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เป็นปีท่ี ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
------------------------------- 

หมวด ๕ 
การรักษาจรรยาขาราชการ 

มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่สวนราชการก าหนดไว 
โดยมงุประสงคใหเปนข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง ดังตอไปนี้  

(๑) การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 (๒) ความซื่อสัตยสุจริตและความรับผิดชอบ 
 (๓) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  
(๕) การมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ใหสวนราชการก าหนดข้อบังคับวาด้วยจรรยาข้าราชการเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของงาน 

ในสวนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ  
ในการก าหนดข้อบังคับวาด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ใหจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น

ของข้าราชการและประกาศใหประชาชนทราบดวย  
มาตรา ๗๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใชเปนความผิด

วินัยใหผูบังคบบัญชาตักเตือน น าไปประกอบการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหข้าราชการผูนั้นไดรับ
การพัฒนา 

ลักษณะ ๔ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

   



หมวด ๖ 
วินัยและการรักษาวินัย 

   
 

มาตรา ๘๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้
ในหมวดนี้แล้ว ต้องรักษาวินัยโดยกระท าการหรือไม่กระท าการตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. ด้วย 

 
มาตรา ๘๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 
มาตรา ๘๒  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระท าการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม 
(๒) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ

คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ 

เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
(๔) ต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ

ระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามค าสั่งนั้นจะท าให้เสียหายแก่
ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพ่ื อให้
ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่งนั้น และเม่ือได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 

(๕) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละท้ิงหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
(๖) ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
(๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง

ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
(๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ติดต่อ

ราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตน 
(๙) ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอ่ืนที่

เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการ
ด้วย 

(๑๐) ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้
เสื่อมเสีย 

(๑๑) กระท าการอื่นใดตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๘๓  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระท าการใดอันเป็นข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น

การรายงานเท็จด้วย 
(๒) ต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระท าการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชา

เหนือตนขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระท าหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 



(๓) ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่น 

(๔) ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
(๕) ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการหาผลประโยชน์อันอาจท าให้เสียความเที่ยง

ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(๖) ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงาน

คล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
(๗) ต้องไม่กระท าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
(๘) ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๙) ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
(๑๐) ไม่กระท าการอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๘๔  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา ๘๑ และมาตรา 

๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย 
 
มาตรา ๘๕  การกระท าผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(๑) ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต 
(๒) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง

ร้ายแรง 
(๓) ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือ

โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
(๔) กระท าการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง หรือท าร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
(๖) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(๗) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือฝ่าฝืนข้อ
ห้ามตามมาตรา ๘๓ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

(๘) ละเว้นการกระท าหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสองและ
มาตรา ๘๒ (๑๑) หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. ก าหนดให้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 
มาตรา ๘๖  กฎ ก.พ. ตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง มาตรา ๘๒ (๑๑) มาตรา ๘๓ (๘) และ (๑๐) 

และมาตรา ๘๕ (๘) ให้ใช้ส าหรับการกระท าที่เกิดขึ้นภายหลังจากท่ีกฎ ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ 
 
มาตรา ๘๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและ

ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด 
 
มาตรา ๘๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัย จะต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุ

อันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ การด าเนินการทางวินัยโทษทางวินัยมี ๕ สถาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 



(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
 
มาตรา ๘๙  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญให้ท าเป็นค าสั่ง ผู้สั่งลงโทษต้องสั่งลงโทษให้

เหมาะสมกับความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ โดยในค าสั่งลงโทษให้แสดงว่าผู้ถูก
ลงโทษกระท าผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 

 
หมวด ๗ 

การด าเนินการทางวินัย 
   

 
มาตรา ๙๐  เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิด

วินัย ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบโดยเร็ว และ
ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรม
และโดยปราศจากอคต ิ

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

อ านาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตามหมวดนี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไปปฏิบัติแทนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. 
ก าหนดก็ได ้

 
มาตรา ๙๑  เมื่อได้รับรายงานตามมาตรา ๙๐ หรือความดังกล่าวปรากฏต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ รีบด าเนินการหรือสั่งให้
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่  ถ้าเห็นว่ากรณี
ไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่ เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยมี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๒ หรือมาตรา ๙๓ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๙๒  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูลถ้า

ความผิดนั้นมิใช่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบ พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาแล้วผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษตามควรแก่กรณีโดยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ก็ได ้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
ไม่ได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวสั่งยุติเรื่อง 

 
มาตรา ๙๓  ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามมาตรา ๙๑ ปรากฏว่ากรณีมีมูลอันเป็น

ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใน
การสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูก
กล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่ง
มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 



ถ้าผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระท าผิดตามข้อ
กล่าวหา ให้สั่งยุติเรื่อง แต่ถ้าเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา ให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา ๙๖ 
หรือมาตรา ๙๗ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๙๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนส าหรับกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่ง

ต่างกัน หรือต่างกรมหรือต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมเดียวกัน ที่อธิบดีหรือปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาว่า

กระท าผิดวินัยร่วมกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้ปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณีเป็นผู้สั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๒) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย
ร่วมกัน ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่ปลัดกระทรวงถูกกล่าวหาร่วม
ด้วย ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๓) ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยร่วมกันให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีผู้ถูก
กล่าวหาด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงร่วมด้วย ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

(๔) ส าหรับกรณีอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
 
มาตรา ๙๕  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎ ก.พ. 
ในกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. จะด าเนินการทางวินัยโดยไม่ต้อง

สอบสวนก็ได้ 
 
มาตรา ๙๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับ
ความผิด 

ในกรณีมีเหตุอันควรลดหย่อน จะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ส าหรับการลงโทษ
ภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ท าทัณฑ์บนเป็น
หนังสือหรือว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

การลงโทษตามมาตรานี้ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะมีอ านาจสั่งลงโทษ
ผู้อยูใ่ต้บังคับบัญชาในสถานโทษและอัตราโทษใดได้เพียงใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๙๗  ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้

ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลด
โทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ ากว่าปลดออก 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนหรือผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรค
หนึ่ง หรือผู้มีอ านาจตามมาตรา ๙๔ เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัด อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. กระทรวง 
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี พิจารณา เมื่อ อ.ก.พ. ดังกล่าวมีมติเป็นประการใด 

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในกฎ ก.พ. 



ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไม่ใช้อ านาจตามมาตรา ๙๓ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๗ ระดับเหนือขึ้นไปมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 
๙๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๔ หรือมาตรานี้ได้ 

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออก ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ 
 
มาตรา ๙๘  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยาน

ต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ อันเป็นประโยชน์และเป็น
ผลดียิ่งต่อทางราชการ ผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในฐานะที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าร่วมกระท าผิดวินัยกับข้าราชการ
อ่ืน ให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลตามความในวรรคหนึ่งเกี่ยวกับการกระท า
ผิดวินัยที่ได้กระท ามา จนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่ผู้ เป็นต้นเหตุแห่งการกระท าผิด 
ผู้บังคับบัญชาอาจใช้ดุลพินิจกันผู้นั้นไว้เป็นพยานหรือพิจารณาลดโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีได้ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
อันเป็นเท็จให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความ
คุ้มครองพยาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการคุ้มครองพยานตามวรรคสี่ จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. 
หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ จะด าเนินการย้าย โอน หรือด าเนินการอ่ืนใดโดยไม่ต้อง
ได้รับความยินยอมหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้น และไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือ
กระบวนการตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

 
มาตรา ๙๙  ให้กรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญาและให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพียง
เท่าท่ีเกี่ยวกับอ านาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนและโดยเฉพาะให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

(๑) เรียกให้กระทรวง กรม ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๒) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลใดๆ มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
มาตรา ๑๐๐  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาเป็นหนังสือว่ากระท าหรือละเว้น

กระท าการใดที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าเป็นการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือต่อผู้มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือเป็นการกล่าวหาโดยผู้บังคับบัญชา
ของผู้นั้น หรือมีกรณีถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญาอันมิใช่เป็นความผิดที่ได้กระท าโดย
ประมาทท่ีไม่เก่ียวกับราชการหรือความผิดลหุโทษ แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว โดยมิใช่เพราะเหตุ
ตาย ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยมีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้เสมือนว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 
๕๗ ต้องด าเนินการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากราชการ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าผลการสอบสวนพิจารณาปรากฏว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็
ให้งดโทษ 

 



มาตรา ๑๐๑  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจสั่งพักราชการ
หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณา หรือผลแห่งคดีได้ 

ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนหรือพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะ
ถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีที่จะต้องออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืน ก็ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าวสั่งให้ผู้
นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งตามเดิมหรือต าแหน่งอ่ืนในประเภทเดียวกันและ
ระดับเดียวกันหรือในต าแหน่งประเภทและระดับที่  ก .พ. ก าหนด ทั้ งนี้  ผู้นั้นต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น 

เมื่อได้มีการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว
ภายหลังปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีอ่ืนอีก ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอ านาจด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๙๓ 
ตลอดจนด าเนินการทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ต่อไปได้ 

ในกรณีที่สั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนกลับเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนออกจากราชการด้วยเหตุอ่ืนที่มิใช่เป็นการลงโทษเพราะกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ให้ผู้นั้นมี
สถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตลอดระยะเวลาระหว่างที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเสมือนว่าผู้นั้น
เป็นผู้ถูกสั่งพักราชการ 

เงินเดือน เงินอ่ืนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเงินช่วยเหลืออย่างอ่ืน และการจ่ายเงินดังกล่าวของผู้
ถูกสั่งพักราชการ และผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

การสั่งพักราชการให้สั่งพักตลอดเวลาที่สอบสวนหรือพิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งพักราชการผู้ใดได้
ร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๒๒ และผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องทุกข์เห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นเนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งพักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หรือพิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปี
นับแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งพักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจสั่งพักราชการ
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้น 

ให้น าความในวรรคหกมาใช้บังคับกับกรณีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนระยะเวลาให้

พักราชการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้กลับเข้าปฏิบัติราชการหรือกลับเข้ารับราชการและการ
ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนหรือพิจารณาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๐๒  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการที่มีกฎหมายว่าด้วยวินัย

ข้าราชการโดยเฉพาะ ในกรณีเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้จะลงโทษตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีและพฤติการณ์
ก็ได้ แต่ถ้าเป็นกรณีกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้ลงทัณฑ์หรือลงโทษตามกฎหมาย
ดังกล่าวแล้วหรือไม่ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๓  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือลงทัณฑ์ตามกฎหมายว่า

ด้วยวินัยข้าราชการโดยเฉพาะ หรือสั่งยุติเรื่อง หรืองดโทษแล้ว ให้รายงาน อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกด าเนินการทาง
วินัยสังกัดอยู่เพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นกรณีด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการต่างกระทรวงกัน หรือกรณีด าเนินการ
ทางวินัยตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง ตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง ให้รายงาน ก.พ. ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ ก.พ. ก าหนด 

ในกรณีที่ อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. เห็นว่าการด าเนินการทางวินัยเป็นการไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม หากมีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ี อ.ก.พ. กระทรวงหรือ ก.พ. มีมต ิ



ในกรณีตามวรรคสองและในการด าเนินการตามมาตรา ๑๐๔ ให้ ก.พ. มีอ านาจสอบสวนใหม่หรือ
สอบสวนเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนดตามมาตรา ๙๕ 

 
มาตรา ๑๐๔  ในการด าเนินการของ อ.ก.พ. กระทรวงตามมาตรา ๙๗ วรรคสอง หรือมาตรา 

๑๐๓ วรรคสอง หากผู้แทน ก.พ. ซึ่งเป็นกรรมการใน อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าวเห็นว่าการด าเนินการของ
ผู้บังคับบัญชาหรือมติ อ.ก.พ. กระทรวง เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติไม่เหมาะสม ให้รายงาน 
ก.พ. เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป และเมื่อ ก.พ. มีมติเป็นประการใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหรือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ ก.พ. มีมติ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้ถูกลงโทษได้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาต่อ ก.พ.ค. ใน
กรณเีช่นนี้ให้ ก.พ. แจ้งมติต่อ ก.พ.ค.เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

 
มาตรา ๑๐๕  เมื่อมีกรณีเพ่ิมโทษ ลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ให้ผู้สั่งมีค าสั่งใหม่ และในค าสั่ง

ดังกล่าวให้สั่งยกเลิกค าสั่งลงโทษเดิม พร้อมทั้งระบุวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับโทษที่ได้รับไปแล้ว ทั้ งนี้ ตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ. 

 
มาตรา ๑๐๖  ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา ๖๔ ผู้ใดมีกรณีกระท าผิดวินัยอยู่

ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นด าเนินการทางวินัยตามหมวดนี้โดยอนุโลม 
แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนของผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้
สืบสวนหรือพิจารณา หรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้น
พิจารณาด าเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม แต่ทั้งนี้ในการสั่งลงโทษทางวินัยให้พิจารณาตามความผิดและ
ลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมา
นั้น แล้วแต่กรณี 

 
 

หมวด ๙  
การอุทธรณ 

มาตรา ๑๑๔ ผูใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให ออกจากราชการ ตามมาตรา 
๑๑๐ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.ค. ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบหรือถือว่าทราบ
ค าสั่ง  

การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ก าหนด ในกฎ ก.พ.ค.  
 
มาตรา ๑๑๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้ง 

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ เพ่ือท าหน้าที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่ ก าหนดในกฎ 
ก.พ.ค.  

 
มาตรา ๑๑๖ เมื่อ ก.พ.ค. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณแล้ว ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ สั่งบรรจุตาม

มาตรา ๕๗ ด าเนินการใหเปนไปตามค าวินิจฉัยนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ ก.พ.ค. มีค าวินิจฉยั  
ในกรณีที่ผูอุทธรณไมเห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณของ ก.พ.ค. ใหฟองคดีตอศาลปกครองสูงสุด 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาทราบค าวินิจฉัยของ ก.พ.ค.  
ผูบังคับบัญชาผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการจงใจละเวนการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิ

ชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่น  
 



มาตรา ๑๑๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให กรรมการ ก.พ.ค. และกรรมการ 
วินิจฉัยอุทธรณ เปนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอ านาจดังตอไปนี้ 

 (๑) สั่งให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการอันเปนเหตุใหมีการอุทธรณ ส่ง
ส านวนการสอบสวนและการลงโทษให ก.พ.ค. ภายในเวลาที่ก าหนด  

(๒) สั่งให กระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐรวมตลอดทั้ง องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสอบสวนใหมหรือสอบสวนเพ่ิมเติมหรือสงตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัด
มาใหถ้อยค า ในการนี้จะก าหนดระยะเวลาในการสอบสวนใหมหรือสอบสวน เพ่ิมเติมไวด้วยกไ็ด  

(๓) มีค าสั่งใหข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง กรม สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้อง มาใหถ้อยค าหรือใหสงเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๔) เขา้ไปในอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.พ.ค. ทั้งนี้ในระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น  

(๕) สอบสวนใหมหรือสอบสวนเพิ่มเติม  
 
มาตรา ๑๑๘ การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๔ ใหด าเนินการใหแล้วเสร็จ ภายใน

หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ เว้นแตมีเหตุขัดข้องที่ท าให การพิจารณาไมแลวเสร็จ ภายในระยะเวลา
ดังกลาว ก็ใหขยายระยะเวลาได อีกซ่ึงไมเกินสองครั้ง โดยแตละครั้งจะต้องไมเกิน หกสิบวัน และใหบันทึกเหตุขัดข
องใหปรากฏไว ด้วย  

 
มาตรา ๑๑๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๖๔ ผูใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยอยู  

กอนวันโอนมาบรรจุ และผูนั้นมีสิทธิอุทธรณได ตามกฎหมายวาด้วยระเบียบบริหารงานบุคคล สวนท้องถิ่นหรือ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาแตยังไมไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย ดังกลาวก็ใหผูนั้นมีสิทธิอุทธรณ
ตามมาตรา ๑๑๔ ได แตถ้าผูนั้นไดใชสิทธิอุทธรณตามกฎหมาย วาด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่นหรือ
กฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการที่โอนมาไวแล้ว และในวันที่ผูนั้นไดโอนมาบรรจุเปนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณยังไมแลวเสร็จ ก็ใหสงเรื่องให ก.พ.ค. เปนผูพิจารณาอุทธรณ  

 
มาตรา ๑๒๐ ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณให ก.พ.ค. มีอ านาจไมรับอุทธรณ ยกอุทธรณ หรือมี

ค าวินิจฉัยให แก ไขหรือยกเลิกค าสั่งลงโทษ และใหเยียวยาความเสียหายใหผูอุทธรณ หรือ ใหด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชนแหงความยุติธรรม ตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด การวินิจฉัยให แก้ไขหรือใหด าเนินการอ่ืนตามวรรค
หนึ่ง ก.พ.ค. จะใหเพ่ิมโทษไมได เว้นแตเปนกรณีไดรับแจ้งจาก ก.พ. ตามมาตรา ๑๐๔ วาสมควรเพ่ิมโทษ ในกรณี
เชนนั้น ก.พ.ค. มีอ านาจ วินิจฉัยให เพ่ิมโทษได  

 
มาตรา ๑๒๑ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยอุทธรณอาจถูกคัดค้านได  
(๑) รเูห็นเหตุการณในการกระท าผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งใหออกจากราชการ  
(๒) มีสวนไดเสียในการกระท าผิดวินัยที่ผูอุทธรณถูกลงโทษหรือการถูกสั่งให ออกจากราชการ  
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูอุทธรณ  
(๔) เปนผูกลาวหาหรือเปนหรือเคยเปนผูบังคับบัญชาผูสั่งลงโทษหรือสั่งให ออกจากราชการ  
(๕) เปนผูมีสวนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางวินัยหรือการสั่งให ออกจากราชการ ที่ผูอุทธรณ

ถูกลงโทษหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ  
(๖) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)อันอาจ 

กอใหเกิดความไมเปนธรรมแกผูอุทธรณ  



กรรมการวินิจฉัยอุทธรณซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหแจ้งตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว จากการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  

การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ใหเปนไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.  
 

หมวด ๑๐ 
การร้องทุกข 

 
มาตรา ๑๒๒ ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใดมีความคับของใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือ ไม

ปฏิบัติตอตนของผูบังคับบัญชา และเปนกรณีที่ไมอาจอุทธรณตามหมวด ๙ การอุทธรณ ไดผูนั้นมีสิทธิร้องทุกขได 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ก าหนดไวในหมวดนี้  

 
มาตรา ๑๒๓ การรอ้งทุกขที่เหตุเกิดจากผูบังคับบัญชา ใหร้องทุกขตอผูบังคับบัญชา ชั้นเหนือขึ้น

ไป ตามล าดับ 
การรอ้งทุกขที่เหตุเกิดจากหัวหน้าสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบ การ

ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี ให
รอ้งทุกขตอ ก.พ.ค.  

เมื่อ ก.พ.ค. ได พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกขประการใดแลว ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม
ที่อยูในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือตอรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรี แล้วแตกรณี ด าเนินการใหเปนไปตามค าวินิจฉัย ของ ก.พ.ค. 

การรอ้งทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหเปนไป ตามที่
ก าหนดในกฎ ก.พ.ค.  

 
มาตรา ๑๒๔ ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกขให ก.พ.ค. มีอ านาจไมรับเรื่องร้องทุกข ยกค า

รอ้งทุกข หรือมีค าวินิจฉัยให แกไขหรือยกเลิกค าสั่ง และให เยียวยาความเสียหายให ผูรอ้งทุกข หรือให ด าเนินการ
อ่ืนใดเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมตามระเบียบที่ ก.พ.ค. ก าหนด  

ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข ก.พ.ค. จะพิจารณาวินิจฉัยเอง หรือจะตั้งกรรมการ ก.พ.ค. 
คนหนึ่ง หรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข เพ่ือท าหน้าที่เปนผูพิจารณาวินิจฉัย เรื่องร้องทุกขก็ได ทั้งนี้ ให
เปนไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. และในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการวินิจฉัยร้องทุกขเป
นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหมีอ านาจตามมาตรา ๑๑๗ โดยอนุโลม  

 
มาตรา ๑๒๕ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ กรรมการวินิจฉัยร้องทุกขอาจถูกคัดค้านได 
 (๑) เปนผูบังคับบัญชาผูเปนเหตุให เกิดความคับของใจ หรือเปนผูอยูใต บังคับบัญชาของ ผู

บังคับบัญชาดังกลาว  
(๒) มีสวนไดเสียในเรื่องที่ร้องทุกข  
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผูรอ้งทุกข 
(๔) มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติหรือทางการสมรสกับบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) อันอาจก

อให เกิดความไมเปนธรรมแกผูรอ้งทุกข  
กรรมการวินิจฉัยร้องทุกขซึ่งมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งตอประธาน ก.พ.ค. และถอนตัว จาก

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข  
การยื่นค าคัดค้าน และการพิจารณาค าคัดค้าน ใหเปนไปตามที่ก าหนดในกฎ ก.พ.ค. 

 
 



หมวด ๑๑ 
การคุมครองระบบคุณธรรม 

มาตรา ๑๒๖ ในกรณีที่ ก.พ.ค. เห็นวากฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้   
และมุงหมายใหใช บังคับเปนการทั่วไป ไมสอดคลองกับระบบคุณธรรมตามมาตรา ๔๒ ให ก.พ.ค. แจงให หนวย
งานหรือผูออกกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งดังกลาวทราบ เพ่ือด าเนินการแก ไข หรือยกเลิก ตามควรแกกรณี 
 

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


