร่วมแต่บดิำ
หรอืมำรดำซึง่บดิำหรอืมำรดำตำย ทัง้นี้ เมื่อบุตรหรอืพีห่รอืน้องนัน้หำเลี้ยงชพีไม่ไดแ้ละ
ไม่มผีูอ้ื่นเลีย้งด ู

 

ข้อ ๔  ทหำรกองเกินหรือทหำรกองหนุนผู้ใดไปท ำมำหำเลี้ยงชีพในท้องที่
อ ำเภออื่นชัว่ครำว ถ้ำไดท้รำบประกำศเรยีกพลหรอืได้รบัหมำยเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ
ของอ ำเภอที่เป็นภูมลิ ำเนำทหำร ณ อ ำเภอท้องที่ทีไ่ปอยู่ชัว่ครำว และไม่สำมำรถจะไป
เขำ้รบักำรเรยีกพลเพื่อตรวจสอบตำมที่ถูกเรยีกได ้ใหไ้ปชี้แจงดว้ยตนเองต่อนำยอ ำเภอ
ทอ้งทีท่ีไ่ปอยู่ชัว่ครำวนัน้ก่อนถงึก ำหนดวนัเรยีกพล เมื่อนำยอ ำเภอสอบสวนเหน็เป็นกำร
สมควรก็อนุญำตให้ผู้นัน้ได้รบักำรผ่อนผันได้ แล้วแจ้งไปยังนำยอ ำเภอท้องที่ที่เป็น
ภูมลิ ำเนำทหำรภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

 

ขอ้ ๕  ทหำรกองเกินหรอืทหำรกองหนุนผู้ใดไปท ำมำหำเลี้ยงชพีอยู่ในท้องที่
อ ำเภออื่นชัว่ครำว ถำ้ไดท้รำบประกำศเรยีกพลหรอืไดร้บัหมำยเรยีกพลเพื่อฝึกวชิำทหำร 
หรอืเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้มของอ ำเภอทีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำร ณ อ ำเภอทอ้งทีท่ีไ่ปอยู่
ชัว่ครำวและไม่สำมำรถจะไปเขำ้รบักำรเรยีกพลเพื่อฝึกวชิำทหำร หรอืไม่สำมำรถจะไป
เขำ้รบักำรเรยีกพลเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้มตำมทีถู่กเรยีกไดเ้พรำะไม่มคี่ำพำหนะหรอื
จะไปไม่ทัน ให้ผู้นัน้ไปชี้แจงด้วยตนเองต่อนำยอ ำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชัว่ครำวนัน้ทนัท ี 
เมื่อนำยอ ำเภอสอบสวนได้ควำมจรงิกใ็หส่้งผูน้ัน้ไปเขำ้รบักำรเรยีกพลเพื่อฝึกวชิำทหำร
หรอืเขำ้รบักำรเรยีกพลเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้มยงัทอ้งทีอ่ ำเภอทีเ่รยีกนัน้ ถำ้จะส่งไป
ไม่ทนัหรอืไม่สำมำรถจะส่งไปยงัทอ้งทีอ่ ำเภอทีเ่รยีกไดก้ใ็หส่้งผูน้ัน้ไปเขำ้รบักำรเรยีกพล
เพื่อฝึกวชิำทหำรหรอืเขำ้รบักำรเรยีกพลเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้มในทอ้งที่อ ำเภอที่มี
กำรเรียกพลตำมที่เห็นสมควร แล้วแจ้งไปยังนำยอ ำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล ำเนำทหำร
ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๘๖๑ 

 

ขอ้ ๖๔๔  ทหำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุนซึง่ไดร้บักำรผ่อนผนัไม่ตอ้งเรยีกเขำ้
รบัรำชกำรทหำรในกำรเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิำทหำร หรอืเพื่อทดลองควำม
พรัง่พรอ้ม ตำมขอ้ ๒ ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ใหบุ้คคลตำม (๑) และ (๒) ของขอ้ ๒ แจง้ต่อเจำ้อำวำสวดัซึ่งบุคคลนัน้มทีี่
อยู่หรอืพ ำนักอำศยัอยู่ และใหเ้จำ้อำวำสทีไ่ดร้บัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำว
ตำมแบบ สด. ๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยงัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ที่วดันัน้
ตัง้อยู่โดยไม่ชักช้ำ แต่ถ้ำบุคคลนัน้มีภูมิล ำเนำทหำรอยู่ในท้องที่จ ังหวัดอื่น ให้ผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัที่ได้รบับญัชรีำยชื่อส่งบญัชรีำยชื่อนัน้ต่อไปยงัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่ง
ทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

(๒) ใหบุ้คคลตำม (๓) ของขอ้ ๒ น ำหลกัฐำนไปแจ้งดว้ยตนเองต่อนำยอ ำเภอ
แห่งท้องที่ที่บุคคลนัน้มหีน้ำทีป่ระจ ำในกจิของศำสนำอยู่ และให้นำยอ ำเภอที่ได้รบัแจ้ง
จดัท ำบัญชีรำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ สด. ๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ส่งไปยัง 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่ง ทอ้งทีท่ีอ่ ำเภอนัน้ตัง้อยู่โดยไม่ชกัชำ้ แต่ถ้ำบุคคลนัน้มภีูมลิ ำเนำ
ทหำรอยู่ในทอ้งทีจ่งัหวดัอื่น ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทีไ่ดร้บับญัชรีำยชื่อส่งบญัชรีำยชื่อนัน้
ต่อไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมสิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

(๓) ให้บุคคลตำม (๔) ของขอ้ ๒ แจ้งต่อเลขำธิกำรรฐัสภำ และให้เลขำธกิำร
รฐัสภำจดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ สด. ๔๕ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ ส่งไป
ยังกระทรวงกลำโหมโดยไม่ชักช้ำ ให้กระทรวงกลำโหมส่งบัญชีรำยชื่อนัน้ต่อไปยัง
กองบญัชำกำรทหำรสูงสุดและผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ที่เป็นภูมลิ ำเนำทหำรของ
บุคคลนัน้ 

(๔) ใหบุ้คคลตำม (๙) ของขอ้ ๒ แจง้หลกัฐำนไปยงันำยอ ำเภอแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็น
ภูมสิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ และใหน้ำยอ ำเภอทีไ่ดร้บัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคล
ดงักล่ำวตำมแบบ สด. ๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ที่
อ ำเภอนัน้ตัง้อยู่โดยไม่ชกัชำ้ 

(๕) ใหบุ้คคลตำม (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๒๔) ของขอ้ ๒ แจ้งต่อสถำนศกึษำที่
บุคคลนัน้ศกึษำอยู่ และให้สถำนศกึษำทีไ่ด้รบัแจ้งจดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำว
ตำมแบบ สด.๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ส่งไปยังกระทรวงกลำโหมโดยไม่ชักช้ำ  

 
๔๔ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๘๖๒ 

 

ให้กระทรวงกลำโหมส่งบัญชีรำยชื่อนั ้นต่อไปยังกองบัญชำกำรทหำรสูงสุดและ 
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

(๖) ให้บุคคลตำม (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๒๒) และ (๒๓) ของขอ้ ๒ แจ้งต่อ
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กำรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ เมืองพัทยำ หรือเทศบำล 
ซึ่งบุคคลนัน้สงักดัอยู่ แล้วแต่กรณี และให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้ง องค์กำรของรฐับำล 
รฐัวสิำหกิจ เมอืงพทัยำ หรอืเทศบำลที่ได้รบัแจ้งจดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำว
ตำมแบบ สด.๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ส่งไปยังกระทรวงกลำโหมโดยไม่ชักช้ำให้
กระทรวงกลำโหมส่งบญัชรีำยชื่อนัน้ต่อไปยงักองบญัชำกำรทหำรสงูสุด และผูว้่ำรำชกำร
จงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

(๗) ใหบุ้คคลตำม (๑๐) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ของขอ้ ๒ 
น ำหลกัฐำนไปแจ้งด้วยตนเองต่อนำยอ ำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนัน้ประจ ำหรอืสงักัดอยู่ 
แลว้แต่กรณี และใหน้ำยอ ำเภอทีไ่ดร้บัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ 
สด. ๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ส่งไปยงัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ที่อ ำเภอนัน้ตัง้อยู่ 
โดยไม่ชกัชำ้ แต่ถ้ำ บุคคลนัน้มภีูมลิ ำเนำทหำรอยู่ในทอ้งทีจ่งัหวดัอื่น ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
ที่ได้รับบัญชีรำยชื่อส่งบัญชีรำยชื่อนัน้ต่อไปยังผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดแห่งท้องที่ที่เป็น
ภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

กำรผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ำรบัรำชกำรทหำรในกำรเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  
เพื่อฝึกวชิำทหำร หรอืเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้มของทหำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุน 
ซึ่งมีฐำนะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้มีผลนับแต่วันที่ เจ้ำอำวำส เลขำธิกำรรัฐสภำ 
สถำนศึกษำ ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กำรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ เมืองพัทยำ 
เทศบำลหรือนำยอ ำเภอส่งบัญชีรำยชื่อของบุคคลดังกล่ำวไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด  
แห่งทอ้งทีท่ีว่ดัหรอือ ำเภอนัน้ตัง้อยู่ หรอืไปยงักระทรวงกลำโหม แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ทหำรกองเกินหรือทหำรกองหนุนพ้นจำกฐำนะตำมที่ก ำหนดไว้ใน 
ขอ้ ๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) 
(๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) และ (๒๔) ให้เจ้ำอำวำส เลขำธกิำรรฐัสภำ สถำนศึกษำ 
ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กำรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ เมืองพัทยำ เทศบำลหรือ
นำยอ ำเภอ แล้วแต่กรณี  จัดท ำบัญชีรำยชื่อของบุคคลดังกล่ำวตำมแบบ สด.๔๖  
ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ แล้วด ำเนินกำรต่อไปตำมขัน้ตอนและวธิกีำรตำมที่ก ำหนดไวใ้น (๑) 
(๓) (๕) (๖) และ (๗) โดยไม่ชักช้ำ ส่วนในกรณีที่ทหำรกองเกินหรือทหำรกองหนุน 
พ้นจำกฐำนะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ (๓) และ (๙) ให้บุคคลนัน้แจ้งด้วยตนเองต่อ
นำยอ ำเภอแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้โดยไม่ชกัชำ้ และใหน้ำยอ ำเภอ
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๘๖๓ 

 

ที่ได้รบัแจ้งจดัท ำบญัชีรำชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ สด.๔๖ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
ส่งไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีอ่ ำเภอนัน้ตัง้อยู่โดยเรว็ 

กำรพ้นจำกฐำนะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้มีผลทนัทนีับแต่วนัที่บุคคลนัน้ 
พน้จำกฐำนะดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๗  ทหำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุนซึ่งไดร้บักำรผ่อนผนัไม่ตอ้งเขำ้รบักำร
ตรวจสอบ กำรฝึกวชิำทหำร หรือกำรทดลองควำมพรัง่พร้อม ตำม (๑) และ (๒) ของ 
ขอ้ ๓ ใหร้อ้งต่อนำยอ ำเภอท้องที่ก่อนถงึก ำหนดวนัเขำ้รบัรำชกำรทหำรในกำรเรยีกพล
ไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั เว้นแต่ในกรณีซึ่งไม่ใช่ควำมผดิของผู้ร้อง ให้นำยอ ำเภอจดักำร
สอบสวนหลกัฐำนแล้วส่งให้คณะเจ้ำหน้ำที่ซึ่งผู้บงัคับกำรจงัหวดัทหำรบกแต่งตัง้ขึ้น
พจิำรณำ ถำ้เหน็สมควรกผ็่อนผนัให ้

 

ขอ้ ๘  ทหำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุนซึ่งไดร้บักำรผ่อนผนัไม่ตอ้งเขำ้รบักำร
ระดมพล คอื 

(๑) พระภิกษุ สำมเณร และนักบวชในพระพุทธศำสนำแห่งนิกำยจนีหรอืญวน
ซึง่เป็นนักธรรม ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรรบัรอง 

(๒) นักบวชศำสนำอื่นซึ่งมีหน้ำที่ประจ ำในกิจของศำสนำและไม่เรียกเข้ำรบั
รำชกำรทหำรกองประจ ำกำรในยำมปกตติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๔ (๒) 

(๓) สมำชกิสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิ

(๔) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรฝึกวชิำทหำรตำมหลกัสูตรที่กระทรวงกลำโหม
ก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรส่งเสรมิกำรฝึกวชิำทหำร 

(๕) นักเรยีนโรงเรยีนเตรยีมทหำรของกระทรวงกลำโหม 

(๖) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษำวชิำ ณ ต่ำงประเทศและได้รบักำรผ่อนผันตำม
กฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๒๗ (๒) 

(๗) ครูซึ่งประจ ำท ำกำรสอนหนังสอืหรอืวชิำกำรต่ำง ๆ ที่อยู่ในควำมควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรอื รำชกำรส่วนทอ้งถิน่และซึ่งไม่เรยีกเขำ้รบัรำชกำรทหำร
กองประจ ำกำรในยำมปกตติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๔ (๕) 

(๘) พนักงำนวทิยุของกระทรวง ทบวง กรม หรอืองคก์ำรของรฐับำล 

(๙) ขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรอืน ลูกจำ้ง และคนงำนในสงักดักระทรวงกลำโหม  
ทัง้นี้ เฉพำะผูซ้ึง่ท ำงำนโดยใชว้ชิำหรอืฝีมอื 
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๘๖๔ 

 

(๑๐)๔๕ ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
ขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรอืน ขำ้รำชกำรฝ่ำยอยักำร ขำ้รำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ขำ้รำชกำร
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งรบัเงินเดือน
ประจ ำและเป็นขำ้รำชกำรหรอืพนักงำนตัง้แต่ระดบั ๕ หรอืเทยีบเท่ำขึน้ไป แลว้แต่กรณี 

(๑๑) ข้ำรำชกำรซึ่งได้รบัค ำสัง่ของผู้บังคับบัญชำโดยปัจจุบันทันด่วนให้ไป
รำชกำรอนัส ำคญัยิง่ หรอืไปรำชกำรต่ำงประเทศโดยค ำสัง่ของเจำ้กระทรวง 

(๑๒) หวัหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอหรอืกิง่อ ำเภอ 

(๑๓) ปลดัอ ำเภอ 

(๑๔) ต ำรวจประจ ำกำร 

(๑๕) ก ำนัน 

(๑๖) ผูใ้หญ่บำ้น 

(๑๗) สำรวตัรก ำนัน 

(๑๘) แพทยป์ระจ ำต ำบลซึง่มใิช่ทหำรกองหนุน 

(๑๙) นำยกเทศมนตร ีหรอืเทศมนตร ี

(๒๐) ผู้ซึ่งท ำงำนประจ ำในต ำแหน่งหน้ำที่ส ำคญัในรำชกำร องค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด เทศบำล องค์กำรของรฐับำล หรือในกิจกำรเกี่ยวกับกำรอุตสำหกรรม 
เกษตรกรรม พำณิชยกรรม กำรขนส่ง กำรธนำคำร หำกขำดไปจะท ำใหก้จิกำรเสยีหำย
และจะหำผู้อื่นแทนไม่ได้ ทัง้นี้  ตำมที่กระทรวงกลำโหมกับกระทรวง ทบวง กรม 
เจำ้หน้ำทีจ่ะไดต้กลงกนั 

(๒๑) บุคคลซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมเหน็สมควรผ่อนผนัเป็นพเิศษ 

 

ขอ้ ๙๔๖  ทหำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุนซึ่งได้รบักำรผ่อนผนัไม่ต้องเขำ้รบั
กำรระดมพล ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ให้บุคคลตำม (๑) ของขอ้ ๘ แจ้งต่อเจ้ำอำวำสวดัซึ่งบุคคลนั ้นมทีี่อยู่หรอื
พ ำนักอำศยัอยู่ และให้เจ้ำอำวำสที่ได้รบัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำม
แบบ สด.๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ส่งไปยงัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ที่วดันัน้ตั ้งอยู่ 
โดยไม่ชกัช้ำ แต่ถ้ำบุคคลนัน้มีภูมิล ำเนำทหำรอยู่ในท้องที่จงัหวดัอื่น ให้ผู้ว่ำรำชกำร

 
๔๕ ขอ้ ๘ (๑๐) แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
๔๖ ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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๘๖๕ 

 

จงัหวดัทีไ่ดร้บับญัชรีำยชื่อส่งบญัชรีำยชือ่นัน้ต่อไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแหง่ทอ้งทีท่ีเ่ป็น
ภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

(๒) ให้บุคคลตำม (๒) ของขอ้ ๘ น ำหลกัฐำนไปแจง้ด้วยตนเองต่อนำยอ ำเภอ
แห่งท้องที่ที่บุคคลนัน้มหีน้ำที่ประจ ำในกิจของศำสนำอยู่และให้นำยอ ำเภอที่ได้รบัแจ้ง
จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ สด.๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยงัผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีอ่ ำเภอนัน้ตัง้อยูโ่ดยไม่ชกัชำ้ แต่ถำ้บุคคลนัน้มภีูมลิ ำเนำทหำร
อยู่ในทอ้งทีจ่งัหวดัอื่น ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัทีไ่ดร้บับญัชรีำยชื่อส่งบญัชรีำยชื่อนัน้ต่อไป
ยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

(๓) ให้บุคคลตำม (๓) ของข้อ ๘ แจ้งต่อเลขำธกิำรรฐัสภำ และให้เลขำธกิำร
รฐัสภำจดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ สด.๔๕ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ ส่งไป
ยังกระทรวงกลำโหมโดยไม่ชักช้ำ ให้กระทรวงกลำโหมส่งบัญชีรำยชื่อนัน้ต่อไปยัง
กองบญัชำกำรทหำรสูงสุดและผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ที่เป็นภูมลิ ำเนำทหำรของ
บุคคลนัน้ 

(๔) ใหบุ้คคลตำม (๔) และ (๕) ของขอ้ ๘ แจง้ต่อสถำนศกึษำทีบุ่คคลนัน้ศกึษำ
อยู่ และใหส้ถำนศกึษำทีไ่ดร้บัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ สด.๔๕ 
ท้ำยกฎกระทรวงนี้ส่งไปยังกระทรวงกลำโหมโดยไม่ชักช้ำ  ให้กระทรวงกลำโหมส่ง 
บญัชีรำยชื่อนัน้ต่อไปยงักองบญัชำกำรทหำรสูงสุดและผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ 
ทีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

(๕) ให้บุคคลตำม (๖) ของข้อ ๘ แจ้งหลักฐำนไปยังนำยอ ำเภอแห่งท้องที่ 
ทีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ และใหน้ำยอ ำเภอทีไ่ดร้บัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของ
บุคคลดงักล่ำวตำม สด. ๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยงัผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ 
ทีอ่ ำเภอนัน้ตัง้อยู่โดยไม่ชกัชำ้ 

(๖) ใหบุ้คคลตำม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของขอ้ ๘ 
น ำหลักฐำนไปแจ้งด้วยตนเองต่อนำยอ ำเภอ รฐัวิสำหกิจ เมืองพัทยำ หรือเทศบำล 
ซึ่งบุคคลนัน้สงักดัอยู่ แล้วแต่กรณี และให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวขอ้ง องค์กำรของรฐับำล 
รฐัวสิำหกิจ เมอืงพทัยำ หรอืเทศบำลที่ได้รบัแจ้งจดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำว
ตำมแบบ สด. ๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ส่งไปยังกระทรวงกลำโหมโดยไม่ชักช้ำ 
ให้กระทรวงกลำโหมส่งบัญ ชีรำยชื่ อนั ้นต่ อไปยังกองบัญ ชำกำรทหำรสูง สุด  
และผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๘๖๖ 

 

(๗) ใหบุ้คคลตำม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของขอ้ ๘ 
น ำหลกัฐำนไปแจ้งด้วยตนเองต่อนำยอ ำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนัน้ประจ ำหรอืสงักัดอยู่ 
แลว้แต่กรณี และใหน้ำยอ ำเภอทีไ่ดร้บัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ 
สด. ๔๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยงัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวัดแห่งท้องที่ที่อ ำเภอนัน้ตัง้อยู่ 
โดยไม่ชกัชำ้ แต่ถำ้บุคคลนัน้มภีูมลิ ำเนำทหำรอยู่ในทอ้งทีจ่งัหวดัอื่น ใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดั
ที่ได้รับบัญชีรำยชื่อส่งบัญชีรำยชื่อนั ้นต่ อไปยังผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดแห่ งท้องที่ 
ทีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้ 

กำรผ่อนผนัไม่ต้องเขำ้รับกำรระดมพลของทหำรกองเกินหรอืทหำรกองหนุน  
ซึ่งมีฐำนะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๘ ให้มีผลนับแต่วนัที่เจ้ำอำวำส เลขำธิกำรรฐัสภำ 
สถำนศึกษำ ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง องค์กำรของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ เมืองพัทยำ 
เทศบำล หรอื นำยอ ำเภอส่งบญัชีรำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวไปยงัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
แห่งทอ้งทีท่ีว่ดัหรอือ ำเภอนัน้ตัง้อยู่ หรอืไปยงักระทรวงกลำโหม แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ทหำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุนพน้จำกฐำนะตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๘ 
(๑) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) 
และ (๒๐) ใหเ้จำ้อำวำส เลขำธกิำรรฐัสภำ สถำนศกึษำ ส่วนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง องค์กำร
ของรฐับำล รฐัวสิำหกิจ เมอืงพทัยำ เทศบำล หรอืนำยอ ำเภอ แล้วแต่กรณี จดัท ำบญัชี
รำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ สด.๔๖ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ แลว้ด ำเนินกำรต่อไปตำม
ขัน้ตอนและวธิกีำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน (๑) (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ชกัช้ำ ส่วนใน
กรณีทีท่หำรกองเกนิหรอืทหำรกองหนุนพน้จำกฐำนะตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๘ (๒) และ (๖) 
ใหบุ้คคลนัน้แจง้ดว้ยตนเองต่อนำยอ ำเภอแห่งทอ้งทีท่ีเ่ป็นภูมลิ ำเนำทหำรของบุคคลนัน้
โดยไม่ชกัชำ้ และใหน้ำยอ ำเภอทีไ่ดร้บัแจง้จดัท ำบญัชรีำยชื่อของบุคคลดงักล่ำวตำมแบบ 
สด.๔๖ ท้ำยกฎกระทรวงนี้  ส่งไปยงัผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งท้องที่ที่อ ำเภอนัน้ตัง้อยู่
โดยเรว็ 

กำรพ้นจำกฐำนะตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ ๘ ให้มีผลทนัทีนับแต่วนัที่บุคคลนัน้ 
พน้จำกฐำนะดงักล่ำว 

 

ข้อ ๑๐๔๗  ในกรณีจ ำเป็นเพื่อกำรป้องกันประเทศโดยตรงรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม จะสัง่เพกิถอนกำรผ่อนผนัตำมขอ้ ๒ หรอืขอ้ ๘ แก่ทหำรกองเกนิหรอื

 
๔๗ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริบัรำชกำรทหำร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 
  

๘๖๗ 

 

ทหำรกองหนุนบำงคนหรอืบำงประเภทในกำรเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิำทหำร 
หรอืเพื่อทดลองควำมพรัง่พรอ้ม หรอืในกำรระดมพลครำวใดตำมทีเ่หน็สมควรกไ็ด ้

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

จอมพล ถ.  กติตขิจร 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

พลเอก ป.  จำรุเสถยีร 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 

 



 

 

(แบบ สด.45) 

บญัชรีายชื่อทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซึง่ไดร้บัการผ่อนผนัไม่ตอ้งเรยีกเขา้รบัราชการทหารในการเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิาทหาร 
เพื่อทดลองความพรัง่พรอ้ม หรอืการระดมพลของ (ระบชุื่อวดั ส านักสอนศาสนา ส่วนราชการ สถานศกึษาฯ) ..........ตามหนังสอื ที ่.......... ลง

วนัที ่.......... เดอืน .......... พ.ศ. .... รวม (ตวัอกัษร) .......... คน (แบบ สด. ๔๕)๔๘ 

 
๔๘ บญัชรีายชื่อทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซึง่ไดร้บัการผ่อนผนัไม่ตอ้งเรยีกเขา้รบัราชการทหารในการเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิาทหาร เพื่อทดลอง

ความพรัง่พรอ้ม หรอืการระดมพลของ (ระบุชื่อวดั ส านักสอนศาสนา ส่วนราชการ สถานศกึษาฯ) ..........ตามหนังสอื ที่ .......... ลงวนัที่ .......... เดอืน .......... พ.ศ. .... รวม 
(ตวัอกัษร) .......... คน (แบบ สด. ๔๕) เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



 

 

(แบบ ส.ด.46) 

บญัชรีายชื่อทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซึง่พน้จากการเป็นบุคคลซึง่ไดร้บัการผ่อนผนัการเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิาทหาร เพื่อ
ทดลองความพรัง่พรอ้ม หรอืการระดมพลของ (ระบุชื่อวดั ส านักสอนศาสนา ส่วนราชการ สถานศกึษาฯ).......................... ตามหนังสอื ที ่.......... ลง

วนัที ่.......... เดอืน .......... พ.ศ. .... รวม (ตวัอกัษร) ............คน)๔๙ 

 

 
๔๙ บญัชรีายชื่อทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซึง่พน้จากการเป็นบุคคลซึ่งได้รบัการผ่อนผนัการเรยีกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวชิาทหาร เพื่อทดลองความพรัง่

พรอ้ม หรอืการระดมพลของ (ระบุชื่อวดั ส านักสอนศาสนา ส่วนราชการ สถานศกึษาฯ).......................... ตามหนังสอื ที่ .......... ลงวนัที่ .......... เดอืน .......... พ.ศ. .... รวม 
(ตวัอกัษร) ............คน (แบบ สด. ๔๖) เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๗๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจากมาตรา ๓๖  
แห่งพระราชบญัญัติรบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของ
คณะปฏิวตั ิฉบบัที่ ๒๒๖ ลงวนัที ่๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้บญัญตัิเรื่องการผ่อนผัน 
ไม่ตอ้งเรยีกเขา้รบัการเรยีกพลและการผ่อนผนัไม่ต้องเขา้รบัราชการทหารในการเรยีกพล
หรอืการระดมพลขึน้ใหม่ จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงฉบบันี้ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๕๒ (พ.ศ. ๒๕๒๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัริบัราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗๕๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
เปลี่ยนแปลงการผ่อนผนัให้ทหารกองเกินและทหารกองหนุนซึ่งเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานเทศบาลไม่ต้องถูกเรยีกเขา้รบัราชการทหารในการเรยีกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อ
ฝึกวชิาทหารหรอืเพื่อทดลองความพรัง่พรอ้ม และในการระดมพลเสยีใหม่ใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๗๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบญัญัติรบัราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗๕๑ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ข
ปรบัปรุงวธิปีฏบิตัเิกี่ยวกบัทหารกองเกนิหรอืทหารกองหนุนซึ่งไดร้บัการผ่อนผนัไม่ต้อง
เรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่ อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือ 
เพื่อทดลองความพรัง่พร้อมและในการระดมพลเพื่อให้ทางราชการสามารถตรวจสอบ
จ านวนและรายชื่อของทหารกองเกินหรอืทหารกองหนุนซึ่งได้รบัการผ่อนผนัดงักล่าว 
ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทัง้สมควรแก้ไขอ านาจของรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมในการเพกิถอนการผ่อนผนัใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปรบัปรุงวธิปีฏบิตัิ
ดงักล่าวดว้ย จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 

 
๕๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๔/ตอนที ่๘๗ ก/หน้า ๖๖๓/๒๐ กนัยายน ๒๕๒๐ 
๕๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๑๘๓/หน้า ๙๑๖/๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๗๑ 

พระราชบญัญตั ิ

สภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที ่๕๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยสภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 

พระราชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิางประการเกี่ยวกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ บญัญตัิให้กระท าได้โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า 

และยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน  

ราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัคิร ูพุทธศกัราช ๒๔๘๘ 

(๒) พระราชบญัญตัคิร ู(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ 

(๓) พระราชบญัญตัคิร ู(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๑/๑๑ มถิุนายน ๒๕๔๖ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๗๒ 

(๔) พระราชบญัญตัคิร ู(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๕) พระราชบญัญตัคิร ู(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๖) พระราชบญัญตัคิร ู(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ค าสัง่อื่นในส่วนทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงศกึษาธกิาร 

“วชิาชพี” หมายความว่า วชิาชพีทางการศกึษาทีท่ าหน้าที่หลกัทางดา้นการเรยีน
การสอนและการส่งเสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารต่าง ๆ รวมทัง้การรบัผดิชอบ
การบรหิารสถานศกึษาในสถานศกึษาปฐมวยั ขัน้พื้นฐาน และอุดมศกึษาที่ต ่ากว่าปรญิญา
ทัง้ของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศกึษา ตลอดจนการสนับสนุนการศกึษา ให้บรกิารหรอืปฏิบตัิงานเกี่ยวเนื่องกับการจดั
กระบวนการเรยีนการสอน การนิเทศ และการบรหิารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาต่าง  ๆ

“ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่า ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บรหิารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ่งได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วชิาชพีตามพระราชบญัญตันิี้ 

“ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวชิาชพีหลกัทางด้านการเรยีนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย  
ขัน้พืน้ฐาน และอุดมศกึษาทีต่ ่ากว่าปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน 

“ผูบ้รหิารสถานศกึษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏบิตังิานในต าแหน่งผูบ้รหิาร
สถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จ ัดการศึกษาปฐมวัย  
ขัน้พืน้ฐาน และอุดมศกึษาต ่ากว่าปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน 

“ผูบ้รหิารการศกึษา”๒ หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบตัิงานในต าแหน่งผูบ้รหิาร
นอกสถานศกึษาในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

 
๒ ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้บรหิารการศึกษาในหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่ก ากบัดูแล สนับสนุน 

ส่งเสรมิ และใหบ้รกิารเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาทัง้ของรฐัและเอกชน รวมทัง้ในส่วนราชการใดแมไ้ม่ได้
เป็นส่วนราชการสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาแต่มภีารกจิในลกัษณะเดยีวกนักบัอ านาจหน้าที่ใน
การก ากบัดูแลสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปโดยสอดคล้องกบันโยบายและ
มาตรฐานการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ย่อมอยู่ในความหมายของบทนิยามค าว่า “ผูบ้รหิารการศกึษา” 
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๓๕/๒๕๕๒) 
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“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่า บุคคลซึ่งท าหน้าที่สนับสนุน
การศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  

การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน
การศกึษาก าหนดต าแหน่งใหต้อ้งมคีุณวุฒทิางการศกึษา 

“หน่วยงานการศกึษา” หมายความว่า สถานศกึษาหรอืหน่วยงานอื่นทีม่หีน้าที่
ก ากับดูแล สนับสนุน ส่งเสริม ให้บริการเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

และอุดมศกึษาต ่ากว่าปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั โรงเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรอืหน่วยงานอื่นของรฐัหรือของเอกชน  

ทีม่อี านาจหน้าที ่หรอืมวีตัถุประสงคใ์นการจดัการศกึษา 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีซึ่งออกให้ผู้ปฏบิตัิงาน
ในต าแหน่งครู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผู้บรหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่น 
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

“เจา้หน้าที”่ หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ตามพระราชบญัญตันิี้ 
“รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๕  การประกอบวชิาชพีตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัหลกัเกณฑก์ารมใีบอนุญาต
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๖  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิารรกัษาการตามพระราชบญัญตัินี้ 
และให้มอี านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี้ 
รวมทัง้ใหม้อี านาจตคีวามและวนิิจฉัยชี้ขาดปัญหาอนัเกี่ยวกบัการปฏบิตักิาร อ านาจหน้าทีข่อง
ผูด้ ารงต าแหน่ง หรอืหน่วยงานต่าง ๆ  ตามทีก่ าหนดไวใ้นบทเฉพาะกาลของพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้ว 
ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
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หมวด ๑ 

สภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

   
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๗๓  ให้มีสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา”  
มวีตัถุประสงคแ์ละอ านาจหน้าทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี้ มฐีานะเป็นนิตบิุคคล 
ในก ากบัของกระทรวงศกึษาธกิาร 

 

มาตรา ๘  คุรุสภามวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต ก ากับดูแลการ

ปฏบิตัติามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี รวมทัง้การพฒันาวชิาชพี 

(๒) ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาวชิาชพี 

(๓) ประสาน ส่งเสรมิการศกึษาและการวจิยัเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี 

 

มาตรา ๙  คุรุสภามอี านาจหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี 

(๒) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวชิาชพีทางการ
ศกึษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี 

(๓)๔ ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชพี 

(๔) พกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 

(๕) สนับสนุนส่งเสรมิและพฒันาวชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณ
ของวชิาชพี 

 
๓ คุรุสภาและหน่วยงานการคา้ของคุรุสภาไม่มฐีานะเป็นทบวงการเมอืง และไม่ไดร้บัเงนิอุดหนุน

จากงบประมาณแผ่นดิน จึงไม่มีลกัษณะเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็นเจ้าของ ตามความหมายของ
รฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวธิีการงบประมาณ ดงันัน้ คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิจึงไม่มอี านาจ
ตรวจสอบบญัชขีองคุรุสภาและหน่วยงานการคา้ของคุรุสภา (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่
๓๐๕/๒๕๑๗) 

๔ คณะกรรมการคุรุสภาตอ้งรบัผดิชอบความผดิพลาดในการออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
ที่อยู่ภายในขอบวตัถุประสงค์หรอือ านาจหน้าที่ของคุรุสภาในฐานะคณะกรรมการที่มอี านาจหน้าที่เป็น
การทัว่ไปเพื่อประโยชน์กจิการคุรุสภา (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๒/๒๕๕๓) 
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(๖) ส่งเสรมิ สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกยีรตผิูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

(๗) รบัรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานวชิาชพี 

(๘) รบัรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทัง้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชพี 

(๙) ส่งเสรมิการศกึษาและการวจิยัเกีย่วกบัการประกอบวชิาชพี 

(๑๐) เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาของประเทศไทย 

(๑๑) ออกขอ้บงัคบัของคุรุสภาว่าดว้ย 

(ก) การก าหนดลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๓ 

(ข)๕ การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาต การเพกิถอน
ใบอนุญาต และการรบัรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความช านาญในการประกอบ
วชิาชพี 

(ค) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอรบัใบอนุญาต 

(ง) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาต 

(จ) จรรยาบรรณของวชิาชพี และการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะน ามา
ซึง่ความเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี 

(ฉ) มาตรฐานวชิาชพี 

(ช) วธิกีารสรรหา การเลอืก การเลอืกตัง้ และการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

คุรุสภา และคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี 

(ซ) องคป์ระกอบ หลกัเกณฑ ์วธิกีารคดัเลอืกคณะกรรมการสรรหา 

(ฌ) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาเลขาธกิารคุรุสภา 

(ญ) การใด ๆ ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตันิี้ 

 
๕ แมว้่ามาตรา ๙ (๑๑) (ข) บญัญตัใิหก้ารออกขอ้บงัคบัเป็นอ านาจหน้าทีข่องคุรุสภา แต่เป็น

เพยีงกรอบส าหรบัการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีตามมาตรา ๒๕ (๑) 
เท่านัน้ มิอาจถือได้ว่าการออกข้อบงัคบัมผีลให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มอี านาจในการพิจารณา  
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อ านาจดังกล่าวย่อมเป็นของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๒/๒๕๕๓) 

คณะกรรมการคุรุสภาซึ่งมีอ านาจทัว่ไปในการบรหิารกิจการเพื่อประโยชน์ของคุรุสภา  
ย่อมมอี านาจออกขอ้บงัคบัก าหนดใหป้ระธานกรรมการคุรุสภาเป็นผูล้งนามในใบอนุญาตร่วมกบัประธาน
กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามความเหมาะสมได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่  
๔๙๒/๒๕๕๓) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๗๖ 

(๑๒) ใหค้ าปรกึษาหรอืเสนอแนะต่อคณะรฐัมนตรเีกี่ยวกบันโยบายหรอืปัญหา
การพฒันาวชิาชพี 

(๑๓) ใหค้ าแนะน าหรอืเสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรเีกี่ยวกบัการประกอบวชิาชีพ 
หรอืการออกกฎกระทรวง ระเบยีบ และประกาศต่าง ๆ 

(๑๔) ก าหนดใหม้คีณะกรรมการเพื่อกระท าการใด ๆ อนัอยู่ในอ านาจหน้าทีข่อง
คุรุสภา 

(๑๕) ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคุรุสภา 

ข้อบังคับของคุรุสภาตาม (๑๑) นัน้ ต้องได้รบัความเห็นชอบจากรัฐมนตร ี

และเมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
การเสนอร่างขอ้บงัคบัของคุรุสภาจะกระท าได้เมื่อคณะกรรมการคุรุสภามมีติ

เหน็ชอบกบัร่างขอ้บงัคบัดงักล่าว และใหป้ระธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างขอ้บงัคบันัน้
ต่อรฐัมนตรโีดยไม่ชกัช้า รฐัมนตรีอาจยบัยัง้ร่างข้อบงัคบันัน้ได้ แต่ต้องแสดงเหตุผล 
โดยแจ้งชัด หากมิได้ยบัยัง้ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่ได้รบัร่างข้อบังคบั  ให้ถือว่า
รัฐมนตรีให้ความ เห็นชอบร่างข้อบังคับนั ้น  ถ้ ารัฐมนตรียับยัง้ร่างข้อบังคับใด  
ใหค้ณะกรรมการคุรุสภาประชุมอกีครัง้หนึ่งภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัการยบัยัง้
ในการประชุมครัง้หลงันี้ถ้ามีคะแนนเสยีงยืนยนัมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทัง้คณะ ใหป้ระธานกรรมการคุรุสภาเสนอร่างขอ้บงัคบัดงักล่าวต่อรฐัมนตรอีกี
ครัง้หนึ่ง ถา้รฐัมนตรมีไิดใ้หค้วามเหน็ชอบภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัร่างขอ้บงัคบั 
ใหถ้อืว่าร่างขอ้บงัคบันัน้ไดร้บัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรแีลว้ 

นอกจากอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คุรุสภามีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ 
ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(๑) ถือกรรมสิทธิ ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใด ๆ 
เกีย่วกบัทรพัยส์นิตลอดจนรบัทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๒) ท านิตกิรรมสญัญาหรอืขอ้ตกลงใด ๆ 

(๓) กูย้มืเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวตัถุประสงคข์องคุรุสภา 

(๔) สนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มาตรา ๑๐  คุรุสภาอาจมรีายได ้ดงันี้ 
(๑) ค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตันิี้ 
(๒) เงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๗๗ 

(๓)๖ ผลประโยชน์จากการจดัการทรพัยส์นิและการด าเนินกจิการของคุรุสภา 

(๔) เงนิและทรพัยส์นิซึง่มผีูอุ้ทศิใหแ้ก่คุรุสภา 

(๕) ดอกผลของเงนิและทรพัยส์นิตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
รายได้ของคุรุสภาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ รวมทัง้ไม่อยู่ในข่ายการบงัคบั
ตามกฎหมายภาษอีากร 

 

มาตรา ๑๑  ค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญัตินี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ
รฐัมนตร ี ทัง้นี้ ตอ้งไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

 

ส่วนที ่๒ 

คณะกรรมการคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๑๒  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการคุรุสภา 
ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร ์ 
หรอืกฎหมาย 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เลขาธกิาร
สภาการศกึษา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ผู้อ านวยการส านักบรหิารงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน และหวัหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถิน่ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเจ็ดคน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้ที่มี
ความรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สูงด้านการบรหิารการศกึษา การอาชวีศกึษา 
การศกึษาพเิศษ มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและกฎหมาย

 
๖ การลงทุนในรูปตัง้บรษิทัจ ากดัเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมเป็นผูถ้อืหุน้กบัคุรุสภา การด าเนินงาน

และผลประโยชน์ที่จะได้รบัจากบรษิัทจ ากดัย่อมมผีู้อื่นร่วมอยู่ด้วย และเสี่ยงต่อการขาดทุนอนัเป็นการขดั 
ต่อนัยของมาตรา ๑๐ (๓) ที่มุ่งหมายจะใหคุ้รุสภาด าเนินกิจการจดัหาผลประโยชน์โดยตัง้เป็นองค์การภายใต ้
การควบคุมของคณะกรรมการอ านวยการของคุรุสภาโดยตรง (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่ 
๒๓๖/๒๕๑๙) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๗๘ 

ด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นครู ผู้บรหิารสถานศึกษา  

หรอืผูบ้รหิารการศกึษา ไม่น้อยกว่าสามคน 

(๔) กรรมการซึ่งได้รับแต่งตัง้จากผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร ์ 
หรอืศกึษาศาสตร์ หรอืการศึกษา ซึ่งเลอืกกนัเองจากสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัจ านวน
สามคน และจากสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนจ านวนหนึ่งคน 

(๕) กรรมการจากผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ซึง่เลอืกตัง้มาจากผูป้ระกอบ
วชิาชพีทางการศกึษาจ านวนสบิเก้าคน ในจ านวนนี้ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา
ทีด่ ารงต าแหน่งครู ผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่น 
และมาจากสงักดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สถาบนัอาชวีศกึษา สถานศกึษาเอกชน และองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ ตามสดัส่วนจ านวนผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

ใหเ้ลขาธกิารครุุสภาเป็นเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒ ิ
หลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกผูแ้ทนสถาบนัอุดมศกึษา และหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกตัง้
ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

 

มาตรา ๑๓  ประธานกรรมการ กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิต้องมคีุณสมบตัทิัว่ไป 
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิูรณ์ 

(๓) มคีวามซื่อสตัยแ์ละยุตธิรรมเป็นทีป่ระจกัษ์ 
(ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นบุคคลลม้ละลายซึง่ศาลยงัไม่สัง่ใหพ้น้จากคด ี

(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๓) เคยมีประวตัิเสื่อมเสียทางจรยิธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบ
วชิาชพี 

(๔) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิาร
ทอ้งถิน่กรรมการ หรอืด ารงต าแหน่งซึ่งรบัผดิชอบการบริหารพรรคการเมอืง ที่ปรกึษา
พรรคการเมอืง หรอืเจา้หน้าทีพ่รรคการเมอืง 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๗๙ 

(๕) เป็นเจ้าหน้าที่หรอืลูกจ้างหรอืที่ปรกึษา หรอืผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมสีญัญา
จ้างกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาหรือส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๖) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๗) เป็นผู้มส่ีวนได้เสยีในกิจการที่กระท ากบักิจการคุรุสภาหรอืส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๘) มลีกัษณะตอ้งหา้มอื่นตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

ในกรณีที่ผูไ้ด้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒเิป็น 

ผู้มีลกัษณะต้องห้ามตาม (ข) (๔) หรอื (ข) (๕) ผู้นัน้ต้องลาออกจากต าแหน่งเดมิก่อน
ปฏบิตัหิน้าที่เป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องกระท าภายใน
สบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ แต่ถ้ามไิด้ลาออกภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั ้น 

มเิคยไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการผูท้รงคุณวุฒแิละให้รฐัมนตรี
พจิารณาเสนอคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหาในล าดบัถดัไปด ารงต าแหน่งแทน 

 

มาตรา ๑๔  นอกจากที่บญัญตัิไวใ้นมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบ
วชิาชพีทางการศกึษาทีด่ ารงต าแหน่งคร ูตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้มีใบอนุญาตและไม่เคยถูกสัง่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

(๒) เป็นผู้มปีระสบการณ์ด้านปฏิบตัิการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
หรอืด ารงต าแหน่งอาจารย ์๓ หรอืมวีทิยฐานะเป็นครชู านาญการขึน้ไป 

 

มาตรา ๑๕  นอกจากที่บญัญตัิไว้ในมาตรา ๑๓ กรรมการที่มาจากผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษา  
หรอืบุคลากรทางการศกึษาอื่น ต้องมคีุณสมบตัเิฉพาะตามมาตรา ๑๔ (๑) และต้องเป็น 

ผูม้ปีระสบการณ์ดา้นปฏบิตักิารสอน และมปีระสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษา 
หรอืผูบ้รหิารการศกึษา หรอืบุคลากรทางการศกึษาอื่น รวมกนัไม่น้อยกว่าสบิปี 

 

มาตรา ๑๖  กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้อยู่ในต าแหน่ง
คราวละสีปี่ และอาจไดร้บัการแต่งตัง้อกี แต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัไม่ได ้



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๐ 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ได้รบั
แต่งตัง้แทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ งตนแทน เว้นแต่วาระของ
กรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัจะมกีารแต่งตัง้แทนหรอืไม่กไ็ด ้

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการซึ่ งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระนัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รบัแต่งตัง้ใหม่ เข้า
รบัหน้าที ่

 

มาตรา ๑๗  นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) 
(๓) (๔) และ (๕) พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่ 
มคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรอืมีลกัษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๔ หรอืมาตรา ๑๕ แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๑๘๗  ก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) 
(๓) (๔) และ (๕) ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้รัฐมนตรีแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 

คณะหนึ่งจ านวนสบิเอด็คนจากคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๒) จ านวนห้าคน 
และจากผูแ้ทนสมาคมวชิาการหรอืวชิาชพีดา้นการศกึษาทีเ่ป็นนิตบิุคคล ซึ่งเลอืกกนัเอง
จ านวนหกคน ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่สมควรเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) และจดัให้มีการ
ประชุมคณบดคีณะครุศาสตร ์ศกึษาศาสตรแ์ละการศกึษา เพื่อเลอืกกนัเองใหไ้ดก้รรมการ
ตามมาตรา ๑๒ (๔) รวมทัง้จัดให้มีการเลือกตัง้กรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศกึษาของคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๕) 

 
๗ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมครูและผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา 

มไิด้มุ่งหมายหรอืมวีตัถุประสงค์เพื่อด าเนินงานด้านวชิาการหรอืวชิาชพีดา้นการศกึษาโดยตรง จงึมไิด้
อยู่ในความหมายของสมาคมในทางวชิาการหรอืวชิาชีพด้านการศกึษาตามมาตรา ๑๘ การที่ความใน 
ขอ้ ๕ (๑) แห่งขอ้บงัคบัคุรุสภา ว่าดว้ยองคป์ระกอบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารคดัเลอืกคณะกรรมการสรรหา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดจ ากดัสทิธิไว้ว่า “ไม่หมายความรวมถึงสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมครูและ
ผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าของสถานศึกษา” จึงไม่เกินกว่าขอบอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๒๐/๒๕๕๕) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๑ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง เลือกกรรมการคนหนึ่ ง เป็นประธาน  

และด าเนินการสรรหาและเลอืกตัง้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

ให้ส านักงานเลขาธิการคุรุสภารับผิดชอบด าเนินการในทางธุรการของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๑) และ (๓) พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้ผู้อื่นซึ่งได้รบัการสรรหาในล าดบัถดัไป
ด ารงต าแหน่งแทนกไ็ดแ้ละใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้แทนนัน้อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่
ของผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

ในกรณีที่กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) พ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระใหผู้้ได้รบัการเลอืกหรอืเลอืกตัง้ในล าดบัถดัไป ด ารงต าแหน่งแทนกไ็ด ้และให้
อยู่ในต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ของผูซ้ึง่ตนแทน 

ในกรณีที่มีรายชื่ออยู่ ไม่พอเป็นกรรมการตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง  
ใหด้ าเนินการสรรหา คดัเลอืก หรอืเลอืกตัง้ใหม่ตามมาตรา ๑๘ แลว้แต่กรณี 

ในกรณีทีก่รรมการตามมาตรา ๑๒ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พน้จากต าแหน่งก่อน
ครบวาระให้กรรมการคุรุสภาที่มีอยู่เป็นกรรมการคุรุสภาต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้
กรรมการแทน และในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้
กรรมการทีเ่หลอืเลอืกผูท้ าหน้าทีป่ระธานกรรมการเป็นการชัว่คราว 

 

มาตรา ๒๐๘  ใหค้ณะกรรมการคุรุสภามอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑)๙ บริหารและด าเนินการตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของคุรุสภา  

ซึง่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันิี้ 

 
๘ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดหน้าที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพไว้เป็นการเฉพาะ คณะกรรมการดงักล่าว 
จึงไม่สามารถท าหน้าที่แทนซึ่งกันและกันได้  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่ 
๑๐๖๕/๒๕๖๑) 

๙ แม้คณะกรรมการคุรุสภาจะมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคุรุสภา  
ซึ่งวตัถุประสงค์ของคุรุสภาย่อมรวมไปถึงการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยก็ตาม  
แต่เมื่อมาตรา ๒๕ (๑) ก าหนดเป็นการเฉพาะให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจในการ
พจิารณาออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ก็ย่อมเป็นไปตามนัน้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๐/๒๕๕๒) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๒ 

(๒) ใหค้ าปรกึษาและแนะน าแก่คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรา ๕๔ 

(๔) เร่งรดัใหพ้นักงานเจา้หน้าทีส่่วนราชการ หรอืคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี 
ปฏบิตัติามอ านาจและหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด 

(๕) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อกระท าการใด ๆ อนัอยู่ในอ านาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการคุรุสภา 

(๖) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบรหิารงานทัว่ไป ตลอดจนออกระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัส านักงานเลขาธกิารคุรุสภาในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(ก) การจดัแบ่งส่วนงานของส านักงานเลขาธกิารคุรุสภาและขอบเขตหน้าที่
ของส่วนงานดงักล่าว 

(ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง  
และค่าตอบแทนอื่นของพนักงานเจา้หน้าทีข่องคุรุสภา 

(ค) การคดัเลอืก การบรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน วนิัยและการลงโทษ
ทางวนิัย การออกจากต าแหน่ง การรอ้งทุกข ์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจา้หน้าที ่
รวมทัง้วธิกีาร เงือ่นไขในการจา้งพนักงานเจา้หน้าทีข่องคุรุสภา 

(ง) การบรหิารและจดัการการเงนิ การพสัดุ และทรพัยส์นิของคุรุสภา 

(จ) ก าหนดอ านาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

(๗) ก าหนดนโยบายการบรหิารงาน และใหค้วามเหน็ชอบแผนการด าเนินงาน
ของส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

(๘) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการคุรุสภา 

(๙) พจิารณาหรอืด าเนินการในเรื่องอื่นตามทีร่ฐัมนตรมีอบหมาย 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๓ 

ส่วนที ่๓ 

คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี 

   
 

มาตรา ๒๑๑๐  ใหม้คีณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี ประกอบดว้ย 

(๑)๑๑ ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
ในคณะกรรมการคุรุสภา 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาสรรหาจาก
ผูท้รงคุณวุฒทิี่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์สูงดา้นการศกึษา การบรหิาร 
และกฎหมาย 

 
๑๐ เมื่อมาตรา ๒๑ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเข้าสู่ต าแหน่งของคณะกรรมการ

มาตรฐานวชิาชพีแต่ละประเภทไวแ้ล้ว แมร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธกิารจะเป็นผู้รกัษาการตาม
กฎหมายกไ็ม่อาจแต่งตัง้คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีใหแ้ตกต่างจากหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด
ไวไ้ด ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๐/๒๕๕๒) 

๑๑ มาตรา ๒๑ (๑) ได้บญัญตัไิวโ้ดยชดัเจนแล้วว่าประธานกรรมการมาตรฐานวชิาชพีตอ้งมาจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการคุรุสภา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการจงึไม่อาจแต่งตัง้
ประธานกรรมการดงักล่าวจากกรรมการคุรุสภาประเภทอื่นได้ (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๖๕/๒๕๖๑) 

การประชุมทีป่ราศจากบุคคลซึง่มไิดม้สีถานะเป็นกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ ทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้และเลอืกตัง้ใหม่ แลว้แต่กรณี ถอืเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การที่
คณะกรรมการคุรุสภาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อมาตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม โดยได้รบัเงนิเบี้ยประชุมใน
ระหว่างนัน้ จึงถือได้ว่าเป็นเบี้ยประชุมอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคุรุสภา 
ย่อมไม่อาจเรยีกคนืเงนิเบี้ยประชุมดงักล่าวได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่๖๗๕/๒๕๕๘) 

เมื่อพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ้บงัคบัคุรุสภา  
ว่าดว้ยวธิกีารสรรหา การเลอืก การเลอืกตัง้ และการแต่งตัง้คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีฯ ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้สู่ต าแหน่งของกรรมการแต่ละประเภทไวอ้ย่างชดัเจน รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้รกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้จึงมีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ
มาตรฐานวิชาชีพได้เฉพาะในส่วนของประธานกรรมการตามมาตรา ๒๑ (๑) เท่านัน้ (ความเห็น
คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๙๒/๒๕๕๓) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๔ 

(๔) กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรอืการศึกษา  
ทัง้ของรฐัและเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญาในสาขาวิชาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร ์  

หรอืการศกึษา ซึง่เลอืกกนัเองจ านวนสองคน 

(๕) กรรมการจากผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาจ านวนหกคน ซึ่งเลอืกตัง้มา
จากผู้ประกอบวชิาชีพทางการศกึษาที่ด ารงต าแหน่งครูที่มปีระสบการณ์ด้านการสอน 

ไม่น้อยกว่าสบิปี หรอืด ารงต าแหน่งอาจารย์ ๓ หรอืมวีทิยฐานะเป็นครูช านาญการขึน้ไป 
ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่ีประสบการณ์ใน
ต าแหน่งไม่น้อยกว่าสิบปี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
การศกึษาที่มปีระสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสบิปี และบุคลากรทางการศกึษาอื่น 

ทีม่ปีระสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่าสบิปี 

ใหเ้ลขาธกิารคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การก าหนดใหม้คีณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีอื่น ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
คุรสุภา 

 

มาตรา ๒๒  การสรรหา การเลอืก และการเลอืกตัง้กรรมการมาตรฐานวชิาชพี
ตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

 

มาตรา ๒๓  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕)  

ต้องมีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
แลว้แต่กรณี 

 

มาตรา ๒๔  กรรมการมาตรฐานวชิาชพีตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
ให้อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั ้งอีก แต่จะด ารงต าแหน่งเกิน 

สองวาระตดิต่อกนัไม่ได ้

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง ใหก้รรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ
นัน้อยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขา้รบัหน้าที ่

ในกรณีทีก่รรมการตามวรรคหนึ่งพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้น าความใน
มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการมาตรฐานวชิาชพี
ตามมาตรา ๒๑ (๑) (๓) (๔) และ (๕) พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๕ 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔  

หรอืมาตรา ๑๕ แลว้แต่กรณี 

(๕) คณะกรรมการคุรุสภามมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงสองในสามของจ านวน
กรรมการทัง้หมดเท่าที่มีอยู่  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 

หรอืหย่อนความสามารถ 

 

มาตรา ๒๕๑๒  คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีมอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

และการพกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญาต 

(๒) ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพี
ทางการศกึษา 

(๓) ส่งเสริม พัฒนา และเสนอแนะคณะกรรมการคุรุสภาก าหนดมาตรฐาน 

และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 

(๔) ส่งเสรมิ ยกย่อง และพฒันาวชิาชพีไปสู่ความเป็นเลศิในสาขาต่าง ๆ ตามที่
ก าหนดในขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

(๕) แต่งตัง้ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือมอบหมายกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อกระท าการใด ๆ อนัอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐาน
วชิาชพี 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพี 

(๗) พิจารณาหรือด าเนินการในเรื่องอื่นตามที่รฐัมนตรีหรือคณะกรรมการ 

คุรุสภามอบหมาย 

ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเสนอรายงานการด าเนินงานประจ าปีต่อ
คณะกรรมการคุรุสภา ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

 

 
๑๒ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก าหนดหน้าที่ของ

คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไว้เป็นการเฉพาะ คณะกรรมการดังกล่าว 
จึงไม่สามารถท าหน้าที่แทนซึ่ งกันและกันได้  (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่ 
๑๐๖๕/๒๕๖๑) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๖ 

ส่วนที ่๔ 

การด าเนินงานของคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๒๖  ให้คณะกรรมการคุรุสภามีการประชุมอย่างน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 
การประชุมคณะกรรมการคุรุสภาตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าด 

 

มาตรา ๒๗๑๓  ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการคุรุสภาไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็นประธาน  
ในทีป่ระชุม 

 

มาตรา ๒๘  รฐัมนตรจีะเขา้ร่วมประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในทีป่ระชุม
คณะกรรมการคุรุสภา หรอืจะส่งความเหน็เป็นหนังสอืไปยงัคุรุสภาในเรื่องใด ๆ กไ็ด ้

 

มาตรา ๒๙  ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับกับการ
ประชุมของคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีหรอืคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๓๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัตินี้ ให้กรรมการคุรุสภา 
กรรมการมาตรฐานวชิาชพี อนุกรรมการ หรอืเจา้หน้าที่ผูป้ฏิบตังิานในการควบคุมการ
ประกอบวชิาชพีเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๓๑  ให้คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ  
มอี านาจเรยีกบุคคลใด ๆ มาใหถ้้อยค าหรอืแจง้ใหบุ้คคลใด ๆ ส่งเอกสารหรอืวตัถุพยาน 
ทีจ่ าเป็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที ่

 
๑๓ กรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพขาดองค์ประกอบในส่วนของประธานกรรมการ 

ซึ่งรฐัมนตรเีลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๒๑ (๑) กรรมการ
มาตรฐานวชิาชีพที่เหลอือยู่ย่อมไม่สามารถด าเนินการประชุมต่อไปได้ เนื่องจากบทบญัญัตใินมาตรา ๒๗ 
ใช้บังคบัเฉพาะกรณีที่มีประธานกรรมการอยู่แล้วเพียงแต่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เท่านั ้น  ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติให้คณะกรรมการฯ  
ทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๖๕/๒๕๖๑) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๗ 

หนังสือเรียกมาให้ถ้อยค าหรือหนังสือแจ้งให้ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานตาม 

วรรคหนึ่ง ตอ้งระบุดว้ยว่าจะใหม้าใหถ้อ้ยค าหรอืส่งเอกสารหรอืวตัถุพยานในเรื่องใด 

 

มาตรา ๓๒๑๔  ให้กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวชิาชีพ อนุกรรมการ 

และคณะท างานได้รบัเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด โดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มาตรา ๓๓  กรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ (๓) (๔) และ (๕) จะด ารง
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๑ (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี 

ในคราวเดยีวกนัไม่ได ้

 

มาตรา ๓๔  ใหม้สี านักงานเลขาธกิารคุรุสภามหีน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รบัผดิชอบเกีย่วกบัการด าเนินงานของคุรุสภา 

(๒) ประสานและด าเนินการเกีย่วกบักจิการอื่นทีคุ่รุสภามอบหมาย 

(๓) จดัท ารายงานประจ าปีเกีย่วกบัการด าเนินงานเสนอต่อคุรุสภา 

 

มาตรา ๓๕  ใหส้ านักงานเลขาธกิารคุรุสภามเีลขาธิการคุรุสภาคนหนึ่งบรหิาร
กจิการของส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา รวมทัง้ด าเนินการตามทีป่ระธานกรรมการคุรุสภา 
คณะกรรมการคุรุสภา ประธานกรรมการมาตรฐานวชิาชพี หรอืคณะกรรมการมาตรฐาน
วชิาชพีมอบหมาย 

คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้มีอ านาจสรรหา แต่งตัง้ และถอดถอนเลขาธิการ 

คุรุสภา 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของ  

คุรุสภา 

 

มาตรา ๓๖  เลขาธิการคุรุสภาต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่ส านักงาน
เลขาธกิารคุรุสภาไดเ้ตม็เวลา และต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัทิัว่ไปและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม 
ดงัต่อไปนี้ 

 
๑๔ การอนุมตัเิบกิจ่ายเงนิค่าเบี้ยประชุมของกรรมการคุรุสภาที่อาศยัอ านาจตามระเบยีบคุรุสภา 

ว่าด้วยการคุ้มครองเงนิและพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งไม่ได้ใหอ้ านาจในการเบกิจ่ายค่าเบี้ยประชุมโดยตรง 
ย่อมเป็นการด าเนินการที่ขดัหรือแย้งกับมาตรา ๓๒ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงไม่สามารถน า
ระเบียบดังกล่าวมาใช้เพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
อนุกรรมการ และคณะท างานได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๔/๒๕๕๒) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๘ 

(ก) คุณสมบตัทิัว่ไป 

(๑) มสีญัชาตไิทย 

(๒) มอีายุไม่ต ่ากว่าสามสบิหา้ปีบรบิูรณ์และไม่เกนิหกสบิหา้ปี 

(๓) เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถเหมาะสมกบักิจการของคุรุสภา ตามที่
ก าหนดไวใ้นวตัถุประสงค ์และอ านาจหน้าทีต่ามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 

(ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑)  มลีกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๓ (ข) (๑) (๒) (๓) 
หรอื (๔)  

(๒) เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรบัความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(๓) เป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบัคุรุสภา 

 

มาตรา ๓๗  เลขาธกิารคุรุสภามวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่ และอาจไดร้บั
การแต่งตัง้อกีแต่จะด ารงต าแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัไม่ได้ 

 

มาตรา ๓๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธกิารคุรุสภาพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการคุรุสภาให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสยี หรอืหย่อนความสามารถ 

(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการคุรุสภากับ
เลขาธกิารคุรุสภา 

(๕) มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 

มติของคณะกรรมการคุรุสภาให้เลขาธิการคุรุสภาออกจากต าแหน่งตาม (๓) 
ต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าที่
มอียู่ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๘๙ 

มาตรา ๓๙๑๕  เลขาธกิารค ุร ุสภามหีน ้าทีบ่รหิ ารกจิการของส าน ักงาน
เลขาธกิารคุรุสภาให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ของคุรุสภา ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ขอ้ก าหนด นโยบาย มติและประกาศของคณะกรรมการคุรุสภาและเป็นผู้บงัคบับญัชา
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เวน้แต่ผูด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
ประธานกรรมการคุรุสภาตามระเบยีบที่คณะกรรมการคุรุสภาก าหนดรวมทัง้ให้มหีน้าที ่
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ดแูลรกัษาทะเบยีนผูไ้ดร้บัใบอนุญาต 

(๒) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิของคุรุสภา 

(๓) เสนอรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภารวมทัง้รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน 
แผนการเงนิ และงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อพจิารณา 

(๔) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มี
ประสทิธภิาพ และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องคุรุสภาต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

เลขาธกิารคุรุสภาต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการคุรุสภาในการบรหิารกจิการ
ของส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา 

 

มาตรา ๔๐  เลขาธกิารคุรุสภา มอี านาจดงันี้ 
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้  ตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการคุรุ สภา  
โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ  หรือประกาศ  
ทีค่ณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

 

มาตรา ๔๑  ในกจิการทีเ่กีย่วกบับุคคลภายนอก ใหเ้ลขาธกิารคุรุสภาเป็นผูแ้ทน
ของคุรุสภา เพื่อการน้ี เลขาธกิารคุรุสภาจะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่าง
แทนกไ็ด ้แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

 

 
๑๕ ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภาเป็นหน่วยงานที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการด าเนินงานของคุรุสภา 

โดยเลขาธิการคุรุสภาบรหิารกิจการของส านักงานภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการคุรุสภา  
ทัง้นี้  อ านาจบริหารกิจการทัว่ไปของส านักงาน  เช่น การบริหารงานบุคคล และการงบประมาณ  
เป็นอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะของเลขาธิการคุรุสภา (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที ่ 
๑๖๐/๒๕๕๒) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๐ 

มาตรา ๔๒  ใหค้ณะกรรมการคุรุสภาเป็นผูก้ าหนดอตัราเงนิเดอืนและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของเลขาธกิารคุรุสภาโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

ส่วนที ่๕ 

การประกอบวชิาชพีควบคมุ 

   
 

มาตรา ๔๓  ให้วิชาชีพครู ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาเป็น
วชิาชีพควบคุมตามพระราชบญัญัตินี้ การก าหนดวิชาชีพควบคุมอื่นให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

ห้ามมิ ให้ผู้ ใดประกอบวิชาชีพควบคุม  โดยไม่ ได้ รับ ใบอ นุญ าตตาม
พระราชบญัญตันิี้ เวน้แต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูท้ีเ่ขา้มาใหค้วามรูแ้ก่ผู้เรยีนในสถานศกึษาเป็นครัง้คราวในฐานะวทิยากร
พเิศษทางการศกึษา 

(๒) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนแต่ในบางครัง้  
ตอ้งท าหน้าทีส่อนดว้ย 

(๓) นักเรยีน นักศกึษา หรอืผูร้บัการฝึกอบรมหรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาตปฏบิตักิารสอน  
ซึ่งท าการฝึกหดัหรอือบรมในความควบคุมของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาซึ่งเป็น
ผูใ้หก้ารศกึษาหรอืฝึกอบรม  ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการ
คุรุสภาก าหนด 

(๔) ผูท้ีจ่ดัการศกึษาตามอธัยาศยั 

(๕) ผูท้ี่ท าหน้าทีส่อนในศูนย์การเรยีนตามกฎหมายว่าดว้ยการศกึษาแห่งชาต ิ
หรอืสถานทีเ่รยีนทีห่น่วยงานจดัการศกึษานอกระบบและตามอธัยาศยั บุคคล ครอบครวั 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์กรเอกชน องค์กรวชิาชพี สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห ์ 
และสถาบนัสงัคมอื่นเป็นผูจ้ดั 

(๖) คณาจารย์ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และผูบ้รหิารการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา
ระดบัปรญิญาทัง้ของรฐัและเอกชน 

(๗) ผูบ้รหิารการศกึษาระดบัเหนือเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(๘) บุคคลอื่นตามทีค่ณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๑ 

มาตรา ๔๔ ๑๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมี
คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบตั ิ

(๑) มอีายุไม่ต ่ากว่ายีส่บิปีบรบิูรณ์ 

(๒) มวีุฒิปรญิญาทางการศกึษา หรอืเทยีบเท่า หรอืมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
รบัรอง 

(๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทาง
การศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบตัิการสอนตาม
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการคุรุสภาก าหนด 

(ข) ลกัษณะตอ้งหา้ม 

(๑) เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัด ี

(๒) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 

(๓) เคยต้องโทษจ าคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี 

 

 
๑๖ การก าหนดใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีควบคุมตอ้งผ่านการทดสอบความรู้

ก่อน มใิช่คุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้าม อย่างไรก็ตาม โดยผลของมาตรา ๔๕ คุรุสภาย่อมมอี านาจ
ออกข้อบังคบัเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตต้องผ่านการทดสอบ
ความรู้ก่อนการรบัใบอนุญาตในกรณีดงักล่าวได้ หากเป็นกรณีที่ไม่ขดัต่อบทบญัญัติของกฎหมายว่า
ด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นกรณี ที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ 
คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพครู เพื่อท าหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๒/๒๕๕๕) 

กฎหมายมิได้บัญญัติคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูไว้แต่อย่างใด การออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูให้แก่คนต่างด้าว 
ซึง่ส าเรจ็การศกึษาครุศาสตรบณัฑติทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลติปรญิญา
ทางการศึกษาจากคณะกรรมการคุรุสภาแล้ว ย่อมไม่ขดัต่อกฎหมาย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๘๓๓/๒๕๕๔) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๒ 

มาตรา ๔๕๑๗  การขอรบัใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การก าหนดอายุ
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรบัใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของ 

คุรุสภา 

ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตหรือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต  
ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าว  
ต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้การไม่ต่อใบอนุญาต หรอื
การไม่ออกใบแทนใบอนุญาตไม่ตดัสทิธผิู้ขอที่จะประกอบวชิาชพีที่ได้รบัอนุญาตต่อไป  
ทัง้นี้ จนกว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะไดม้คี าวนิิจฉยัถงึทีสุ่ด 

 

มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงด้วยวิธีใด  ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธ ิ

หรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้
สถานศกึษารบัผู้ไม่ได้รบัใบอนุญาตเขา้ประกอบวชิาชพีควบคุมในสถานศกึษา เว้นแต่ 
จะไดร้บัอนุญาตจากคุรุสภา 

 

มาตรา ๔๗  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่ง
ขอ้จ ากดัและเงือ่นไขตามขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

 

มาตรา ๔๘  ผู้ซึ่ งได้รับใบอนุญาตต้องป ระพฤติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวชิาชพีตามทีก่ าหนดในขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

 

 
๑๗ การก าหนดให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมต้องผ่านการทดสอบ

ความรูก้่อน มใิช่คุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม อย่างไรก็ตาม โดยผลของมาตรา ๔๕ คุรุสภาย่อมมี
อ านาจออกข้อบังคบัเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ก่อนการรบัใบอนุญาตในกรณีดังกล่าวได้  หากเป็นกรณีที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเป็นกรณีที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์เพื่อให ้
คุรุสภาเป็นสภาวิชาชีพครู เพื่อท าหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพครู  ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๗๓๒/๒๕๕๕) 

กฎหมายมิได้บัญญัติคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูไว้แต่อย่างใด การออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูให้แก่คนต่างด้าว 
ซึง่ส าเรจ็การศกึษาครุศาสตรบณัฑติทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานหลกัสตูรและมาตรฐานการผลติปรญิญา
ทางการศกึษาจากคณะกรรมการคุรุสภาแล้ว ย่อมไม่ขดัต่อกฎหมาย (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา :  
เรื่องเสรจ็ที ่๘๓๓/๒๕๕๔) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๓ 

มาตรา ๔๙  ใหม้ขีอ้บงัคบัว่าดว้ยมาตรฐานวชิาชพี ประกอบดว้ย 

(๑) มาตรฐานความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพี 

(๒) มาตรฐานการปฏบิตังิาน 

(๓) มาตรฐานการปฏบิตัติน 

การก าหนดระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวชิาชพีตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามข้อบังคบัของคุรุสภา  ทัง้นี้  ต้องจดัให้มีการประเมินระดับคุณภาพของ 

ผูร้บัใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพื่อด ารงไวซ้ึ่งความรู ้ความสามารถ และความช านาญการ 
ตามระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที ่
คุรุสภาก าหนด 

 

มาตรา ๕๐  มาตรฐานการปฏิบัติตน ให้ ก าหนดเป็นข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของวชิาชพี ประกอบดว้ย 

(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง 

(๒) จรรยาบรรณต่อวชิาชพี 

(๓) จรรยาบรรณต่อผูร้บับรกิาร 

(๔) จรรยาบรรณต่อผูร้่วมประกอบวชิาชพี 

(๕) จรรยาบรรณต่อสงัคม 

การก าหนดแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวชิาชีพตามวรรคหนึ่ง  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

 

มาตรา ๕๑  บุคคลซึง่ไดร้บัความเสยีหายจากการประพฤตผิดิจรรยาบรรณของ
วชิาชพีของผู้ได้รบัใบอนุญาตมีสทิธกิล่าวหาผู้ได้รบัใบอนุญาตผู้นัน้โดยท าเรื่องยื่นต่อ 

คุรุสภา 

กรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวชิาชีพ หรอืบุคคลอื่นมีสทิธิกล่าวโทษ  

ผูป้ระกอบวชิาชพีว่าผดิจรรยาบรรณของวชิาชพี โดยแจง้เรื่องต่อคุรุสภา 

สทิธกิารกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง หรอืสทิธกิารกล่าวโทษตามวรรคสองสิน้สุดลง
เมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วนัที่ผู้ได้รบัความเสยีหายหรอืผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิด
จรรยาบรรณของวชิาชพีดงักล่าวและรูต้วัผูป้ระพฤตผิดิ 

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรอืการกล่าวโทษที่ได้ยื่นไว้แล้วนัน้ไม่เป็นเหตุให้
ระงบัการด าเนินการตามพระราชบญัญตันิี้ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๔ 

มาตรา ๕๒  เมื่อคุรุสภาไดร้บัเรื่องการกล่าวหาหรอืการกล่าวโทษตามมาตรา ๕๑ 
ใหเ้ลขาธกิารคุรุสภาเสนอเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีโดยไม่ชกัชา้ 

 

มาตรา ๕๓  ให้ประธานกรรมการมาตรฐานวชิาชพีมีหนังสอืแจ้งข้อกล่าวหา
หรอืขอ้กล่าวโทษ พรอ้มทัง้ส่งส าเนาเรื่องที่กล่าวหาหรอืกล่าวโทษให้ผูไ้ด้รบัใบอนุญาต 

ซึง่ถูกกล่าวหาหรอืกล่าวโทษล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิหา้วนัก่อนเริม่พจิารณา 

ผู้ถูกกล่าวหาหรอืถูกกล่าวโทษมสีทิธิท าค าชี้แจงหรอืน าพยานหลกัฐานใด ๆ  
ส่งให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรอือนุกรรมการ ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ 
ได้รบัแจ้งจากประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการ
มาตรฐานวชิาชพีก าหนด 

 

มาตรา ๕๔  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ยกขอ้กล่าวหา 

(๒) ตกัเตอืน 

(๓) ภาคทณัฑ ์

(๔) พกัใชใ้บอนุญาตมกี าหนดเวลาตามทีเ่หน็สมควร แต่ไม่เกนิหา้ปี 

(๕) เพกิถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๕๕๑๘  ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวชิาชพีวนิิจฉัยชี้ขาด
ตามมาตรา ๕๔ (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) อาจอุทธรณ์ค าวนิิจฉยัต่อคณะกรมการคุรุสภาภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัไดร้บัแจง้ค าวนิิจฉยั 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของ 

คุรุสภา 

ค าวนิิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคุรุสภาให้ท าเป็นค าสัง่คุรุสภา พรอ้มด้วย
เหตุผลของการวนิิจฉยัชีข้าด 

 

 
๑๘ โดยที่คณะกรรมการคุรุสภามอี านาจวนิิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่ของคณะกรรมการมาตรฐาน

วชิาชีพ การก าหนดให้ประธานกรรมการมาตรฐานวชิาชีพสามารถแต่งตัง้กรรมการคุรุสภาร่วมเป็น
กรรมการสบืสวนหรอืสอบสวนในชัน้พจิารณาจงึย่อมไม่เหมาะสม และขดัต่อหลกัการสบืสวนสอบสวน
ตามขัน้ตอนในกระบวนการยุตธิรรม (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๖๐/๒๕๕๒) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๕ 

มาตรา ๕๖  หา้มมใิหผู้ไ้ด้รบัใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาต 
ผูใ้ดประกอบวชิาชพีควบคุมหรอืแสดงดว้ยวธิใีด ๆ ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจว่าตนมสีทิธหิรอืพรอ้มจะ
ประกอบวชิาชพีควบคุมนับแต่วนัทีท่ราบค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตนัน้ 

 

มาตรา ๕๗  ผู้ได้รบัใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่เพกิถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะ
พน้หา้ปีนับแต่วนัทีถู่กสัง่เพกิถอน 

 

ส่วนที ่๖ 

สมาชกิคุรุสภา 

   
 

มาตรา ๕๘  สมาชกิของคุรุสภามสีองประเภท ดงันี้ 
(๑) สมาชกิสามญั 

(๒) สมาชกิกติตมิศกัดิ ์
การจดทะเบยีนเป็นสมาชกิใหเ้ป็นไปตามทีคุ่รุสภาก าหนด 

 

มาตรา ๕๙  สมาชกิสามัญต้องเป็นผูไ้ม่มลีกัษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ (ข) 
(๑) (๒) และ (๓) และเป็นผูม้ใีบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้ 

สมาชิกกิตติมศักดิเ์ป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาแต่งตัง้โดยมต ิ

เป็นเอกฉนัท ์

 

มาตรา ๖๐  สทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิสามญั มดีงัต่อไปนี้ 
(๑) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภาต่อ

คณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

(๒) เลอืก รบัเลอืกตัง้ หรอืรบัแต่งตัง้เป็นกรรมการตามมาตรา ๑๒ หรอืมาตรา ๒๑ 

(๓) ช าระค่าธรรมเนียม ตามประกาศของคุรุสภา 

(๔) ผดุงไวซ้ึง่เกยีรตศิกัดิแ์ห่งวชิาชพี และปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 
สมาชิกกิตติมศกัดิ ์มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกสามญั เว้นแต่สิทธิ 

และหน้าทีต่าม (๒) และ (๓) 
 

มาตรา ๖๑  สมาชกิภาพของสมาชกิย่อมสิน้สุดเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๖ 

(๓) คณะกรรมการคุรุสภามมีตใิหพ้น้จากสมาชกิภาพเพราะขาดคุณสมบตัติาม
มาตรา ๕๙ ส าหรบักรณีสมาชกิสามญั 

(๔) คณะกรรมการคุรุสภามมีตถิอดถอนการเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์
(๕) ถูกเพกิถอนใบอนุญาต 

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

   
 

ส่วนที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

มาตรา ๖๒๑๙  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท าหน้าที่บรหิารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและ
สวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา โดยมวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสรมิสวสัดกิาร สวสัดภิาพ สทิธปิระโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมัน่คงของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาและผูป้ฏบิตังิานดา้นการศกึษา 

(๒) ส่งเสรมิความสามคัคแีละผดุงเกียรติของผู้ประกอบวชิาชพีทางการศกึษา
และผูป้ฏบิตังิานดา้นการศกึษา 

(๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการศกึษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรยีน
การสอน วสัดุอุปกรณ์การศกึษาและเรื่องอื่นทีเ่กีย่วกบัการจดัการศกึษา 

(๔) ส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการพัฒนา การด าเนินงาน
ดา้นสวสัดกิาร สวสัดภิาพ และผดุงเกยีรตขิองผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

 

มาตรา ๖๓  คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษามอี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินงานด้านสวสัดกิาร สวสัดภิาพ สทิธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความ
มัน่คงของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา และผูป้ฏบิตังิานดา้นการศกึษา 

 
๑๙ โดยผลของบทบญัญัติมาตรา ๖๓ ประกอบมาตรา ๖๗ (๑) (๒) และ (๓) คณะกรรมการ 

สกสค. ย่อมมอี านาจน าที่ดนิซึง่อยู่ในความครอบครองไปใชเ้พื่อด าเนินการทางธุรกจิขององคก์ารคา้ของ 
สกสค. ได้ หากเป็นส่วนหนึ่งของการจดัหารายได้เพื่อส่งเสรมิสวสัดิการ สวสัดิภาพ สิทธิประโยชน์
เกื้อกูลอื่น และความมัน่คงของผู้ประกอบชิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบตัิงานด้านการศึกษาตาม
มาตรา ๖๒ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสรจ็ที ่๘๐๘/๒๕๕๕) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๗ 

(๒) ส่งเสรมิ สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวชิาชพีทางการ
ศกึษาและผูป้ฏบิตังิานดา้นการศกึษา 

(๓) ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา และผูป้ฏบิตังิานด้านการศกึษา
ไดร้บัสวสัดกิารต่าง ๆ ตามสมควร 

(๔) ให้ความเห็น ค าปรึกษา และค าแนะน าในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิการ  
สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์และความมัน่คงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
และผูป้ฏบิตังิานดา้นการศกึษาแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(๕) ด าเนินงานและบริหารจดัการองค์การจดัหาผลประโยชน์ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(๖) ออกข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๗) แต่งตัง้คณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืมอบหมายให้กรรมการ
ส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาเพื่อกระท าการใด ๆ แทน 

(๘) สรรหาและแต่งตัง้เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ
ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๙) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 

มาตรา ๖๔  ใหค้ณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธาน 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เลขาธกิารคณะกรรมการการอุดมศกึษา เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคุรุสภา และเลขาธิการคณะกรรมการ
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน ซึ่งคณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จากผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในด้านสวัสดิการสังคม บริหารธุรกิจ  
และกฎหมาย ดา้นละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา จ านวน
สิบสองคน ในจ านวนนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาจากสังกัด 
เขตพื้นที่การศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา สถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๘ 

ให้เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
เลือกตั ้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้ เป็นไปตามข้อ บังคับของ
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 

มาตรา ๖๕  กรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ตอ้งมคีุณสมบตัทิัว่ไป และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ แลว้แต่กรณี 

การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามมาตรา ๖๔ (๓) และ (๔) ใหน้ าความใน
มาตรา ๒๔ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๖  การประชุมของคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครู
และบุคลากรทางการศกึษา ให้น าความในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

 

ส่วนที ่๒ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

   
 

มาตรา ๖๗๒๐  ใหม้สี านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  
มอี านาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) รบัผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการ 

และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 
๒๐ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ไม่มีฐานะเป็นองค์การมหาชน  แต่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในก ากับของ
กระทรวงศกึษาธกิาร ส่วนองค์การคา้ของส านักงานฯ เป็นเพยีงส่วนงานภายในของส านักงานฯ เท่านัน้ 
เมื่อพระราชบญัญตัสิภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มไิด้บญัญตัยิกเวน้การน ากฎหมาย
เกี่ยวกบัแรงงานมาใช้บงัคบักบักจิการของส านักงานและองค์การคา้ของส านักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของส านักงานฯ และองค์การคา้ของส านักงานฯ จงึอยู่ในบงัคบักฎหมายที่เกี่ยวกบัแรงงาน 
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๑๒๖/๒๕๔๙) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๘๙๙ 

(๒) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษามอบหมาย 

(๓) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

นอกจากอ านาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ 
ภายในขอบเขตแห่งวตัถุประสงค ์รวมทัง้ใหม้อี านาจและหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถือกรรมสิทธิ ์หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินหรือด าเนินการใด ๆ 
เกีย่วกบัทรพัยส์นิตลอดจนรบัทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๒) ท านิตกิรรมสญัญาหรอืขอ้ตกลงใด ๆ 

(๓) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการ
บริหารงานส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

(๔) กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการบรหิารงาน
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๕) สนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

มาตรา ๖๘  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษามรีายได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 

(๒) เงนิค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

(๓) เงนิผลประโยชน์ต่าง ๆ จากการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่นรวมทัง้ จากต่างประเทศ 

หรอืองคก์รระหว่างประเทศ และเงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๕) ผลประโยชน์จากการจดัการทรพัย์สนิและการด าเนินกิจการของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๖) ดอกผลของเงนิและทรพัยส์นิตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
รายได้ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลงัตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๐ 

มาตรา ๖๙  ให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษา มีเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งบรหิารกิจการของส านักงาน รวมทัง้ด าเนินการ
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มอบหมาย 

คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 
เป็นผู้มอี านาจสรรหา แต่งตัง้ และถอดถอนเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิาร
และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 

มาตรา ๗๐  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษา ตอ้งเป็นผูส้ามารถท างานใหส้ านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาไดเ้ตม็เวลา และต้องมคีุณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๓๖ 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตัง้อีกแต่จะด ารง
ต าแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัไม่ได ้

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา พน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อน
ความสามารถ 

(๔) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากับเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๕) มลีกัษณะตอ้งหา้มอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๓๖ 

มตขิองคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากต าแหน่งตาม (๓) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดเท่าทีม่อียู่ 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๑ 

มาตรา ๗๑  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษา มหีน้าที่บรหิารกิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนด นโยบาย มตแิละประกาศของคณะกรรมการ
ส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นผู้บงัคบับญัชา
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกต าแหน่ง เวน้แต่ผูด้ ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อ
ประธานกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา
ก าหนด รวมทัง้ใหม้หีน้าทีด่งัต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลทรัพย์สินของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกีย่วกบัผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา รวมทัง้
รายงานการเงนิและบญัช ีตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน แผนการเงนิและงบประมาณ
ของปีต่อไปต่อคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาเพื่อพจิารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต้องรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวสัดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในการบรหิารกิจการของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๒ 

มาตรา ๗๒  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษา มอี านาจดงันี้ 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิัยพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตลอดจนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกจากต าแหน่ง  ทัง้นี้  ตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาก าหนด 

(๒) วางระเบยีบเกี่ยวกบัการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่ขดัหรอืแย้งกับระเบียบ 
ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติหรือประกาศที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 

และสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาก าหนด 

 

มาตรา ๗๓  ในกิจการที่เกี่ยวกบับุคคลภายนอก ให้เลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้แทนของ
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อการนี้ 
เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา
จะมอบอ านาจใหบุ้คคลใดปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทนกไ็ด้ แต่ตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัที่
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาก าหนด 

 

มาตรา ๗๔  ใหค้ณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาเป็นผู้ก าหนดอตัราเงนิเดอืนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของเลขาธกิาร
คณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา โดยความ
เหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

หมวด ๓ 

การก ากบัดแูล 

   
 

มาตรา ๗๕๒๑  ใหร้ฐัมนตรมีอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก ากบัดูแลการด าเนินงานของคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

สวสัดกิารและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา รวมทัง้การจดัสรรงบประมาณ

 
๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ร ักษาการย่อมสามารถแต่ งตั ้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการเช่าเครื่องพิมพ์ขององค์การค้าของส านักงานคณะกรรมก าร 
สกสค. เพื่อท าการสบืสวนข้อเท็จจรงิได้ กรณีถือเป็นการใช้อ านาจบรหิารของรฐัมนตรเีพื่อให้ได้มา 
ซึง่ความจรงิ (ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๔๕๖/๒๕๕๖) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๓ 

ของรฐัให้คุรุสภา และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศกึษา 

(๒) สัง่เป็นหนังสือให้กรรมการชี้แจงข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา  
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและจะให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากร
ทางการศกึษากไ็ด ้

(๓) สัง่เป็นหนังสอืใหคุ้รุสภาและคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาระงับหรือแก้ไขการกระท าใด ๆ ที่ปรากฏว่าขัดต่อ
วัตถุประสงค์ของคุรุสภาและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคร ู

และบุคลากรทางการศกึษา กฎหมาย หรอืขอ้บงัคบัคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสรมิ
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

 

มาตรา ๗๖  ให้คุรุสภาเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานด้าน 

ต่าง ๆ ของคุรุสภา รวมทัง้รายงานการเงนิและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนด าเนินงาน 
แผนการเงนิ และงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะรฐัมนตรเีพื่อทราบ 

 

มาตรา ๗๗  ให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้าน
การเงนิการบญัชขีองคุรุสภาเป็นประจ าทุกปี แลว้รายงานใหร้ฐัสภาทราบ 

 

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๗๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสองหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

มาตรา ๗๙  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๖ หรอืมาตรา ๕๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ
สามปีหรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๘๐  ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภาเท่าที่มีอยู่ 
ตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการคุรุสภา 

และคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษาตาม



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๔ 

พระราชบญัญัตนิี้ไปพลางก่อน และให้รฐัมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมการคณะหนึ่ง มหีน้าที่
ด าเนินการให้ไดม้าซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการส่งเสรมิ
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ ภายใน 

หนึ่งรอ้ยแปดสบิวนัประกอบดว้ย 

(๑) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งจ านวนหา้คน ไดแ้ก่ ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศกึษาและเลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคนจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีและกฎหมาย ดา้นละหนึ่งคน 

(๓) ผูแ้ทนสมาคมวชิาชพีดา้นการศกึษาทีเ่ป็นนิตบิุคคล ซึง่เลอืกกนัเองจ านวน
หา้คน 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
และเลอืกกรรมการอกีคนหนึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๘๑  ให้คณะกรรมการคุรุสภาตามมาตรา ๑๒ และคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภ าพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๖๔ 
ด าเนินการให้มีการแต่งตัง้เลขาธิการคุรุสภาและเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสามสิบวนันับแต่วนัที่
คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาไดร้บัการแต่งตัง้ 

 

มาตรา ๘๒  ให้เลขาธกิารคุรุสภาตามพระราชบญัญตัิครู พุทธศกัราช ๒๔๘๘ 
ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขาธกิารคุรุสภา และเลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาและให้รองเลขาธกิารคุรุสภาตามพระราชบญัญัติคร ู
พุทธศกัราช ๒๔๘๘ ปฏบิตัหิน้าทีร่องเลขาธกิารคุรุสภาและรองเลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการศกึษา ตามพระราชบญัญตันิี้ไป
ก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตัง้เลขาธกิารตามมาตรา ๘๑ 

ใหเ้จา้หน้าทีแ่ละพนักงานของคุรุสภาตามพระราชบญัญตัคิร ูพุทธศกัราช ๒๔๘๘ 
เป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานของคุรุสภา และของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามพระราชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๕ 

โดยใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเกา้สบิวนั  ทัง้นี้ ใหด้ ารงต าแหน่งและไดร้บัเงนิเดอืน
ค่าจา้ง และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าทีไ่ดร้บัอยู่ในวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารโอนเจา้หน้าทีแ่ละพนักงานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการอ านวยการคุรุสภา  ทัง้นี้ ใหค้ านึงถงึความเหมาะสมตามภารกจิของคุรุสภา
และส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา 

 

มาตรา ๘๓  ให้โอนบรรดากิจการ เงนิ ทรพัย์สนิ หนี้ สทิธติ่าง ๆ ของคุรุสภา
ตามพระราชบญัญตัคิร ูพุทธศกัราช ๒๔๘๘ ดงันี้ 

(๑) องค์การค้าของคุรุสภาและส่วนการลงทุนหรือสวัสดิการไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

(๒) ส่วนทีน่อกเหนือจาก (๑) ไปเป็นของคุรุสภา 

ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

ให้มกีารปรบัปรุงการบรหิารจดัการขององค์การคา้ของคุรุสภาใหส้อดคล้องกบั
การเปลีย่นแปลงและมปีระสทิธภิาพสามารถแขง่ขนัอย่างเสรไีด ้

 

มาตรา ๘๔  ผู้ใดเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติคร ู
พุทธศกัราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั มสีทิธิไดร้บัใบอนุญาตตาม
พระราชบญัญตันิี้ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครูใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของคุรุสภา 

บทบญัญัติมาตรา ๔๓ ยงัมิให้น ามาใช้บงัคบัจนกว่าคุรุสภาจะออกข้อบงัคับ
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีคร ู

 

มาตรา ๘๕  ในวาระเริม่แรก ให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครูแก่ 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
การศกึษา และบุคลากรทางการศกึษาอื่น และภายในสามปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบัใหม้กีารออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษา 
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามข้อบังคับของคุรุสภา  ทัง้นี้  ให้ผู้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งดงักล่าวมสีทิธไิดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๘๖  ในวาระเริม่แรก มิให้น าความในมาตรา ๑๔ (๑) มาใช้บังคบัแก่
กรรมการคุรุสภาและกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาจนกว่าคุรุสภาจะออกใบอนุญาต 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๖ 

มาตรา ๘๗  ในวาระเริม่แรกของการเลอืกกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือการศึกษา ให้เลือกผู้แทนจ านวนสี่คนจาก
สถาบนัอุดมศึกษาของรฐัและเอกชน จนกว่าจะมสีถาบนัอุดมศกึษาเอกชนครบจ านวน
สามแหง่ จงึจะเลอืกผูแ้ทนตามบทบญัญตัมิาตรา ๑๒ (๔) 

 

มาตรา ๘๘  ให้วุฒปิรญิญาทางการศกึษา หรอืปรญิญาอื่นที่ ก.ค. ก าหนดให้
เป็นคุณวุฒทิี่ใช้ในการบรรจุและแต่งตัง้เป็นขา้ราชการครูก่อนวนัที่พระราชบญัญตัินี้ใช้
บงัคับ เป็นคุณวุฒิในการขอรบัใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ทัง้นี้ ไม่เกินสามปี 

นับแต่วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มาตรา ๘๙  ให้สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘  
ทีไ่ด้รบัสทิธิประโยชน์และสวสัดกิารต่าง ๆ อยู่ก่อนพระราชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั คงมสีทิธิ
ไดร้บัสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารนัน้ ๆ ต่อไป 

 

มาตรา ๙๐๒๒  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกค าสัง่  ประกาศ หรือระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้น าค าสัง่ ประกาศ หรือระ เบียบที่ออกตาม
พระราชบญัญัติครู พุทธศกัราช ๒๔๘๘ ซึ่งไม่ขดัหรือแย้งกับพระราชบญัญัตินี้ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษณิ  ชนิวตัร 

นายกรฐัมนตร ี

 
๒๒ การอนุมตัเิบกิจ่ายเงนิค่าเบี้ยประชุมของกรรมการคุรุสภาที่อาศยัอ านาจตามระเบยีบคุรุสภา 

ว่าด้วยการคุ้มครองเงนิและพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งไม่ได้ใหอ้ านาจในการเบกิจ่ายค่าเบี้ยประชุมโดยตรง 
ย่อมเป็นการด าเนินการที่ขดัหรือแย้งกับมาตรา ๓๒ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงไม่สามารถน า
ระเบียบดังกล่าวมาใช้เพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการคุรุสภา  กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
อนุกรรมการ และคณะท างานได ้(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๒๙๔/๒๕๕๒) 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๗ 

อตัราค่าธรรมเนียม 

   
 

(๑) ค่าขึน้ทะเบยีนรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี ฉบบัละ ๖๐๐ บาท 

(๒) ค่าต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ครัง้ละ ๒๐๐ บาท 

(๓) ค่าหนังสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี ฉบบัละ ๓๐๐ บาท 

(๔) ค่าหนังสอือนุมตัิ หรอืวุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวชิาชพี ฉบบัละ ๔๐๐ บาท 

(๕) ค่าใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๘ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื คร ูผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ผูบ้รหิารการศกึษาและบุคลากรทางการศกึษาเป็นผูม้บีทบาทส าคญัต่อการจดัการศกึษา
ของชาต ิจงึต้องเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะอย่างสูงในการประกอบวชิาชพี 
มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทัง้ 
มคีุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สูง  จงึจ าเป็นต้องตรากฎหมาย
เพื่อ 

๑. พฒันาวชิาชีพครูตามมาตรา ๘๑ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. เพื่อปรบัสภาในกระทรวงศกึษาธกิารตามพระราชบญัญัติครู พุทธศกัราช 
๒๔๘๘ เป็นองค์กรวชิาชพีครูตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหเ้ป็นไปตามมาตรา ๗๓ โดยก าหนดใหม้ ี

๒.๑ สภาครแูละบุคลากรทางการศกึษา เรยีกชื่อว่า “คุรุสภา” มอี านาจหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานวชิาชพี ออกและเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชพี ก ากบัดูแลการ
ปฏบิตัติามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพี และการพฒันาวชิาชพี 

๒.๒ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพคร ู

และบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการ สวสัดิภาพ ความ
มัน่คงของผูป้ระกอบวชิาชพีและผูป้ฏบิตังิานดา้นการศกึษา รวมทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุน
การจดัการศกึษาของกระทรวงการศกึษา 

๓. เพื่อสืบทอดประวัติศาสตร์และเจตนารมณ์ของการจัดตัง้คุรุสภาให้เป็น 
สภาวชิาชพีครตู่อไป 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๐๙ 

พระราชบญัญตั ิ

ยศทหาร 

พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 

   
 

ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัอานันทมหดิล 

คณะผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์

(ตามประกาศประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ลงวนัที ่๒๐ สงิหาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๘) 
เจา้พระยายมราช 

พล.อ. เจา้พระยาพชิเยนทร  โยธนิ 

ตราไว ้ณ วนัที ่๓๑ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 

เป็นปีที ่๓ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรมีพระราชบัญญัติยศทหารขึ้น
โดยเฉพาะ 

 

จงึมพีระบรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอม
ของสภาผูแ้ทนราษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้ใหเ้รยีกว่า “พระราชบญัญตัยิศทหาร พุทธศกัราช 
๒๔๗๙” 

 

มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ตัง้แต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกบรรดาบทกฎหมาย กฎ  
และขอ้บงัคบัอื่น ๆ ในส่วนที่มบีญัญตัิไวแ้ล้วในพระราชบญัญตัินี้ หรอืซึ่งขดัแยง้กบับท
แห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๓/-/หน้า ๕๓๑/๘ พฤศจกิายน ๒๔๗๙ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๑๐ 

มาตรา ๔๒  ยศทหารมตีามล าดบัดงันี้ 
 

๑. สญัญาบตัร 

   
 

ล าดบัยศและเทยีบยศ 

ทหารบก ทหารเรอื ทหารอากาศ 

จอมพล จอมพลเรอื จอมพลอากาศ 

พลเอก พลเรอืเอก พลอากาศเอก 

พลโท พลเรอืโท พลอากาศโท 

พลตร ี พลเรอืตร ี พลอากาศตร ี

พลจตัวา พลเรอืจตัวา พลอากาศจตัวา 

พนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 

พนัโท นาวาโท นาวาอากาศโท 

พนัตร ี นาวาตร ี นาวาอากาศตร ี

รอ้ยเอก เรอืเอก เรอือากาศเอก 

รอ้ยโท เรอืโท เรอือากาศโท 

รอ้ยตร ี เรอืตร ี เรอือากาศตร ี

 

๒. ประทวน 

   
 

ล าดบัยศและเทยีบยศ 

ทหารบก ทหารเรอื ทหารอากาศ 

นายดาบ 
  

จ่าสบิเอก พนัจ่าเอก พนัจ่าอากาศเอก 

จ่าสบิโท พนัจ่าโท พนัจ่าอากาศโท 

จ่าสบิตร ี พนัจ่าตร ี พนัจ่าอากาศตร ี

สบิเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก 

สบิโท จ่าโท จ่าอากาศโท 

สบิตร ี จ่าตร ี จ่าอากาศตร ี

 

 
๒ มาตรา ๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๙๔ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๑๑ 

มาตรา ๕๓  ผู้ใดจะเป็นทหารสญัญาบตัรยศชัน้ใดได้นัน้ จะได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ขึ้น เว้นแต่ผู้ที่มียศเป็นทหารสญัญาบตัรอยู่แล้วรบัราชการประจ า 
ในสงักดัใหม่กองทพัใด หากยศไม่ตรงกบัสงักดักองทพันัน้ กใ็หม้ยีศตามกองทพัทีส่งักดัใหม่
ในชัน้เดยีวกบัยศเดมิได ้ตัง้แต่วนัทีม่คี าสัง่ใหร้บัราชการประจ าในสงักดัใหม่ 

 

มาตรา ๖  ผู้ที่จะเป็นทหารสัญญาบัตรนั ้นต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดไว ้เวน้แต่ผูท้ีท่รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตัง้เป็นพเิศษ 

 

มาตรา ๗๔  การแต่งตัง้ผู้ใดให้ว่าที่ยศนายทหารสัญญาบัตรชัน้ใดชัว่คราว  
ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีอ านาจแต่งตัง้ผู้นัน้ให้ว่าที่ยศสญัญาบตัรชัน้นัน้
ชัว่คราวได ้เวน้แต่การแต่งตัง้ว่าทีย่ศนายทหารสญัญาบตัรชัว่คราวของหน่วยบญัชาการ
ถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค์ ให้อยู่ในพระราชวินิจฉัยของผู้บัญชาการหน่วย
บญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค ์

 

มาตรา ๘๕  ผู้ใดจะเป็นนายทหารประทวนชัน้ใดได้นัน้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ผู้บังคับบัญชาชัน้แม่ทัพซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ
กระทรวงกลาโหม ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บญัชาการทหารเรอื หรอืผู้บญัชาการทหาร
อากาศออกประทวนแต่งตัง้ผู้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาได ้เวน้แต่การแต่งตัง้นายทหารประทวน
ของหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์ ให้อยู่ในพระราชวินิจฉัยของ 
ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการถวายความปลอดภยัรกัษาพระองค์ 

 

มาตรา ๙  ผู้ที่จะเป็นทหารประทวนนั ้น ต้องเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดไว ้เวน้แต่ผูท้ีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตัง้เป็นพเิศษ 

 

มาตรา ๑๐  ผู้ที่ได้รบัยศทหารอยู่แล้วก่อนวนัใช้พระราชบญัญัตินี้ให้คงมียศ
ต่อไปตามเดมิ 

 

มาตรา ๑๑  ทหารผู้ใดที่มิได้มียศตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมมอี านาจออกกฎกระทรวงเทยีบฐานะกบัยศทหารได ้

 

 
๓ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยศทหาร 

พุทธศกัราช ๒๔๗๙ พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
๔ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๕ มาตรา ๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๑๒ 

มาตรา ๑๒๖  การถอดหรอืการออกจากยศสญัญาบตัรจะกระท าไดโ้ดยประกาศ
พระบรมราชโองการ 

 

มาตรา ๑๓  การใหอ้อกจากว่าทีย่ศสญัญาบตัร หรอืการถอด หรอืการออกจาก
ยศประทวน ใหผู้ม้อี านาจแต่งตัง้สัง่ได ้

 

มาตรา ๑๔  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่รกัษาการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่ อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พ.อ.  พหลพลพยหุเสนา 

นายกรฐัมนตร ี

 
๖ มาตรา ๑๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ.๒๕๐๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๑๓ 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่ม เติมพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  
พุทธศกัราช ๒๔๘๔๗ 

 

มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชก าหนดนี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกะลาโหมรักษาการให้เป็นไปตาม 
พระราชก าหนดนี้ 

 

หมายเหตุ :- พระราชก าหนดนี้ ได้ยกเลิกมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร  
พ.ศ. ๒๔๗๙ (ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๗ ตอนที ่๔๓  หน้า ๕๓๑) แก้ไขใหม่เป็นความ
ว่า ส าหรบัผู้ได้รบัพระราชทานยศเป็นนายทหารสญัญาบตัรอยู่แล้ว ไปรบัราชการใน
สงักัดใหม่ กองทัพใด ก็ให้มียศในสงักัดใหม่ในชัน้เดียวกับยศเดิมนับแต่วนัที่มีค าสัง่  
โดยไม่ตอ้งโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้อกี 

 

พระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัราช ๒๔๘๕๘ 

 

มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกระลาโหมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

มาตรา ๓  ในกฎหมายว่าด้วยยศทหารและบรรดากฎหมายอื่นใด ซึ่งมีค าว่า 
“นาย” ประกอบยศทหารอยู่ดว้ยนัน้ ใหต้ดัค าว่า “นาย” ออกทัง้สิน้ 

ถา้ผูท้ีไ่ดร้บัยศทหารเป็นหญงิ ใหเ้ตมิค าว่า “หญงิ” ทา้ยยศนัน้ ๆ ดว้ย 

 

มาตรา ๔  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกระลาโหมรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๙๔๙ 

 

มาตรา ๒  ใหพ้ระราชบญัญตันิี้ใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

 
๗ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๘/-/หน้า ๓๖๗/๑๑ มนีาคม ๒๔๘๔ 
๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๙/ตอนที ่๗๖/หน้า ๒๓๕๙/๘ ธนัวาคม ๒๔๘๕ 
๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๖๘/ตอนที ่๘๐/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๘/๓๑ ธนัวาคม ๒๔๙๔ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๑๔ 

พระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๔๙๗๑๐ 

 

มาตรา ๒  ใหพ้ระราชบญัญตันิี้ใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

พระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๐๑๑๑ 

 

มาตรา ๒  ใหพ้ระราชบญัญตันิี้ใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอืตามที่มาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบญัญตัิยศทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ ซึ่งได้แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติ 
ยศทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ บัญญัติให้นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ  
จอมพลอากาศ รับราชการอยู่จนตลอดชีวิตนั ้นไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายในเรื่องนี้เพื่อใหน้ายทหารดงักล่าวรบัราชการเช่นเดยีวกบัขา้ราชการทัว่ไป 

 

พระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๒ 

 

มาตรา ๒  ใหพ้ระราชบญัญตันิี้ใชต้ัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นตน้ไป 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจากพระราชบญัญตัิ
จดัระเบยีบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดบ้ญัญตัใิหก้องทพับก กองทพัเรอื 
และกองทพัอากาศ เป็นส่วนราชการขึน้ตรงต่อกองบญัชาการทหารสงูสุด จงึเป็นเหตใุห ้
ผูบ้ญัชาการทัง้สามกองทพั แต่งตัง้ยศนายทหารประทวนไม่ได ้ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิ
กฎหมายในเรื่องนี้เพื่อใหผู้บ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหารเรอื ผูบ้ญัชาการทหาร
อากาศ แต่งตัง้ยศนายทหารประทวนไดด้งัเดมิ กบัสมควรใหผู้บ้งัคบับญัชาชัน้แมท่พั 
ซึง่เป็นหวัหน้าส่วนราชการทีข่ ึน้ตรงต่อกระทรวงกลาโหม แต่งตัง้ยศนายทหารประทวน
ไดด้ว้ย 

 

 
๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที ่๑๖/หน้า ๔๔๑/๙ มนีาคม ๒๔๙๗ 
๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนที ่๕๐/หน้า ๒๘๙/๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑ 
๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที ่๒๕/หน้า ๒๙๗/๑๓ มนีาคม ๒๕๐๕ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๑๕ 

พระราชบญัญตัยิศทหาร (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๓ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีห่น่วยบญัชาการ
ถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค์มภีารกิจในการถวายอารกัขาและถวายพระเกียรติ
องค์พระมหากษัตรยิ์ พระราชนิี พระรชัทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทัง้ปฏิบตัิ
หน้าที่ในพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
เขตพระราชฐาน ตลอดจนวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ด าเนินการ และก ากบังาน
ในหน้าทีข่องสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมควรใหก้ารแต่งตัง้ว่าที่
ยศนายทหารสญัญาบตัรชัว่คราวและการออกประทวนแต่งตัง้นายทหารประทวนของ
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ อยู่ ในพระราชวินิจฉัยของ 
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค์  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี้ 

 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๑๐๙ ก/หน้า ๕/๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๖ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๑๖ 

พระราชบญัญตั ิ

ส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เป็นปีที ่๑๕ ในรชักาลปัจจบุนั 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน า  

และยนิยอมของสภาร่างรฐัธรรมนูญในฐานะรฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 
 

มาตรา ๑  พระราชบญัญตันิี้เรยีกว่า “พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร 
พ.ศ. ๒๕๐๓” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(๒) พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่ มีบัญญัติไว้แล้วใน
พระราชบญัญตันิี้หรอืซึ่งขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้
แทน 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๗/ตอนที ่๓๑/ฉบบัพเิศษ หน้า ๓๑/๑๓ เมษายน ๒๕๐๓ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๑๗ 

มาตรา ๔๒  ให้กองทพับกรบัผดิชอบในการด าเนินการเกี่ยวกบัการฝึกวชิาทหาร 
ตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างรบัการฝึกวชิาทหารตามหลกัสูตรให้เรยีกว่านักศกึษา
วิชาทหาร และในเวลาฝึกวิชาทหารให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในความปกครองของ
กองทพับก 

การด าเนินการเกี่ยวกบัการฝึกวชิาทหารและการปกครองนักศกึษาวชิาทหาร 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามทีก่องทพับกก าหนด 

 

มาตรา ๔ ทว๓ิ  เพื่อประโยชน์ในการฝึกวชิาทหาร กองทพับกมอี านาจแต่งตัง้
บุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวชิาทหารหรอืผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษา 

วชิาทหาร เป็นการประจ าหรอืเป็นการชัว่คราวเพื่อช่วยเหลอืในการปกครองนักศึกษา 

วชิาทหารได้ และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิการฝึกวิชาทหาร กองทัพบกมีอ านาจ
แต่งตัง้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครองและการฝึกนักศกึษาวชิาทหารโดยผ่านการ
ฝึกอบรมครบตามหลกัสตูรทีก่องทพับกก าหนด เป็นผูก้ ากบันักศกึษาวชิาทหารพเิศษได้ 

บุคคลซึง่จะไดร้บัแต่งตัง้เป็นผูก้ ากบันักศกึษาวชิาทหาร ผูช้่วยผูก้ ากบันักศกึษา
วชิาทหาร หรอืผูก้ ากบันักศกึษาวชิาทหารพเิศษ ต้องมลีกัษณะ คุณสมบตัแิละอยู่ภายใต้
เงือ่นไขตามทีก่องทพับกก าหนด 

การแต่งตัง้และถอดถอนบุคคลดงักล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธิกีารและเงือ่นไขทีก่องทพับกก าหนด 

 

มาตรา ๕  การเขา้รบัการฝึกวชิาทหาร ใหก้ระท าโดยวธิสีมคัร 

 

มาตรา ๖  บุคคลผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหารต้องมลีกัษณะคุณสมบตั ิ
และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖ ทวิ๔  บุคคลซึ่งอยู่ ในระหว่างการฝึกวิชาทหารต้องมีลักษณะ 
คุณสมบตั ิและอยู่ภายใตเ้งือ่นไขตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖ ตร๕ี  บุคคลซึ่งพ้นจากการฝึกวชิาทหาร ได้แก่ผู้ซึ่งมลีกัษณะตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

 
๒ มาตรา ๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๓ มาตรา ๔ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๔ มาตรา ๖ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๕ มาตรา ๖ ตร ีเพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๑๘ 

มาตรา ๗๖  บุคคลซึ่งอยู่ ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามมาตรา ๖ ทว ิ 
ย่อมไดร้บัยกเวน้การเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจ าการในยามปกติ
ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

บุคคลซึ่งพ้นจากการฝึกวชิาทหารตามมาตรา ๖ ตร ีย่อมไม่ได้รบัยกเวน้ตาม
วรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๗ ทวิ๗  บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวชิาทหารที่ได้รบัยกเว้นตาม
มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งพ้นจากการฝึกวิชาทหารที่ไม่ได้รบัยกเว้นตาม 

มาตรา ๗ วรรคสอง ให้สถานศึกษาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดท าบัญชีรายชื่อ 

และด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและแบบทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๘  บุคคลซึ่งส าเร็จการฝึกวชิาทหารตามหลกัสูตรที่กระทรวงกลาโหม
ก าหนดนี้จะได้รบัสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหารและกฎหมายว่าด้วย 

ยศทหาร 

 

มาตรา ๙  ใหถ้อนทะเบยีนกองประจ าการของนักศกึษาหรอืนิสติเฉพาะทีไ่ดข้ึน้
ทะเบียนไว้ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญัติส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔  
ซึง่ไดแ้กไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ส าหรบันักศกึษาหรอืนิสติซึ่งเขา้รบัราชการทหารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๗ ทว ิ
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสรมิการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ นัน้ ใหป้ลดเป็นทหาร
กองหนุนตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

 

มาตรา ๑๐  เมื่อมคีวามจ าเป็น รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมมอี านาจสัง่ให้
นักศึกษาหรือนิสิตซึ่งเรียนส าเร็จตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มี
มาตรฐานชัน้ปรญิญา อนุปรญิญา หรอืประกาศนียบตัรเทยีบเท่าปรญิญา เขา้รบัการฝึก
วชิาทหารตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด ในระหว่างทีเ่ขา้รบัการฝึกวชิาทหาร
ให้ถือว่าเป็นทหารกองประจ าการ และเมื่อส าเร็จการฝึกวิชาทหารแล้ว จะให้เข้ารับ
ราชการทหารในสงักดักระทรวงกลาโหมในฐานะนายทหารสญัญาบตัรกไ็ด ้

 

 
๖ มาตรา ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 
๗ มาตรา ๗ ทว ิเพิม่โดยพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๑๙ 

มาตรา ๑๑  ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมรกัษาการตามพระราชบญัญตัิ
นี้ และใหม้อี านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ถ.  กติตขิจร 

รองนายกรฐัมนตร ี



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๐ 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์   
จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารเสียใหม่ ให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการทหารซึง่ไดร้บัการปรบัปรุงใหม่ 
 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖๘ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัลกัษณะ คุณสมบตัิและเงื่อนไขของบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่าง  
การฝึกวชิาทหาร และบุคคลซึ่งพน้จากการฝึกวชิาทหาร รวมทัง้หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการ
จดัท าบัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารและบุคคลซึ่งพ้นจากการ 
ฝึกวชิาทหาร ตลอดจนการไดร้บัยกเวน้และไม่ไดร้บัยกเวน้การเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบั
ราชการทหารกองประจ าการในยามปกต ิตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหารของ
บุคคลดงักล่าว  จงึสมควรแก้ไขพระราชบญัญัติส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
เพื่อใหอ้อกกฎกระทรวง เพื่อก าหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ได ้

 

พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๑๙ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่ องจากการฝึก 

วิชาทหารในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของกรมรกัษาดินแดน จังหวัดทหารบกและมณฑล
ทหารบก ซึ่งเป็นส่วนราชการของกองทพับก ดงันัน้ เพื่อให้การฝึกวิชาทหารได้รบัผล 

สมความมุ่งหมายของทางราชการ จงึควรก าหนดใหก้องทพับกเป็นผูร้บัผดิชอบในการฝึกนี้ 
ประกอบกับทางราชการมีความประสงค์ที่จะจดัตัง้ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วย  

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางราชการในด้านการปกครองบังคับ

 
๘ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที ่๖๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๕/๑๔ มถิุนายน ๒๕๑๖ 
๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที ่๘๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑๐/๒๔ สงิหาคม ๒๕๒๑ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๑ 

บญัชานักศกึษาวชิาทหาร และแต่งตัง้ผูก้ ากบันักศกึษาวชิาทหารพเิศษเพื่อประโยชน์ใน
การส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ข ึน้ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๒ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร 

พ.ศ. ๒๕๐๓๑๐ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ ทว ิแห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิา
ทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๑๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน ี

 

บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวชิาทหารต้องมลีกัษณะ คุณสมบตัแิละอยู่ภายใต้
เงือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

(๑)๑๑ ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาซึ่งตามระเบียบของกรมการรกัษาดินแดน
รบัเข้าฝึกวชิาทหาร เว้นแต่ผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุปรญิญา หรอืส าเร็จการศกึษา
ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาชัน้สูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง หรอืประกาศนียบตัร
วิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าขึ้นไป และส าเร็จการฝึกวิชาทหารไม่ต ่ากว่าชัน้ปีที่สาม  
ซึง่สมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหารต่อใหจ้บหลกัสตูรตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนด 

(๒)๑๒ เป็นชายหรอืหญงิและมสีญัชาตไิทย 

(๓) มอีายุไม่เกนิยีส่บิหกปีบรบิูรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

(๔) ไม่พิการทุพพลภาพหรอืมโีรค ซึ่งไม่สามารถจะรบัราชการทหารได้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

(๕) มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ยตามทีก่รมการรกัษาดนิแดนก าหนด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

จอมพล ถ. กติตขิจร 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

 
๑๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๙๐/ตอนที ่๑๑๗/ฉบบัพเิศษ หน้า ๔/๑๙ กนัยายน ๒๕๑๖ 
๑๑ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๒ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๓ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๖ ทว ิ
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญัติส่งเสรมิการฝึกวิชาทหาร (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ บญัญัติให้ก าหนด
ลักษณะ คุณสมบัติและเงื่อนไขของบุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารไว้ใน
กฎกระทรวง จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงฉบบันี้ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิการฝึก
วชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓๑๓ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากได้มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖)  ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ
การฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อแกไ้ขคุณสมบตั ิและเงื่อนไขส าหรบัผูม้สีทิธสิมคัรเขา้
รบัการฝึกวชิาทหารโดยอนุญาตให้บุคคลซึ่งส าเร็จการศกึษาแล้วโดยส าเร็จการศกึษา
ตัง้แต่ระดบัอนุปรญิญาหรอืเทียบเท่าขึ้นไป หรอืส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชา
การศกึษาชัน้สงู หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงและส าเรจ็การฝึกวชิาทหารไม่ต ่ากว่า
ชัน้ปีที่ ๓ แล้ว มีสทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหารต่อให้จบหลกัสูตรการฝึกวชิาทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด จึงสมควรแก้ไขคุณสมบตัิและเงื่อนไขส าหรบับุคคล 
ซึง่อยู่ในระหว่างการฝึกวชิาทหารใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึก
วชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓๑๔ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจากไดม้กีารปรบัปรุง
ลกัษณะ คุณสมบัติ และเงื่อนไขส าหรบับุคคลผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  
โดยก าหนดให้ผู้ที่ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค หรอืเทยีบเท่าขึ้นไป 
และส าเรจ็การฝึกวชิาทหารไม่ต ่ากว่าชัน้ปีทีส่ามแลว้ มสีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหาร
ต่อใหจ้บหลกัสตูรการฝึกวชิาทหารตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนดไดด้ว้ย และก าหนดให้
หญงิมสีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหารไดเ้ช่นเดยีวกบัชาย สมควรแก้ไขคุณสมบตัแิละ
เงื่อนไขส าหรบับุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารให้สอดคล้องกับการปรบัป รุง
ดงักล่าว จงึจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑/ตอนที ่๑๓๒/ฉบบัพเิศษ หน้า ๒๔/๒๗ กนัยายน ๒๕๒๗ 
๑๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๖๕/หน้า ๓๐/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๔ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึกวชิาทหาร๑๕ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ
การฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๔) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ส่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 

ขอ้ ๒  บุคคลผู้มีสทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวิชาทหารต้องมลีกัษณะ คุณสมบตั ิ
และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขดงัต่อไปนี้ 

(๑)๑๖ ส าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีทีส่ามหรอืเทยีบเท่าขึ้นไป และมี
ผลการศกึษาของชัน้มธัยมศกึษาปีทีส่ามหรอืเทยีบเท่าตามทีก่องทพับกก าหนด 

ส าหรบัผูส้ าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีทีส่ามหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และ
ก าลงัศึกษาอยู่ในโรงเรยีนช่างฝีมือทหารของกระทรวงกลาโหมหรอืก าลงัศึกษาอยู่ใน
โรงเรยีนตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ไม่ต้องมผีลการศกึษาของชัน้มธัยมศึกษาปีที่
สามหรอืเทยีบเท่าตามทีก่องทพับกก าหนด 

(๒) ก าลงัศกึษาอยู่ในสถานศกึษาซึ่งตามระเบียบของกรมการรกัษาดินแดน

 
๑๕ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๖๕/หน้า ๒๖/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 
๑๖ ข้อ ๒ (๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๕ 

รับเข้าฝึกวิชาทหาร เว้นแต่ผู้ส าเร็จการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุปริญญา หรือส าเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง หรือ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และส าเรจ็การฝึกวชิาทหารไม่ต ่ากว่า
ชัน้ปีทีส่ามแลว้ จะสมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหารต่อใหจ้บหลกัสตูรการฝึกวชิาทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดกไ็ด ้

(๓) เป็นชายหรอืหญงิและมสีญัชาตไิทย 

(๔)๑๗ มีอายุไม่ต ่ ากว่าสิบห้าปีบริบูรณ์และไม่เกินยี่สิบสองปีบริบูรณ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหาร เวน้แต่ผู้ส าเร็จการศกึษาตัง้แต่ระดบัอนุปรญิญา 
หรอืส าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สูง หรอืประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค 
หรอืเทยีบเท่าขึน้ไป และส าเรจ็การฝึกวชิาทหารไมต่ ่ากว่าชัน้ปีทีส่ามแลว้ ซึง่มอีายุไม่เกนิ
ยี่สบิหกปีบรบิูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการรบัราชการทหารจะสมคัรเขา้รบัการฝึกวชิา
ทหารต่อให้จบหลกัสูตรการฝึกวชิาทหารตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนดก็ได้ ส าหรบั 
ผูซ้ึง่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตอ้งไดร้บัความยนิยอมของบดิามารดาหรอืผูป้กครองดว้ย 

(๕) ไม่พิการทุพพลภาพหรอืมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรบัราชการทหารได้ตาม
กฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

(๖) ไม่เป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ ตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบญัญัติรบัราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

(๗)๑๘ มนี ้าหนัก ขนาดรอบตวั ขนาดความสูง และผ่านการทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย ทัง้นี้ ตามระเบยีบของกรมการรกัษาดนิแดน 

(๘) มใีบรบัรองของสถานศกึษาว่ามคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย สมควรเขา้รบัการ
ฝึกวชิาทหาร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

พลเอก ป.  ตณิสลูานนท ์

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

 
๑๗ ข้อ ๒ (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑๘ ข้อ ๒ (๗) แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๖ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควร
ปรบัปรุงคุณสมบตัใินเรื่องพืน้ความรู ้และอายุ ส าหรบับุคคลผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึก
วิชาทหารเสียใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรที่
ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน  
กับสมควรก าหนดให้หญิงมีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารได้เช่นเดียวกับชาย
เพื่อที่จะได้มส่ีวนแสดงความสามารถในการป้องกนัประเทศร่วมกนั จงึจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึก
วชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓๑๙ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นการสมควร
ปรบัปรุงลกัษณะ คุณสมบตัิ และเงื่อนไขส าหรบับุคคลผู้มสีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิา
ทหารให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้นักเรียนซึ่งเคยเป็นลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่และ 
สอบไดว้ชิาพเิศษไม่น้อยกว่าแปดวชิาทีส่ าเรจ็การศกึษาตัง้แต่ชัน้มธัยมศกึษาปีทีส่ามหรอื
เทยีบเท่าขึน้ไป ซึ่งปัจจุบนัมสีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหารโดยไม่ต้องมผีลการศกึษา
ของชัน้มธัยมศกึษาปีทีส่ามหรอืเทยีบเท่าตามทีก่องทพับกก าหนด จะตอ้งมผีลการศกึษา
ของชัน้มธัยมศกึษาปีทีส่ามหรอืเทยีบเท่าตามทีก่องทพับกก าหนด กบัก าหนดให้บุคคล 
ผูม้สีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหารจะตอ้งผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายตาม
ระเบยีบของกรมการรกัษาดนิแดนดว้ย จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการฝึก
วชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓๒๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่การก าหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการฝึกวชิาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ยงัมไิด้มกีารก าหนดอายุขัน้ต ่าของผู้มสีทิธสิมคัรเขา้รบัการฝึกวชิาทหาร สมควรแก้ไข
การก าหนดอายุของบุคคลผู้มีสิทธสิมคัรเข้ารบัการฝึกวิชาทหารเพื่อความชดัเจนและ
เหมาะสมยิง่ขึน้ประกอบกบัเนื่องจากในปัจจุบนัไม่มกีารจดัการศกึษาประกาศนียบตัรวชิา

 
๑๙ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖/ตอนที ่๒๐๘/ฉบบัพเิศษ หน้า ๑/๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๓๒ 
๒๐ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที ่๑๐๕ ก/หน้า ๑๓/๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 ๙๒๗ 

การศกึษาชัน้สูงแล้ว จงึสมควรยกเลกิการก าหนดให้ผูส้ าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัร
วิชาการศึกษาชัน้สูง ซึ่งมีอายุไม่ เกินยี่สิบหกปีบริบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
รบัราชการทหาร เป็นผู้มสีทิธเิข้ารบัการฝึกวชิาทหารจนจบหลกัสูตรการฝึกวชิาทหาร
ตามทีก่ระทรวงกลาโหมก าหนดดว้ย  จงึจ าเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๒๘ 

พระราชบญัญตั ิ

ว่าดว้ยวนิยัทหาร 

พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 

   
 

ประชาธปิก ป.ร. 
 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั มพีระบรม
ราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยทีส่ภาผูแ้ทนราษฎรถวายค าปรกึษาว่า เพื่อปฏบิตักิารตามความในมาตรา ๗ 
แห่งประมวลกฎหมายอาชญาทหาร และเนื่องจากทหารบก ทหารเรือ ได้รวมเป็น
กระทรวงเดยีวกนั สมควรตราบทบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหารเสยีใหม่ 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น ไว้โดยค าแนะน า 

และยนิยอมของสภาผูแ้ทนราษฎรดงัต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 

บทเบด็เสรจ็ทัว่ไป 

   
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร 
พุทธศกัราช ๒๔๗๖” 

 

มาตรา ๒๑  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตัง้แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลกิกฎว่าด้วยยุทธวนิัยและการลงอาญาทหารบกฐานละเมดิ
ยุทธวนิัย ลงวนัที ่๒๓ กนัยายน พุทธศกัราช ๒๔๖๔ กฎเสนาบดวี่าด้วยอ านาจลงอาญา
ทหารเรือ ลงวนัที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๕ และบรรดากฎ ข้อบังคับอื่น ๆ  
ในส่วนทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี้ หรอืซึง่แยง้กับบทแห่งพระราชบญัญตันิี้ 

 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๐/-/หน้า ๔๗๓/๒๐ สงิหาคม ๒๔๗๖ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๒๙ 

หมวด ๒ 

ว่าดว้ยวนิยั 

   
 

มาตรา ๔๒  วนิัยทหารนัน้ คือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียม
ของทหาร 

 

มาตรา ๕  วินัยเป็นหลักส าคัญที่สุดส าหรบัทหาร เพราะฉะนัน้ทหารทุกคน 
จกัตอ้งรกัษาโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ ผูใ้ดฝ่าฝืนท่านใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าผดิ 

ตวัอย่างการกระท าผดิวนิัยทหารมดีงัต่อไปนี้ 
(๑) ดือ้ ขดัขนื หลกีเลีย่ง หรอืละเลยไม่ปฏบิตัติามค าสัง่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 

(๒) ไม่รกัษาระเบยีบการเคารพระหว่างผูใ้หญ่ผูน้้อย 

(๓) ไม่รกัษามรรยาทใหถู้กตอ้งตามแบบธรรมเนียมของทหาร 

(๔) ก่อใหแ้ตกความสามคัคใีนคณะทหาร 

(๕) เกยีจครา้น ละทิง้ หรอืเลนิเล่อต่อหน้าทีร่าชการ 

(๖) กล่าวค าเทจ็ 

(๗) ใชก้ริยิาวาจาไม่สมควร หรอืประพฤตไิม่สมควร 

(๘) ไม่ตักเตือนสัง่สอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระท าผิดตาม
โทษานุโทษ 

(๙) เสพเครื่องดองของเมาจนถงึเสยีกริยิา 

 

มาตรา ๖๓  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จ ัดการระวังรักษาวินัยทหารที่ตนเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาอยู่นัน้โดยกวดขนั ถ้าหากว่าในการรกัษาวนิัยทหารนัน้จ าเป็นต้องใชอ้าวุธ 
เพื่อท าการปราบปรามทหารผูก้่อการก าเรบิกด็ ีหรอืเพื่อบงัคบัทหารผูล้ะทิง้หน้าทีใ่หก้ลบั
ท าหน้าทีข่องตนกด็ ีผูบ้งัคบับญัชาและผูท้ีช่่วยเหลอืในการนัน้จะไม่ต้องรบัโทษในการที่
ตนได้กระท าไปโดยความจ าเป็นนัน้เลย แต่เมื่อมีเหตุดงักล่าวนี้ผู้บงัคบับญัชาจกัต้อง

 
๒ ความผดิต่อวนิัยทหารนัน้ ก าหนดขึน้เพื่อควบคุมทหารใหอ้ยู่ในแบบธรรมเนียมของทหาร

โดยเน้นเรื่องการเคารพย าเกรงในระเบยีบวนิัยและอ านาจปกครองของผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างจากวนิัย
และโทษทางวนิัยของขา้ราชการประเภทอื่น ๆ การปฏบิตัิหรอืละเวน้การปฏิบตัิหน้าที่โดยมชิอบหรอื
โดยทุจรติ จึงมใิช่เป็นเรื่องความผิดต่อวนิัยทหาร (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : เรื่องเสร็จที่ 
๔๖๘/๒๕๓๓) 

๓ มาตรา ๖ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตวิ่าด้วยวนิัยทหารแก้ไขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช 
๒๔๗๗ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๓๐ 

รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน และรายงานต่อไปตามล าดับชั ้นจนถึง
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมโดยเรว็ 

 

มาตรา ๗๔  ทหารผูใ้ดกระท าผดิต่อวนิัยทหารจกัต้องรบัทณัฑ์ตามวธิทีีป่รากฏ 

ในหมวด ๓ แห่งพระราชบญัญตันิี้ และอาจต้องถูกปลดจากประจ าการ หรอืถูกถอดจาก
ยศทหาร 

 

หมวด ๓ 

อ านาจลงทณัฑ ์

   
 

มาตรา ๘  ทณัฑท์ีจ่ะลงแก่ผูก้ระท าผดิต่อวนิัยทหารดงักล่าวไวใ้นหมวด ๒ นัน้ 
ใหม้กี าหนดเป็น ๕ สถาน คอื 

(๑) ภาคทณัฑ ์

(๒) ทณัฑกรรม 

(๓) กกั 

(๔) ขงั 

(๕) จ าขงั 

 

มาตรา ๙๕  ภาคทณัฑ์ คือ ผู้กระท าผิดมีความผิดอนัควรต้องรบัทณัฑ์สถาน
หนึ่งสถานใดดงักล่าวมาแล้ว แต่มเีหตุอนัควรปราณี จงึเป็นแต่แสดงความผดิของผู้นัน้ 

ใหป้รากฏหรอืใหท้ าทณัฑบ์นไว ้

ทณัฑกรรมนัน้ ให้กระท าการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิม่จากหน้าที่ประจ าซึ่งตน
จะตอ้งปฏบิตัอิยู่แลว้ หรอืปรบัใหอ้ยู่เวรยาม นอกจากหน้าทีป่ระจ า 

กกั คอื กกัตวัไวใ้นบรเิวณใดบรเิวณหนึ่งตามแต่จะก าหนดให ้

ขงั คอื ขงัในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรอืรวมกันหลายคนแล้วแต่จะได้มี
ค าสัง่ 

จ าขงั คอื ขงัโดยส่งไปฝากใหอ้ยู่ในความควบคุมเรอืนจ าทหาร 

นอกจากทณัฑ์ทีก่ล่าวไวน้ี้ หา้มมใิหค้ดิขึน้ใหม่ หรอืใชว้ธิลีงทณัฑ์อย่างอื่นเป็น
อนัขาด 

 
 

๔ กระทรวงกลาโหมสามารถด าเนินการถอดยศทหารด้วยเหตุประพฤติชัว่อย่างรา้ยแรงได้ 
แม้ว่าทหารผู้นัน้จะออกจากประจ าการไปแล้วก็ตามโดยไม่ต้องรอผลคดีอาญาให้ถึงที่สุดเสียก่อน  
(ความเหน็คณะกรรมการกฤษฎกีา : เรื่องเสรจ็ที ่๕๖๖/๒๕๕๓) 

๕ มาตรา ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๘๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๓๑ 

มาตรา ๑๐๖  ผูม้อี านาจบงัคบับญัชาซึง่ลงทณัฑแ์ก่ผูก้ระท าผดิไดน้ัน้ คอื 

(๑) ผูบ้งัคบับญัชา หรอื 

(๒) ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบอ านาจใหบ้งัคบับญัชาตามทีก่ระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ
ทีข่ ึน้ตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองทพับก กองทพัเรอื หรอืกองทพัอากาศ ก าหนด 

ในการที่จะลงทัณฑ์นัน้ ให้กระท าได้แต่เฉพาะตามก าหนดในตารางก าหนด
ทณัฑ ์ทา้ยพระราชบญัญตันิี้ 

ส่วนผู้มอี านาจบงัคบับญัชาชัน้ใดจะมอี านาจเป็นผู้ลงทณัฑ์ชัน้ใด และผู้อยู่ใน
บงัคบับญัชาชัน้ใดจะเป็นผูร้บัทณัฑ์ชัน้ใดใหถ้อืเกณฑเ์ทยีบดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางเกณฑเ์ทยีบชัน้ผูล้งทณัฑแ์ละผูร้บัทณัฑ ์

   
 

ต าแหน่งชัน้ เป็นผูล้งทณัฑช์ัน้ เป็นผูร้บัทณัฑช์ัน้ 

๑. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม ๑ - 
๒. แม่ทพั ๒ - 
๓. ผูบ้ญัชาการกองพล ผูบ้งัคบัการกองเรอื ผูบ้ญัชาการ   

กองพลบนิ ๓ - 
๔. ผูบ้ญัชาการกรม ผูบ้งัคบัหมวดเรอื ผูบ้งัคบักองบนิ ๔ ก 

๕. ผูบ้งัคบัหมู่เรอืชัน้ ๑ ๕ ข 

๖. ผูบ้งัคบักองพนั ผูบ้งัคบัหมู่เรอืชัน้ ๒ ผูบ้งัคบัการเรอื   

ชัน้ ๑ ผูบ้งัคบัฝงูบนิ ๖ ค 

๗. ผูบ้งัคบัหมู่เรอืชัน้ ๓ ผูบ้งัคบัการเรอืชัน้ ๒ ตน้เรอื   

ชัน้ ๑ ผูบ้งัคบัหมวดบนิชัน้ ๑ ๗ ง 

๘. ผูบ้งัคบักองรอ้ย ผูบ้งัคบัการเรอืชัน้ ๓ ตน้เรอืชัน้ ๒   

นายกราบเรอื ผูบ้งัคบัหมวดบนิชัน้ ๒ ๘ จ 

๙. ผูบ้งัคบัหมวด ตน้เรอืชัน้ ๓ ผูบ้งัคบัหมวดบนิชัน้ ๓ ๙ ฉ 

๑๐. ผูบ้งัคบัหมู่ นายตอน - ช 

๑๑. นักเรยีนทหารซึง่เมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้จะได้เป็น   

นายทหารชัน้สญัญาบตัร บุคคลผูซ้ึง่อยู่ในระหว่างเขา้   

รบัการฝึกวชิาทหารโดยค าสัง่รฐัมนตรวี่าการกระทรวง   

กลาโหมตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการฝึกวชิา   

 
๖ มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหาร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๓๒ 

ต าแหน่งชัน้ เป็นผูล้งทณัฑช์ัน้ เป็นผูร้บัทณัฑช์ัน้ 

ทหาร - ซ 

๑๒. นักเรยีนทหารซึง่เมื่อส าเรจ็การศกึษาแลว้จะไดเ้ป็น   

นายทหารประทวน ลูกแถว - ฌ 

 

มาตรา ๑๑  ผูล้งทณัฑ ์หรอืรบัทณัฑ ์ถา้ต าแหน่งไม่ตรงตามความในมาตรา ๑๐ 
แห่งหมวดนี้แลว้ ใหถ้อืตามทีไ่ดเ้ทยีบต าแหน่งไวใ้นขอ้บงัคบัส าหรบัทหาร 

 

มาตรา ๑๒  ก าหนดอ านาจลงทณัฑต์ามทีต่ราไวน้ี้ ผูม้อี านาจลงทณัฑส์ัง่ลงทณัฑ์
เต็มที่ได้สถานใดสถานหนึ่ งแต่สถานเดียว ถ้าสัง่ลงทัณฑ์ ทัง้สองสถานพร้อมกัน  
ต้องก าหนดทณัฑ์ไวเ้พยีงกึ่งหนึ่งของอตัราในสถานนัน้ ๆ ห้ามมใิห้ลงทณัฑ์คราวเดยีว
มากกว่าสองสถาน 

 

มาตรา ๑๓  ก่อนที่ผูม้อี านาจลงทณัฑ์จะลงทณัฑ์ครัง้คราวใดก็ด ีให้พจิารณา 
ใหถ้ว้นถีแ่น่นอนว่า ผูท้ีจ่ะตอ้งรบัทณัฑน์ัน้มคีวามผดิจรงิแล้ว จงึสัง่ลงทณัฑน์ัน้ ตอ้งระวงั
อย่าให้เป็นการลงทณัฑ์ไปโดยโทษจรติ หรอืลงทณัฑ์แก่ผูท้ีไ่ม่มีความผดิโดยชดัเจนนัน้
เป็นอันขาด เมื่อพิจารณาความผิดละเอียดแล้วต้องชี้แจงให้ผู้กระท าผิดนัน้ทราบว่า
กระท าผดิในขอ้ใด เพราะเหตุใด แลว้จงึลงทณัฑ์ 

 

มาตรา ๑๔๗  ถ้าผู้มีอ านาจบงัคบับญัชาได้ลงทณัฑ์ขา้ราชการชัน้สญัญาบตัร 
ตอ้งส่งรายงานการลงทณัฑน์ัน้เสนอตามล าดบัชัน้จนถงึรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม 

 

มาตรา ๑๕  เมื่อผูม้อี านาจบงัคบับญัชาไดท้ราบว่า ผูซ้ึ่งอยู่ในบงัคบับญัชาของ
ตนมคีวามผิดจนปรากฏแน่นอนแล้ว แต่ความผดินัน้ควรรบัทณัฑ์ที่เหนืออ านาจจะสัง่
กระท าได ้กใ็หร้ายงานชี้แจงความผดินัน้ ทัง้ออกความเหน็ว่าควรลงทณัฑเ์พยีงใด เสนอ
ตามล าดบัชัน้จนถงึผูม้อี านาจลงทณัฑไ์ดพ้อกบัความผดิ เพื่อขอใหผู้น้ัน้สัง่การต่อไป 

 

มาตรา ๑๖๘  ถ้าเป็นความผดิซึง่มวีธิวีางอตัราก าหนดทณัฑ์ไวแ้น่นอนแลว้ เช่น 
ฐานขาดหนีราชการทหาร เป็นตน้ หากก าหนดทณัฑน์ัน้เหนืออ านาจของผูบ้งัคบับญัชาที่
จะสัง่ลงทณัฑไ์ด ้กใ็หน้ าเสนอเพยีงชัน้ทีก่ล่าวต่อไปนี้ 

 
๗ มาตรา ๑๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหารแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช 

๒๔๗๗ 
๘ มาตรา ๑๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหาร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๕ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๓๓ 

(๑) ฝ่ายทหารบก ผูม้อี านาจบงัคบับญัชาต าแหน่งชัน้ผูบ้งัคบัการกรม หรอื 
ชัน้ผูบ้งัคบักองพนัทีอ่ยู่ต่างทอ้งถิน่กบัผูม้อี านาจบงัคบับญัชาชัน้ผูบ้งัคบัการกรม 

(๒) ฝ่ายทหารเรือ ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาต าแหน่งชัน้ผู้บังคับหมวดเรือ  
หรอืชัน้ผูบ้งัคบักองพนัทีอ่ยู่ต่างทอ้งถิน่กบัผูม้อี านาจบงัคบับญัชาชัน้ผูบ้งัคบัหมวดเรอื 

(๓) ฝ่ายทหารอากาศ ผูม้อี านาจบงัคบับญัชาต าแหน่งชัน้ผูบ้งัคบักองบนิ 

แม้ว่าก าหนดทัณฑ์นัน้จะเหนืออ านาจก็ดี ก็ ให้ผู้บังคับบัญชาชัน้ที่กล่าวนี้ 
มอี านาจลงทณัฑไ์ดท้เีดยีว ไม่ตอ้งน าเสนอตามล าดบัชัน้ต่อไปอกี 

 

มาตรา ๑๗  นายทหารทีเ่ป็นหวัหน้าท าการควบคุมทหารไปโดยล าพงั ใหม้อี านาจ
ทีจ่ะสัง่ลงทณัฑ์ผู้อยู่ใต้อ านาจในระหว่างเวลาที่ควบคุมอยู่นัน้เสมอผูม้อี านาจเหนือจาก
ต าแหน่งของตนขึ้นไปอีกชัน้หนึ่งได้ เว้นแต่นายทหารซึ่งมอี านาจเป็นผู้ลงทณัฑ์ชัน้ ๒  
ขึน้ไปจงึไม่ตอ้งเพิม่ 

 

มาตรา ๑๘๙  ถ้าผู้มีอ านาจลงทัณฑ์ได้สัง่ลงทณัฑ์ผู้กระท าผิดในฐานขงัแล้ว 

และผูท้ีร่บัทณัฑ์ขงันัน้กระท าผดิซ ้าอกี ผูม้อี านาจลงทณัฑจ์ะสัง่เพิม่ทณัฑ์ กใ็หพ้จิารณาดู
ก าหนดทณัฑ์ที่ได้สัง่ไวแ้ต่เดมินัน้ก่อน ห้ามมใิห้ก าหนดเวลาใหผู้้ต้องถูกขงั ทัง้ก าหนด
เดมิและก าหนดทีเ่พิม่ใหม่รวมกนัเกนิกว่าก าหนดอ านาจของผูส้ัง่ลงทณัฑน์ัน้เป็นอนัขาด 
หากผูก้ระท าผดินัน้ควรตอ้งรบัทณัฑ์เกนิกว่าก าหนดอ านาจของผูท้ีจ่ะสัง่ลงทณัฑ์นัน้แล้ว 
กใ็หป้ฏบิตักิารตามทีก่ล่าวไวใ้นมาตรา ๑๕ แห่งหมวดนี้ 

 

มาตรา ๑๙  นับตัง้แต่วันที่ปรากฏหลักฐานแห่งความผิดของผู้กระท าผิด 
ซึ่งจะต้องรบัทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยแน่นอนแล้ว ถ้าผู้มีอ านาจลงทัณฑ์มิได้
จดัการที่จะให้ผู้นัน้ได้รบัทณัฑ์ภายในก าหนดสามเดอืน เป็นอนันับว่าล่วงเลยเวลาที่จะ   
ลงทณัฑ์ตามพระราชบญัญตันิี้เสยีแล้ว จะสัง่ลงทณัฑ์โดยอ านาจตนเองมไิด้ เวน้เสยีแต่ 
ผู้ที่กระท าผิดนัน้ขาด หนีราชการเสียแต่เมื่อก่อนครบก าหนดสามเดือน จึงมิให้นับ 
วันที่ขาดหนีนี้ เข้าในก าหนดเวลาล่วงเลย ให้นับตัง้แต่วันที่ได้ตัวผู้นั ้นกลับมายังที่ 
รบัราชการ 

 

มาตรา ๒๐  เมื่อผูม้อี านาจไดส้ัง่ลงทณัฑ์ตามพระราชบญัญตันิี้แลว้ ผูท้ีส่ ัง่ลงทณัฑ์ 
หรอืผูม้อี านาจบงัคบับญัชาเหนือผูท้ี่สัง่ลงทณัฑน์ัน้มอี านาจทีจ่ะเพิม่ทณัฑ์ หรอืลดทณัฑ ์
หรอืยกทณัฑ์เสยีกไ็ด ้แต่ถ้าเพิม่ทณัฑ์แล้ว ทณัฑ์ที่สัง่เพิม่ขึน้นัน้รวมกบัทีส่ัง่ไวแ้ล้วเดมิ 
ตอ้งมใิหเ้กนิอ านาจของผูท้ีส่ ัง่ใหม่นัน้ 

 

 
๙ มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๘๐ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๓๔ 

หมวด ๔ 

วธิรีอ้งทุกข ์

   
 

มาตรา ๒๑  ในการที่จะรักษาวินัยทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ เสมอ  
ย่อมเป็นการจ าเป็นที่ผู้บงัคบับญัชาจกัต้องมีอ านาจในการบงัคบับญัชา หรอืลงทัณฑ์ 
อยู่เองเป็นธรรมดา แต่ผู้บงัคบับญัชาบางคนอาจใชอ้ านาจในทางที่ผดิยุติธรรม ซึ่งเป็น
การสมควรทีจ่ะใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามโีอกาสรอ้งทุกขไ์ดใ้นทางเป็นระเบยีบไม่กา้วก่าย 

 

มาตรา ๒๒  ค าชี้แจงของทหารว่า ผู้บังคบับัญชากระท าแก่ตนด้วยการอัน 

ไม่เป็นยุตธิรรม หรอืผดิกฎหมาย หรอืแบบธรรมเนียมทหารว่า ตนมไิด้รบัผลประโยชน์
หรอืสทิธติามทีค่วรจะไดร้บัในราชการนัน้ เรยีกว่า “รอ้งทุกข”์ 

 

มาตรา ๒๓  ทหารจะร้องทุกข์ได้แต่ส าหรบัตนเองเท่านัน้ ห้ามมิให้ร้องทุกข์
แทนผูอ้ื่นเป็นอนัขาด และหา้มมใิห้ลงชื่อรวมกนั หรอืเขา้มารอ้งทุกขพ์รอ้มกนัหลายคน 
และหา้มมใิหป้ระชุมกนัเพื่อหารอืเรื่องจะรอ้งทุกข์ 

 

มาตรา ๒๔  หา้มมใิหร้อ้งทุกขใ์นเวลาทีต่นก าลงัเขา้แถว หรอืในขณะทีก่ าลงัท า
หน้าทีร่าชการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เวลาเป็นยาม เป็นเวร ดงันี้เป็นต้น และหา้มมใิห้
รอ้งทุกขก์่อนเวลาล่วงไปแลว้ยีส่บิสีช่ ัว่โมง นับตัง้แต่ทีม่เีหตุจะตอ้งรอ้งทุกขเ์กดิขึน้ 

 

มาตรา ๒๕  หา้มมใิห้รอ้งทุกขว์่า ผูบ้งัคบับญัชาลงทณัฑ์แรงเกนิไป ถ้าหากว่า
ผู้บังคับบัญชานั ้นมิได้ลงทัณฑ์ เกินอ านาจที่จะท าได้ตามความในหมวด ๓ แห่ง
พระราชบญัญตันิี้ 

 

มาตรา ๒๖  ถ้าจะกล่าวโทษผูใ้ดใหร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูน้ัน้ 
จะร้องทุกข์ด้วยวาจาหรอืจะเขยีนเป็นหนังสือก็ได้ ถ้าผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยวาจา  
ใหผู้้รบัการรอ้งทุกขจ์ดขอ้ความส าคญัของเรื่องที่รอ้งทุกขน์ัน้ ใหผู้ร้้องทุกขล์งลายมอืชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

ถ้าหากว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดว่า ตนได้รบัความเดือดร้อนเพราะผู้ใดแน่  
กใ็หร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอไปตามล าดบัชัน้ จนถงึทีสุ่ด คอื 
ผูท้ีจ่ะสัง่การไต่สวน และแกค้วามเดอืดรอ้นนัน้ได ้

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๓๕ 

มาตรา ๒๗  ถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมายแล้ว จดหมายนั ้นต้อง 
ลงลายมอืชื่อของผูร้อ้งทุกข ์ใบรอ้งทุกขฉ์บบัใดไม่มลีายมอืชื่อ ผูบ้งัคบับญัชาไม่มหีน้าที่
จะตอ้งพจิารณา 

 

มาตรา ๒๘  เมื่อผู้ใดได้ร้องทุกข์ต่อผู้บงัคบับญัชาตามระเบียบที่ว่ามานี้แล้ว 
และเวลาล่วงพ้นไปสิบห้าวนัยงัไม่ได้รบัความชี้แจงประการใด ทัง้ความเดอืดร้อนก็ยัง 

ไม่ปลดเปลื้องไป ใหร้อ้งทุกขใ์หม่ต่อผูบ้งัคบับญัชาชัน้ทีสู่งถดัขึน้ไปเป็นล าดบัอกี และใน
การรอ้งทุกขค์รัง้นี้ใหช้ีแ้จงดว้ยว่าไดร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชาชัน้ใดมาแลว้แต่เมื่อใด 

 

มาตรา ๒๙  ถ้าผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใด ต้องรีบไต่สวน 

และจดัการแกไ้ขความเดอืดรอ้น หรอืชีแ้จงใหผู้ย้ ื่นใบรอ้งทุกขเ์ขา้ใจ จะเพกิเฉยเสยีไม่ได้
เป็นอนัขาด ผูใ้ดเพกิเฉยนับว่ากระท าผดิต่อวนิัยทหาร 

 

มาตรา ๓๐  ถ้าผู้บงัคบับญัชาที่ไดร้บัเรื่องรอ้งทุกขไ์ด้ชี้แจงให้ผูร้อ้งทุกขท์ราบ
แลว้ แต่ผูร้อ้งทุกขย์งัไม่หมดความสงสยั กใ็หร้อ้งทุกขต์่อผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปได ้
และตอ้งชีแ้จงดว้ยว่าไดร้อ้งทุกขน์ี้ต่อผูใ้ด และไดร้บัค าชีแ้จงอย่างไรแลว้ดว้ย 

 

มาตรา ๓๑  ถ้าหากปรากฏชดัว่า ขอ้ความที่ร้องทุกข์เป็นความเท็จ หรอืการ
รอ้งทุกขน์ัน้กระท าไปโดยผดิระเบยีบทีก่ล่าวมา ผูร้้องทุกข์จะต้องมคีวามผดิฐานกระท า
ผดิต่อวนิัยทหาร 

 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

 

 

๙๓๖ 

มาตรา ๓๒  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหมมหีน้าที่รกัษาการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญตันิี้ 

 

ประกาศมา ณ วนัที่ ๑๒ สงิหาคม พุทธศกัราช ๒๔๗๖ เป็นปีที่ ๙ ในรชักาล
ปัจจุบนั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

นายพนัเอก พระยาพหลพลพยหุเสนา 

นายกรฐัมนตร ี



 

ตารางก าหนดทณัฑ๑์๐ 

 

ผูล้ง
ทณัฑ ์

จ าขงั ขงั กกั ทณัฑกรรม 
ผูล้งทณัฑ ์ ผูร้บัทณัฑ ์ ผูร้บัทณัฑ ์ ผูร้บัทณัฑ ์

ชัน้ ช. ชัน้ ฌ. ชัน้ ก. ชัน้ ข. ชัน้ ค. ชัน้ ง. ชัน้ จ. ชัน้ ฉ. ชัน้ ช. ชัน้ ซ. ชัน้ ฌ. ชัน้ ก. ชัน้ ข. ชัน้ ค. ชัน้ ง. ชัน้ จ. ชัน้ ฉ. ชัน้ ช. ชัน้ ซ. ชัน้ ฌ. ชัน้ ซ. ชัน้ ฌ. 
ชัน้ ๑ ๔ เดือน ๖ เดือน - - - - ๒ เดอืน ๓ เดอืน ๔ เดือน ๔ เดือน ๕ เดอืน ๑๕ วนั ๒๐ วนั ๒๐ วนั ๑ เดอืน ๔๕ วนั ๒ เดอืน ๓ เดอืน ๓ เดอืน ๔ เดือน ๓ วนั ๓ วนั 
ชัน้ ๒ ๓ เดอืน ๕ เดอืน - - - - ๑ เดือน ๒ เดอืน ๓ เดอืน ๓ เดอืน ๔ เดือน ๗ วนั ๑๐ วนั ๑๕ วนั ๒๐ วนั ๑ เดือน ๔๕ วนั ๒ เดอืน ๒ เดอืน ๓ เดอืน ๓ วนั ๓ วนั 

ชัน้ ๓ ๔๕ วนั ๓ เดอืน - - - - ๑๕ วนั ๑ เดือน ๒ เดอืน ๒ เดอืน ๓ เดอืน - ๕ วนั ๗ วนั ๑๐ วนั ๑๕ วนั ๒๐ วนั ๔๕ วนั ๔๕ วนั ๒ เดอืน ๓ วนั ๓ วนั 
ชัน้ ๔ ๑ เดือน ๒ เดอืน - - - - ๗ วนั ๑๕ วนั ๑ เดอืน ๑ เดือน ๒ เดอืน - - ๓ วนั ๕ วนั ๗ วนั ๑๐ วนั ๑ เดือน ๑ เดือน ๔๕ วนั ๓ วนั ๓ วนั 
ชัน้ ๕ ๒๐ วนั ๔๕ วนั - - - - ๓ วนั ๑๐ วนั ๒๐ วนั ๒๐ วนั ๔๕ วนั - - - ๓ วนั ๕ วนั ๗ วนั ๒๐ วนั ๒๐ วนั ๑ เดือน ๓ วนั ๓ วนั 
ชัน้ ๖ ๑๕ วนั ๑ เดือน - - - - - ๗ วนั ๑๕ วนั ๑๕ วนั ๑ เดือน - - - - ๓ วนั ๗ วนั ๑๕ วนั ๑๕ วนั ๑ เดือน ๓ วนั ๓ วนั 
ชัน้ ๗ ๗ วนั ๑๕ วนั - - - - - ๓ วนั ๑๐ วนั ๑๐ วนั ๒๐ วนั  - - - - ๕ วนั ๑๐ วนั ๑๐ วนั ๒๐ วนั ๑ วนั ๒ วนั 
ชัน้ ๘ - - - - - - - - ๗ วนั ๗ วนั ๑๕ วนั      ๓ วนั ๗ วนั ๗ วนั ๑๕ วนั ๑ วนั ๒ วนั 
ชัน้ ๙ - - - - - - - - - - - - - - - - - ๓ วนั ๓ วนั ๗ วนั - ๑ วนั 

 

ค าอธบิาย 

๑. ก าหนดทณัฑใ์นตารางนี้ คอื ก าหนดทีส่งูทีสุ่ด ผูล้งทณัฑจ์ะสัง่เกนิก าหนดนี้ไม่ได ้แต่ต ่ากว่านัน้ได ้

๒. ทณัฑกรรมทีก่ าหนดไวเ้ป็นวนั ๆ หมายความว่าท าทณัฑกรรมทุก ๆ วนั จนกว่าจะครบก าหนดในวนัหนึ่งนัน้ ผูท้ีส่ ัง่ลงทณัฑ์จะก าหนดทณัฑกรรมได้ไม่เกนิกว่าวนัละ ๖ ชัว่โมง แต่ถา้ใหอ้ยู่เวรยาม
ในวนัหนึ่งไม่เกนิก าหนดเวลาอยู่เวรยามตามปกต ิผูใ้ดจะสัง่ลงทณัฑกรรมใหก้ าหนดโดยชดัเจนว่า ทณัฑกรรมกีว่นั และวนัละเท่าใด 

 

 

๑๐ ตารางก าหนดทณัฑ ์แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหารแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ่๒) 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขำ้รำชกำร 

 

  

 

 

๙๓๘ 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหารแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช ๒๔๗๗๑๑ 

 

มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหารแกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัราช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ่๒)๑๒ 

 

มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหาร (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๔๘๐๑๓ 

 

มาตรา ๒  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี้ตัง้แต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๕  ให้รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกระลาโหมมหีน้าที่รกัษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันิี้ 
 

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหาร (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๕๑๔ 

 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจากพระราชบญัญัต ิ
ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๖ ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ต าแหน่ง
ผู้บงัคบับญัชาทหารซึ่งมอี านาจลงทณัฑ์ก็ด ีต าแหน่งผู้รบัทณัฑ์ก็ด ีได้เปลี่ยนแปลงไป
มาก สมควรแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยวนิัยทหาร พุทธศกัราช ๒๔๗๖ เพื่อให้
ต าแหน่งดงักล่าวถูกตอ้งตรงกบัทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั 

 
๑๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๑/-/หน้า ๕๘๕/๒๓ กนัยายน ๒๔๗๗ 
๑๒ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๒/-/หน้า ๑/๗ เมษายน ๒๔๗๘ 
๑๓ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๕๔/-/หน้า ๑๘๒๔/๑๔ มนีาคม ๒๔๘๐ 
๑๔ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๗๙/ตอนที ่๑๐๕/หน้า ๑๒๑๗/๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๐๕ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๓๙ 

พระราชบญัญตั ิ

หลกัเกณฑก์ารเทยีบต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่าอธบิด ี

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   
 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป็นปีที ่๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร มพีระราชโองการ
โปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 

 

โดยที่เป็นการสมควรมกีฎหมายว่าด้วยหลกัเกณฑ์การเทียบต าแหน่งหวัหน้า
ส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่าอธบิด ี

 

จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบญัญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตทิ าหน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลกัเกณฑ์การเทียบ
ต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่าอธบิด ีพ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราช
กจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบญัญตันิี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า หน่วยงานของรฐัในฝ่ายพลเรือน ทหาร หรือ

ต ารวจทีม่กีฎหมายก าหนดใหม้ฐีานะหรอืเรยีกว่าส่วนราชการ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวนิิจฉยัชีข้าดการเทยีบต าแหน่ง 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการวนิิจฉยัชีข้าดการเทยีบต าแหน่ง 

 

มาตรา ๔  ในการพจิารณาเทยีบต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการทีเ่ทยีบเท่าอธบิด ี
อย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

 
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที ่๕๖ ก/หน้า ๑/๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ขา้ราชการ 

 
  

๙๔๐ 

(๑ ) เป็นต าแห น่งที่พ ระมหากษัตริย์ทรงแต่ งตั ้งต ามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจกัรไทยหรอืตามกฎหมายอื่น 

(๒) เป็นต าแหน่งหวัหน้าส่วนราชการไม่ว่าส่วนราชการนัน้จะมฐีานะเป็นนิตบิุคคล
หรอืไม่ 

(๓) เป็นต าแหน่งประเภทบรหิารซึ่งมีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายในการ
บงัคบับญัชาบรหิารงาน บรหิารงานบุคคล และบรหิารงบประมาณของส่วนราชการนัน้ 
ซึง่ไม่รวมถงึหน้าทีแ่ละอ านาจในฐานะผูร้บัมอบอ านาจ 

 

มาตรา ๕  เพื่อประโยชน์ในการเทยีบต าแหน่งตามพระราชบญัญตันิี้  ใหอ้งค์กร
กลางบริหารงานบุคคลตามกฎหมายของแต่ละส่วนราชการวางระเบียบ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การเทียบต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี ส าหรบัใช้กับ
ข้าราชการในส่วนราชการของตน โดยการวางระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องมี
หลกัเกณฑ์ตามที่ก าหนดในมาตรา ๔ รวมทัง้มหีน้าที่และอ านาจในการเทยีบต าแหน่ง
ขา้ราชการในส่วนราชการของตนตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนัน้ 

ระเบยีบตามวรรคหนึ่งตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการดว้ย 

 

มาตรา ๖  ในกรณีที่องค์กรกลางบรหิารงานบุคคลของส่วนราชการใดมปัีญหา
อนัไม่อาจหาขอ้ยุติได้ในการพิจารณาเทียบต าแหน่งตามพระราชบญัญัตินี้  ให้ส่งเรื่อง 
ไปยงัคณะกรรมการตามมาตรา ๗ โดยคณะกรรมการต้องพจิารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัเรื่อง 

การวนิิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการใหเ้ป็นทีสุ่ด และใหส่้วนราชการด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามค าวนิิจฉยันัน้ 

 

มาตรา ๗  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดการเทียบต าแหน่งคณะหนึ่ง  
มหีน้าทีแ่ละอ านาจในการพจิารณาวนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกบัการเทยีบต าแหน่งและก าหนด
หลกัเกณฑก์ลางส าหรบัเป็นแนวทางโดยไม่ขดัต่อพระราชบญัญตันิี้ ประกอบดว้ย 

(๑) รองนายกรฐัมนตรซีึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลดักระทรวงกลาโหม ปลดักระทรวงการคลงั 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ และผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาต ิ
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(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้มีความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเทียบต าแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
จ านวนไม่เกนิสามคน 

ให้เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนแต่งตัง้ขา้ราชการในส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และแต่งตัง้ข้าราชการใน
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนอกีไม่เกนิสองคนเป็นผูช้่วยเลขานุการ 

ให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๘  กรรมการผูท้รงคุณวุฒติามมาตรา ๗ (๓) มวีาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละสองปี และอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้

การพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ และ
การแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือการแต่งตัง้เพิ่ม  ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณาทาง
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวธิปีฏิบตัิราชการทางปกครองมาใช้บงัคบัแก่การประชุม
ของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๐  ใหน้ายกรฐัมนตรรีกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ 
 
 

ผูร้บัสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบันี้  คอื เนื่องจากในปัจจุบนั 
ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์กลางเพื่อเทียบต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการอื่นกับ
ต าแหน่งอธบิดีท าให้เกิดปัญหาในการพิจารณา สมควรก าหนดให้มีหลกัเกณฑ์กลาง
ส าหรบัการพิจารณาเทียบต าแหน่งดงักล่าว เพื่อให้การปฏิบตัิของส่วนราชการต่าง ๆ  
มคีวามสอดคล้องกัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรหิารงานบุคคลภาครฐัและประเทศ 
รวมทัง้ใหม้คีณะกรรมการวนิิจฉัยชี้ขาดการเทยีบต าแหน่งเพื่อท าหน้าทีช่ี้ขาดในกรณีทีม่ี
ขอ้สงสยัหรอืปัญหาในการปฏิบตัิเกี่ยวกบัขา้ราชการต่างประเภทเพื่อประโยชน์ในการ 
ใชห้ลกัเกณฑก์ลางดงักล่าว  จงึจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี้ 
 


